
 

”Jag  vill  inte  att  du  tafsar  på  mig”  
  
En  kvalitativ  innehållsanalys  av  Instagram-inlägg  från  

#MeToo  och  #IHave  

  
FÖRFATTARE:     Amanda  Hill  

   Emma  Bratt  

KURS:     Medie-  och  kommunikationsvetenskap  C,  Uppsats    

   Examensarbete/kandidatuppsats  15  hp  

PROGRAM:   Medie-  och  kommunikationsvetenskapliga  programmet  

EXAMINATOR:     Fredrik  Stiernstedt  

HANDLEDARE:   Jessica  Gustafsson  

TERMIN:   Höstterminen  2017  



  



JÖNKÖPING UNIVERSITY 
Högskolan för lärande och kommunikation 

Medie- och kommunikationsvetenskap C 
Examensarbete/kandidatuppsats 15 hp 
Höstterminen 2017 

 

SAMMANFATTNING  

Författare: Amanda Hill och Emma Bratt 

Uppsatsens titel: ”Jag vill inte att du tafsar på mig” 

Språk: Svenska 

Antal sidor: 58 

 

 
Studiens utgångspunkt är att undersöka hur män och kvinnor framställs i Instagram-inlägg 
under #MeToo och #IHave. Syftet med uppsatsen är att skapa en förståelse för hur kön 
framställs när människor delar inlägg under hashtags och se hur dessa förhåller sig till 
och/eller utmanar rådande maktstrukturer. För att analysera både lingvistiska och visuella 
element i valda Instagram-inlägg, har metoden multimodal kritisk diskursanalys (MCDA) 
tillämpats på vår studie. Vårt teoretiska ramverk består av tre komponenter: feminism, genus 
och multimodal kritisk diskursanalys som teori. 
  
Med hjälp av olika analysverktyg, hämtade från MCDA, har vi kunnat urskilja tre teman. I det 
första temat Rätten till sin egen kropp, beskrivs hur kvinnor tystats ner och fråntas rätten till 
att bestämma över sin egen kropp. I Legitimering av sexuella trakasserier förklaras hur ett 
fysiskt beteendemönster bland män rättfärdigas och normaliseras. I det tredje temat, 
Upprätthållande av sociala strukturer, framgår det hur den rådande könsmaktsordning ser 
likadan ut både “offline” och “online”.   
  
#MeToo och #IHave har fått stor genomslagskraft och möjliggjort en ny väg för kvinnor och 
män att berätta sina erfarenheter av sexuella trakasserier och övergrepp. Något som skapat en 
mobilisering kring jämställdhet i samhället och ett ifrågasättande av rådande normer, som 
upprätthåller patriarkala strukturer och mäns auktoritära roll. 
  
Under inlägg med #IHave verkar män vara väl medvetna i frågan om sexuella trakasserier och 
övergrepp, vilket gör att de tillskrivs en “hjälteroll”. Detta fast att män i många fall varit 
förövare och utsatt kvinnor för våld. Kvinnorna anses däremot vara svaga och sårbara. Trots 
det tar de upp kampen för sina rättigheter, vilket gör att kvinnors status och maktposition 
förstärks. Instagram-inläggen som delats med #MeToo och #IHave, blir därmed bevis på att 
sociala strukturer legitimerar sexuella trakasserier och övergrepp. Samtidigt har dessa 
hashtags skapat en ökad medvetenhet, vilket förhoppningsvis leder till att normer på sikt kan 
komma att förändras.  
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This Study aims to exam how men and women are portrayed in Instagram posts under 
#MeToo and #IHave. The purpose is to create a better understanding of how gender is 
presented, when People use Hashtags in posts, and how these are related to or challenge 
existing power relationships in the Society. In order to analyze both linguistic and visual 
elements in chosen Instagram posts, Multimodal Critical Discourse Analysis (MCDA) is used 
as a method. Our theoretical framework consists of three components: Feminism, gender and 
Multimodal Critical Discourse Analysis as a Theory.   
 
With help of different Analysis Tools from MCDA, we have been able to distinguish three 
different Themes. The first Theme, describes how women are being silenced and deprived the 
right to their own bodies. In the second one, a physical behavior among men is justified and 
normalized. The third Theme, shows that existing gender order appears to be seen both 
Offline and Online.  
 
#MeToo and #IHave have been successful in empowering a way for women and men to tell 
their Stories regarding sexual harassment and abuse. Because of these hashtags, sexism 
against women is being exposed. This has created a mobilization regarding equality, which 
question existing standards that maintains a Patriarchal Society.  
 
In Instagram posts under #IHave, men seem well aware regarding sexual harassment and 
abuse. Which in turn portrays them as heroes, even though they in many cases are the 
perpetrators. Women are instead being described as weak and vulnerable. Although women's 
battle against sexism, gives them status and empowerment. Instagram posts under #MeToo 
and #IHave, are evidence of existing social structures that justifies sexual harassment and 
abuse. Despite this, these hashtags have created an awareness, which hopefully leads to 
modification of existing norms. 
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1.   Inledning  

”Må vi tala. Må vi berätta. Må folk lyssna”. Vi är trötta på att kvinnor tystas ner och 

förminskas av män, våra historier är lika mycket värda. I oktober år 2017 spreds #MeToo som 

en löpeld över Sverige och resten av världen. Kvinnor delade med sig av sina vittnesmål kring 

sexuella trakasserier och övergrepp, för att försöka förändra inarbetade normer och 

maktstrukturer i samhället.  

 

Vi är själva kvinnor som har utsatts för sexuella trakasserier av män, vilket medför att vi 

sedan tidigare har ett kritiskt förhållningssätt till de sociala strukturer som finns i samhället. 

På grund av detta, finner vi det intressant att studera hur rådande maktstrukturer och normer 

förhåller sig till den nya digitala eran.  

  

#MeToo grundades av Alyssa Milano, den 15 oktober år 2017, med syfte att få kvinnor att 

dela med sig av sina erfarenheter kring sexuella trakasserier och övergrepp på sociala medier. 

Detta efter att det uppdagats att den amerikanske filmproducenten Harvey Weinstein under 

många år utsatt kvinnor för sexuella trakasserier och övergrepp. Denna hashtags historia 

sträcker sig dock längre tillbaka i tiden. Allting startade med Me Too, en rörelse grundad år 

2007 av aktivisten Tarana Burke, med syfte att hjälpa svarta unga kvinnor som blivit utsatta 

för sexuella trakasserier (Occupy Democracy, 2017). Som en reaktion på #MeToo har män 

erkänt hur de varit delaktiga i att sexuellt trakassera kvinnor. Deras berättelser har delats 

under diverse hashtags, bland annat #IHave. 

 

Vi lever i en digital tid, där sociala medier har blivit en stor del av vår vardag. Det har skapats 

olika plattformar, på vilka människor kan dela med sig av sina egna erfarenheter och få 

information från andra. Etableringen av sociala medier har lett till en mer globaliserad värld, 

där det är lättare att ta del av vad som händer i ens omgivning och kunna påverka på 

individnivå (Bennett & Segerberg, 2013). Något som har skapat aktivism på sociala medier, 

vilket innebär att människor manifesterar sina åsikter online, istället för att gå ut på gator och 

torg (Shirky, 2011). 
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I vår uppsats studeras utvalda Instagram-inlägg under #Metoo och #IHave, vilka har 

publicerats av olika svenska medieprofiler och Influencers. Vår avsikt är att studera vilka 

roller män respektive kvinnor tillskrivs i valda inlägg, främst under #MeToo men också i 

#IHave.  

Studien kommer att grunda sig i en multimodalisk kritisk diskursanalys (MCDA). Metoden 

innefattar både lingvistiska och visuella verktyg (Machin & Mayr, 2012). Valda teorier är 

genus och feminism, vilka förankrar studiens material med dess syfte. Olika analysverktyg 

kommer att kategoriseras i teman och tillsammans med valda teorier och tidigare forskning, 

ge en förståelse för hur kön framställs i #MeToo och #IHave. Därigenom kan vi se hur valda 

Instagram-inlägg under dessa hashtags, förhåller sig till och/eller utmanar den rådande 

könsmaktsordningen. 
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2.   Bakgrund  

I detta kapitel presenteras en kortfattad bakgrundsbeskrivning av sociala medier, aktivism på 

sociala medier och #MeToo och #IHave.  

 

2.1.   Sociala  medier  

Sociala medier är ett samlat begrepp för webb-baserade tjänster som tillåter 

tvåvägskommunikation. Människor kan producera eget innehåll, utbyta information och skapa 

relationer på internet. Essensen med sociala medier är att användarna själva skapar innehåll, i 

motsats till traditionella medier, där den breda massan snarare är mottagare av informationen 

som sprids. Därmed kan användare av sociala medier komma till tals och få en stark röst. 

Exempel på dessa tjänster är Facebook, Twitter och Instagram. Bloggar, Youtube och sidor 

som Linkedin, tillhör också kategorin sociala medier (Svensk Handel, 2017; Malmö Stad, 

2017). 

 

2.1.1.   Instagram  

Instagram har funnits sedan år 2010 och har på kort tid blivit en växande social plattform 

(Instagram, 2017). Instagram fungerar som en publik dagbok, där användare kan dela med sig 

av innehåll i form av bild och text. I Sverige är dessa överhängande kvinnor. 50 % av alla 

kvinnor använder Instagram dagligen, medan siffran för män är 20 % (Internetstiftelsen, 

2016). 

 

2.1.2.   Hashtag  

För att kunna kategorisera inlägg, började Twitter att använda sig av hashtags som en symbol 

för att orden som följer tillhör ett visst ämne (Twitter, 2017). Detta har i sin tur gjort att olika 

budskap, som sprids i relation till en hashtag, får viral spridning. Att dela budskap med hjälp 

av en hashtag, har blivit en funktion som fungerar på andra sociala plattformar däribland 

Instagram (CNN, 2013). 
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2.2.   Aktivism  på  sociala  medier  

Mobiliserad kommunikation har gått från att vara offline till online och traditionella 

massprotester har i stor utsträckning ersatts av inriktade insamlingar och kampanjer (Knappe 

& Lang, 2014). Gladwell anser dock att aktivism på sociala medier måste användas 

tillsammans med ”riktig” aktivism för att uppnå resultat. Att den nya sortens aktivism ska 

vara ett komplement, snarare än ett substitut (Gladwell, 2010). 

Sociala medier används som en strategi inom näst intill alla politiska rörelser världen över. 

Digitala plattformar har skapat ett lätt sätt för individer att ta sitt medborgerliga ansvar på 

internet, genom att gilla eller dela innehåll, utan att behöva “ta upp kampen” för något i 

verkligheten (Shirky, 2011). Både Gladwell och Shirky enas om att olika sociala medier är 

effektiva platser att utöva aktivism på, men att det krävs någon form av verklig förankring 

utanför internet, för att det ska ge en större genomslagskraft och påverkan (Gladwell, 2010; 

Shirky, 2011). 

En social rörelse uppstår när människor försöker förändra en normaliserad praxis och skapa 

utrymme för etablerade normer att omtolkas (Eyerman & Jamison, 2005). Eftersom att 

#MeToo har skapats i syfte att förändra synen på sexuella trakasserier och övergrepp, och 

därmed påverka samhällets strukturer, kommer vi i vår uppsats att benämna den som en 

rörelse.  

  

2.2.1.   Hashtag  feminism  

Hashtag feminism är ett begrepp som handlar om hur människor använder hashtags för att 

sprida feministiska budskap på internet. Genom dessa hashtags har det skapats globala 

nätverk på vilka kvinnor delar med sig av sina erfarenheter och åsikter kring sexism och 

utsatthet. Hashtag feminism har möjliggjort en ny väg för kvinnor att ta upp kampen mot 

kvinnors rättigheter och därigenom stärka sin egen position i samhället (Dixon, 2014). 

#MeToo och #IHave är två exempel på Hashtag feminism. 
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2.3.   #MeToo  och  #IHave  

På kort tid har #MeToo nått ut till människor världen över. Reaktionerna har varit många och 

denna hashtag har skapat diskussioner och protester i flera branscher. Utsatta inom 

exempelvis musik-, idrotts- och rättsväsendet, har delat med sig av sina erfarenheter med 

#närmusikentystnar, #timeout och #medvilkenrätt, vilka alla har skapats som ett led under 

#MeToo (SVT Nyheter, 2017).  

 

Innan Alyssa Milano, den 15 oktober år 2017, uppmanade kvinnor världen över att berätta om 

sina egna erfarenheter under #MeToo, hade redan en rörelse med samma namn funnits i tio 

års tid. Me too grundades av Tarana Burke, med mål att hjälpa svarta unga kvinnor som blivit 

utsatta för sexuella övergrepp. Syftet med Me too var att stoppa skam och stigma kring 

sexuella övergrepp och tydligt opponera sig emot dem. Rörelsen involverade till en början 

drabbade unga färgade kvinnor, men kom senare att innefatta kvinnor i alla åldrar och av 

olika etniciteter (Occupy Democracy, 2017). 

Tarana Burke är en aktivist och grundare av Just BE inc, en ungdomsorganisation med fokus 

på hälsa och välmående för färgade kvinnor (Just BE inc, 2017). Hon är även programdirektör 

på Girls for Gender Equity, en organisation med fokus på social och ekonomisk utveckling 

för kvinnor (Girls for Gender Equity, 2017). Me too grundades efter att Burke, under sin tid 

som ledare på ett ungdomsläger år 1996, fått berättat till sig om en flickas erfarenheter av 

sexuella övergrepp. Denna flickans styvpappa utnyttjade henne sexuellt på monstruösa sätt 

(CNN, 2017). Under samtalet kunde Burke inte förmå sig till att säga ”Me too”, utan avbröt 

istället flickan och dirigerade henne till en kurator. Flickans skam och sårbarhet, i samband 

med att hon hade öppnat upp sig om övergreppen förföljde Burke, som själv blivit utsatt för 

sexuella övergrepp. Tio år senare startade hon rörelsen Me too (Occupy Democracy, 2017; 

Just BE inc, 2017).  

 

#IHave uppkom som en reaktion på #MeToo, och därför blir bakgrunden till #MeToo indirekt 

också rötterna till #IHave. #IHave blev ett forum, där män erkänt och förklarat sin ånger över 

att ha utsatt kvinnor för sexuella övergrepp och trakasserier (New Yorker, 2017). 
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Trots att #MeToo nått framgång och riktat ljus åt sexuellt våld, står inte alla kvinnor bakom 

denna kampanj. I Frankrike har exempelvis flera hundra kvinnor protesterat mot #MeToo. De 

hävdar att rörelsen har gått för långt, enbart gynnar de kvinnor som är emot sexuell frihet och 

problematiserar relation män och kvinnor emellan (Svenska Dagbladet, 2018). När kvinnor 

delar med sig av sina erfarenheter och “hänger ut” förövare går det även att kritisera 

#MeToo’s tillvägagångssätt. I artikel 6 i Europakonventionen står “envar ska betraktas som 

oskyldig till dess hans eller hennes skuld lagligen har fastställts”. Med lagen på “förövarnas” 

sida går det därför att hävda att kvinnor inte får skriva ut personlig information och svartmåla 

männen på detta sätt (Sundsvalls tidning, 2017). 

 

#MeToo är en riktad kampanj som gett effekter långt bortom internet och på kort tid väckt 

diskussion och debatt, både på internationell och nationell nivå. Ämnet har tagits upp i 

tidningar, nyhetssändningar och opinionsbildande tv-program. Medieprofiler och Influencers, 

såväl som gemene man, har gått ut med sina tankar och erfarenheter kring sexuella 

trakasserier och övergrepp på sociala medier under #MeToo och #IHave. #MeToo har 

sannerligen varit på både medias och samhällets agenda. 
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3.   Syfte  och  frågeställningar  

I detta kapitel presenteras den empiriska studiens syfte och dess frågeställningar. 
 
 

3.1.   Problemformulering  

Historiskt sett har kvinnor alltid underordnats män. Sociala strukturer och maktförhållanden 

har gjort att män och kvinnor tillskrivits olika roller. Män har haft en högre ställning i 

samhället och varit de som fattat politiska, sociala och ekonomiska beslut. På grund av detta, 

har deras agerande förbisetts i många sammanhang. Vilket har skapat en machokultur, där 

normer gjort att män har kunnat agera aggressivt och diskriminerade utan att ifrågasättas. 

Macho kommer ursprungligen från det spanska ordet “machismo” och betyder 

manlighetsideal. Denna kultur har i sin tur har lett till en objektifiering av kvinnan, att hon har 

kategoriserats utifrån sitt kön snarare än sina kompetenser (Ross, 2011). 

 

Trots att vi lever i en digital tid, där jämställdhet ständigt är på agendan, lever dessa strukturer 

kvar. #MeToo och #IHave har startats på sociala medier i syfte att förändra rådande normer i 

samhället. Därför är vår intention att studera valda hashtags, för att se om dessa bidrar till att 

förstärka de sociala strukturer som redan finns eller upphäva dem. 

 

3.2.   Syfte  

Syftet med uppsatsen är att skapa en förståelse för hur kön framställs i #MeToo och #IHave 

och undersöka huruvida, valda Instagram-inlägg under dessa hashtags, förhåller sig till 

och/eller utmanar den rådande könsmaktsordningen. 

  

3.3.   Frågeställningar  

•   Vilka roller tillskrivs män och kvinnor i Instagram-inläggen under #MeToo och 

#IHave? 

•   På vilket sätt förhåller sig Instagram-inläggen till den rådande könsmaktsordningen 

och hur tenderar inläggen att utmana och ifrågasätta denna maktstruktur?  
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4.   Tidigare  forskning  

Runt om i världen delar kvinnor och män med sig av sina berättelser, genom att sprida olika 

hashtags på sociala medier. Istället för massprotester organiseras internetbaserade kampanjer, 

som är både tid- och kostnadseffektiva och når en stor publik. Detta har gjort att 

kvinnoorganisationer har skapat nätverk på internet och på så sätt kunnat “höja sina röster” på 

fler plattformar (Knappe & Lang 2014).  

 

I vår forskningsöversikt redogör vi för hur rådande maktstrukturer påverkar de roller som män 

och kvinnor tillskrivs när de delar hashtags eller sprider budskap på sociala medier. Vi 

kommer först och främst att redogöra för vilka roller som traditionellt sett har tilldelats män 

och kvinnor. Därefter studeras rollfördelning och klimat på internet, med fokus på begrepp 

som anonymitet och nättroll. Slutligen kommer vi att fördjupa oss i hur hashtags på sociala 

medier har blivit ett verktyg inom feministisk aktivism.   

 

4.1.   Traditionella  roller  

Karen Ross (2011) beskriver i The handbook of gender, sex, and media, hur män traditionellt 

sätt målas upp som individer med makt och auktoritet, medan kvinnor tenderar att skildras 

som passiva sexuella objekt. Reklam porträtteras ofta könsspecifikt, där produkter riktar in sig 

som ”typiskt” manliga eller kvinnliga. Alkohol, fordon och företagsprodukter ses som något 

manligt, medan kvinnor istället associeras med produkter kopplade till hemmet. Redan i 

reklam riktad till barn ges könen olika roller. Flickor porträtteras som omtänksamma och 

samarbetsvilliga individer, medan pojkar ses som tävlingsinriktade och fysiskt aggressiva.  

