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Abstract 

 
Sexuella trakasserier på grund av kön är något som förekommer frekvent, det påvisar inte 

minst #metoo-rörelsen som startades i USA. Hashtaggen #metoo spred sig fort över hela 

världen, tusentals och åter tusentals kvinnor slöt samman och bildade egna hashtaggs för att 

uppmärksamma sexuella trakasserier på grund av kön inom deras specifika arbetsområde. 

Kvinnan har under lång tid blivit sedd på som det svagare könet och har inte haft samma 

rättigheter som män, varken i samhället eller över sig själv. Med tiden har lagar för att 

samhället ska bli mer jämställt stiftats, och även lagar gällande sexuella trakasserier.  

 

Denna studie berör #metoo-rörelsen och nyhetsrapporteringen kring den och det empiriska 

materialet är en kvalitativ jämförande studie mellan en svensk och en norsk dagstidning. 

Syftet med studien är att se om nyhetsrapporteringen gällande #metoo skiljer sig åt mellan 

länderna och i så fall på vilket sätt. Vidare har en kvalitativ deskriptiv analysmetod 

genomförts på åtta artiklar, där fyra artiklar är från Dagens Nyheter i Sverige och fyra artiklar 

kommer från Aftenposten i Norge. Artiklarna har därefter parats ihop i fyra olika teman och 

ställts mot varandra. I studien analyserades differenserna i artiklarna, hur de framställer 

#metoo och således också jämställdhet, sexuella trakasserier och kopplingen till sociala 

medier. 

 

I resultatet går det att utläsa att en viss skillnad finns mellan nyhetsrapporteringen gällande 

#metoo mellan Dagens Nyheter i Sverige och Aftenposten i Norge. De artiklar från Dagens 

Nyheter lämnar ofta läsaren med obesvarade frågor medan de från Aftenposten i större 

utsträckning besvarar de frågor man inledningsvis får. De artiklar från Aftenposten har också 

större fokus på just Sverige och andra länder jämfört med vad de artiklar från Dagens Nyheter 

har.  

 

Nyckelord: #metoo, sexuella trakasserier, jämställdhet, kvinna, man, nyhetsrapportering 



Abstract      

  
Sexual harassment due to gender is something that is frequent and the #metoo-movement that 

has its roots in USA is an excellent example for that. The hashtag metoo spread throughout 

the world in a rapid pace. Thousands of women merged, and formed their own hashtags to 

acknowledge sexual harassment due to gender in their specific workplace. For a long period 

of time the woman has been seen as the weaker gender and have not had the same rights as 

men, either in society or over themselves. The time has passed and with it laws have been 

established that seeks to a more equal society, and laws against sexual harassment due to 

gender is also a fact. 

 

This study affects the #metoo-movement and the news reporting around it, the empirical 

material is a qualitative comparative study between a Swedish and Norwegian newspaper. 

The purpose of the study is to see if the news reporting regarding the #metoo is different 

compared between the two countries, and if so in what way. Furthermore, a qualitative 

descriptive analysis method has been implemented on eight articles were four is from Dagens 

Nyheter in Sweden and four articles are from Aftenposten from Norway. The articles have 

been paired together in four different themes, and then objected to each other. In the study the 

articles are depth analyzed in aspect for their difference how they are producing #metoo and 

furthermore equality, sexual harassment and the connection to social media.  

 

In the result, it can be seen that there is a certain difference between the news report on 

#metoo between Dagens Nyheter in Sweden and Aftenposten in Norway. The articles from 

Dagens Nyheter often leave the reader with unanswered questions whilst the ones from 

Aftenposten often answer the questions the reader initially gets. The articles from Aftenposten 

has more focus on Sweden and other countries compared to the articles from Dagens Nyheter.  

 

Keywords: #metoo, sexual harassment, equality, woman, man, news reporting 
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1. Inledning 
     1.1 #metoo-rörelsen 
 

Redan år 2006 startade en kvinna vid namn Tarana Burkes, en amerikansk kvinnorättsaktivist, 

kampanjen me too för att belysa sexuellt våld mot rasifierade svarta kvinnor 

(Nationalencyklopedin, 2018). 

 

År 2017 blev begreppet dock mer känt efter avslöjandet om sexuella trakasserier och 

våldtäkter inom amerikansk filmindustri. Det var skådespelerskan Alyssa Milano som 

uppmanade kollegor att på sociala medier sprida #metoo för att dela med sig utav sina 

erfarenheter av övergrepp, våldtäkt och sexuella trakasserier som innan blivit nedtystade. 

Uppropet fick en väldigt stor verkan och spred sig till andra branscher och länder. Däribland 

Sverige.  

 

Metoo-rörelsen spred sig fort i Sverige där en rad branscher anslöt sig med sina egna 

utformade hashtaggs, det första uppropet kom från kvinnliga skådespelare som började dela 

sina anonyma berättelser om övergrepp genom hashtaggen #tystnadtagning. Den 10 november 

2017 tryckte Svenska Dagbladet foton och anonyma berättelser i anslutning till 

#tystnadtagning. 456 kvinnliga skådespelare ingick i det kollektiva uppropet. Här beskrevs det 

att män inom branschen tog sig friheter på kvinnors bekostnad inom teatervärlden och kritik 

riktades däråt. Många branscher tog vid efter #tystnadtagning och startade egna hashtaggs, 

bland annat jurister med #medvilkenrätt, politiker med #imaktenskorridorer och journalister 

med #deadline. Kvinnor ifrån otaliga branscher har gemensamt vittnat om sexuella 

trakasserier och övergrepp på grund av kön. Den svenska rörelsen i och med #metoo 

uppmärksammades till en början till större del av statuspräglade branscher men snart följde 

även andra samhällsgrupper med. Bland dem kan man hitta drogberoende med 

#utanskyddsnät (Nationalencyklopedin, 2018).  