 

Även sett till medieutrymmet märks skillnader mellan könen. När experter gästar diverse TV-

program, tenderar dessa att vara män. I sammanhanget får manliga experter både mer 

utrymme och tid att debattera och framföra åsikter kring ämnet än sina kvinnliga kollegor 

(Ross, 2011).    

 

Nikki Van der Gaag (2014) redogör i Feminism & Men, för hur traditionella strukturer kring 

manlighet kan ses som den största anledningen till varför män och kvinnor tillskrivs olika 

roller. Män ses generellt sett som en auktoritet och familjens försörjare, vilket ger dem en 
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maktposition både i familj och samhället. (I kapitel 5.2 Feminism ges en tydligare beskrivning 

av patriarkatet). 

  

4.2.   Anonymitet  på  internet  

Susan Herring, Kirk Job-Sluder, Rebecca Scheckles och Sasha Barab (2002) har i Searching 

for Safety Online: Managing "Trolling" in a Feminist Forum, undersökt feministiska forum 

där nättroll förekommer. Nättroll skapar meningslösa och tidskrävande diskussioner med 

medlemmar i olika grupper. Studien kommer fram till att internetanvändare blir skyddade 

bakom en skärm, där de undgår att möta offret öga mot öga. Även om människor vågar skriva 

och beröra känsliga ämnen på internet, kan diskussionsforum också skapa en plats för nättroll 

att störa andra. Anonymiteten bidrar därmed till att skapa en ökad sårbarhet bland individer 

online. Samtidigt som den kan möjliggöra att kvinnor vågar höja sin egen röst. Något som har 

gjort att minoritetsgrupper ofta söker sig till olika forum, för att dela med sig av sina 

erfarenheter. 

Anonymiteten på Internet är därmed dubbelbottnad. De rådande maktstrukturerna mellan 

könen “suddas ut”, då kvinnor får en anonym röst och kan sprida kvinnofrågor. Samtidigt som 

män fortsätter att ha en stark ställning, när de kan förbli anonyma, ta plats och bibehålla sin 

maktposition i olika forum online (Herring, Job-Sluder, Scheckles & Barab, 2002).  

 

4.3.   Hashtag  feminism  

Kitsy Dixon (2014) har i artikeln Feminist Online Identity: Analyzing the Presence of 

Hashtag Feminism undersökt fenomenet Hashtag feminism. I studien framgår det att 

strukturer på sociala medier har möjliggjort en väg för kvinnor att sprida feminism i den 

virtuella världen.  

Dixon har studerat hur yttre faktorer har haft en negativ påverkan på grupper på internet och 

hur rörelser som går emot olika hashtags snarare bidrar till att feministiska grupper på internet 

tvingas att gå samman. Detta leder i sin tur till att grupper med feminister blir starkare när 

dem möter motstånd, i form av näthat, vilket bevisar att motstånd kan förstärka en åsikt. 
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#Boardthebus startades av organisationen Breakthrough, som arbetar för mänskliga rättigheter 

i Indien. #Boardthebus nådde stor spridning tack vare att kvinnor delade inlägg med denna 

hashtag (Bowles Eagle, 2015).  

 

Ryan Bowles Eagle (2015) har i artikeln Loitering, Lingering, Hashtagging: Women 

Reclaiming Public Space Via #BoardtheBus, #StopStreetHarassment, and the 

#EverydaySexism Project studerat medierapporteringen under perioden från det att 

#BoardtheBus startades till att kampanjen börjat göra skillnad för kvinnor i Indien. I 

kampanjen #BoardtheBus, blev vald hashtag ett redskap för att rikta ljus mot de indiska 

kvinnor som utsattes för våld och sexuella övergrepp på offentliga platser, däribland bussar. 

Resultatet av studien tyder på att aktivism på sociala medier skapar en medvetenhet och 

kollektivism bland de kvinnor som har delat #Boardthebus. På så sätt blir det möjligt för 

kvinnor att driva politiska frågor i utrymmen där de slipper att fysiskt konfronteras. Det 

skapas även en form av förening och systerskap bland kvinnor som sprider samma hashtag. 

Denna hashtag påvisar hur kvinnor, med hjälp av sociala medier, försöker att gå emot de 

upprättade och inarbetade normer som finns i samhället. På så sätt blir #Boardthebus en 

reaktion mot förtrycket av kvinnor och en kamp för att förändra den rådande 

könsmaktsordningen.  

 

Sarah J. Jackson och Sonia Banaszczyk (2016) bekräftar i Digital Standpoints: Debating 

Gendered Violence and Racial Exclusions in the Feminist Counterpublic Bowles Eagles tes 

om att feminism på sociala medier ger kvinnor en kollektiv röst. I deras studie har de 

genomfört en kritisk analys av olika tweets som har publicerats av inflytelserika personer 

under specifika hashtags. Resultatet av deras studie är att kvinnor som delat kampanjer, som 

exempelvis #YesAllWomen, skapar en norm kring att män är våldsamma och kvinnor rädda. 

Att män är våldsamma ses därigenom som ett universellt problem, snarare än ett isolerat 

fenomen.  

 

Drüecke och Zobl (2015) skriver i sin artikel Online feminist protest against sexism: the 

German-language hashtag #aufschrei, om hur #Aufschrei öppnade upp för debatt kring 

sexism och feministisk aktivism i den tysktalande världen. Majoriteten av inläggen under 

#Aufschrei, handlar om kvinnors erfarenheter av sexuella trakasserier i form av fysiska eller 

verbala övergrepp, både på publika institutioner och i privata miljöer. Den gemensamma 

nämnaren för inläggen är en exploatering av någon form av maktposition och ett 
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upprätthållande av en föråldrad kvinnosyn. I och med #Aufschrei gick såväl experter som 

gemene man samman både ”online och offline”, något som fyllde en viktig demokratisk 

funktion och skapade politisk debatt kring sexism. Därför var #Aufschrei, enligt studien, ett 

framgångsrikt verktyg för att mobilisera sig kring ett marginaliserat ämne (Drüecke & Zobl, 

2015).  

 

Gemensamt för alla studier i kapitlet Hashtag feminism är att de skapar möjlighet för 

feministiska organisationer och nätverk att stråla samman på internet kring genusfrågor. Detta 

kan i sin tur till leda till att kampanjer på internet får större effekt och utvecklas till icke 

vinstdrivande organisationer, lokala initiativtagande och transnationella feministiska rörelser. 

Vilket skapar debatt både inom och utanför den feministiska rörelsen (Mclean & Maalsen, 

2015). 

 

4.4.   Sammanfattning  av  forskningsfältet  

Ett genomgående tema som syns i samtlig forskning, är att maktstrukturer 

upprätthålls.  #Boardthebus, #Aufschrei, #StopStreetHarassment och #EverydaySexism har 

skapats i syfte att bryta ner och förändra sociala strukturer och normer, för att i sin tur skapa 

förbättrade villkor för kvinnor. Däremot talar samtlig forskning för att dessa strukturer 

fortfarande präglar roller på både internet och i samhälle (Bowles Eagle, 2015; Drüecke & 

Zobl, 2015).  

 

I forskningen framgår det att sociala medier har blivit ett verktyg för feministiska grupper att 

sprida åsikter, som kritiserar sociala strukturer i samhället och främjar kvinnliga rättigheter. 

Något som möter motstånd. Detta motstånd skapar i sin tur starka åsikter bland kvinnor och 

feminister som leder till att de tar ännu mer plats (Dixon, 2014). Vilket i sin tur skapar en 

förstärkt kollektivt feministisk röst, som indirekt innebär att kvinnan tilldelas en mer 

framstående roll (Knappe & Lang, 2014). Samtidigt framgår det att män har en fortsatt stark 

auktoritär roll i samhället. Trots att kvinnor genom Hashtag feminism och annan kollektiv 

mobilisering, tillskriver sig och får större makt i samhället, är kvinnan inte jämlik mannen 

(Van der Gaag, 2014). Sociala strukturer och normer kvarstår, om än något mer feministiska 

än tidigare.  
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4.5.   Vårt  bidrag  

Det är i huvudsak kvinnor som utsätts för sexuella trakasserier och övergrepp. Vilket har gjort 

att både aktivism på sociala medier och forskning gällande ämnet, främst drivs av kvinnor. 

Något som medför att det finns en lucka, när det kommer till mäns erfarenheter och tankar 

kring sexuella trakasserier och övergrepp. #MeToo är en i mängden hashtags, som har skapats 

i syfte att belysa kvinnliga rättigheter ifrån ett kvinnligt perspektiv.  

 

Vårt främsta bidrag är att studera hur könsroller och maktstrukturer kommer till uttryck 

genom lingvistiska val i Instagram-inläggen under #MeToo och #IHave. För att studera hur 

könen tillskrivs olika roller och hur dessa förhåller sig till rådande maktstrukturer har vi valt 

att komplettera med material från #IHave och därigenom rättfärdigt kunna porträttera både 

män och kvinnors syn på sexism mot kvinnor. Vi kan därmed få olika perspektiv på händelser 

som har innefattat sexuella trakasserier och övergrepp och få en förståelse för vilka roller som 

tillskrivs könen i sammanhanget.  
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5.   Teoretiskt  ramverk  

I detta kapitel presenteras de teoretiska ramverk som studien utgår ifrån. Studien kommer att 

grundas i genus, feminism och multimodal kritisk diskursanalys (MCDA) som teori. 

   

5.1.   Genus  

Vid födseln klassificeras människor in i kön, som enbart bestäms av våra reproduktiva 

kroppsdelar. Genus är snarare sociala praktiker som påverkas av samhälleliga kontexter. I 

västvärlden kan en traditionell genusmarkör för kvinnor vara “nigning”, vilket kvinnor gör när 

de hälsar. En manlig markör är snarare “bugning”, som är männens motsvarighet till att niga. 

Gränsdragningen mellan manligt och kvinnligt kan skilja sig åt utifrån geografi och kultur, 

vilket gör att genusteorin inte ser likadan ut i hela världen (Woodward, 2011). Bakgrunden till 

genusforskning kommer från att män och kvinnor förväntas bete sig på olika sätt. Detta har i 

sin tur gjort att män och kvinnor har tillskrivits olika roller, vilket ofta är gynnsamma för 

männen och missgynnsamma för kvinnorna (Josefsson, 2005).  

 

Genus som teori slog först igenom under slutet av 1800-talet och sedan dess har makt, 

sexualitet och arbetsfördelning varit viktiga teman. En bidragande orsak till att genusteorin 

inte är särskilt gammal, är för att kvinnor varit utestängda från de flesta universitet och fick 

därför inte möjlighet att skriva sina egna teoretiska avhandlingar (Connell, 2009).  

 

Män och kvinnor klassificeras redan som spädbarn, vilket gör att könen redan i ung ålder 

tillskrivs olika roller. Enligt Gens upplevs nyfödda flickor vara mer ömtåliga, mjukare och ha 

finare drag, än nyfödda pojkar. Pojkarna anses istället som starkare, kraftfullare och att ha 

grövre drag, trots att barnen i studien var lika långa, vägde lika mycket och var lika friska 

(Gens, 2003). I samma undersökning har samspelet mellan mammor och sina barn granskats. 

Det framkommer att när pojkar och flickor utför samma handling, tilldelas de olika 

egenskaper och känslor. Flickor uppfattas som ledsna, medan pojkar anses vara arga. Det 

påvisades också att flickor fick en mer passiv roll, samt blev mer “gullade” med än pojkar, 

vilka istället uppmuntrades till mer rörlighet och aktivitet. Genusteorin påverkar våra 

förväntningar på olika kön, vilket i sin tur skapar ett samhälle med olika förutsättningar (Ibid). 

Detta har skapat en machokultur, där normer gjort att män har kunnat agera aggressivt och 

diskriminerade utan att ifrågasättas (Ross, 2011). 
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Ett begrepp som nämns när könsroller undersöks är genusregimer. Genusregimer finns till för 

att beskriva strukturella skillnader och mönster som finns i samhället. Strukturerna syns 

exempelvis på olika arbetsplatser. Män är oftast chefer och kvinnor arbetar i större 

utsträckning med omvårdnad (Connell, 2009). För att genomföra vår studie krävs en 

grundläggande förståelse för hur maktstrukturer ser ut och vilka roller som tillskrivs män 

respektive kvinnor. Genus blir en identitetsmarkör som gör att män eller kvinnor får en 

bestämd roll (Woodward, 2011). 

 

5.1.1.   Manliga  och  kvinnliga  karaktärsdrag    

Att det skulle finnas stora skillnader i karaktärsdrag och beteende mellan män och kvinnor, är 

till största del fiktion. Forskningsresultat tyder på att det inte finns någon avvikelse gällande 

exempelvis intellekt och temperament hos könen. Män och kvinnor karaktärsdrag är därför till 

största del en social konstruktion. En manlig kropp har genom sociala strukturer tillskrivits 

egenskaper som stark, muskulös och hårt arbetande (Connell, 2008). Kvinnor tenderar istället 

att skildras som passiva, omtänksamma och samarbetsvilliga individer (Ross, 2011).  

 

Det finns dock skillnader i hur män och kvinnor förhåller sig till sina kroppar, känslor och 

relationer. Män brukar beskrivas ha svårigheter med att utveckla intima relationer och 

kommunicera känslor. I en heterosexuell familj, är det ofta modern som är den primära 

vårdnadshavaren medan fadern försörjer familjen. Pojkar uppmanas att vara aktiva och 

självständiga, följa faderns fotspår som en försörjande auktoritär gestalt. Medan flickor istället 

vaggas in i moderns omvårdande roll. Något som skapar sociala strukturer där män och 

kvinnor förväntas bete sig olika. Vilket ger avkall i ett patriarkat, där män och kvinnor intar 

en viss roll både i familj och samhället i stort (Herz & Johansson, 2011). 

  

Mäns sexualitet ses ofta som en naturlig och okontrollerbar kraft, vilken yttrar sig genom 

onani, initiativ till sex och sexuell njutning. Traditionellt sett anses mannen vara den aktiva 

parten i ett samlag och ha ett intresse för pornografi och prostitution. Något som skapat 

normer kring att mäns sexuella begär är större än kvinnors och att ett tillfredsställande av 

mannen är huvudsyftet med ett sexuellt umgänge. Vilket i sin tur kan leda till att män tar sig 

friheter på grund av sin påstådda större sexualitet och påtvingas en roll som sociala strukturer 

har skapat (Herz & Johansson, 2011). 
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5.1.2.   Könsmaktsordningen  

Ett genussystem skapar och upprätthåller samhällets strukturella uppdelning av kön, där män 

och kvinnor tillskrivs olika roller, positioner och uppgifter. Systemet grundar sig i begreppen 

dikotomi och hierarki. Dikotomi innebär att en helhet delas upp i två enheter, i detta fall en 

separation av manligt och kvinnligt. Hierarki syftar på en rangordning, det vill säga en 

maktrelation mellan könen. Genussystemet är en förutsättning för att sociala ordningar ska 

kunna skapas, exempelvis politiska och ekonomiska. Systemet har en stark koppling till tid 

och sociala strukturer vilket gör att den är föränderlig (Hirdman, 1988).  

  

Könsmaktsordningen grundar sig i teorin om ett genussystem. Begreppet syftar på att 

fastställa vilket av könen som innehar en auktoritär roll i samhället. Eftersom att män på de 

flesta platser i världen är överordnade kvinnor, brukar könsmaktsordningen likställas vid att 

de sociala strukturer som finns favoriserar män. Att mannen utgör normen för det normala och 

allmängiltiga (Hirdman 1988; Connell, 2011).  

 

5.1.3.   Maktrelationer  och  sexuella  trakasserier  

Historiskt sett har både rättsväsendet och män agerat hänsynslöst mot kvinnor (Connell, 

2009). I en studie som berör patriarkatet och män som en “härskande” könsklass, är en 

våldtäkt ett bevis på mäns makt över kvinnor. En våldtäkt är en sexuell gärning som utförts av 

en eller flera personer utan samtycke. Den första lagen gällande mäns våld mot kvinnor 

instiftades i den svenska Brottsbalken år 1864 och förhindrade mäns rätt till hustrumisshandel. 

Det var dock fortfarande tillåtet att idka samlag mot kvinnans vilja. Först år 1965 benämndes 

samlag inom äktenskapet som en våldtäkt (Grände, 2005). Under slutet av 1980-talet infördes 

ett förbud mot sexuellt våld i bilder och filmer (RFSU, 2009).  

 

I fråga om sexuella trakasserier och övergrepp, går det ofta att särskilja en förövare med ett 

offer. En förövare är en person som utfört ett brott mot en annan, och på så sätt verkat mot 

den andres vilja. Medan ett offer är den som blivit utsatt för förövarens brott och fallit offer 

för dennes agerande (Bergenheim, 2005).  
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“Tafsa” och “beröring” är två uttryck som ofta förknippas med varandra, då båda är en form 

av fysisk mänsklig kontakt. I själva verket är “tafsa” ett uttryck där en person otillåtet rör 

någon annans kroppsdel. “Beröring” däremot sker i samtycke mellan två eller flera personer 

(SAOL, 2017).  

 

5.2.   Feminism  

Feminism syftar på att det råder en maktobalans mellan könen, med kvinnan i en underordnad 

roll. Inom feminism beskrivs ofta begreppet patriarkat. Patriarkat syftar på sociala system, där 

den ekonomiska och politiska makten innehas av män. Det ses som en djupt liggande 

samhällsstruktur, både inom den offentliga sfären och i hushållet (Hamman, 2013). 

Pornografi, kvinnlig prostitution och våldtäkt kan ses som effekter av ett patriarkaliskt 

samhällssystem (Jämställd, 2017).  

 

Feminism som teori strävar efter lika villkor mellan män och kvinnor, genom att försöka 

utarma den rådande könsmaktsordningen. För att angripa detta problem verkar feminismen 

för att bidra med kunskap kring manlig överordning och kvinnlig underordning i olika nivåer 

av samhället (Wetterberg, 2002). 

 

5.2.1.   Feministiska  vågor  

Genom att inkludera de fyra feministiska vågorna i vårt teorikapitel, ges en inblick i hur 

kvinnors kamp för sina rättigheter har sett ut genom historien och ser ut i dag. De feministiska 

vågorna har skapat en mobilisering kring kvinnlig frigörelse, vilket gett upphov till 

feministiska hashtags som #MeToo. 

 

5.2.2.   Första  vågens  feminism  

Suffragetternas strid för kvinnlig rösträtt, med start i England under 1860-talet, brukar ses 

som första vågens feminism. Emmeline och Christel Pankhurst var två frontfigurer under den 

första vågen och grundare av Women’s Social and Political Union. Under första vågens 

feminism började kvinnor att mobilisera sig och kräva lika rösträtt mellan könen. 

Suffragetterna menade att rösträtt var en allmän rättighet, snarare än en manlig. 

Suffragetternas slagord var “Deeds not words”, vilket översatt till svenska betyder handling 
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inte ord. Det var genom handling dessa kvinnor försökte att skapa förändring. Inledningsvis 

genom kampanjer, debatter, föreningar och demonstrationer gentemot parlamentet. När 

kvinnor trots detta inte gavs något politiskt utrymme, genomfördes mer militanta metoder. 