 

Det är dock inte första gången en hashtagg skapas för att uppmärksamma sexuella övergrepp. 

År 2010 föddes #prataomdet i Sverige, en rörelse som syftade till att diskutera och föra fram 

sexuella övergrepp i ljuset. Den startades av Johanna Koljonen och Sofia Mirjamsdotter men 

fick inte alls lika stor uppmärksamhet som #metoo (Ibid). Hashtaggen #prataomdet fick dock 

en viss uppmärksamhet då Koljonen och Mirjamsdotter fick stora journalistpriset i kategorin 

årets förnyare år 2011 (Storajournalistpriset, 2010). 



 

 5 

 

1.2 Hashtaggs 
 

Ordet hashtagg kommer från engelskans hashtag. Hash är namnet på symbolen som ser ut 

som en fyrkant, #. Och ordet tag betyder etikett (Nationalencyklopedin, 2018).  

 

Egentligen så användes hashtaggen från början för dataprogrammering. Det var först 2007 när 

webbdesignern Chris Messina föreslog att nummertecken, alltså hashtaggs, skulle användas 

för att organisera grupper i ett inlägg på Twitter. Exempelvis kunde deltagare i ett evenemang 

använda sig utav samma nummertecken för att man skulle hitta alla inlägg, tillexempel då 

#evenemang2007 (Ibid).  

 

Nu används hashtaggs väldigt flitigt inom sociala medier. Det är en digital märkning med 

nummertecken framför ett ord, precis som #metoo. Man använder sig främst utav hashtaggs 

för att systematisera olika kategorier och ämnen inom sociala medier. Det började som sagt på 

Twitter när Messina öppnade idén för hela hashtagg-användandet men spred sig snabbt till 

andra sociala medier, så som Instagram och Facebook. Hashtaggen används för ett sätt att 

kunna följa ämnen eller händelser, till exempel vid en pågående stor händelse - som när 

#metoo föddes (Ibid). Om man publicerar en bild, budskap eller text på sina sociala medier 

som man anser berör metoo-kampanjen så kan man under sagda bild eller text lägga in 

#metoo. Trycker man på en hashtagg så kommer man att få upp alla inlägg som delats med 

just den hashtaggen på det sociala forum du befinner dig i.  

 

1.3 Kvinnligt vs manligt 
 

Kvinnligt och manligt är något som har präglat vårt samhälle under en lång tid och det 

manliga könet har beskrivits som dominant gentemot det kvinnliga. I flera olika texter från 

olika tidseror kan man läsa om att det manliga könet är det viktiga och att kvinnor är svagare i 

både kropp och själ (Hirdman, 2001). Vi finner röster från filosofer, författare, vetenskapsmän 

och Bibeln där det talas om något som alltid har tagit en stor och vital del i mänsklighetens 

historia, nämligen könen. Här ligger också det mest väsentliga på just det kvinnliga könet. I 

alla dessa texter från forna tider till dagens kulturer och civilisationer kan man läsa om hur en 

kvinna bör göra och hur hon ska vara. Här berättas det också om vad en kvinna kan och inte 

kan tänkas göra – vilket i sin tur också leder till att de olika rösterna också talar om vad en 
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man är och hans stora uppgift på jorden (Hirdman, 2001). Kön är lika med biologiskt kön 

medan genus är lika med socialt kön (Mark, 2007). 

 

Hur har synen på det kvinnliga könet blivit som det har blivit? Mannen har genom tiden växt 

fram till att bli en rådande norm, i vår historia har kvinnan formats till att föda och uppföda, 

inte minst för att behaga det motsatta könet man för att således kunna uppfylla sin uppgift i 

livet. Kvinnor har så långt bak i vår historia vi kan se valts ut för sin skönhet, utvecklingen 

har lagt sin vikt på kvinnors kroppar (Hirdman, 2001) och med den synen på kvinnor som 

präglat vår progression kan det verka och kännas som att den sitter djupt rotad i oss än idag.  

 

2. Syfte och frågeställning 
 

Hashtaggen #metoo blev otroligt stor och grenade ut sig till en rad olika branscher i Sverige 

och Norge under en kort period, även om den i Sverige blev lite större gentemot Norge. 

Sexuella övergrepp och sexuella trakasserier på grund av kön på olika arbetsplatser steg 

snabbt till ytan. Kvinnor svetsade sig samman och berättade om vad de fått gå igenom på 

grund av att de anlände till livet som just kvinnor. En utveckling med start i FRIDA-rapporten 

kan följas i olika definitioner av sexuella trakasserier. Rapporten har som utgångspunkt från 

mäns makt över kvinnor och också att män låter kvinnor vara orsaken till problemet med 

bristande jämställdhet (Mark, 2007). Metoo-kampanjen med sin stora effekt påvisar att 

jämställdheten, både i Sverige och Norge, har mycket att jobba på. Med alla delningar, 

sökningar och grenade hashtaggs ur kampanjen framgår att sexuella trakasserier idag är ett 

stort problem.   

 

Sverige är det land där flest sökt information om #metoo-rörelsen medan Norge hamnar på 

tredje plats i samma lista. Enligt mediestrategen Brit Stakston handlar engagemanget i Sverige 

om att vi känner en möjlighet att påverka samhället. Något som också påverkar engagemanget 

på olika sätt är just mediernas roll i de olika länderna, tror Stakston (svt.se). 