Under åren 1904–1914 fängslades tusen suffragetter i Storbritannien, för sin inblandning i 

kampen mot kvinnlig rösträtt (Purvis, 1995; Cannon, 2015). 

 

5.2.3.   Andra  vågens  feminism  

Andra vågens feminism grundades i 1960-talets Amerika, en tid full av socialt uppror. 

Katalysatorn till den feministiska vågen blev publikationen av Betty Friedans bok The 

feminine Mystique, utgiven år 1963. Friedans bok talade om “Problemet som inte har något 

namn”, rastlösheten och missnöjet som fanns hos många vita kvinnor i den amerikanska 

medelklassen, vilka kände sig fångade i 1950-talets värderingar (Kolmar & Bartkowski, 

2000). Det skapades en våg av uppror, där lika lön, rättighet till barnomsorg och 

bestämmande över sin egen sexualitet blev prioriteringar. Rörelsen spred sig till Europa och 

Australien och frambringade en våg för kvinnliga rättigheter i västvärlden (Ross & Beverly, 

2004). Under denna tid stred feminister även för att våldtäkt och sexuellt utnyttjande skulle 

ses som en form av sexistiskt hatbrott, istället för en impulsiv handling av sexuellt behov 

(Ross & Beverly, 2004).  

  

5.2.4.   Tredje  vågens  feminism  

Tredje vågens feminism uppkom efter att Anita Hill anklagat sin dåvarande chef Clarence 

Thomas, som då var nominerad till USA:s högsta domstol för sexuella trakasserier. Fallet var 

uppe i rättegång år 1991, men trots detta blev Thomas antagen som domare till högsta 

domstolen i USA. Vilket fick feministen och aktivisten Rebecca Walker att ge ”svar på tal” 

och skriva en artikel i Ms. Magazine där hon titulerade sig själv som ”tredje vågen”. Detta 

skapade en ny feministisk rörelse både i USA och runt om i världen. Inom tredje vågens 

feminism argumenteras det för ett nytt koncept av feministisk subjektivitet. Där ras, klass och 

kön diskuteras på djupare nivå och jämlikhet mellan dessa är essensen (Buchanan, 2016). 

Detta koncept kallas för intersektionalitet (Jämställ, 2017).   
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Tredje vågens feminister lägger stor vikt vid individualitet och definierar politiska frågor med 

personliga erfarenheter. Det finns enligt denna typ av feminism inget ”speciellt sätt” att vara 

feminist på. De ser sig som den nya generationen aktivister, med mål att distansera sig från 

andra vågens feministiska politik (Mahoney, 2016). 

 

5.2.5.   Fjärde  vågens  feminism  

Fjärde vågens feminism har funnits sedan år 2011 när “SlutWalk”, en internationell marsch 

mot sexism tog plats. Detta efter att en polisofficer i Toronto uttryckt att kvinnor bör undvika 

att ”klä sig som slampor” för att förhindra sexuella övergrepp. Marschen skapade, 

tillsammans med liknande demonstrationer, en ny våg av feminism både online och offline. 

Slogan “det personliga är politiskt” har återinförts i fjärde vågens feminism och kvinnor är, i 

denna våg, mindre förlåtande och mer publika i kampen mot sexism och kvinnliga rättigheter. 

Sociala medier har inneburit att internationella feministiska frågor har hamnat på agendan, 

vilket har öppnat upp för en ny form av digital globaliserad rörelse (Chamberlain, 2016). 

 

Internet och sociala medier har skapat en ”call-out” -kultur, där de som utför trakasserier och 

sexism inte längre kan komma undan. Dessa får istället stå till svars för sina handlingar. 

Något som är utmärkande för fjärde vågens feminism är hur det skapas aktivism på internet 

(Munro, 2013).   

 

Skillnaden mellan tredje och fjärde vågens feminism, är den fjärde vågens digitala 

utgångspunkt. Där samverkan mellan sociala medier och traditionell aktivism, möjliggör för 

olika genrer inom feminismen att samexistera. Röster som tidigare har blivit förbisedda som 

färgade kvinnor, trans och queer-kvinnor, kvinnor med handikapp och kvinnor från lägre 

sociala klasser, blir mer inkluderade i den feministiska debatten (Looft, 2017).  

 

5.2.6.   Ideologier  och  politiska  praktiker  

Feminism är både ideologier och politiska praktiker, med övertygelse om att kvinnors villkor 

är socialt konstruerade och föränderliga. En central del inom feminismen är 

självrepresentation och autonomi (Hamman, 2013). I denna uppsats nämns inte alla teorier, 

utan istället ligger fokus på de två största, Liberalfeminism och Radikalfeminism (Gemzöe, 

2006). Dessa praktiker är de mest utbredda och har därför störst relevans för vår studie. 



21 
 

Eftersom #MeToo har sin utgångspunkt inom Cyberfeminism, har vi även valt att nämna den i 

detta kapitel.  

 

5.2.7.   Liberalfeminism  

Liberalfeminism är den mest utbredda ideologin inom teorin och det som ofta associeras med 

begreppet ”feminism” (Beasly, 1999). Ideologin grundar sig i liberalism, en politisk filosofi 

som växte fram under upplysningstiden med värderingar om ”frihet, jämlikhet och 

broderskap”. Essensen inom Liberalfeminism är att män och kvinnor i grunden är lika och 

därför borde ha samma medborgerliga rättigheter. I ideologin finns ett androgynt 

människoideal, där endast fysiologin är vad som separerar kvinnor från män (Gemzöe, 2006).  

  

5.2.8.   Radikalfeminism  

Radikalfeminismen växte fram under 1960-talets kvinnorörelse. Inom den ryms många olika 

uppfattningar, men unisont är att patriarkatet ses som den gemensamma fienden och upphovet 

till kvinnors förtryck. Vilket ses som den mest utbredda och grundläggande formen av 

förtryck. Radikalfeminismens största fiende är den manliga makten. Slagordet inom 

åskådningen är ”det personliga är politiskt”, något som sedan 1970-talet hjälpt till att få frågor 

som prostitution, misshandel och sexuella övergrepp mot kvinnor på den politiska agendan. 

Inom radikalfeminism finns en kritisk hållning till ”samhällets påtvingade heterosexualitet” 

(Gemzöe, 2006).  

 

5.2.9.   Cyberfeminism  

Kvinnors liv och identiteter har historiskt sett konfigurerat främst till det privata, medan mäns 

florerat i det publika (Youngs, 2004). Internet har därför blivit en viktig plats för kvinnor att 

bidra politiskt, kulturellt och ekonomiskt, både på lokal och internationell nivå. Ideella 

organisationer har till stor del använt sig av internet och sociala medier för att uppmärksamma 

kvinnliga rättigheter (Ross & Byerly, 2004). 

 

Cyberfeminister utmanar traditionella normer inom patriarkatet och praktiken är 

revolutionerande för feministisk aktivism, eftersom att internet och sociala medier skapar 

globalt länkande nätverk (Ross & Byerly, 2004; Youngs, 2004).  
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Kvinnor världen över har dock skiftande möjlighet och kunskap i att både använda och skapa 

processer på internet och sociala medier. Teknologi ses ofta som något manligt och symboler, 

metaforer och värderingar på internet är ofta skapade av män (Youngs, 2004).  

 

5.3.   MCDA  som  teori  

I denna del introduceras multimodal kritisk diskursanalys (MCDA) som teori. För att 

möjliggöra detta kommer kritisk diskursanalys (CDA) först att redovisas.   

 

5.3.1.   Kritisk  diskursanalys  (CDA)  

En kritisk diskursanalys (CDA) är en kvalitativ innehållsanalys, där både lingvistik och social 

kontext studeras (Ahrne & Svensson, 2015). Språkanvändning, sociala praktiker och 

konventioner, skapar tillsammans mening och bygger upp en helhet av förståelse. En 

kombination av direkt- och underförstådd tolkning, är därför central i en diskursanalys 

(Hansen & Machin, 2013). En kritisk diskursanalys grundar sig i konstruktivism, vilket 

innebär att verkligheten och aspekter kring den är socialt konstruerade genom interaktion och 

kollektivt handlande. Diskurs är en språklig resurs som påverkas av hur vi uppfattar 

verkligheten. Vi ser i dessa identiteter, relationer mellan människor och olika maktstrukturer, 

genom sin samhälleliga kontext. Uppfattningen om världen ser därför olik ut beroende på vem 

som redogör för den (Ibid).  

 

Michel Foucault var en framgångsrik tänkare och filosof under 1900-talet, som utvecklade en 

gren inom diskursanalysen med en stark koppling till makt och samhälleliga strukturer. 

Foucaults syn på diskurs handlar om hur människor påverkas av inre och yttre uttryck. 

Diskurser är inte intresserade av den enskilda individen, utan av att upprätthålla sociala 

system och normer (Ahrne & Svensson, 2015).   

 

5.3.2.   Multimodal  kritisk  diskursanalys  (MCDA)  

MCDA är en teori som har sin utgångspunkt i kritisk diskursanalys. Inom CDA används 

begreppet “kritisk” som ett uttryck för att avslöja de naturliga och normala och blottlägga de 

maktintressen som finns i texten. Under 80- och 90-talet, insåg olika forskare att lingvistiken 

inte var tillräcklig när de studerade reklam. Texterna var inte fullständiga om dem inte sattes i 
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relation till bilder i reklamannonser. Härigenom skapades multimodal kritisk diskursanalys, 

vilket möjliggjorde en kombination av lingvistik och visuella uttryck (Machin & Mayr, 2012). 

 

Fokus i MCDA är hur innehåll förhåller sig till makt och tar sig uttryck i lingvistiska och 

visuella tecken, genom sociala konstruktioner. Ordval och visuella element öppnar upp för 

tolkningar och kan fastställa olika identiteter och värderingar. Denna teoris huvudsakliga 

uppgift är att blottlägga maktrelationer (Machin & Mayr, 2012).  
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6.   Material  och  metod  

I följande kapitel redovisas vårt material och urval. MCDA som metod och dess 

analysverktyg kommer även att presenteras. Något som karakteriserar kvalitativ forskning, är 

att den examinerar och undersöker synliga och dolda budskap i en kontext (Hansen & 

Machin, 2013).  

 

6.1.   Material  och  urval  

Empiriskt baseras studien på Instagram-inlägg som har publicerats under två olika hashtags.  

 

•   #MeToo, öppnar upp för personers erfarenheter och upplevelser av sexuella 

trakasserier och övergrepp. Under denna hashtag har främst kvinnor delat med 

sig av sina berättelser.  

•   #IHave, ger en möjlighet för individer att dela med sig av sina upplevelser 

kring, eller erkänna att de har begått, sexuella trakasserier och övergrepp. 

Under denna hashtag har främst män delat med sig av sina berättelser.  

 

Studien utgår från tio olika Instagram-inlägg som har publicerats av kända svenska 

medieprofiler eller Influencers. Sju av de utvalda inläggen har publicerats av kvinnor under 

#MeToo och resterande tre av män under #IHave. För att avgränsa studien har vi genomfört 

ett strategiskt urval.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



25 
 

6.1.1.   Studieobjekt  

Nedan följer de inlägg som studien utgår ifrån (siffrorna är hämtade från Instagram den 12 

december 2017).  

 

#MeToo   Likes  Totalt antal följare 

Zara Larsson  191 961 st  4 200 000 st 

Cissi Wallin  37 528 st  51 900 st 

Molly Sandén  19 832 st  579 000 st 

Miriam Bryant  18 521 st  182 000 st 

Stina Wollter  10 522 st  131 000 st 

Anja Pärson  6804 st  84 900 st 

Carolina Gynning  6297 st  271 000 st 

 

#IHave   Likes   Totalt antal följare 

Manne Forssberg  5047 st  22 100 st 

Musse Hasselvall  2596 st  11 900 st 

Nisse Edwall  468 st  8365 st 

  

6.2.   Strategiskt  urval  

Huvudfokus i vår uppsats är att studera #MeToo, eftersom #IHave har skapats som en 

reaktion på #MeToo, snarare än i egenskap av sig själv. Genom att inkludera Instagram-inlägg 

med #IHave, kan vi få ett manligt perspektiv på ämnet och genomföra en mer djupgående 

analys kring hur vårt material förhåller sig till och/ eller utmanar rådande maktstrukturer. Vi 

är medvetna om att valda inlägg med #IHave är underrepresenterade i förhållande till de 

under #MeToo. I detta fall upplevde vi att mer innehållsrika Instagram-inlägg var av större 

värde för vår studie, vilket gjorde att vi föredrog detaljrika inlägg framför ett större antal.  

 

Ett strategiskt urval blir ett redskap för att skapa en allmän uppfattning om Instagram-

inläggen och kategorin de tillhör (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, 2012). För att 

välja ut specifika studieobjekt, ur den totala mängd inlägg som har delats med #MeToo eller 

#IHave, etablerade vi vissa ramar i sökandet av material. Inläggen skulle exempelvis vara 

publicerade av svenska medieprofiler och Influencers under oktober 2017. Vi är medvetna om 
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att vårt urval speglar en ganska homogen grupp, sett till exempelvis etnicitet. Men då 

materialet skildrar olika berättelser kring sexuella trakasserier och övergrepp finner vi det 

ändå relevant. Detta eftersom att valda medieprofilernas och Influencers Instagram-inlägg, ger 

varierande perspektiv på ämnet. I samtligt material syns även män och kvinnors tillskrivna 

roller och sociala strukturer, vilket är vad vi avsåg att studera.  

 
Studien utgår från Instagram-inlägg som har publicerats av svenska medieprofiler och 

Influencers på Instagram mellan den 16–18 oktober 2017. För att texterna skulle ha likvärdig 

analyspotential, valde vi bland inlägg där texterna innehöll ungefär 100–400 ord. Däremot är 

skillnaderna i antalet “likes” stor, siffrorna varierar mellan 400– 190 000 gillningar. Vi anser 

inte att antalet gillningar är av värde för denna studie och ser därför inte något hinder i att ha 

med Instagram-inlägg med varierande antal. Då siffrorna inte påverkar eller kommer att tas 

upp i vår analys.  

 

För att både kunna göra specifika tolkningar och dra generella slutsatser har vi valt att studera 

tio Instagram-inlägg. Om vi inkluderat fler antal inlägg i vår studie hade allmängiltiga 

strukturer eventuellt synts mer, samtidigt hade det blivit svårt att göra en ingående analys av 

varje inlägg. Eftersom att vi avser att fördjupa oss i valt material ansåg vi därför att tio 

Instagram-inlägg var rimligt.  

 

Anledningen till att studien utgår från medieprofiler och Influencers, snarare än gemene man, 

är dels eftersom att många som delat dessa hashtags har privata konton och för att kända 

profiler ofta uppmärksammas mer i kampanjer som #MeToo. Medieprofiler och Influencers 

tycks överlag ha ett stort inflytande hos allmänheten och sätta agendan för vad som är 

aktuellt. Många av de delar med sig av sina liv och erfarenheter i olika sociala medier, vilket 

gör att det skapas en relation mellan dem och sina följare. Det blir en form av virtuell 

vänskapsrelation, där båda parter utbyter erfarenheter med varandra. Denna relation gör att 

medieprofiler och Influencers ses som en nära vän och därmed kan det antas att gemene man 

tar åt sig av deras budskap. Vilket gör att vi finner deras inlägg mer intressanta som 

studieobjekt. 

 

De tre inlägg som har valts ut under #IHave, var under tidpunkten mediala och förekom på 

Instagrams topplista. Antalet medieprofiler och Influencers som publicerat inlägg med #IHave 

var relativt få. Många av Instagram-inläggen innefattade också enbart “#IHave” och ingen 
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ytterligare bildtext. Något som gjorde att det var svårt att hitta relevant material. Vi fann dock 

att Musse Hasselvall, Manne Forssberg och Nisse Edwalls inlägg hade vad vi sökte, en mer 

utförlig bildtext som skildrade sexuella trakasserier och övergrepp. Edwall har dock använt 

sig av både #IHave och #MeToo i sitt Instagram-inlägg. Eftersom att han erkänner sexuella 

trakasserier mot kvinnor, har vi dock valt att kategorisera Edwalls inlägg under #IHave. Detta 

gör ingen skillnad i vår analys, då mäns roll inte studeras enbart under #IHave och kvinnors 

roll under #MeToo. Istället analyseras dessa genomgående i respektive Instagram-inlägg.  

 

Under #MeToo fanns en uppsjö av potentiella inlägg att analysera. Mycket av materialet som 

vi har valt att studera under #MeToo, har uppmärksammats på diverse nyhetssajter 

exempelvis Expressen, Aftonbladet och Svenska Dagbladet. Cissi Wallin, Anja Pärson och 

Stina Wollters inlägg fann vi på detta sätt. Zara Larsson och Carolina Gynnings inlägg 

upptäckte vi istället i vårt eget flöde på Instagram, eftersom att vi redan följde dessa profilers 

konton. Miriam Bryant och Molly Sandens inlägg hittade vi genom att söka runt i diverse 

flöden under #MeToo. Vi valde att använda oss av ovanstående profiler, eftersom att deras 

berättelser kring sexuella trakasserier skiljer sig åt. Samtidigt har alla samma utgångspunkt, 

de är svenska kända kvinnliga profiler. 

 

Både Zara Larsson och Stina Wollters Instagram-inlägg innehåller engelsk text. Något vi inte 

upplevde ha betydelse för vårt urval eller analys. Oavsett om valt material är skrivet på 

engelska eller svenska, skildras erfarenheter och tankar kring sexuella trakasserier och 

övergrepp, vilket är det väsentliga i vår studie.  

 

6.3.   Multimodal  kritisk  diskursanalys  (MCDA)  som  metod  

Vår uppsats utgår från en multimodal kritisk diskursanalys (MCDA), vilket är en förlängning 

av en kritisk diskursanalys (CDA), med syfte att avslöja de dolda budskap som ter sig i såväl 

bild som text (Machin & Mayr, 2012). Applicerat på vår studie, används MCDA för att 

analysera vilka roller män och kvinnor tillskrivs i valda Instagram-inlägg, genom att se på hur 

dessa förhåller sig till rådande könsmaktsordning och sociala strukturer.  

 

Vid genomförandet av en multimodal kritisk diskursanalys bryts bildtexterna i Instagram-

inläggen ner. För att kunna kategorisera språkliga val inom olika områden kommer en lexikal 

analys att tillämpas, vilken berör olika ordval och uttryck. De lexikala valen delas upp i 
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lexikala fält, som representerar diskursen inom ett visst område. Fälten kan liknas vid en 

karta, där kartan har olik funktion beroende på vem som använder den (Machin & Mayr, 

2012). 

 

Visuella budskap är svårare att förklara än de som återfinns i text. Detta för att bildspråk 

oftast har en betydelse och innebörd som öppnar upp för friare tolkningar (Machin & Mayr, 

2012).  

 

6.4.   Analysschema  

Machin och Mayr (2012) använder olika verktyg för att analysera visuella och språkliga val. 