 

Syftet är således att analysera ett par artiklar närmare kring nyhetsrapporteringarna gällande 

#metoo från de olika länderna och se om något skiljer dem åt. Jag har valt att fokusera på två 

olika dagstidningar, Dagens Nyheter och Aftenposten, och valt ut fyra artiklar från respektive 

tidning. På vilket sätt har artiklarna i de olika tidningarna skrivits och framställts. Har 
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rapporteringen varit likvärdig i de olika länderna eller inte? Och om något skiljer dem åt, vad 

är det då som gör det?  

 

 

Frågeställning: 

 

- Skiljer sig nyhetsrapporteringen rörande metoo-kampanjen mellan Dagens Nyheter i 

Sverige och Aftenposten i Norge och i så fall på vilket sätt? 

 

3. Metod och urval 
 

3.1 Metod 
 

Studiens empiriska material består av en kvalitativ jämförande studie mellan en svensk och en 

norsk dagstidning, närmare bestämt Dagens Nyheter från Sverige och Aftenposten från 

Norge. Totalt har åtta artiklar djupanalyserats, fyra artiklar har valts ut från de respektive 

dagstidningarna och sedan har en textanalys på de olika artiklarna genomförts för att kunna se 

om det eventuellt har rapporterats liknande eller inte kring metoo-rörelsen. Artiklarna har 

ställts mot varandra två och två och de har då behandlat liknande saker gällande #metoo. 

Slutligen så har artiklarna också analyserats i sin helhet. Sverige är det land som det gjorts 

flest sökningar på #metoo medan Norge hamnar på en tredje plats (SVT, 2017). Artiklarna är 

valda utifrån samma tidsperiod i de olika tidningarna och texterna som jämförs kommer också 

att beröra liknande händelser gällande #metoo.  

 

3.2 Analysmetod 
 

Textanalys anses vara en av de äldsta forskningsmetoder vi har. Ända sedan vi utvecklade ett 

skriftspråk har man kritiskt läst andras texter och kommenterat texten utifrån sin läsning 

(Lindstedt, 2017). 

Vi interagerar med texter i stort sätt på daglig basis. Allt från att vi skriver mail till att vi läser 

böcker och nyhetsartiklar. Genom att studera samhället kan man få en större förståelse till 

varför texter ser ut som de gör. Och vidare genom att tolka och analysera texter lär vi oss mer 

om hur samhället fungerar, men vi lär oss också mer om oss själva. Texter består av olika 

system av tecken som är ihopsatta till en mening och ett sammanhang, en text. Personen som 

skapar en text gör det i ett speciellt sammanhang. Hen skriver sin text utifrån ett visst 

perspektiv och således också med en viss inramning. Personen som i sin tur läser texten gör 

det utifrån sig själv. Då skapas en bild av innehållet utifrån hens referensramar. Den 
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uppfattning som då skapas av mottagaren är konsekvenserna av hur något representeras. Vilka 

tecken som använts, och hur skribenten har valt att forma ord och meningar. (Ekström, 

Larsson, 2010).  

 

En textanalytisk metod innebär att man analyserar innehållet i en text. I den här studien 

kommer texterna som analyseras ingå i kategorin sakprosa. Sakprosa är icke litterära texter 

som innefattar pressmeddelanden, nyhetsreportage, annonser, skyltar, ordböcker, lagtexter 

etc. (Ekström, Larsson, 2010). I den här studien kommer analysen att genomföras på olika 

slags nyhetsreportage gällande #metoo-rörelsen.  

Det finns många olika sätt att analysera texter på utifrån vad det är man vill komma fram till. I 

det här fallet kommer en kvalitativ deskriptiv analysmetod att användas. Då studeras textens 

beståndsdelar på olika nivåer och man fokuserar på textens sätt att samspela med andra texter, 

om den följer eller bryter konventioner, hur den skapar sammanhang samt hur den bygger en 

relation till läsaren. Man ställer sig också frågor om vad som händer i texten och hur den 

skapar betydelse (Ekström, Larsson, 2010). Vilket är passande i den här studien då texter från 

två dagstidningar från två olika länder ska jämföras och se om något skiljer texterna, som då 

kommer att beröra #metoo, åt. Om avsändarna från de olika tidningarna talar till sina 

mottagare på olika sätt eller om de är likvärdiga. Texter skapas i en social situation och 

konstrueras utifrån särskilda syften och riktar sig mot någon (Ekström, Larsson, 2010). 

 

3.3 Intertextualitet och koherens 
 

Det språkliga sammanhanget innefattar begreppet intertextualitet vilket handlar om 

interaktion mellan avsändare och mottagare i en text. En text kan liknas vid en länk i en kedja 

av tidigare texter. En avsändare skriver något i relation av vad som redan har skrivits eller 

sagts av någon annan. Intertextualitet är när ord, fraser och textstycken upprepas av en 

avsändare eller mottagare. (Ekström, Larsson, 2010). Intertextualitet är egentligen omöjligt att 

kringgå, speciellt i nyhetsrapporteringar. När artiklar angående #metoo har skrivits har 

intertextualitet hela tiden använts då man upprepar vad som redans sagts samt rapporterats om 

gällande den är sociala händelsen. Sedan väljer en avsändare själv hur hen vill framställa 

texten samt intertextualiteten och det är just det som är av värde samt intresse i denna studie. 

 

När en textanalys genomförs talar man om koherens vilket innebär att en text ska vara 

sammanhängande och meningsfull, både på en global och lokal nivå. Man ska som läsare på 
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en global nivå förstå vad det är för text man läser, det ska lätt framgå om det är en annons, en 

nyhetsartikel eller en instruktion för mottagaren. Analysen på en global nivå innefattar textens 

kommunikationssätt, disposition och språk, layout och typografi medan man på en lokal nivå 

tittar mer inåtvändande på textens stycke- och meningsnivå. Men även hur ord, fraser och 

satser sammanbinds på ett konsekvent sätt (Ekström, Larsson, 2010).  

 

Kommunikation handlar om att nå fram till någon, och all nyhetsrapportering innefattar någon 

slags kommunikation. Via kommunikation vill man påverka och förbättra en relation till 

någon. I de här fallet av kommunikation som tas upp i denna studie innefattar det att artiklarna 

ska ge mottagaren en större förståelse kring vad som hände kring metoo-rörelesen. Vad som 

kan försvåra det är att just artiklar, som hör till medietexter, riktar sig till många läsare 

samtidigt. Det man får titta på i en analys gällande en medietext är om språket kan vara 

relationsbyggande, om texten i sig markerar vem som talar och vem den riktar sig mot för att 

bygga en känsla för mottagaren att just hen blir tilltalad. Det man också kan titta på är om 

texten visar känslor genom att skribenten har använt sig utav värdeord, utrop och omdömen. 

Det i sin tur kan skapa en reaktion hos läsaren (Ibid).  

 

3.4 Val av artiklar 
 

Texterna som valts ut kommer som tidigare nämnt från Dagens Nyheter i Sverige och 

Aftenposten i Norge. När artiklar till studien började sökas lästes många artiklar ytligt igenom 

men för att kunna göra en rättvis analys togs beslutet att para ihop artiklar två och två som 

berörde ungefär liknande företeelser inom metoo-kampanjen. Sju slumpmässigt utvalda 

artiklar från Dagens Nyheter plockades ut för att sedan söka efter artiklar i Aftenposten som 

rörde liknande teman, vilket ledde till att totalt fyra par (åtta artiklar) sedan analyserades på 

djupet. Valet att skapa olika teman i studien gjordes för att förenkla läsningen och att ge 

läsaren en bra överskådlig bild av analyserna. Valet av antal artiklar för djupanalysering togs i 

beaktning till studiens omfång samt tidsåtgång då läsningen av artiklar från de två olika 

tidningarna tog lång tid.  

 

De är båda två dagstidningar med liknande politisk ståndpunkt samt ton i sina artiklar. Sverige 

och Norge ligger nära varandra geografiskt sätt men invånarna i de olika länderna har sökt 

olika mycket på #metoo. Artiklarna som jämförts med varandra är publicerade kring samma 

datum och berör liknande händelser. Efter den enskilda analysen av texterna har de ställts mot 
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varandra för att se om analyserna skiljer texterna åt. Det i sin tur ska också svara på 

frågeställningen om rapporteringen gällande #metoo skiljer sig åt mellan det olika länderna. 

 

För att finna stöd i min analys kommer jag att förhålla mig till frågor kring artiklarna. Dessa 

frågor är:  

• Vad händer i texten? 

• Vad handlar texten om och vad påstår den? 

• Genom vilka språkhandlingar skapar texten en relation till sin läsare? 

• Vad skapar interaktion mellan en skribent och en läsare?  

• Hur riktar sig texten till sin läsare? Hur bjuder den in och utestänger läsare? 

• Vilka röster hörs i texten? Hur uttalar sig olika deltagare – explicit och implicit?  

(Ekström, Larsson, 2010. S. 160-161). 

 

Ovanstående frågor kommer inte att finnas utskrivna explicit i textanalyserna men är 

besvarade i ordning i varenda enskild analys och det går att utläsa vart frågorna besvaras. För 

att kunna göra en rättvis analys har de norska artiklarna översatts till svenska via Google 

translate. På så sätt har jag kunnat förstå artiklarna på ett bättre sätt samt kunnat hitta starka 

ord och meningar som använts som jag inte förstod på norska. Artiklarna är hämtade från 

databasen Retriever genom Högskolan i Gävle.  

 

4. Tidigare forskning 
 

Metoo-kampanjen är en väldigt ny rörelse så forskning kring just det här fenomenet är inte 

särskilt omfattande. Av den anledningen är det högst intressant att studera effekterna av 

rörelsen samt hur det har rapporterats i tidningar i förhållande till den. Det finns däremot 

mycket tidigare forskning kring jämställdhet och genus samt hur vår mänskliga historia har 

tagit oss till den uppfattning av manligt och kvinnligt där vi står idag. Det är på grund av det 

faktum att olika kulturer och civilisationer genom tiderna har ställt könen och jämfört dem 

med varandra man också har utformat olika tankar och grunder för dem. På grund av att 

#metoo spred sig genom sociala medier som en löpeld kommer den här studien också att ta 

vid kring tidigare forskning gällande sociala medier och dess effekt.  
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I avsnittet nedan berörs forskning som varit relevanta utgångspunkter i den här studien och för 

att fortsätta kartlägga fenomenet jämställdhet och sociala medier, då de är en stor del av 

metoo-kampanjen. De artiklar som har lästs samt analyserats berör jämställdhet och sociala 

medier. I vissa av artiklarna uttrycks det med tydlighet då alla aspekter nämns medan det i 

andra artiklar uttrycks mer implicit då det inte står i klartext, men om man har vetskap om vad 

#metoo är för något förstår man att artiklarna berör just dessa ämnen. I följd av jämställdhet 

anses forskning gällande genus relevant till studien och har därför tagits med.  