Dessa analytiska verktyg finns till för att synliggöra eftertänksamma och omedvetna val och 

fungerar som redskap för att granska hur språkliga och visuella val synliggör diskursen kring 

sexuella trakasserier och övergrepp. För att dessa ska tillämpas på bästa möjliga sätt har 

begreppen översatts från engelska till svenska. Analysen kommer att stå på två ben, varav ett 

av benen innefattar de visuella, medan de andra kommer fokusera på de lexikala valen. 

Utöver dessa begrepp kommer denotation och konnotation att användas för att tolka de 

indirekta och direkta budskapen som förmedlas i bilderna och texterna.  

 

Lexikala val är ett verktyg som studerar ordval, för att kartlägga vilka ord som framhävs och 

vilka som utesluts. När vi studerar innehållet i specifika ord går det att blottlägga dolda 

betydelser och budskap. De lexikala valen delas in i två kategorier, informella och formella. 

De informella valen benämns ofta som vardagsspråk. I texterna kan exempelvis “hetsa”, 

“tafsa” eller “käften” vara exempel på sådana. De formella lexikala valen består av ett mer 

korrekt språk och upplevs som striktare (Machin & Mayr, 2012). Detta verktyg används för 

att studera hur olika medieprofiler eller Influencers använder sitt språk för att uttrycka sig.  

 

Överlexikalisering är ytterligare ett verktyg som används i analysen. När betydelsen är 

underförstådd eller olika begrepp och uttryck inte fyller en direkt funktion i texten kallas det 

för överlexikalisering. Dessa ord eller uttryck finns snarare till för att avslöja samhälleliga 

förväntningar (Machin & Mayr, 2012). Att uttryckligen skriva ”djupa ärr” kan vara ett bevis 

på en överlexikalisering.  
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Värdeladdade ord, är positivt eller negativt laddade och uttrycks i samband med vissa 

värderingar. Utöver specifika ord, kommer även värdeladdningar i olika liknelser och 

metaforer att studeras (Machin & Mayr, 2012). Ett exempel är “pussy” som på svenska 

betyder “fitta”. Detta uttrycket bär på en negativ laddning, vilket gör att “pussy” snarare ses 

som ett skällsord än ett uttryck för det kvinnliga könsorganet.  

 

Strukturella motsättningar handlar om att ord aldrig är självständiga och enbart fungerar i 

relation till en kontext eller verklighet. Exempel på ord som motsätter sig varandra är, “ung-

gammal” och “offer-förövare”. Om någon benämns som ett offer, går det att anta att det också 

finns en förövare (Bergenheim, 2005). På så sätt kan det förmodas att det finns något som 

motsätter sig offret, trots att ingen förövare presenterats. Ofta syns enbart en motsättning i 

texterna, trots att det finns två sidor (Machin & Mayr, 2012). Ett exempel på en strukturell 

motsättning kan vara att män ”tar sig friheter över en kvinnas kropp”, vilket skapar en 

motsättning, som tyder på att kvinnor fråntas sin kroppsliga frihet. 

  

Attribut handlar om hur olika värderingar och diskurser kommuniceras i specifika objekt. I ett 

fotografi ska alla objekt övervägas. Det kan vara alltifrån ett välstädat skrivbord till vilka 

accessoarer och klädsel som en person bär. En sexigare klädsel, brukar förknippas med 

sexualitet (Machin & Mayr, 2012).  

 

Miljö finns till för att kommunicera olika idéer och diskurser. Här spelar omgivningen en 

avgörande roll för hur en person framställs. En stökig omgivning eller ett skrivbord med 

mycket papper, kan tyda på stress eller att personen i fråga är hårt arbetande (Machin & Mayr, 

2012).  

    

Utöver begreppen som nämnts kommer analysen granska visuella och språkliga tecken med 

hjälp av denotation och konnotation. Denotation fokuserar på att förklara vad som syns i 

bilden/texten, medan konnotation handlar om vilka kulturella associationer ett ord eller 

visuellt uttryck skapar (Machin & Mayr, 2012).  
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Begrepp Hur förekommer begreppet? Vad tyder det på? 

Lexikala val    

Överlexikalisering   

Värdeladdade ord   

Strukturella motsättningar   

Attribut   

Miljö   

Denotation   

Konnotation    

  

6.5.   Metodkritik  

Kritiken mot att genomföra en kritisk diskursanalys eller multimodal kritisk diskursanalys, är 

att dessa metoder ofta behandlar ett litet material, som specifikt valts ut för att genomföra en 

analys (Machin & Mayr, 2012). Vi är medvetna om att vårt strategiska urval, som grundats i 

material vars innehåll varit fördelaktigt för studiens syfte, bidrar till att det är svårare att dra 

generella slutsatser.  

 

Metoden kritiseras för att ge utrymme för egna tolkningar, snarare än att analysera valt 

material och därigenom nås ett önskvärt resultat (Machin & Mayr, 2012). För att vår studie 

inte ska möta sådan kritik, kommer analys och teori att gå hand i hand. Vilket gör att 

slutsatser kommer vara välgrundade och ha koppling till vårt teoretiska ramverk (Widdowson, 

1995). Med detta i åtanke, är vi medvetna om att våra upplevelser med stor sannolikhet kan 

färga tolkningar i analysen.   

 

En kritik mot vårt urval, är att Instagram-inläggen till stor del bygger på medieprofilers och 

Influencers egna erfarenheter och skildringar av sociala strukturer. Något som gör att enbart 

deras perspektiv syns. Då vi inte vet vad som har hänt i dem olika situationerna, är det svårt 
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för oss att återge berättelsernas trovärdighet. Därigenom kommer framställningen av män och 

kvinnor samt hur sociala strukturer skildras, vara färgade av medieprofiler och Influencers 

egna intryck och åsikter.  

   

6.6.   Metodreflektion  

I studien har vi kritiskt granskat hur sociala strukturer upprätthålls när män och kvinnor 

uttrycker sig gällande sexuella trakasserier och övergrepp på Instagram. Den valda metoden 

(MCDA) kan ha inneburit både för- och nackdelar för vårt resultat. Om studiens metod varit 

kvantitativ snarare än kvalitativ, hade resultatet varit mätbart och eventuellt mer tillförlitligt. 

Samtidigt ger en kvalitativ metod mer utrymme för att synliggöra direkta och dolda budskap i 

en kontext, något som är essensen i vår studie (Hansen & Machin, 2013).  

 

Om studien utgått från en mindre homogen grupp, exempelvis en större variation på 

etniciteter och yrkesgrupper, hade eventuellt en djupare analys kunnat göras. Vilket hade gett 

en mer generell bild av problematiken kring sexuella trakasserier och övergrepp i samhället i 

stort.   

 

Vi har använt oss av inlägg från #IHave som publicerats av män och inlägg med #MeToo som 

publicerats av kvinnor, vilket lett till att vårt resultat har ett stereotypiskt offer och förövare- 

perspektiv på sexuella trakasserier och övergrepp. Om vi istället valt att studera enbart inlägg 

under #MeToo, skrivna av både män och kvinnor, skulle andra roller kunnat tillskrivas könen.  

 

Vi är båda kvinnor som har utsatts för sexuella trakasserier, vilket gör att vi förhåller oss 

kritiskt till mäns maktutövande över kvinnor. Då vår uppsats till stor del bygger på egna 

tolkningar, kan tillförlitligheten i studien ifrågasättas. Vi kommer därför vara tydliga med att 

redogöra för att vårt resultat endast beskriver hur män, kvinnor och sociala strukturer speglas i 

de Instagram-inlägg som studien avser.  

  

 

 

 

 

 



32 
 

7.   Analys  

I detta kapitel redovisas vårt analysresultat. I vårt material går det att urskilja tre olika teman, 

Rätten till sin egen kropp, Legitimering av sexuella trakasserier och Upprätthållande av 

sociala strukturer. Under varje tema finns diverse underkategorier som har skapats för att ge 

en klarare bild av hur män och kvinnor framställs och hur deras roller förhåller sig till den 

rådande könsmaktsordningen.  

 

7.1.   Presentation  av  Instagram-inläggen  

Zara Larsson beskriver i sin bildtext hur patriarkatet upprätthålls genom en våldtäktskultur 

som objektifierar kvinnor. Hon tar upp problematiken i att sexuella trakasserier och övergrepp 

marginaliseras med hjälp av humor och uppmanar män att ta ansvar för sitt agerande. I hennes 

bild syns tre ihopknutna händer som höjs, vilka alla har olika hudfärger (Larsson, 2017). 

Bildtexten analyseras under rubrikerna “Förminskande av kvinnor” och “När leken blev 

allvar”. I “Utkrävande av ansvar” analyseras både bilden och bildtexten. För att se inlägget i 

sin helhet, se bilaga 1. 

  

Cissi Wallin skildrar i sin bildtext den rådande patriarkala tystnadskulturen i samhället. Hon 

beskriver hur kvinnor som fallit offer för sexuellt våld och trakasserier förminskas och 

förlöjligas. Deras historier tas inte på allvar och priset för att stå upp för sina rättigheter känns 

ofta för högt. Hennes bild är ett självporträtt i form av ett fotografi. Det är taget mot en spegel, 

vilket gör att kamerablixt såväl som Wallins ansikte reflekteras och blir spegelvänt (Wallin, 

2017). Wallins bildtext analyseras i “Förminskande av kvinnor” och “Utkrävande av ansvar”. 

I “Tid” analyseras både hennes bild och bildtext. För att se inlägget i sin helhet, se bilaga 2. 

  

Molly Sandén delar med sig av en händelse från hennes ungdom. Hon beskriver en situation 

där en äldre man på turné tvingar henne att röra hans könsorgan. I texten framgår det att 

Sandén känner skam för att hon handlat bortom sin egna vilja. I bilden syns ett porträtt av en 

kvinna, som bär en röd tröja med texten “Body rights”. Bilden är beskuren vilket gör att 

hennes näsa och ögon inte syns (Sandén, 2017). Sandéns bildtext analyseras under rubrikerna 

“Rätten till sin egen kropp” och “Svineri och sexuell drift”. Hennes bild och bildtext 

analyseras i “Tid”. För att se inlägget i sin helhet, se bilaga 3. 
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Miriam Bryant skriver i sin bildtext om en händelse från hennes högstadietid, där en äldre 

kille beordrar henne att “suga av honom”. Bryant beskriver hur hon avvisar honom och går 

därifrån. Trots detta förolämpas hon och kallas “kuksugare” dagen därpå i skolan. Syftet med 

hennes text tycks vara att tydliggöra att hennes kropp inte existerar för någon annans skull än 

sin egen. Bilden är delad på mitten, där den vänstra sidan består av färgglada textrader med 

“MeToo”. På bildens högra sida syns ett fotografi på Bryant, där hon bär “tuffa kläder”. Fotot 

är taget ovanifrån (Bryant, 2017). I “Förminskande av kvinnor” analyseras hennes bild och 

bildtext. Bildtexten analyseras även i “Legitimering av sexuella trakasserier”. För att se 

inlägget i sin helhet, se bilaga 4. 

  

Stina Wollter skildrar i sin bildtext hur hon blivit sexuellt trakasserad och våldtagen av olika 

män under sin livstid. Hon benämner att mäns agerande mot kvinnor är ett för stort globalt 

problem för att det ska kunna bortförklaras. Wollter skriver att det inte är offrens fel att de 

utsätts, utan snarare förövares och samhället i stort som låter sexuellt våld och trakasserier 

fortskrida. Bilden i Wollters Instagram-inlägg är en tavla målad av henne själv. Tavlan 

föreställer ett ansikte med öppen mun och slutna ögon. I munnen syns ytterligare ett ansikte 

(Wollter, 2017). Stina Wollters bildtexter analyseras i “Rätten till sin egen kropp” och 

“Sexuella trakasserier i en kärleksrelation”. I “Utkrävande av ansvar” analyseras även hennes 

bild och bildtext. För att se inlägget i sin helhet, se bilaga 5. 

  

Anja Pärson beskriver hur hon har slutat att gå på bar/nattklubb efter att män i grupp hetsat 

varandra att ta på hennes kropp. Hon skildrar hur hon tröttnat på detta beteende och vill återta 

makten över sin kropp. Pärson har använt sig av en bild som enbart har en text som lyder “me 

too” (Pärson, 2017). Bildtexten analyseras i “När leken blir allvar”. Bilden och bildtexter 

analyseras även i “Tid”. För att se inlägget i sin helhet, se bilaga 6. 

  

Carolina Gynning nämner i sin bildtext att hon själv har blivit utsatt för sexuella övergrepp. 

Något som påverkat henne mycket och gjort att hon känner rädsla och ångest inför vad hennes 

döttrar kan komma att utsättas för. Gynning beskriver också en tacksamhet till kvinnor som 

vågar prata ut om egna erfarenheter kring sexuella trakasserier och övergrepp.   

Bilden i inlägget föreställer en tavla som Gynning själv har målat. Tavlan porträtterar en 

kvinna som står placerad i mitten av en skog. Kvinnan är naken och har en påse över huvudet 

(Gynning, 2017). Både Gynnings bild och bildtext analyseras under rubriken “Förminskade 
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av kvinnor”. Utöver detta analyseras hennes bildtext under “Tid”. För att se inlägget i sin 

helhet, se bilaga 7. 

  

Manne Forssberg benämner i sitt Instagram-inlägg, hur han påstått sig ha rätt till kvinnors 

kroppar. Att han tafsat och kränkt kvinnor med sin vilja till sexuellt umgänge. Forssberg 

skildrar anledningar till sitt agerande i situationer och uppmanar andra män att granska sitt 

eget beteende. Forssberg har valt att använda sig av en bild av sig själv sittandes i en bil. I 

vänstra baksätet syns en bilbarnstol. Han har skägg och bär propra kläder (Forssberg, 2017). 

Manne Forssbergs bildtext analyseras under “Legitimering av sexuella trakasserier”, “Svineri 

och sexuell drift” och “Tid”. Forssbergs bild och bildtext analyseras under “Utkrävande av 

ansvar”. För att se inlägget i sin helhet, se bilaga 8. 

  

Musse Hasselvall beskriver i sitt Instagram-inlägg hur han “tafsat” på sin dåvarande flickvän. 

Hasselvall förklarar att denna situation var långt ifrån den enda gång som han begått ett 

övertramp och att det tog många år innan han insåg att han har gjort fel. I bilden befinner sig 

han i ett flickrum. Hans ansikte syns i profil, vilket gör att Hasselvalls deformerade högra öra 

är framstående (Hasselvall, 2017). Musse Hasselvalls bildtext analyseras i ” Svineri och 

sexuell drift”. I “Sexuella trakasserier i en kärleksrelation” analyseras både bilden och 

bildtexten. För att se inlägget i sin helhet, se bilaga 9. 

 

Nisse Edwall skildrar i sitt inlägg en “grabbig” kultur, där det är mer acceptabelt att ta på 

någons intima delar än att “slå någon på käften”. Han beskriver hur han genom sitt liv har 

jagat, tafsat på och “roffat åt sig” kvinnor. Edwalls bild föreställer ett fotografi på en pojke. 

Pojken bär en blå grå tröja och mot hans haka vilar en knuten näve (Edwall, 2017). Hans bild 

och bildtext analyseras under rubriken “Legitimering av sexuella trakasserier”. En del av hans 

bildtext analyseras även i “Tid”. För att se inlägget i sin helhet, se bilaga 10. 
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7.2.   Rätten  till  sin  egen  kropp  

I flera av texterna beskriver medieprofiler och Influencers hur kvinnor tystats ner och fråntas 

rätten till att bestämma över sin egen kropp. I ett citat av Molly Sandén porträtterar hon hur 

mannens fysiska intentioner överordnas hennes egna vilja. 

  

En bit in i filmen tar han plötsligt ett hårt grepp om min nacke, vrider mitt huvud och 

trycker in tungan i munnen på mig samtidigt som han tar på mig. Jag försöker putta 

bort honom men då tar han istället min hand och tvingar ner den i sina kalsonger. 

(Sandén, 2017) 

  

Sandén använder sig av ordet “putta” som är ett informellt lexikalt uttryck för att lätt “stöta bort 

någon” och konnoterar en ovilja att medverka till fortsatt intim kontakt. I citatet beskrivs det hur 

mannen tar Sandéns hand och “tvingar ner den i sina kalsonger”. Ordet “tvingar” är ett lexikalt 

uttryck som konnoterar att mannen har makten i sammanhanget och kan förmå sig att handla på 

ett visst sätt, bortom den andres vilja. 

  

Sandéns text ovan är ett exempel på en strukturell motsättning, när män tar sig friheter leder det 

till att kvinnor mister sin. Motsättningen blir därför frihet och fångenskap, då mäns agerande 

hindrar kvinnor från att bestämma över sina egna kroppar (Machin & Mayr, 2012). Detta syns 

genomgående i texterna, så även i Stina Wollters inlägg nedan, där hon beskriver hur män 

återkommande tagit sig friheter och tvingat henne att utföra vissa handlingar. 

  

"Friends" to my relatives, 15, 20 and 30 years older than me, touched my boobs and 

pussy and forced me to stand still while masturbating at my thighs. 

(Wollter, 2017) 

  

I Wollters text syns även informella lexikala val i form av “boobs” och “pussy”. Den svenska 

motsvarigheten till “pussy” är “fitta” som ofta benämns som ett skällsord, vilket gör att 

“pussy” kan ses som ett värdeladdat ord med en negativ betydelse. När Wollter uttryckligen 

benämner sitt eget könsorgan som en “fitta”, kan det tolkas som en nedvärdering av hennes 

reproduktiva delar, en form av underordning. Något som kan kopplas till rådande 

könsmaktsordning där kvinnan och hennes kön har en undergiven roll i samhället (Connell, 

2011). Samtidigt är det inom feminism viktigt med kvinnlig autonomi. Därför kan det faktum 
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att Wollter titulerar sitt eget könsorgan vid “fitta”, vara ett sätt för henne att få tillbaka makten 

över det negativt laddade ordet. Genom att själva använda det, kan det ses som att hon inte 

bara får auktoritet över begreppet, utan också tar tillbaka makten över hennes kön och kropp i 

stort (Hamman, 2013). 

 

7.2.1.   Förminskande  av  kvinnor  

Under detta tema är det återkommande hur mäns ord, uttryck eller handlingar gör att kvinnor 

förminskas och framställs som svaga. Flera medieprofiler och Influencers förklarar hur mäns 

sexuella trakasserier och övergrepp gjort att kvinnor känt skam. I Zara Larssons inlägg 

beskriver hon hur “that strong voice you always said you would use all of a sudden feels like 

a whisper”. Det lexikala valet “whisper” kan vara ett exempel på hur mäns maktutövande, 

tystar ner kvinnor (Larsson, 2017). 

  

I citatet nedan delger även Cissi Wallin hur hon vill bryta tystnaden, vilket tyder på att det 

råder en tystnadskultur kring sexuella trakasserier bland kvinnor. 

  

Jag kan inte vara tyst längre. Borde ha skrikit hans namn för längesen. Men han har 

bland annat låtit sitt ombud ringa mina chefer osv och dubba mig till galen mytoman. 

Priset, för inte bara min utan mängder av andra kvinnor han också utsatt för sitt 

kvinnohat… Priset för vår rättvisa har känts för högt. 