 

Studiens referenser inom genus går främst till Yvonne Hirdman som har utfört mycket 

forskning gällande genus och är professor i historia (Hirdman, 2001). Nämns gör även Scilla 

Elworthy som är författare och fredsforskare från Storbritannien. I studien refereras det också 

till Eva Mark, FD i teoretisk filosofi, när det kommer till jämställdhet. Mark är verksam vid 

Göteborgs universitet och forskar inom området självbilder och praxis. Hon har också varit 

verksam som jämställdhetsexpert på departementsnivå (Mark, 2007). Eftersom att hela 

kampanjen grundar sig inom sociala medier ansågs det som ett måste att studien också 

innefattade tidigare forskning gällande just det för att få en vetskap om hur spridning via 

sociala medier har utvecklat sig de senaste åren. Gällande referenser som berör sociala medier 

kommer Tobias Olsson att refereras till. Olsson är professor i medie- och 

kommunikationsvetenskap vid Lunds Universitet där han också är verksam i 

forskningsprojekt. Därefter finns hänvisningar till Sherry Turkle och hennes forskning 

gällande sociala medier. Turkle är en amerikansk psykolog och sociolog vilket hon 

doktorerade i vid Harvard. Hon är också verksam professor MIT (Massachusetts Institute of 

Technology) i Boston. Används gör också boken Spridbar media, att skapa värde och mening 

i en nätverkad kultur skriven av Henry Jenkins, Sam Ford och Joshua Green, 2014. Alla tre 

författare till boken är medieforskare.  

 

5. Teorier 
 

Teorierna nedan är relevanta då studien ämnar att lägga fokus på jämställdhet, sexuella 

trakasserier och sociala medier. De är relevanta på grund av att det är de tre primära 

utgångspunkterna som berör #metoo-rörelsen och nyhetsrapporteringen kring just det. 

Metoo-kampanjen i sociala medier har uppkommit på grund av sexuella trakasserier – män 

gentemot kvinnor – vilket kan vara ett resultat av att samhället ännu inte är jämställt.  
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5.1 Sexuella trakasserier  
 

I en enkätstudie gällande sexuella trakasserier av kvinnor på arbetsplatsen tillkom FRIDA-

rapporten. I den man läsa lite mer grundligt om exakt vad sexuella trakasserier är, i rapporten 

uttrycker man sig såhär:  

 

”Sexuella trakasserier i arbetslivet är varje slag av ovälkommet sexuellt 

uppträdande i ord eller handling på arbetsplatsen, i en arbetssituation utanför 

den egentliga arbetsplatsen eller i samband med ansökan om arbete, som 

leder till att en kvinna känner sig förnedrad, stressad eller på annat sätt illa 

till mods.  

Det handlar om sexuella trakasserier  

a) om krav på sexuella tjänster eller ett sexuellt förhållande uppenbart eller 

underförstått ställs som villkor för hennes anställning 

b) om krav på sexuellt tillmötesgående är förenat med hot om bestraffning 

(t.ex. utebliven befordran eller löneförhöjning; försämrade eller 

fråntagna arbetsuppgifter; obefogad kritik; dåliga betyg/referenser; 

isolering; ryktesspridning) 

c) om förmåner i arbetet utlovas i utbyte mot sexuella tjänster.  

 

Det är också en fråga om sexuella trakasserier om ord, handling av sexuellt 

slag 

a) skapar en fientlig, hotfull eller kränkande arbetsmiljö 

b) hindrar eller stör en anställd i hennes arbete.” (Mark, 2007, s.98) 

 

Det kan tänkas att det inte alltid är så lätt för någon som blir utsatt för sexuella trakasserier att 

faktiskt säga att den sexuella uppmärksamheten är ovälkommen. En person som sitter i en 

utsatt situation kan må hända inte se någon annan utväg än att tyst acceptera eller välja att ta 

avstånd, här är det av stor vikt att en har lagen och samhället på sin sida. Samhället behöver 

visa i större utsträckning att sexuella trakasserier är helt oacceptabelt, det för att stödja de 

personer som blir utsatta för sexuella anspelningar som är ovälkomna.  

 

5.2 Jämställdhet 
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Pierre Bourdieu, en fransk sociolog, kulturantropolog, medieteoretiker, forskare samt 

författare, släppte år 1999 boken Den manliga dominansen. När den släpptes skapades en 

våldsam debatt i den feministiska diskursen, framförallt i Frankrike.  

 

Den manliga dominansen i samhället är bevisligen fastetsad i några av oss. Efter så många år 

av att männen tagit plats i vår historia har kvinnan skyfflats undan åt sidan. Bourdieu skriver 

bland annat om att vi har en strikt könslig arbetsdelning där verksamheter tilldelas respektive 

kön och deras plats. Han menar också att vi har en rumslig struktur där samlingsplatsen och 

marknaden är tillordnad männen och huset är reserverat för kvinnorna. Inte ens huset får hon 

dock ha för sig själv utan ska ägna sig åt insidan med kreaturen, vattning och växter 

(Bourdieu, 1999). Även om det är en liten del ur hans bok samt vetenskapliga forskning så 

säger det en hel del.  

 

Uttrycket jämställdhet betyder att alla människor har lika värde, skyldigheter samt rättigheter. 

På grund av att man är just en människa har man vissa rättigheter att tillgå, och endast det 

faktum ska räcka till att garantera en denna rätt (Mark, 2007).  

 

Människor bemöts dock inte utefter den enkla regeln utan många ses på som att de har ett 

mindre värde och det kan bero på många saker. Som ålder, sexuell läggning, social klass, 

funktionshinder, etnisk härkomst eller just precis det enkla faktum om vad man har för kön.  

I början av 1970-talet etablerades ordet jämlikhet i Sverige i samband med frågan om 

lagstiftning mot könsdiskriminering. Syftet var att resonera kring kön och jämlikhet (Ibid), att 

man är en människa med rättigheter och skyldigheter vare sig om man är kvinna eller man. År 

1991 kom jämställdhetslagen, den finns för att hjälpa kvinnors och mäns lika rätt i arbetslivet 

och är helt könsneutral. Den främjar att hjälpa allas rätt att påverka samhället och för att 

utvecklas efter sina egna förmågor och inte utifrån sitt kön. Lagen innefattar egentligen två 

stora huvuddelar som är: 

 

1. Krav på att arbetsplatsen ska arbeta aktivt med jämställdhet 

2. Förbud mot diskriminering på arbetsplatsen på grund av kön (Mark, 2007).  

 

Mark fortsätter att prata om formell och reell jämställdhet, där formell jämställdhet är att 

kvinnor och män är lika inför lagen medan reell jämställdhet står för tillämpad lagstiftning. 

Reell jämställdhet förekommer när kvinnor och män faktiskt och på ett jämlikt sätt delar på 
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makt, inflytande, rättigheter och skyldigheter. Därmed kan man fastställa att Sverige har 

uppnått jämställdhet på en formell nivå men dock inte jämställdhet på en reell nivå.  

 

Genussystemet som finns idag kan byggas på två grundläggande normer 

1. Den manliga normens överordning  

2. I särhållandets princip 

Kvinnoforskning, könsteoretisk forskning, genusforskning är bara några få exempel på hur 

forskning rörande kön benämns i Sverige (Mark, 2007). 

 

5.3 Sociala medier  
 

Vi lever i en digital värld och på en kort tid har de sociala medierna fått en central del i vår 

vardag. Vi har de sociala medierna med oss i fickan varje dag och arbetar med dem både 

privat och i arbetslivet. De refereras till i den offentliga debatten och i har en del i våra 

vardagliga samtal. 90 procent av den svenska befolkningen använder sig av internet, och 7 av 

10 har ett Facebook-konto. Hälften av dess användare håller sig dagligen uppdaterade via det 

sociala nätverket (Olsson, 2017).  

 

Instagram, där #metoo delades flitigt, har ökat i användarantal snabbt. År 2013 använde 

endast 16 procent i Sverige det sociala mediet Instagram, endast två år senare hade antalet 

användare stigit till hela 40 procent. Facebook och Instagram är det två sociala medierna som 

svenskarna använder mest (Ibid). Att antalet användare av Instagram stigit så mycket på så 

kort tid kan vara en av förklaringarna till varför #metoo fick en sådan omfattande spridning 

medan #prataomdet, som grundades 2010, inte alls fick samma uppmärksamhet. Användarna 

var, när #metoo tog fart på riktigt, flera och således spreds hashtaggen fortare och till fler.  

 

Under mitten av 2000-talets första decennium började det talas om begreppet ”webb 2.0”. 

Begreppet innebar att det talades om att internet i högre grad kom att bli mer än bara en 

informationskanal och mer en plattform. 2.0 versionen av webben är det vi idag kallar för 

sociala medier (Ibid). I och med det innebär det att webben fungerar som en plattform där vi 

kan bidra med innehåll, delta i diskussioner och liknande. Det i sin tur leder också till att 

delningar av innehåll sprider sig snabbare idag.  

 

Skvaller och rykten är något som på ett sätt ingår i vår sociala vardag, vi pratar med våra 

vänner och bekanta om det vi upplever och får höra. Det är inte svårt att förstå att historier 
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ändras med tiden och berättas ur olika perspektiv, vad en person upplever kan vara så 

annorlunda gentemot hur någon annan upplever exakt samma händelse. Här föds således 

historier som inte alla gånger stämmer helt överens med verkligheten men det beror på vem 

du frågar. Sociala medier är inget undantag då många väljer att berätta om sina upplevelser 

och historier på sociala plattformar. Via sociala medier når man ut till många och kan då 

berätta sin historia för en stor skala människor på kort tid. Det föds också ett ansvar när man 

bestämmer sig för att dela med sig av allmänna uppfattningar och berättelser. Man måste ha 

med sig ett moraliskt ansvar när man delar saker på sociala medier, hur vi förhåller oss till alla 

budskap som finns på tusentals olika källor på internet (Olsson, 2017).  

 

Något som delas och pratas om öga mot öga sprider sig inte i samma intensitet och snabbhet 

som något man delar via sociala medier och internet gör. Just intensiteten, snabbheten och 

tillgängligheten är också dessa digitala rums styrkor men också deras svagheter (Ibid).  

Sociala medier ger omfattande möjligheter för oss att ge våra känslor ett offentligt uttryck, 

men också våra upplevelser och åsikter ges stora möjligheter att synas i offentligheten utan 

större ansträngning. Det ger yttrandefriheten en längre arm men innebär även ett dilemma. I 

stängda eller öppna forum kan hat och fördomar få nya krafter (Ibid) samt ge bränsle åt 

mycket av det vi försöker släcka. Samtidigt så kan livsavgörande händelser ske i snabbhet och 

stor intensitet just här, på våra sociala medier. I just det fallet handlar det också om att ”den 

lilla människan” ges resurser för inflytande (Ibid). I dagens västerländska samhälle lever vi 

med sociala medier och många stora profiler huserar också på våra sociala medier, de har 

många följare och har ibland lite lättare att kunna göra sin röst hörd, i och med att många 

inom en kort tid kommer att se deras budskap. Men via våra sociala medier kan också den 

lilla människan göra sin röst hörd, genom att dela #metoo blir ”små människor” större än 

någonsin. Och varenda en räknas som lika viktig.  