(Wallin, 2017) 

  

I citatet ovan framgår det att män använder sig av sin maktposition som ett verktyg för att 

tysta ner kvinnor och diktera personer i sin omgivning (Connell, 2009). Både de lexikala 

uttrycken “galen” och “mytoman” är värdeladdade ord. “Galen” syftar på någon som är 

emotionellt eller psykiskt instabil, en individ som inte är vid sina sinnens fulla bruk. En 

“mytoman”, är en person som ljuger och förvränger verkligheten, någon vars åsikter och 

historier inte tas på allvar. När Wallin tillskrivs rollen som en “galen mytoman” tystar inte 

bara mannen i fråga ner henne, utan förminskar och förlöjligar både Wallin som person och 

hennes historia. I ovanstående citat framkommer det också hur mannen i fråga utsatt mängder 

av andra kvinnor med sitt kvinnohat. Något som konnoterar att Wallin inte är ensam med sina 

erfarenheter, det är inte bara hon som har blivit nedtystad och förminskad. 
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När det är andra som gjort fel och satt djupa ärr i mig. Jag lider med er alla, vi ska 

inte ens behöva känna oss rädda, men världen är så och jag är rädd varje dag för att 

mina döttrar ska växa upp och känna 1 procent av den rädsla och skam jag har känt. 

Jag är så rädd för det att jag drabbas av ångest varje dag.   

(Gynning, 2017) 

  

Gynning använder sig i sin text av uttrycket “djupa ärr i mig”, en överlexikalisering, då ärr 

redan är djupa i sig själva, betydelsen är underförstådd. Samtidigt är uttrycket en metafor för 

något som i stor utsträckning “skakat om” eller skadat henne. I detta sammanhang kan därför 

“djupa ärr i mig” ses som en konnotation för hennes egna erfarenheter kring mäns utövning av 

makt. Hon använder sig också av de värdeladdade orden “skam”, “ångest” och “rädsla”. 

“Skam” eftersom att det är förknippat med en form av vanheder, att någon typ av förkastlig 

handling har gjorts. Applicerat på Gynnings text är det inte hon själv som utfört denna typ av 

handling, men konsekvensen av den blir att hon är den som känner skam. Detta gör att 

kvinnan, i detta fall Gynning, blir förknippad med svaghet, något som historiskt sett 

tillskrivits kvinnor (Gens, 2003). 

  

Alla nämnda värdeladdade ord har en negativ klang och konnoterar en form av 

obehag.  Meningen “Jag är rädd varje dag för att mina döttrar ska växa upp och känna 1 

procent av den rädsla och skam jag har känt”, tyder på att Gynning själv har känt en väldigt 

stor skam genom livet och nu känner “rädsla” och “ångest” över vad män kan komma att 

utsätta hennes döttrar för. I texten nämner hon också att kvinnor inte ska behöva känna sig 

rädda, men att världen ser ut så. Vilket kan konnoteras till att sociala strukturer möjliggör 

dessa sexuella trakasserier och övergrepp som Gynning och andra kvinnor i samhället har 

utsatts för. 

  

Gynning har valt att använda sig av en tavla signerad C. Gynning i sitt Instagram-inlägg, 

något som tyder på att hon själv har målat bilden. Bilden denoterar en kvinna som står 

placerad i mitten av en skog. Kvinnan är naken och bär en påse över sitt huvud, ett attribut 

som kan syfta på den skam och rädsla som beskrivs i hennes text. Faktumet att hennes huvud 

är täckt av en påse medan resten av kroppen är naken, kan också konnotera en objektifiering 

och utsatthet. I kontext till Gynnings text, styrker miljön på tavlan, tesen om att det finns en 

utsatthet bland kvinnor. De träd och grenar som omsluter kvinnan i tavlan, är därför 

möjligtvis en symbol för ett samhälle där rådande normer och mäktiga män tagit sig friheter.   
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KUKSUGARE säger dom och skrattar åt mig. jag slänger ur mig en förolämpning mot 

X varpå han kommer bort till mig, tar tag i mitt huvud och drämmer det i 

tegelstensväggen. jag gråter och går därifrån. kommer inte exakt ihåg vad som hände 

sen han bad väl om ursäkt eller nått efter påtryckningar av lärare och annat. alltså 

han bad väl om ursäkt för det med huvudet mot tegelstensväggen. 

(Bryant, 2017) 

  

I citatet framgår “kuksugare”, som ett informellt lexikalt val vilket förminskar Bryant. Det 

beskrivs även att personen som först har bett om en avsugning senare också “drämmer” 

hennes huvud mot en tegelstensvägg. Ordet “drämmer” konnoterar ett hårt slag, vilket 

innebär att ordet har en mer negativ betydelse än att “slå någon”. Trots detta ber mannen i 

fråga enbart om ursäkt för att han “drämmt” huvudet mot väggen. Något som tyder på att det 

är mer socialt accepterat att tilltala en person som en “kuksugare” än att slå någon. Detta går 

att koppla till genusregimer, som beskriver strukturella skillnader mellan kön och mönster i 

samhället (Connell, 2009). 

  

Bryants bild är uppdelad i två delar, där den högra sidan enbart består av färgglada textrader 

med budskapet “Me Too”. Den andra halvan innehåller ett porträtt av Miriam Bryant, som är 

fotograferat ovanifrån. Attribut syns i form av ett par vita solglasögon som hon bär på huvudet 

och ett smycke runt halsen. Hennes jacka är “oversized” och av manlig karaktär. Vilket kan 

konnoteras både till att hon har en “tuff stil” och är en person som vågar stå på sig gentemot 

andra. Något som påvisas i hennes text, då hon avfärdar pojken som ber henne “suga hans 

kuk”.  På Bryants axel vilar en annan persons hand. Denna hand skulle kunna liknas vid de 

sociala strukturer som finns i samhället. Trots att Bryant antyds vara en stark person som står 

upp för sina åsikter, kan det ses som att sociala värderingar och normer fortfarande håller ett 

grepp om henne. 
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7.2.2.   Sexuella  trakasserier  i  en  kärleksrelation  

Sexuella trakasserier och övergrepp utmålas ofta som en handling utförd av en främmande 

människa. Trots detta sker mycket av det sexuella våldet i nära relationer. I citatet som följer 

framgår det hur en tidigare partner till Stina Wollter utfört ett sexuellt övergrepp mot henne. 

  

I was raped at age 17. He was my boyfriend for three years and he came back and 

raped me after I broke up. I have scars on my body after the assaults from that guy. 

(Wollter, 2017)     

  

Tidigare i Wollters text skildras det hur hon varit den som avslutat ovanstående relation. Att 

den tidigare partnern våldtar henne, kan därför tyda på att mannen upplevt att hans 

auktoritära roll utplånats i samband med uppbrottet. Våldtäkten kan därmed ses som ett sätt 

för den före detta partnern att återta sin maktposition (Connell, 2009). Mannens metod för att 

upprätthålla sin auktoritet, leder till att Wollter blir offer för sexuellt våld och bibehåller en 

undergiven roll. Detta trots att andra vågens feminister stred för att våldtäkt och sexuellt 

utnyttjande skulle ses som en form av sexistiskt hatbrott istället för en impulsiv handling av 

sexuellt behov (Ross & Byerly, 2004). Även om Wollter har blivit offer för en våldtäkt är det 

inte förenat med att hon är svag. Att hon väljer att avsluta en kärleksrelation och dela med sig 

av sina erfarenheter av sexuellt våld under #MeToo tyder snarare på att hon är stark.  

 

Wollter uttrycker att händelsen gjort att hon fått “scars on my body”, ett lexikalt val som 

konnoterar att hon har fått synliga kroppsliga sår. Det kan antas att hon också har fått 

psykiska ärr av sina erfarenheter.   

  

I citat nedan beskrivs det hur en man, i detta fall Musse Hasselvall, “tafsar” på sin partner 

mot hennes vilja. 

  

Vi stod i köket och lagade mat. Plötsligt säger hon: ”Jag vill inte att du tafsar på 

mig”. Minns inte idag exakt vad jag hade gjort men tafsa var exakt vad jag gjorde. 

Minns dock tydligt min egen reaktion: ”Vad menar du? Vi är ju ihop...”. Jag kände 

mig kränkt. Kränkt för att min flickvän hade sagt ifrån när jag egentligen hade kränkt 

henne”. 

(Hasselvall, 2017)  
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I citatet framgår det hur det lexikala valet “ihop” har olik betydelse för olika människor. 

“Ihop” är ett informellt lexikalt val som i detta fall tyder på att två människor har en 

kärleksrelation. En kärleksrelation konnoterar en kärleksfull förbindelse mellan två 

människor. Däremot är gränsdragningen otydlig, när det kommer till vilka rättigheter som 

tilldelas en partner. Historiskt sett har en äkta make varit makans förmyndare. Vilket tyder på 

att män har haft ett större inflytande än kvinnor. Långt in på 1900-talet var det accepterat att 

ha sexuellt umgänge utan samtycke i nära relationer. Dessutom gjordes först en ändring i 

Brottsbalken år 1965, vilken hindrade äkta makar från att idka samlag utan den andres 

medgivande (Grände, 2005). Denna situation bevisar därför hur sociala strukturer lever kvar, 

trots att det finns lagstiftning som förbjuder sexuellt våld i nära relationer. 

  

Samtidigt framgår också det lexikala valet “vi stod i köket och lagade mat”, något som 

påvisar att båda könen har varit delaktiga i matlagningen. Vilket tyder på att det skett 

förändringar i sociala strukturer över tid, då arbetsfördelningen kring hushållsarbete är 

uppdelad mellan de båda könen. Matlagning anses inte längre vara en “kvinnosyssla” i lika 

stor utsträckning. Det lexikala valet “kränkt” framgår när han har tafsat på sin flickvän mot 

hennes vilja. Trots att Hasselvall har förolämpat sin partner är det han själv som känner sig 

förnedrad. Något som tyder på att han gör sig själv till ett offer, trots att Hasselvalls flickvän 

är den som faller offer för sexuella trakasserier. Samtidigt är flickvännen i detta fall bestämd 

med vad som är acceptabelt att göra mot sin partner och låter sig därför inte underordnas 

Hasselvall.  

  

Bilden i Hasselvalls Instagram-inlägg denoterar en person som befinner sig i ett rum med en 

säng. På väggarna i rummet hänger rosa blommiga tapeter och i bakgrunden syns ett överkast 

i liknande stuk. Dessa attribut beskriver en miljö som kan tolkas vara ett sovrum. Musse 

Hasselvall är placerad längst fram till höger i bild. Hans placering i det feminina rummet kan 

tolkas som att han är överordnad sin flickvän, då miljön i denna kontext kan representera 

kvinnan. Hasselvalls huvud är vänt i profil, vilket gör att hans vänstra öra syns tydligt. Örat 

är deformerat, detta tyder på att han har blivit utsatt för någon form av våld. Han har 

dessutom uppkavlade ärmar, något som vanligtvis är ett tecken på auktoritet. Alla 

ovanstående attribut är traditionellt sett förknippat med manlighet (Gens, 2003). 
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7.3.   Legitimering  av  sexuella  trakasserier  

Utvalda medieprofiler och Influencers Instagram-inlägg skildrar ett fysiskt beteendemönster i 

situationer, där män tar sig friheter bortom kvinnans egen vilja. Två typiska särdrag för 

kvinnor är att dem anses vara rädda och osäkra. Vilket gör att mäns mer aggressiva och 

påstridiga beteende skapar en ojämn maktbalans könen emellan, då män överordnas kvinnor 

(Ross, 2011). 

  

I följande citat framgår det hur Nisse Edwall hellre greppar tag om en persons kön än att slå 

denne i ansiktet.   

 

Det kändes som att det var värre om man slog till nån på käften än om man gav nån 

ett riktigt banangrepp (ni som minns, minns…). 

(Edwall, 2017) 

  

Meningen är laddad med flera informella lexikala val, där ordet “käften” är ett grövre uttryck 

för käke. Ett “banangrepp” är ett informellt uttryck som syftar på att en person sträcker armen 

bakifrån och mellan den andres ben, för att sedan greppa könsorganet. Edwalls handling blir 

på så sätt ett legitimerande av sexuella trakasserier. Han hävdar att det är mer socialt 

accepterat att ta ett “banangrepp” än att slå till en person mot käken. 

  

I citaten som följer ges exempel på hur män varit påstridiga, trots att kvinnorna tydligt gett 

uttryck för att de inte har visat samtycke. 

  

Ögonen och kroppshållningen skrek nej, men jag fortsatte. Jag har suckat ljudligt, 

manifesterat missnöje och gjort mig till en martyr när folk inte har velat ha sex med 

mig. 

(Forssberg, 2017) 

  

I citat beskrivs hur Forssberg “suckat ljudligt” och “manifesterat missnöje”. Att “sucka 

ljudligt” är ett lexikalt val som innebär att han besvärat uttrycker sin besvikelse i en gest. Att 

använda ordet “ljudligt” efter “suckar”, skapar en ytterligare värdeladdning. I detta fall 

konnoteras ett missnöje, när kvinnan inte samtycker och mannen ser sig vara i “behov” av 

sexuell kontakt. Forssbergs klagan kan därmed ses som en strategi, för att få kvinnan att 
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känna skuld och “offra sig”, så att mannen ska få utlopp för sin sexualitet. Detta bevisar hur 

en man indirekt kan begära en kvinna att utföra vissa handlingar, vilket både blir ett uttryck 

för makt och tyder på ett patriarkalt samhälle (Hamman, 2013). 

  

Även i Miriam Bryants Instagram-inlägg framgår det hur en man beordrar henne att utföra ett 

oralt samlag när han uttryckligen säger “sug av mig”. 

  

vi pratar om saker. från ingenstans byter han tonläge och blicken blir konstig och han 

säger till mig att suga av honom. "sug av mig" - jag försöker skratta bort det men han 

kommer närmare - "sug av mig" - eftersom att jag sitter ner så hamnar hans kön precis 

framför mitt ansikte. han drar ner gylfen och säger det igen - "sug av mig" - jag säger att 

jag inte vill. 

(Bryant, 2017) 

  

“Sug av mig” är ett värdeladdat uttryck som används i vardagliga sammanhang och syftar på att 

utföra oralsex. Bryant försöker påvisa att hon inte är villig att utföra hans önskan. Hon “skrattar 

bort det”, ett lexikalt val som konnoterar en osäkerhet snarare än glädje och kan ses som ett 

försök till att skingra hans tankar för att undvika ytterligare uppmaningar. I situationen som 

nämns i citatet ovan beskrivs ett beteende hos män, där dem enbart ser till sitt eget “behov”, vilket 

gör att kvinnans vilja förbises. Detta motsätter sig liberalfeminismen, där det menas att båda 

könen borde tilldelas lika rättigheter (Gemzöe, 2006). Denna händelse blir också ett tecken på de 

strukturella skillnader som finns i samhället, även kallat genusregimer, där kvinnor och män 

tillskrivs olika roller (Connell, 2009).   

 

7.3.1.   Svineri  och  sexuell  drift  

Att kalla män för “mansgrisar” eller “svin” är informella lexikala uttryck, som är vanligt 

förekommande i det vardagliga språket och handlar om mäns nedsättande inställning mot 

kvinnor. Dessa uttryck har därför en stark koppling till den sociala kontexten. 

Cyberfeministers utövande av aktivism på sociala medier är ett försök till att förändra den 

rådande könsmaktsordningen och ta avstånd från “mansgrisighet” (Ross & Byerly, 2004).  

 

Orden “svin” och “mansgrisighet” framgår i Molly Sandéns och Musse Hasselvalls texter i 

deras Instagram-inlägg. Dessa uttryck kan i relation till kontexten, konnotera ett hänsynslöst 



43 
 

beteende bland män. Det syns tydliga lexikala val som förstärker tesen om att mäns starka 

sexuella drift ses som något allmängiltigt och normaliserat (Herz & Johansson, 2011). 

  

I följande citat från Manne Forssberg Instagram-inlägg beskrivs hur han “fått lära sig” att 

killar har en “explosiv sexualitet”. 

  

Mansrollen. Jag fick lära mig att killar har en stark och explosiv sexualitet och att det 

var okej, till och med önskvärt, att väldigt ihärdigt söka utlopp. "Kärlek börjar med 

bråk" sa folk på dagis om man drog en tjej i håret. 

(Forssberg, 2017) 

 

I citat använder sig Manne Forssberg av ordet “killar” som ett lexikalt val för att påvisa att det 

inte är någon vuxen person som det talas om, utan en pojke. Ordet “lära” kan konnotera att en 

person delat med sig av sina antaganden om verkligheten för en annan i syfte att utbilda och 

legitimera ett sexuellt beteende. Forssberg lägger en värdering i uttrycket “explosiv 

sexualitet”. Explosiv är ett ord som uttryckligen talar för att något ska “sprängas” och i 

kombination med “sexualitet”, möjligtvis konnoterar att den manliga sexualiteten är likt en 

sprängladdning som kommer att detonera. 

  

I texten syns det lexikala uttrycket “kärlek börjar med bråk”. Ett uttryck som kan legitimera 

mäns fysiska agerande mot kvinnor, då det redan i tidig ålder är socialt accepterat. Rådande 

normer uppmuntrar män att ta plats och vara fysiska, om en pojke drar en flicka i håret är det 

gulligt. Men vad händer istället om en flicka drar en pojke i håret? Inarbetade strukturer gör 

att könen behandlas olika redan som spädbarn. Pojkar uppmuntras till rörlighet och aktivitet. 

De anses också vara mer aggressiva och starkare än flickor, utan några vetenskapliga belägg. 

Dessa klassificeringar, kan med största sannolikhet leda till att män tar sig friheter mot 

kvinnor (Gens, 2003). Att den mansroll och påstådda explosiva sexualitet som Forssberg 

nämner i sin text, bidrar till att män utför sexuella trakasserier och övergrepp. 

  

Jag försöker dra tillbaka min hand men han klämmer bara hårdare och viskar ”Lite 

turné-mys bara. Alla gör det. Ingen kommer få veta nåt”... 

(Sanden, 2017) 
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Tidigare i Molly Sandens text framgår det hur en man tar hennes hand och placerar den innanför 

sina underkläder. När hon skriver “jag försöker dra tillbaka min hand men han klämmer hårdare” 

konnoterar det att hon gör något mot sin egen vilja. Att mannen i fråga tar sig rättigheter tyder på 

att hans egna sexuella drift anses viktigare än Sandens vilja till samtycke. De lexikala valen “alla 

gör det” i relation till “turné-mys” legitimerar en bild av att män tycker sig ha rätt till sexuellt 

umgänge när dem är ute på turné. Män har traditionellt sett haft en mer inflytande roll i 

arbetslivet, något som främjar deras auktoritära position i samhället (Hirdman, 1988). Vilket i 

detta fall, även syns i musikbranschen. 

  

Ordet “mys” konnoterar också trivsel och välbehag. I detta fall får “mys” en negativ 

betydelse, när Sandén mot sin vilja får utföra sexuella handlingar. Det lexikala valet “alla gör 

det” syftar på att det är något generellt och normaliserat. I detta fallet blir det normaliserat att 

en kvinna ska stoppa sin hand innanför mannens underkläder. Denna händelse går att koppla 

till genusteorin, där normer gjort att män har kunnat diskriminera kvinnor utan att ifrågasättas. 