 

Med sociala medier kommer alltså också sociala rörelser. Sociala rörelser är ”en organiserad 

kollektiv handling i syfte att förändra eller bevara ett samhälleligt tillstånd utan att använda 

traditionella politiska metoder (som att forma eller gå in i ett politiskt parti).” 

(Nationalencyklopedin, 2018). Sociala rörelser har därmed politiska mål och vill uppnå att ha 

verkan på politiska processer. Skillnaden är att sociala rörelser inte utnyttjar de redan 

etablerade kanalerna (Ibid). En social rörelse är just kvinnorörelsen. Det sägs att de sociala 

rörelserna har sin bas i det civila samhället där de också verkar. Det här skiljer dem från de 
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politiska partierna på grund av att de saknar den direkta politiska förbindelsen till staten 

(Olsson, 2017).  

 

Publiken ses idag inte endast som konsumenter som tar del av färdigställd information i de 

olika mediekanalerna, idag är publiken med och formar, delar och bearbetar medieinnehåll. 

Det i sin tur har resulterat i att man inte längre är så isolerad man finner sig i en större 

gemenskap där nätverk ger en möjligheten att sprida innehåll långt bort från sitt närmaste 

geografiska område (Jenkins, Ford, Green, 2014). Termen ”deltagarkultur”, eller 

participatory culture, grundades av Henry Jenkins. Han grundade termen för att beskriva 

bland annat kulturproduktion och socialt utbyte. Deltagarkultur används idag om olika 

grupper som skapar samt sprider media i syfte till att se till sina gemensamma ändamål. 

Nätverkande gemenskaper påverkar hur medieinnehåll sprids och cirkulerar (Ibid).  

 
De tre ovanstående teorierna har alla applicerats under textanalysens gång i och med att 

#metoo på ett eller annat sätt berör alla tre. Eftersom sexuella trakasserier på grund av kön är 

den egentliga anledningen till varför #metoo grundades och där finner vi även jämställdhet. 

Sociala medier är den plattform där #metoo fick sitt avstamp och det var där kampanjen 

började spridas. De traditionella medierna, där dagstidningar har sin tillhörighet, har gjort sina 

nyhetsrapporteringar utefter hur #metoo har tagit ett grepp och spridit sig i det svenska och 

norska samhället.  

 

6. Analys och resultat 
 

6.1 Introduktion till textanalysen 
 

Studien ämnar att belysa skillnader mellan två tidningar, Dagens Nyheter från Sverige och 

Aftenposten från Norge, och deras rapportering gällande #metoo. Det i sin tur ämnar också att 

belysa differensen i just hur man nyhets rapporterar kring främst sexuella trakasserier och 

jämställdhet men också sociala medier.  

 

Alla artiklar som har analyserats har hämtats via databasen Retriever via Högskolan i Gävle. 

När jag sökte efter artiklar gjorde jag det med sökordet #metoo då jag till en början inte hade 

några specifika teman i åtanke utan endast ville ha artiklar som på något sätt berörde metoo-

kampanjen. Rubriker på artiklarna samt datum då de publicerades finns i början på varje 

analys. Något som bör beaktas är att de norska artiklarna har översatts till svenska med hjälp 
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av google translate. Det för att göra reliabiliteten starkare på grund av att jag har svenska som 

modersmål. Det bör också nämnas att jag har gjort mina analyser på de svenska 

översättningarna och det är utefter dem har jag analyserat dess innehåll på.  

6.1.2 Teman 

 

I mina analyser valde jag att para ihop artiklarna två och två samt att ge paren olika teman för 

att sedan jämföra dem mot varandra, de parades in i följande teman: 

1. Anklagelser mot kända män 

2. Konsekvenser av anklagelser gällande sexuella trakasserier  

3. Uttalanden av experter 

4. Upprop i följd av #metoo 

 

Nedan följer förklaringar till varje par av artiklar och till vilket tema de tillhör. 

1. Anklagelser mot kända män: 

”Flera kända män anklagas för övergrepp” vs ” Frykter gapestokk-kultur etter 

#metoo-avsløringene”. 

De här artiklarna valdes på grund av att den svenska talar om att flera kända män 

anklagas för övergrepp, här har ännu inte namn släppts men det kommer att framgå 

namn i ett senare skede. Det framgår om vilka kanaler de jobbar för och så vidare. Den 

norska artikeln däremot trycker mycket på det faktum att man i Sverige just har valt att 

gå ut med namn på de anklagade och talar om att Sverige har en ”skampåle-kultur”. 

De här artiklarna valdes således ut på grund av dess olikheter men att de ändå berör 

liknande ämne.   

 

2. Konsekvenser av sexuella trakasserier på arbetsplats 

”TV4-ledningen kände till övergreppen i många år” vs ”Flere fikk sparken i TV 2 etter 

seksuell trakassering”.  