Något som har skapat en machokultur där män tillåts att agera kränkande (Ross, 2011).  

 

7.3.2.   När  leken  blir  allvar  

Sexuella trakasserier och övergrepp är ett utbrett samhällsproblem. I valda Instagram-inlägg 

förmildras dock olika våldshandlingar genom skämt och en “rolig jargong”. Vilket tyder på 

att humor blir ett verktyg för att rättfärdiga ett kränkande beteende. 

  

Under en tid blev det en sport bland vissa män att hetsa varandra om vem som kunde 

ta på mina bröst eller rumpa på dansgolvet eller i baren. Jag slutade helt gå ut. 

(Pärson, 2017) 

  

Det lexikala valet ”sport” används i Anja Pärsons text för att synliggöra problematiken kring 

att män ser det som en rolig tävling dem emellan, att ta på Pärsons bröst eller rumpa. När hon 

senare skriver “jag slutade helt att gå ut” konnoterar ordet “ut” att gå på en bar eller 

nattklubb. Det informella lexikala valet “hetsa” är ett ord som konnoterar övertalning, fast 

mer intensivt och påstridigt. Historiskt sett utgör män normen för det normala och 

allmängiltiga (Connell, 2011). Vilket kan leda till att män influerar och “hetsar” varandra till 

att utföra olika sexuella trakasserier och övergrepp mot kvinnor. 
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Anja Pärsons text beskriver ett beteende där män tar på hennes kroppsdelar utan tillåtelse, 

vilket kan ses som en form av maktutövning och förminskade av henne som kvinna. Pärson 

skriver att hon slutade gå ut, något som kan syfta på att en bar eller en nattklubb blev en plats 

där hon inte längre hade kontroll över sin kropp. Detta kan konnoteras till att männen i fråga 

rättfärdigar sexuella trakasserier, genom att se på beteendet som en sport eller rolig lek, 

snarare än en kränkning av Pärson. Traditionellt sett ses mäns sexualitet som en naturlig och 

okontrollerbar kraft, vilken yttrar sig genom onani och initiativ till sex. De har en påstådd 

större sexualitet än kvinnor, något som har skapat normer kring att det är acceptabelt för män 

att ta sig friheter att utföra sexuella handlingar (Herz & Johansson, 2011). 

 

Ett annat exempel på hur sexuella trakasserier och övergrepp skämtas bort eller förlöjligas 

framgår i följande citat ifrån Zara Larssons text. 

  

Rape culture is Jason Momoa saying "it was great to film Game of Thrones because I 

got to rape beautiful women". Rape culture is the laughs from the audience after 

hearing that. 

(Larsson, 2017) 

  

Larsson återger hur Jason Momoa påstår att det var härligt att spela in Game of Thrones, 

eftersom att han fick våldta vackra kvinnor. En åsikt som förminskar och förlöjligar sexuella 

övergrepp. Faktumet att Momoa använder sig av det lexikala valet “It was great” kan 

konnoteras till att han tyckte att en våldtäkt var något härligt, snarare än en kränkande 

handling mot kvinnor. Att Larsson skriver “laughs from the audience after hearing that”, visar 

på en publik humoristisk jargong kring uttalandet. En humoristisk jargong, som kan antas 

bidra till att sexistiska normer upprätthålls. I citatet ovan står: “Rape Culture is Jason Momoa 

saying”, vilket kan syfta till att bekräfta att humor gör sexuella övergrepp mer acceptabelt och 

förminskar problematiken med dem. Larssons åsikt kring en kränkande våldtäktskultur, går i 

linje med fjärde vågens feminism, där feminister är mindre förlåtande och mer publika i 

kampen mot sexism och kvinnliga rättigheter (Chamberlain, 2016). 

  

Ytterligare beskriver Stina Wollter alla gånger hon som kvinna har fått “dick picks” skickade 

till sig, eller blivit utsatt för “flashers” och “cat callers” av män. “Dick picks” innebär att en 

person får oönskade bilder på könsorgan skickade till sig. “Flashers” kan ses synonymt med 

det svenska ordet blottare, vilket innebär att en individ visar sig avklädd framför andra 
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personer på offentliga platser. Ordet “cat callers” syftar på att människor skriker, visslar efter, 

eller utför sexuella trakasserier mot en individ. Det kan liknas vid att någon kallar på en katt 

(Daily Telegraph, 2017). Gemensamt för alla ovanstående värdeladdade uttryck är att de har 

en humoristisk och lekfull ton, trots att de är negativt laddade ord som snarare beskriver ett 

kränkande beteende.   
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7.4.   Upprätthållandet  av  sociala  strukturer  

I följande del skildras sociala strukturer över tid. När medieprofiler och Influencers skriver 

och delar med sig av händelser, där män sexuellt trakasserat kvinnor, riktas ljus mot både 

offer och förövare. 

 

7.4.1.   Utkrävande  av  ansvar  

Ett genomgående tema i medieprofiler och Influencers Instagram-inlägg, både under #IHave 

och #MeToo, är att de inte längre går med på att män kan “bete sig hur som helst” mot 

kvinnor. 

  

Och han får väl kontra med en stämning om han vill. Väljer rättsväsendet att 

prioritera det, samtidigt som anmälningar om mäns sexuella våld läggs ner på 

löpande band, då visar samhället sitt svek än en gång. Sveket i att inte ta våra 

berättelser på allvar. Att inte ens ge oss ens ett värdigt försök till upprättelse. 

(Wallin, 2017) 

  

Tidigare i sin text tar Cissi Wallin upp att hon inte tänker fortsätta att vara underordnad den 

man som har utsatt henne för sexuella övergrepp. Därför kan “Och han får väl kontra med en 

stämning om han vill”, konnotera att Wallin inte längre bryr sig om vilka effekter hennes 

historia ger. Istället tycks Wallin utkräva ansvar, att samhället ska prioritera sexuellt våld mot 

kvinnor. Vilket går att koppla till den fjärde vågens feminism, där internet och sociala medier 

har skapat en “call-out”-kultur. Män som utför sexuella trakasserier och övergrepp får stå till 

svars för sina handlingar (Munro, 2013).  

  

I citatet ovan syns även en del lexikala val, såsom “löpande band”, “svek” och “värdigt försök 

till upprättelse”. “Löpande band” kan ses som en metafor för att något går snabbt. Kopplat till 

texten är det anmälningar om mäns sexuella våld som läggs ner på löpande band, vilket tyder 

på att dessa inte prioriteras av samhället. Wallin beskriver även hur samhället visar sitt “svek 

än en gång”. “Svek” är ett värdeladdat ord, som i detta fall tycks syfta på en besvikelse eller 

ett förräderi gällande att kvinnors berättelser inte tas på allvar. Mäns auktoritet verkar främjas 

före kvinnors rätt till sina egna kroppar. “Värdigt försök till upprättelse” kan därför ses som 

ett lexikalt uttryck för att kvinnor fråntas rätten till sin egen historia. Det antyds att de blir 
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förminskade i sitt försök att bli tagna på allvar. I texten beskrivs Wallin vara ett offer för 

sexuellt våld, något som brukar förknippas med svaghet och sårbarhet (Herring, Job-Sluder, 

Scheckles & Barab, 2002). I detta fall tillskrivs Wallin istället styrka och makt, eftersom att 

hon vågar berätta om sina upplevelser och står upp för sina och andra kvinnors rättigheter.  

 

I Stina Wollters text är det också tydligt hur hon tar ställning mot sexuella trakasserier av 

kvinnor och försöker utkräva ansvar ifrån samhället. 

  

Vi är för många för att någon ska kunna bortförklara eller låtsas att det inte är ett 

gigantiskt globalt problem. Ska offren lösa problemet? Är det rimligt? Nej. Det är 

orimligt. Men de som tjänar på tingens ordning (könsmaktsordningen) medverkar till 

att detta fortgår. Du som läser som tillhör den gruppen; Reflektera över om du ö h t 

gör något för att förändra något. När ska konsekvenserna få bli konkreta åtgärder? 

När ska uppvaknandet komma? Varje dag, varje minut, över hela världen fortgår 

detta. Må vi tala. Må vi berätta. Må folk lyssna. 

(Wollter, 2017) 

  

Det lexikala valet “Vi är för många” visar på att Stina Wollter lägger en värdering i 

magnituden av kvinnor som utsätts för sexuella övergrepp och trakasserier. Wollter nämner 

också begreppet ”offer”, vilket syftar på en person som har utsatts för en handling mot sin 

vilja. I detta fall syftar ”offer” på de kvinnor som har utsatts för sexuella trakasserier och 

övergrepp. Det krävs att en “förövare” utför en gärning för att ett “offer” ska kunna drabbas 

av den (Bergenheim, 2005). Dessa två begrepp utgör därför en strukturell motsättning, de 

fungerar enbart i relation till varandra och en kontext (Machin & Mayr, 2012). 

  

Wollter beskriver även hur samhället, genom att förhålla sig till rådande könsmaktsordning, 

lägger ansvar på offer att förhindra sexualbrott. Vilket hon tydligt opponerar sig mot. Hon 

tycks istället utkräva ansvar av individer och samhälle, som legitimerar sexuella handlingar 

mot kvinnor. Wollter vill ha konkreta åtgärder. “Må vi tala. Må vi berätta. Må folk lyssna” 

blir därför ett lexikalt val, vilket uppmanar kvinnor att dela med sig av sina egna erfarenheter 

kring sexuella trakasserier och övergrepp. Något som enligt feminism är ett försök till att 

utmana den rådande könsmaktsordning, att sträva efter lika villkor mellan män och kvinnor 

(Wetterberg, 2002). Wollters handling blir därmed ett bevis på hur hon stärker sin egen 

ställning, trots att hon som ett offer kan anses vara svag.  



49 
 

I Stina Wollters Instagram-inlägg, framgår det att den tillhörande bilden är en tavla målad av 

henne själv. Tavlan denoterar ett ansikte med en öppen mun, som i sin tur tycks konnotera 

ett skrik. I detta sammanhang, kan skriket liknas vid ett offer som höjer rösten mot förövare 

och samhällets strukturer som tillåter sexuella trakasserier och övergrepp. Inuti munnen syns 

ytterligare ett ansikte. Applicerat till kontexten skulle detta kunna ses som Wollters eget. Att 

det möjligtvis symboliserar alla hennes erfarenheter av sexuella övergrepp från barndom 

fram tills i dag. I bilden syns också ett par stängda ögon, vilket kan tolkas som att samhället 

blundar för kvinnors utsatthet. Kopplat till Radikalfeminism, vars budskap är “det personliga 

är politiskt”, kan tavlan ses som ett politiskt ställningstagande av Wollter. Där hon använder 

sig av sina egna erfarenheter kring sexuella övergrepp för att motverka kvinnligt förtryck 

(Gemzöe, 2006). 

  

Boys won't be boys. They will be held accountable. And it's a shame it takes daughters 

for a lot of men to realize the magnitude of this problem, or to even care. Cause isn't 

that funny? How almost every other woman will be harassed but no one knows an 

harasser? 

(Larsson, 2017) 

  

Likt Cissi Wallin och Stina Wollter, hävdar Zara Larsson att magnituden av sexuella 

trakasserier och övergrepp inte uppmärksammas eller tas seriöst av samhället. Det lexika valet 

“Boys won’t be boys. They will be held accountable” tyder på att hon utkräver ansvar av män. 

Att sexuella trakasserier inte längre kommer att ursäktas. “Shame” är ett värdeladdat ord, som 

i detta fall syftar på det faktum att många män först när de får döttrar, inser problematiken 

med en utbredd sexism i samhället. Eftersom att män traditionellt sett, har varit med och 

bidragit till de sociala strukturer och normer som gör att deras döttrar kan komma att utsättas. 

Detta går att koppla till genussystemet, som handlar om hur sociala ordningar upprätthålls. 

När en fader inser problematiken kring sexuella trakasserier och övergrepp, bidrar det till att 

förändra sociala strukturer (Hirdman, 1988).  

 

Meningen “How almost every other women will be harassed but no one knows an harasser”, 

kan konnoteras till att de flesta känner kvinnor som fallit offer för sexuella trakasserier och 

övergrepp, men ytterst få vet en man som har varit förövare i sammanhanget. Som tidigare 

nämnt, krävs en förövare för att det ska finnas ett offer, vilket Larsson poängterar i citatet 

(Bergenheim, 2005). Ansvaret tycks ligga på kvinnor att själva motverka sexualbrott. 
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Zara Larssons bild föreställer tre uppsträckta armar med knutna händer. Gemensamt är att alla 

har rödmålade naglar, ett attribut som vanligtvis tillskrivs kvinnor. Knutna händer ses ofta 

som en symbol för makt och kamp. Därför kan dessa knutna händer i kombination med 

målade naglar, ses som en konnotation för kvinnlig kamp. Denna kamp mot det patriarkala 

samhället är grundtanken inom feminism (Hamman, 2013). Något som förstärks ytterligare av 

det faktum att bildens bakgrund är rosa, en färg som ofta tillskrivs femininitet. Bilden blir 

därmed ett bevis på hur kvinnor blir starka trots att de fallit offer för sociala strukturer. 

Genom sin kamp för kvinnliga rättigheter tilldelas de makt. 

 

De tre uppsträckta armarna är även i olika nyanser, vilket kan tolkas som ett inkluderande av 

ras. Ett sätt att påvisa att kvinnor oavsett etnicitet, drabbas av sexuella trakasserier och 

övergrepp. Samtidigt som det möjligtvis kan ses som en form av förening under #MeToo, att 

kvinnor med olika etniciteter går samman i kampen mot sexism. Vilket kan kopplas till tredje 

vågens feminism, där fokus ligger på generella kvinnliga rättigheter, snarare än specifika 

individers (Buchanan, 2016). 

  

Vi män måste rannsaka oss själva. För varje kvinna som skriver me too, borde det 

finnas en man som berättar om övergrepp som han har gjort sig skyldig till. Först 

när vi på riktigt förstår vad som inte är okej att göra kan vi skapa ett bättre 

samhälle. Ett där kvinnor äger rätten att bestämma över sina egna kroppar och 

slipper leva i skräck för kränkningar och övergrepp. 

         (Forssberg, 2017) 

  

I ovanstående citat uppmanar Manne Forssberg män att ta ansvar för sin delaktighet i sexuella 

trakasserier. “Vi män måste rannsaka oss själva” blir därför en mening som lexikalt kan syfta 

på att han utkräver ansvar från män, att de ska reflektera över sitt eget beteende. Forssberg 

hävdar att det bakom varje övergrepp en kvinna utsätts för, finns en man som har gjort sig 

skyldig till det. “Skyldig” är ett värdeladdat ord som i detta fall tyder på en plikt. “Först när 

vi på riktigt förstått vad som inte är okej att göra kan vi skapa ett bättre samhälle” kan 

konnoteras till att män måste lära sig vad som är acceptabelt att göra mot kvinnor, för att 

rådande könsmaktsordning och samhälle skall kunna förändras (Connell, 2011). 

 

Manne Forssbergs bild är ett porträtt av honom själv sittandes i en bil. Miljön i bilden är 

därför insidan av en bil. Han har ett synligt skägg och bär proper klädsel, i form av en polo 
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och rock. Dessa är exempel på typiskt manliga attribut. I bilens vänstra baksäte syns en 

bilbarnstol. Samtliga attribut konnoterar även en medvetenhet hos Forssberg. Det kan antas 

att han vill framstå som en modern ansvarstagande man. Kopplat till ovanstående citat, kan 

“medvetenheten” tyda på att han har rannsakat sitt eget beteende och uppmanar andra män till 

att göra detsamma. Vilket i sin tur kan tolkas som att han tidigare har använt sin auktoritära 

roll till att nedvärdera kvinnor, men nu istället använder den för att uppmärksamma 

sexualbrott mot kvinnor. I och med detta kan det antydas att Forrssberg framstår som en form 

av hjälte och tillskrivs heder och ära. Eftersom att manlig makt ses som upphovet till kvinnors 

förtryck inom feminismen, kan Forrsbergs Instagram-inlägg tolkas som en handling mot de 

patriarkala strukturer som råder (Gemzöe, 2006).  

 

7.4.2.   Tid  

Mycket tyder på att sociala strukturer i samhället sett likadana ut över tid. Cissi Wallin 

beskriver i citatet nedan hur män med makt har tillåtits att “hålla på” i åratal. När Wallin 

uttrycker att män “hållit på”, syftar hon på hur män med höga positioner utövat makt. Hennes 

uttryck “åratal” bevisar hur hon har upplevt att detta beteende har pågått under flera års tid. 

  

En glimt av den enorma patriarkala tystnadskultur som råder. Män med makt. Hur de 

tillåts hålla på. I åratal. Hur många kvinnor kan de utsätta innan de förlorar sina fina 

positioner? Hur kan chefer, kollegor och vänner som mycket väl vet vad som 

pågått/pågår hålla dessa as om ryggen? 

(Wallin, 2017) 

  

I Wallins citat framgår det hur mäns maktpositioner präglar samhället i stort, vilket tyder på 

att kvinnor underordnas dessa män. Detta skapar en patriarkal tystnadskultur, där män med 

höga positioner bibehåller sin makt och gör att andra människor inte vågar höja sin egen röst. 

När vänner och kolleger inte tar modet och yttrar sitt missnöje antyds en allmän rädsla, som 

gör att den rådande könsmaktsordningen upprätthålls. Män förblir auktoritära och 

överordnade kvinnor i samhället (Connell, 2009).   

  

Uttrycket att “hålla dessa as om ryggen” riktas mot inflytelserika män, där Wallin likställer 

männen med “as”. Det lexikala valet “as” betyder vanligtvis “dött djur” men i detta 

sammanhang konnoterar det snarare ett skällsord, för att tydligt förklara att männen har betett 
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sig illa mot personer i sin omgivning och förolämpat Wallin. Vilket i sin tur gör att hon höjer 

sin egna röst och förstärker sin ställning. Även i Forssbergs citat som följer, framgår det hur 

mäns beteende inte går att fastställa med en viss tid eller ålder, detta beteende är inte specifikt 

för män utan existerar också bland pojkar (Gens, 2003). 

  

Cissi Wallins bild föreställer ett fotografi av en kvinna som håller i en kamera. När kvinnan tar ett 

självporträtt i spegeln, reflekteras hennes ansikte och blixten från kameran i bilden. Blixten utgör 

ett vitt ljus, vilket kan konnotera det ljus som Wallin riktar på att försöka synliggöra 

problematiken kring att män har mer makt och inflytande i samhället. Hennes skinnjacka, röda 

hår och sminkade ansikte kan ses som attribut, vilka tyder på att hon är “hårdhudad” och redo att 

ta upp kampen mot sexuella trakasserier och övergrepp. Wallins Instagram-inlägg tycks bevisa att 

hon utkräver ansvar och mobiliserar sig kring jämlikhet mellan könen. Att rätten till sin kropp är 

en allmän rättighet, snarare än en manlig. Vilket går i linje med första vågens feminism, som var 

det första steget i modern tid för kvinnors kamp mot sina rättigheter (Purvis, 1995; Cannon, 

2015). 

  

I högstadiet tafsade jag på tjejer i min omgivning. Jag trodde att jag hade rätt till 

andras kroppar. Jag oroade mig inte särskilt mycket för hur mina händer uppfattades. 

Desto mer oroade jag mig för hur vuxenvärlden skulle reagera. Tänk om någon skulle 

kalla till ett allvarligt samtal eller berätta för mina föräldrar. Det hände aldrig. Allt 

som inte var ett väldigt tydligt nej, betraktade jag som ett ja 

(Forssberg, 2017) 

  

I citatet ovan kan en hierarkisk ordning antydas, där “vuxenvärlden” överordnas Forssberg, 

som i sin tur överordnas kvinnor. När Forssberg använder “vuxenvärlden” som ett lexikalt 

val, påvisar han ett beteende som borde uppfattas som felaktigt bland äldre människor. När 

ingen reagerar eller ställer honom till svars berättigas detta, vilket indirekt tyder på att 

“vuxenvärlden” tillåter ett sådant beteende. Detta kan i sin tur skapa en förminskad och 

normaliserad bild av sexuella övergrepp, där beteendet accepteras hos både vuxna och barn.  

 

I Forssbergs text syns sociala strukturer från hans högstadietid, där pojkar kunde utföra 

sexuella trakasserier utan att bli ifrågasatta. I dagsläget tar han avstånd från ett sådant 

beteende. Något som går att koppla till ett genussystem, vilket upprätthåller samhällets 

strukturella uppdelning av kön och är starkt kopplat till tid och sociala strukturer. Normer är 



53 
 

föränderliga och ser därför annorlunda ut nu än när Forssberg var liten (Hirdman, 1988). 

Denna förändring kan antas vara orsaken till att #MeToo skapats och fått stor spridning.  

 

#Metoo Tänkte först inte posta detta. Ville bara skriva ner det för min egen skull. Men när 

jag va klar kändes det viktigt att dela på nåt vis. Det kändes viktigt för 14åriga Molly som 

SJUKT NOG gick runt med ångest i flera år pga den här kvällen. Som skämdes över att 

hon tillåtit sig själv tappa kontrollen och bli full. Hon som trodde att det kanske va ”rätt 

åt henne” att hon blev behandlad så. 

(Sandén, 2017) 

  

Sandén benämner sig som “14-åriga Molly”, vilket tyder på att hon är ganska ung. Något som 

skapar en strukturell motsättning mellan att vara ung och gammal. I detta fall konnoterar ung, en 

person som är osäker och skamfylld. Medan gammal snarare konnoterar insikt och medvetenhet 

(Machin & Mayr, 2012). Denna motsättning tyder på att det skett förändringar över tid, att Molly 

numera kommit till insikt med vad som är acceptabelt beteende. Det kan därmed ses som att hon 

tar makten över sin historia och blir stark i sin “offer-position”. Utvecklingen kan visa på att 

sexuella trakasserier och övergrepp är mer synliggjorda och mindre tabubelagda i dag än vad de 

har varit tidigare (Connell, 2008). 

  

I Molly Sandéns bild syns en person som bär en röd t-shirt med texten “Body rights”. Personen 

har röda läppar, målade naglar och smycken, vilket är typiskt kvinnliga attribut. Håret är 

kortklippt och naglarna mörka, som i relation till t-shirten kan tyda på att kvinnan vågar stå upp 

för sina rättigheter. Eftersom Sandén i sin text ovan, skriver hur hon blivit full, tappat kontrollen 

och blivit utnyttjad i en situation, kan bilden konnotera att hon inte kommer låta sig bli utnyttjad 

igen. Hon bestämmer över sin egen kropp och kommer inte att låta sig underordnas män.   

  

Det händer än idag att speciellt äldre herrar greppar tag i min nacke när de vill ta en 

selfie. Det går kalla kårar i hela min kropp!! NO MORE! #metoo #nomore 

(Pärson, 2017) 

  

Ordet “selfie” är ett informellt lexikalt val och ett nytt fenomen, som innebär att en person tar ett 

självporträtt med sin mobiltelefon eller kamera. I citatet beskriver Pärson hur “äldre herrar” tar 

sig friheter när de fotograferas med henne. Detta beteende tyder på att sociala strukturer lever 

kvar trots att vi numera befinner oss i en digital tid. Kopplat till genussystem, är dessa 



54 
 

föränderliga och kan därför komma att se annorlunda ut i framtiden. I Pärsons text är det dock 

rådande könsmaktsordning som syns, vilket innebär att män fortfarande har en auktoritär roll i 

samhället (Hirdman, 1988). 

  

Anja Pärsons bild består av en svart text, “Me too”, mot en ljus bakgrund. Ett attribut som har en 

tydlig koppling till Pärsons bildtext och #MeToo. I citatet ovan skriver hon “NO MORE!”, vilket 

kan konnoteras som ett tydligt ställningstagande mot mäns auktoritära roll i samhället. 

  

Jag försöker måla av mig all ångest och inte ens det hjälper ibland. Jag skulle vilja 

omfamna alla flickor/kvinor som någonsin blivit berövade sina egen kropp men min 

famn räcker inte till och det gör mig så fruktansvärt ont. Vill bara säga att ingen 

behöver känna sig ensam jag är en av er och mitt hjärta brinner fortfarande, det 

kunde ingen djävul släcka. #metoo 

(Gynning, 2017) 

  

I Carolina Gynnings citat framgår det hur sexuellt våld inte bara påverkar den utsatta under en 

bestämd tid, utan istället skapar bestående psykiska ärr. Gynning beskriver hur hon försöker att 

“måla av sig” ångesten, ett lexikalt val som kan tyda på att hennes egna erfarenheter av sexuella 

övergrepp ger ångest. Det värdeladdade ordet “berövade”, innebär att en person fråntas något. I 

detta fallet antas ordet “berövade” kopplas till hur hon vill omfamna alla de kvinnor som, genom 

sexuella övergrepp, blivit fråntagna rättigheten till sina egna kroppar. Vilket i sin tur kan syfta på 

att ingen kvinna är ensam i utsattheten, att det är mängder av kvinnor som har drabbats och 

drabbas än i dag. I citat ovan kan meningen “Mitt hjärta brinner fortfarande, det kunde ingen 

djävul släcka”, konnotera att Gynning trots sina erfarenheter och ångest, inte låter förövarna ta 

hennes livsglädje ifrån henne. Hon låter sig inte underordnas de som förgripit sig på henne, utan 

genom att leva vidare återtar Gynning makten över sin kropp. Denna handling är ett bevis på hur 

hon genom sina erfarenheter av sexuellt våld försöker förändra strukturer. Vilket går att koppla 

till första vågens feminism, som handlade om att skapa förändringar genom att driva kampanjer 

och debatter (Cannon, 2015). 

  

Sen blev jag äldre och allt blev mer seriöst. Pussandet utvecklades till hångel som sen 

utvecklades till sex. Men stämningen av att det fortfarande handlade om att jaga, tafsa 

och liksom försöka roffa åt sig så mycket man kunde var liksom kvar. 

(Edwall, 2017) 
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 I Nisse Edwalls citat framgår det hur han åldrats men fortsatt att “tafsa” på kvinnor i sin 

närhet. “Tafsa” är ett informellt lexikalt uttryck som innebär att en person otillåtet rör en 

annan individ. Ordet har därmed en negativ betydelse och är inte synonymt med att “beröra 

någon” (SAOL, 2017). Faktumet att Edwalls skriver att stämningen varit densamma trots att 

han blivit äldre, tyder på att sociala strukturer sett liknande ut över tid och möjliggjort att hans 

agerande fortskridit. Vilket kan konnoteras till att mäns sexuella trakasserier gentemot 

kvinnor har förminskats och osynliggjorts. En orsak till detta, kan antas vara att mäns 

sexualitet ofta ses som en naturlig och okontrollerbar kraft. Något som skapar normer kring 

att mäns sexuella lust är större än kvinnors och att huvudsyftet med ett heterosexuellt samlag 

är att tillfredsställa mannen. Detta kan i sin tur leda till att män tar sig friheter på grund av sin 

påstådda auktoritära roll i sammanhanget, eller känner sig påtvingade en sexualitet som 

sociala strukturer har skapat (Herz & Johansson, 2011). 

 

Nisse Edwalls bild föreställer ett fotografi av en pojke. Pojken småler och lutar en ihopknuten 

näve mot sin haka. Attribut som syns är hans gråblåtröja och axellånga hår. Bildens bakgrund 

är gråaktig, likt den miljö som finns vid skolfotograferingar, vilket kan tyda på att bilden är ett 

skolfotografi. I relation till Edwalls text, går det att anta att fotografiet är ett porträtt av honom 

själv som ung. Bilden kan därför tänkas spegla de sociala strukturer som levt kvar, trots att 

han har blivit äldre. 

 

7.1.   Analysresultat  

Gemensamt för alla Instagram-inlägg, är att de tydligt skildrar en patriarkal tystnadskultur, 

där män med makt kunnat agera utan konsekvenser för sitt beteende. I inläggen framställs 

kvinnor som offer, eftersom att de har blivit utsatta för sexuella trakasserier och övergrepp. 

Samtidigt tar kvinnorna makten över sin historia och position, genom att dela med sig av sina 

erfarenheter under #MeToo. Männen tilldelas däremot både en roll som förövare och 

“moderna medvetna män”. När män delar med sig av sina kränkande handlingar mot kvinnor 

med #IHave, frånskrivs de till viss del skulden och tilldelas istället en “hjälteroll”.  

 

Trots att #MeToo och #IHave har skapats i syfte att förändra den rådande 

könsmaktsordningen lever sociala strukturer fortfarande kvar. Däremot tenderar samtliga 

inlägg att utmana upprättade normer och maktstrukturer, oavsett om Instagram-inläggen 

skapats av kvinnor eller män.  
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8.   Slutdiskussion  

Studiens syfte är att studera vilka roller män och kvinnor tillskrivs och hur dessa förhåller sig 

till rådande könsmaktsordning. För att undersöka detta, har vi studerat tio olika Instagram-

inlägg som har delats under #MeToo och #IHave. Resultatet baseras på vetenskapliga 

tolkningar med utgångspunkt i tidigare forskning och teoretiskt ramverk. Detta för att öppna 

upp för en ytterligare diskussion kring sexuella trakasserier och övergrepp mot kvinnor. 

Följande kapitel är uppdelat i fyra underkategorier; först kommer framställningen av kvinnor 

och män att presenteras, därefter kommer deras roller kopplas till sociala strukturer för att 

avslutningsvis beskriva slutsatsen i sin helhet.  

 

8.1.   Hur  framställs  kvinnor?  

I analysen framgår det hur materialet som granskats i #MeToo och #IHave innehåller många 

språkliga och visuella val, som gör att kvinnor tillskrivs en annan roll än män. I Instagram-

inläggen framstår kvinnor oftast som offer för det sexuella våldet, vilket indirekt betyder att 

deras roll i relation till männens präglas av deras offer-ställning. Deras utsatthet har i sin tur 

inneburit att kvinnor tycks uppfattas som svaga. När kvinnor tilldelas negativt-laddade 

smeknamn som “mytoman” eller “kuksugare” erhåller dem en förminskad roll gentemot 

mannen. Att kvinnor framställs som svaga och passiva sexuella objekt, bekräftar den 

“traditionella synen” på kvinnor (Ross, 2011). 

  

De kvinnliga medieprofiler och Influencers som står bakom valda Instagram-inlägg, beskriver 

hur sexuella trakasserier och övergrepp har skapat “djupa sår” eller “scars on my body”. 

Vilket tyder på att de händelser som kvinnorna har varit med om, lämnat kvar psykiska och 

möjligen fysiska sår hos dem. Traditionellt sett har det varit mer accepterat bland kvinnor att 

visa känslor. I den tidigare forskningen framgår det hur internet blivit en plats för kvinnor att 

våga uttrycka sin sårbarhet och ta plats. Därmed bekräftar vi Susan Herring, Kirk Job-Sluder, 

Rebecca Scheckles och Sasha Barab (2002) tes om att de rådande maktstrukturerna “suddas 

ut” när kvinnor får en egen, om än en anonym, röst på internet. Samtidigt som män 

fortfarande bibehåller sin maktposition, när de fortsätter att ta plats i olika forum på internet. 

  

Trots att kvinnor är offer för sexuellt våld, behöver det inte betyda att de förknippas med 

svaghet. Det är inte specifika karaktärsdrag som definierar ett offer, utan snarare en förövares 
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handling. När kvinnor delar med sig av sina erfarenheter under #MeToo, tillskrivs de en 

auktoritär roll. Detta då kvinnorna tar makten över sin egen historia, genom att dela med sig 

av sina upplevelser av sexuella trakasserier och övergrepp. Därmed kan det ses som att de 

både får tillbaka rätten över sin historia och en överordnad roll i sammanhanget. I valda 

Instagram-inlägg syns exempel på när kvinnor försöker få tillbaka makt över sin kropp samt 

sexualitet och utkräver ansvar från förövare och samhälle i stort. Ett exempel på detta är när 

Stina Wollter benämner sitt könsorgan vid “pussy” vilket ses som ett nedvärderande ord, Men 

i detta fall tolkas som ett sätt att ta tillbaka makten över begreppet och sina egna reproduktiva 

delar. Cissi Wallin och Zara Larssons inlägg under #MeToo är andra exempel på ett 

ifrågasättande av en patriarkal tystnadskultur, där män tillåts att begå trakasserier och 

övergrepp utan att få ta konsekvenser för det. Feminismen på sociala medier kan därför ses ha 

gett kvinnor en kollektiv röst, vilket går i linje med Jackson och Banaszczyk (2016) tes. 

 

8.2.   Hur  framställs  män?  

I analysen framgår det hur män traditionellt sett tilldelats en annan roll än kvinnor. Sarah J. 

Jackson och Sonia Banaszczyks (2016) studie kring #YesAllWomen, påstår att det har skapats 

en norm kring att män är våldsamma och kvinnor rädda. I både bild och text i Instagram-

inläggen under #MeToo och #IHave framgår det att män är fysiska, vilket bekräftar Jackson 

och Banaszczyks tes. Exempelvis framgår det hur de “tafsat”, “jagat” och “roffat åt sig” av 

kvinnor.   

  

Sexuella trakasserier och övergrepp kan ses som en form av maktutövning och leda till att den 

rådande könsmaktsordningen upprätthålls. Trots att män inte har någon rätt till att utföra 

sexuella handlingar bortom kvinnors vilja, visar studerade Instagram-inlägg, att dessa 

situationer ofta blir normaliserade. Vår studie kan därmed kopplas till Hirdmans (1988) teori 

om könsmaktsordningen, där hon hävdar att män på de flesta platser i världen utgör normen 

för det normala och allmängiltiga.  

 

Nikki Van der Gaag (2014) redogör för hur traditionella strukturer kring manlighet kan ses 

som den största anledningen till varför män och kvinnor tillskrivs olika roller. Att mäns 

auktoritet och traditionella roll som familjens försörjare, ger dem en uttalad maktposition både 

i familj och samhället. Kopplat till vår studie kan dessa djupt sittande strukturer vara en stor 
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anledning till mäns auktoritära roll och faktumet att de tar sig friheter i form av sexuella 

trakasserier och övergrepp.   

  

I Instagram-inläggen som vi har studerat under #IHave uppmanar däremot männen till 

förändring. De tar avstånd ifrån sitt tidigare kränkande beteende mot kvinnor. Speciellt 

Manne Forssberg ber andra män att rannsaka sig själva. Han menar på att det först är när män 

förstår vad som är acceptabelt att göra, som samhället i stort kan förändras. I och med detta 

kan männen i utvalda Instagram-inlägg tillskrivas både en förövar- och offerroll. Detta 

eftersom att män likt kvinnor är offer för de sociala strukturer som upprätthåller och 

legitimerar sexuella trakasserier och övergrepp. Om dessa strukturer sett annorlunda ut hade 

troligtvis män och kvinnor tilldelats andra roller. För att bryta rådande strukturer krävs ett 

samhälleligt engagemang och deltagande. #MeToo kan ses som startskottet på en sådan 

förändring. 

  

Att män delat med sig av sina erfarenheter under #IHave är ett steg i rätt riktning, för att skapa 

en bild kring våld och trakasserier som ett universellt problem snarare än ett isolerat fenomen. 

Vilket går i linje med Sarah J. Jackson och Sonia Banaszczyk (2016) studie. Samtliga inlägg 

under #IHave tycks vara skrivna av medvetna män som har en tillsynes jämställd syn på 

könsroller. Samtidigt kan det antas att de, i egenskap av män, fortfarande har mer auktoritet 

än kvinnor. I detta fall använder sig männen av sin makt för att synliggöra kvinnors utsatthet 

och inta en form av “hjälteroll”, i och med deras avsikt att hjälpa kvinnor i kampen mot 

sexualbrott.  

 

Traditionellt sett tycks mäns goda gärningar ha belönats mer än kvinnors, vilket kan förklaras 

med att män varit familjens försörjare och erhållit en maktposition i familj och samhälle. 

Detta kan leda till att män än i dag har en mer framstående auktoritär roll och prisas mer i 

diverse sammanhang. Genom historien har det varit mer accepterat för kvinnor att visa 

känslor och de förväntas inta en mer omvårdande position än män. Mäns beteende premieras 

mer och därmed tillskrivs män oftare en “hjälteroll” (Van der Gaag, 2014).   
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8.3.   Sociala  strukturer  över  tid  

Att kvinnor får ta plats och vågar dela med sig av sina erfarenheter under en hashtag som 

#MeToo, tyder på att det skett förändringar i sociala strukturer över tid. Enligt Kitsy Dixon 

(2014) har feminism och aktivismen på sociala medier skapat en plats för kvinnor att sprida 

olika budskap i den virtuella världen. När kvinnor tar plats på internet kan det innebära att de 

möter motstånd, i form av exempelvis näthat. Trots det fortsätter kvinnor att kämpa för olika 

sakfrågor. På så sätt bekräftas forskningen kring att kvinnor når framgång på internet genom 

att möta motstånd. 

  

Även Bowles Eagle (2015) beskriver hur sociala medier har blivit ett sätt för kvinnor att gå 

emot inarbetade normer som finns i samhället. #Boardthebus, #MeToo och #IHave har alla 

skapats som en reaktion mot förtrycket av kvinnor och kan ses som verktyg för att förändra 

den rådande könsmaktsordningen. Dessa hashtags gör att kvinnor tar upp kampen mot 

sexuellt förtryck och får mer inflytande i samhället. #IHave gör istället att män delar med sig 

av sina historier och tar ansvar för sitt agerande. När en hashtag får stor genomslagskraft kan 

det därför leda till att normer och sociala strukturer förändras. Samtidigt lever rådande 

könsmaktsordningen kvar då berättelserna i Instagram-inläggen beskriver hur män upprepade 

gånger förlöjligat, förminskat och förgripit sig på kvinnor. Trots att #MeToo och #IHave 

utmanar den rådande könsmaktsordningen, lever strukturerna kvar. 

  

Drüeke och Zobl (2015) menar i sin studie att #Aufschrei var framgångsrik i att rikta 

uppmärksamhet mot sexuella trakasserier och skapa en politisk debatt och mobilisering kring 

ett marginaliserat ämne. Den gemensamma nämnaren för alla inlägg under #Aufschrei är en 

exploatering av någon form av maktposition och en föråldrad kvinnosyn. Kopplat till vår 

studie kring #MeToo och #IHave, syns det tydligt i valda Instagram-inlägg hur män tagit sig 

friheter genom sin auktoritära position. Samtidigt kan det urskiljas en våg av mobilisering 

gentemot mäns sexuella trakasserier och övergrepp mot kvinnor. Något som kan kopplas till 

att vi lever i en tid där jämställdhet prioriteras. 

  

Traditionella könsroller kvarstår dock i många fall. Flickor porträtteras ofta som 

omtänksamma och samarbetsvilliga individer i hemmet, medan pojkar ses som 

tävlingsinriktade och fysiskt aggressiva fordons-fantaster. Män tycks fortfarande ges både mer 

utrymme i media och generellt tillåtas att ta mer plats i samhället (Ross, 2011). Samtidigt kan 
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hashtags som #MeToo och #IHave bidra till att dessa strukturer luckras upp. Vilket i sin tur 

kan leda till att kvinnor såväl som män inte bedömas utifrån sitt kön och agerar efter rådande 

normer. 

 

8.4.   Slutsats  

#MeToo och #IHave har fått stor genomslagskraft och möjliggjort en ny väg för kvinnor och 

män att berätta sina historier kring sexuella trakasserier och övergrepp. Problematiken med 

kvinnors utsatthet har därmed kommit upp till ytan, tack vare att dessa berättelser har delats 

och fått spridning. Något som skapat en mobilisering kring jämställdhet i samhället och ett 

ifrågasättande av rådande normer som upprätthåller patriarkala strukturer och mäns 

auktoritära roll. 

  

I studerade Instagram-inlägg tillskrivs män ofta en auktoritär roll. Under inlägg med #IHave 

tycks män vara väl insatta och medvetna i frågan om sexuella trakasserier och övergrepp, 

vilket gör att de tilldelas en “hjälteroll”. Detta trots att män i många fall varit förövare och 

utsatt kvinnor för våld. Kvinnorna däremot anses vara svaga och emotionella, egenskaper som 

gör att de faller offer för mäns makt. När kvinnor tar upp kampen för sina rättigheter, 

förstärks deras status och maktposition. Vilket gör att kvinnor trots sin “offer-position” är 

starka. Instagram-inläggen som delats med #MeToo och #IHave blir ett bevis på att sociala 

strukturer lever kvar, trots att de har skapats i syfte att förändra normer. Historierna kring 

våldet mot kvinnor har däremot bidragit till en ökad medvetenhet som förhoppningsvis leder 

till att strukturerna på sikt kan förändras. 
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8.5.   Förslag  på  vidare  studier  

Förslag på ytterligare studier, är att undersöka både män och kvinnors inlägg under #MeToo. 

På så sätt skulle män möjligtvis tillskrivas en annan roll och studiens resultat sett annorlunda 

ut. Det hade också varit intressant att studera medieprofiler och Influencers sociala 

mediekanaler innan respektive efter #MeToo. För att se om bilder och texter, på exempelvis 

Instagram, skiljer sig åt. Resultat av en sådan studie, skulle möjligtvis ge inblick i eventuella 

förändringar som #MeToo har bidragit till. 

  

Även andra sociala mediekanaler som exempelvis Twitter eller Facebook, är intressanta för 

vidare studier. Detta eftersom att syftet och eventuellt användare på de olika forumen varierar. 

Många medieprofiler och Influencers är även bloggare. En studie av blogginlägg hade därför 

kunnat ge en mer ingående bild av berättelser kring sexuella trakasserier och övergrepp. Det 

hade varit intressant att studera Instagram-inlägg och blogginlägg i relation till varandra.   

  

I förslagen som nämnts ovan, skulle det även vara intressant att inkludera ett 

mottagarperspektiv. Detta hade kunnat ge en mer varierad bild av hur män och kvinnor 

framställs i inläggen och hur dessa förhåller sig till sociala strukturer.  
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10.   Bilagor  

Bilaga  1  

Zara Larssons Instagram-inlägg hämtad från @zaralarsson.  
 

 
 
#MeToo ✨ 
When I was younger I would always tell myself and my friends "if anyone tries me I will 
smack them" but then you end up in a situation with a man, a powerful one, and that strong 
voice you always said you would use all of a sudden feels like a whisper. Cause you're 
uncomfortable and honestly pretty fucking scared. ✨ 
We still live in a patriarchal society, which means that men hold the power and are in 
authority over women in basically all aspects. This isn't limited to work or profession, but 
exists in our everyday lives. Men seem to think they have power over our bodies. That they 
can tell us what to do with it, how and when. ✨ 
Rape culture is sadly present more than many of us think it is. Rape culture involves sexist 
jokes, like one I just stumbled across on the gram yesterday where a man ran up to a girl, who 
was minding her own business, asking for her number. She gave him her Instagram name 
instead. He was furious she didn't give him her number and started screaming in her face. 
Women are getting killed for shit like not giving out their numbers so where's the joke?? ✨ 
Rape culture involves objectification of women, like a picture I saw on twitter where a man 
wrote "been following her for three blocks now. Left my son at the Target parking lot" along 
with a picture of a woman's butt. Stalking? Really cute. Rape culture is Jason Momoa saying 
"it was great to film Game of Thrones because I got to rape beautiful women". Rape culture is 
the laughs from the audience after hearing that. It's these little things that make rape and 
sexual violence normalized. ✨ 
Rape culture is slut shaming, victim blaming and refusing to acknowledge the harm caused by 
sexual harassment. So I wanna take my little time and not only applaud the brave women for 
coming forward, but to tell men to step the fuck up when some of your friends tell a sexist 
joke. Boys won't be boys. They will be held accountable. And it's a shame it takes daughters 
for a lot of men to realize the magnitude of this problem, or to even care. ✨ 
Cause isn't that funny? How almost every other woman will be harassed but no one knows an 
harasser? 
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Bilaga  2  

Cissi Wallins Instagram-inlägg hämtad från @cissiwallin. 
 

 
 
En glimt av den enorma patriarkala tystnadskultur som råder. Män med makt. Hur de tillåts 
hålla på. I åratal. Hur många kvinnor kan de utsätta innan de förlorar sina fina positioner? Hur 
kan chefer, kollegor och vänner som mycket väl vet vad som pågått/pågår hålla dessa as om 
ryggen? 
👿 
Jag kan inte vara tyst längre. Borde ha skrikit hans namn för längesen. Men han har bland 
annat låtit sitt ombud ringa mina chefer osv och dubba mig till galen mytoman. Priset, för inte 
bara min utan mängder av andra kvinnor han också utsatt för sitt kvinnohat... Priset för vår 
rättvisa har känts för högt. Men nu finns det inget pris längre. Kan jag se mig i spegeln om jag 
inte varnar andra, rentav räddar andra från en av alla dessa gränslösa män mitt ibland oss? Nej 
det kan jag faktiskt inte. Och han får väl kontra med en stämning om han vill. Väljer 
rättsväsendet att prioritera det, samtidigt som anmälningar om mäns sexuella våld läggs ner på 
löpande band, då visar samhället sitt svek än en gång. Sveket i att inte ta våra berättelser på 
allvar. Att inte ens ge oss ens ett värdigt försök till upprättelse. 
😨 
Hur många sexuellt ofredande män finns det i världen? Well, jag drar i alla fall fram en till av 
dom i ljuset. Och jag gör det som mängder av så kallade branschkollegor borde gjort för 
längesen - agerar. För min historia är verkligen inte den enda. Det finns så mycket smuts, så 
mycket polerad feghet bara man hackar lite i isberget. Och framförallt - så mycket väldigt 
tydliga signaler om att man överlag värderar vita mäktiga män och deras "anseende" mer än 
kvinnor de bestämt sig för att göra vad de vill med. Det stora sveket kommer därifrån. Från de 
som vetat men inget gjort... //stängt kommentarsfält enb pga vill ej ge underlag att säga att jag 
driver hatmobb/drev. Min historia, hans brott #hansskam #metoo 
#vågaberätta#womenspeakingup #bryttystnaden 
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Bilaga  3  

Molly Sandens Instagram-inlägg hämtad från @m0llys. 
 

 
 
#Metoo Tänkte först inte posta detta. Ville bara skriva ner det för min egen skull. Men när jag va 
klar kändes det viktigt att dela på nåt vis. Det kändes viktigt för 14åriga Molly som SJUKT NOG 
gick runt med ångest i flera år pga den här kvällen. Som skämdes över att hon tillåtit sig själv 
tappa kontrollen och bli full. Hon som trodde att det kanske va ”rätt åt henne” att hon blev 
behandlad så. 
—�—�—�—�—�—�—�—�—�—————— 
Ett av mina allra första gig. En av mina allra första fyllor. Vi sitter å kollar film i turnébussen 
efter konserten och han ser till att fylla på mitt glas med vin tills hela boxen är tom. ”Du är väl 
inte en sån där tråkig eller? Vi firar ju” säger han. En bit in i filmen tar han plötsligt ett hårt grepp 
om min nacke, vrider mitt huvud och trycker in tungan i munnen på mig samtidigt som han tar på 
mig. Jag försöker putta bort honom men då tar han istället min hand och tvingar ner den i sina 
kalsonger. Allting händer så fort och allting snurrar. Jag har inte ens fattat hur full jag hade blivit. 
Eller drogad? Jag mår illa. Vill ut och spy. Men jag är helt paralyserad... det känns precis som en 
sån där mardröm när man skriker utan att det kommer nåt ljud. Jag försöker dra tillbaka min hand 
men han klämmer bara hårdare och viskar ”Lite turné-mys bara. Alla gör det. Ingen kommer få 
veta nåt”... I helvete heller ditt jävla svin! Nu vet typ bara 500 000 pers  
BODY RIGHTS‼�$ #metoo #bodyrights#elise1933 
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Bilaga  4  

Miriam Bryant Instagram-inlägg hämtad från @miriambryant. 
 

 
 
fredagkväll jag går i åttan och vi ska på disco vid järntorget. massa från skolan ska dit. alla ska 
dit. kim känner en som kan fixa en flaska Zaranoff, det är pirrigt nervöst kul häftigt. jag är ute och 
röker med en kille jag tror e min kompis. han går i nian och är väl typ en av dom coola. vi pratar 
om saker. från ingenstans byter han tonläge och blicken blir konstig och han säger till mig att 
suga av honom. "sug av mig" - jag försöker skratta bort det men han kommer närmare - "sug av 
mig" - eftersom att jag sitter ner så hamnar hans kön precis framför mitt ansikte. han drar ner 
gylfen och säger det igen - "sug av mig" - jag säger att jag inte vill. han tar tag i mitt ansikte och 
trycker mej mot sin snopp och jag skakar på huvudet, NEJ säger jag. "kom igen, sug av mig" - jag 
är ledsen och rädd, jag ställer mig upp tror jag, och vet inte om jag ska känna mig tacksam för alla 
är egentligen mer populära än mig och jag är egentligen ganska ledsen för ingen vill ha mig och 
han är ju en av dom coola men det känns jobbigt skrämmande och främmande. på måndagen i 
skolan säger en annan kille framför alla på rökrutan att jag sugit av X. jag blir upprörd och 
förnekar det, det hände ju inte ens. KUKSUGARE säger dom och skrattar åt mig. jag slänger ur 
mig en förolämpning mot X varpå han kommer bort till mig, tar tag i mitt huvud och drämmer det 
i tegelstensväggen. jag gråter och går därifrån. kommer inte exakt ihåg vad som hände sen han 
bad väl om ursäkt eller nått efter påtryckningar av lärare och annat. alltså han bad väl om ursäkt 
för det med huvudet mot tegelstensväggen. jag vet att jag och min kropp INTE EXISTERAR 
FÖR NÅGON ANNANS SKULL ÄN MIN EGEN. #metoo 
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Bilaga  5  

Stina Wollters Instagram-inlägg hämtad från @stinawollter. 
 

 
 
Me too. Of course. I was 12 when the boys in my class forced me violently, against my will in 
to the toilet area at school, and took my clothes off. I see their faces when I look at the class 
photos. It continued, but the faces changed- the men got older. When I was 14 a father of 
three children tried to rape me. I had to run for my life. "Friends" to my relatives, 15, 20 and 
30 years older than me, touched my boobs and pussy and forced me to stand still while 
masturbating at my thighs. I was raped at age 17. He was my boyfriend for three years and he 
came back and raped me after I broke up. I have scars on my body after the assaults from that 
guy. This space is not enough to describe all the situations from my life as a woman I can tell 
you about; dick pics, flashers, cat callers, men who touched my body hundreds and hundreds 
of times against my will, commenting my body without me asking for it. And Here, in DM:s 
the rape culture just continues it's triumphs right into my face. Every day. Believe me; when I 
talk and listen to women; and I have talked and listened to A LOT; I find my stories are not 
unique. I talked to a lady today and she was 8 years old the first time she got sexually abused. 
My friends stepfather sold her body to men from the age 6. Another friend have gone through 
sexual violence Beyond description. Only her story should actually be enough to start a 
revolution. Every story. LISTEN TO US. LISTEN. TO. US. Vi är för många för att någon ska 
kunna bortförklara eller låtsas att det inte är ett gigantiskt globalt problem. Ska offren lösa 
problemet? Är det rimligt? Nej. Det är orimligt. Men de som tjänar på tingens ordning 
(könsmaktsordningen) medverkar till att detta fortgår. Du som läser som tillhör den gruppen; 
Reflektera över om du ö h t gör något för att förändra något. När ska konsekvenserna få bli 
konkreta åtgärder? När ska uppvaknandet komma? Varje dag, varje minut, över hela världen 
fortgår detta. Må vi tala. Må vi berätta. Må folk lyssna. ✊🏾✊🏾✊🏾✊🏾✊🏾The first 
picture in the post is art by me; "I speak because I can" The 7th picture 
by  @witchoria#stinawollterskonst #metoo 
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Bilaga  6  

Anja Pärson Instagram-inlägg från @anjaparson. 
 

 
 
Under en tid blev det en sport bland vissa män att hetsa varandra om vem som kunde ta på 
mina bröst eller rumpa på dansgolvet eller i baren. Jag slutade helt att gå ut. Det blev en 
vardag att män tog sig friheten att pussa på mig när de ville ha en bild och när de även tog 
nackgreppet log jag bara för att slippa tjafs. Det händer än idag att speciellt äldre herrar 
greppar tag i min nacke när de vill ta en selfie. Det går kalla kårar i hela min kropp!! NO 
MORE! #metoo #nomore 
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Carolina Gynning Instagram-inlägg hämtad från @carolinagynning. 
 

 
 
Me too... Tyvärr har jag hört till dem som inte lyckats komma undan våldet. Och jag blir så 
rörd och tacksam över er som vågar prata ut. Det är så viktigt, jag har många gånger anklagat 
mig själv.  
När det är andra som gjort fel och satt djupa ärr i mig. Jag lider med er alla, vi ska inte ens 
behöva känna oss rädda, men världen är så och jag är rädd varje dag för att mina döttrar ska 
växa upp och känna 1 procent av den rädsla och skam jag har känt. Jag är så rädd för det att 
jag drabbas av ångest varje dag. Jag försöker måla av mig all ångest och inte ens det hjälper 
ibland. Jag skulle vilja omfamna alla flickor/kvinor som någonsin blivit berövade sina egen 
kropp men min famn räcker inte till och det gör mig så fruktansvärt ont. Vill bara säga att 
ingen behöver känna sig ensam jag är en av er och mitt hjärta brinner fortfarande, det kunde 
ingen djävul släcka. #metoo 
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Manne Forssberg Instagram-inlägg hämtad från @manneforssberg.se. 
 

 
 
I have. 
Jag har kränkt och och skrämt kvinnor med min sexualitet. 
I högstadiet tafsade jag på tjejer i min omgivning. Jag trodde att jag hade rätt till andras 
kroppar. Jag oroade mig inte särskilt mycket för hur mina händer uppfattades. Desto mer 
oroade jag mig för hur vuxenvärlden skulle reagera. Tänk om någon skulle kalla till ett 
allvarligt samtal eller berätta för mina föräldrar. Det hände aldrig. Allt som inte var ett väldigt 
tydligt nej, betraktade jag som ett ja. Ögonen och kroppshållningen skrek nej, men jag 
fortsatte.Jag har suckat ljudligt, manifesterat missnöje och gjort mig till en martyr när folk 
inte har velat ha sex med mig. Som om sex vore en rättighet. Som om bara min vilja räknades. 
Som om sex som ena parten egentligen inte vill ha skulle kunna vara önskvärt 
 
Jag tror att de främsta anledningarna till mitt beteende är följande: 
1. Svajig moralisk kompass. Jag tyckte att min längtan efter att få ta på någons kropp vägde 
tyngre än den personens rätt att själv bestämma över sin kropp. 
2. Mansrollen. Jag fick lära mig att killar har en stark och explosiv sexualitet och att det var 
okej, till och med önskvärt, att väldigt ihärdigt söka utlopp. "Kärlek börjar med bråk" sa folk 
på dagis om man drog en tjej i håret. Om en pojke tvångspussade en flicka tyckte 
vuxenvärlden i allmänhet att det var jättesött. På högstadiet stoppade vuxenvärlden huvudet i 
sanden dels eftersom "killar har gjort så i alla tider" och dels för att det var så jobbigt att prata 
om sexualitet, respekt och ömsesidighet. 
Vi män måste rannsaka oss själva. För varje kvinna som skriver me too, borde det finnas en 
man som berättar om övergrepp som han har gjort sig skyldig till. Först när vi på riktigt 
förstår vad som inte är okej att göra kan vi skapa ett bättre samhälle. Ett där kvinnor äger 
rätten att bestämma över sina egna kroppar och slipper leva i skräck för kränkningar och 
övergrepp. 
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Musse Hasselvall Instagram-inlägg hämtad från @musseh1. 
 

 
 
Hon var den första kvinnan jag flyttade ihop med. Vi stod i köket och lagade mat. Plötsligt 
säger hon: ”Jag vill inte att du tafsar på mig”. Minns inte idag exakt vad jag hade gjort men 
tafsa var exakt vad jag gjorde. Minns dock tydligt min egen reaktion: ”Vad menar du? Vi är ju 
ihop...”. Jag kände mig kränkt. Kränkt för att min flickvän hade sagt ifrån när jag egentligen 
hade kränkt henne. 
 
Det är mitt första minne av min egen mansgrisighet. Jag var i 27-årsåldern så med andra ord 
var det sent i livet. Tyvärr var det inte mitt första övertramp och det blev långt ifrån mitt sista.  
 
#ihave 
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Nisse Edwall Instagram-inlägg hämtad från @nisseedwall.  
 

 
 
”Det kändes som att det var värre om man slog till nån på käften än om man gav nån ett 
riktigt banangrepp (ni som minns, minns…). 
Sen blev jag äldre och allt blev mer seriöst. Pussandet utvecklades till hångel som sen 
utvecklades till sex. Men stämningen av att det fortfarande handlade om att jaga, tafsa och 
liksom försöka roffa åt sig så mycket man kunde var liksom kvar.” Drog in en länk i profilen 
till ett inlägg på bloggen från i våras som kan vara värt att läsa igen. #ihave #metoo 

  

 
 
 