De här två artiklarna valdes ut att stå mot varandra på grund av deras rubriker. De 

båda innehåller en varsin tv-kanal samt övergrep eller sexuell trakassering och vilka 

konsekvenser det har resulterat i. Här framgår namn på den anklagade i den svenska 

artikeln medan det inte gör det i den norska. Det intressanta mellan de här två är att 

trots att namn framgår i den svenska men inte den norska så är ändå den svenska mer 

implicit och den norska explicit. Vid en första anblick kan man tro motsatsen.  
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3. Uttalanden av samhällsviktiga personer: 

”Trakasserierna är ett haveri för det svenska ledarskapet - #metoo. Fel personer lyfts 

upp som chefer, menar psykologen Marika Ronthy” vs ”Metoo er en form for 

tidsskifte”. 

Dessa två analyserades mot varandra på grund av att de båda innehar kommentarer 

och uttalanden från psykologer och andra samhällsviktiga personer i respektive land. 

De valdes ut av ingressen då det redan där framgår att uttalanden gällande #metoo och 

tankar kring kampanjen kommer att finnas av psykologerna, men också på grund av 

deras likheter. De båda artiklarna har samma ton, samma hoppfullhet och positiva 

inställning till förändringar i samhället som båda parter tror kan komma ur metoo-

kampanjen. Det finns även kommentarer från de båda som gör att man som läsare 

förstår att de båda anser att det innan metoo-kampanjen var alldeles för lätt att komma 

undan med exempelvis sexuella trakasserier.  

 

4. Upprop i följd av #metoo: 

”Nu mobiliserar kvinnor i bransch efter bransch” vs ”Nå er forandringens tid kommet 

til Norge. Dette er #stilleforopptak”. 

De två ovanstående artiklarna valdes också ut på grund av rubriker och liknande 

innehåll. De båda handlar om uppropen i samband med #metoo samt grenade 

hashtaggs ur #metoo som skapats i flera olika branscher. Jag valde just dessa två på 

grund av att jag var intresserad av att se om det fanns några större skillnader på varför 

och hur dessa upprop uppkom samt hur de gått vidare.  

 

Slutligen gjordes också en övergripande analys där de svenska artiklarna stod mot de norska. 

Artiklarna parades ihop efter innehåll, att de på något sätt berörde liknande händelser gällande 

metoo-kampanjen, det för att se om de respektive tidningarna rapporterat olika kring specifika 

händelser eller rapporter. Artiklarna valdes också ut så att analysen skulle beröra olika delar 

gällande #metoo.  

 

Jag har valt att redovisa mina analyser med hjälp ut av de frågor som går att finna under 

rubriken ”3.4 Val av artiklar” på sidan 9. Frågorna är inte uppradade i analysen men i högsta 

möjliga mån besvarade i ordning för enkelhetens skull.  
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6.2 Textanalys av artiklar 
 

6.2.1 Tema 1, Anklagelser mot kända män 

 

I en artikeln från Dagens Nyheter med rubriken ”Flera kända män anklagas för övergrepp” 

som publicerades 19 oktober 2017 framgår det att flera svenska medieprofiler anklagas för 

övergrepp i och med #metoo-kampanjen. Det framgår att Aftonbladet utreder anklagelser mot 

en av deras medarbetare och också att en känd TV4-profil har fått anklagelser riktade mot sig. 

I just det här artikeln finns inga namn med på de svenska profilerna utan det som framgår är 

vilket svenskt medieföretag de jobbar eller jobbat för. Tonen i artikeln är allvarsam och 

aningen tung, den är helt fokuserad på Sverige och vad som skett i landet hittills i samband 

med #metoo och avslöjandet av kända medieprofiler. Det enda som berör ett annat land är 

kort fakta om kampanjens start i  USA. I slutet av artikeln finnes ett uttalande av DN:s 

chefredaktör, Peter Wolodarski, där han kommenterar hur tidningen arbetar med uppgifterna 

om svenska medieprofiler. Han säger att ”Det vi har ägnat oss åt sedan anklagelserna blev 

kända är att självständigt och med hjälp av så många förstahandskällor som möjligt försöka 

bedöma trovärdigheten i uppgifterna”, vilket gör att man som läsare får ett förtroende för 

deras nyhetsrapportering. Dagens Nyheter kastar inte med namn hur som helst utan arbetar 

hårt med källkritik för att med säkerhet inte kunna publicera nyheter baserade på rykten och 

anklagelser. Ingenstans i artikeln framgår att det vore oetisk eller fel att ange någons namn om 

vad som framgår om denne person är sanning, man får en känsla som läsare att man i Sverige 

får leva med konsekvenserna av sitt handlande. I artiklar som publiceras i tidningen i ett 

senare skede kommer bland annat TV4-profilen att namnges. Artikeln är egentligen både 

implicit och explicit skriven då man ändå får mycket information gällande anklagelser och på 

det sättet är den explicit. Det framgår dock ingen vetskap om exakt hur många anklagelser det 

gäller samt heller inte vilka det gäller, där är artikeln mer implicit. En bit ned i artikeln hålls 

en kortare intervju med Instagram-profilen Tora Rydelius där man får veta att hon på sitt 

Instagram-konto publicerar ett stort antal vittnesmål från olika kvinnor som säger att de utsatts 

för övergrepp av olika natur utförda av kända män. Här lyfts verkligen problematiken mellan 

manligt och kvinnligt på ett implicit sätt då det vad man kan utläsa av artikeln endast är män 

som övergripit sig på kvinnor. Vad man också i och med det kan anta är att männen utfört 

dessa handlingar dels på grund av att de verkar anse sig ha någon slags rätt att göra vad de 

själv vill och känner för gentemot kvinnan. Det står inte någonstans i klartext att det är på 

grund av att männen anser sig ha den rätten som just man att ta på en kvinna på grund av 
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hennes kön, och därför är det också implicit. För att man någonstans kan läsa sig till det 

mellan raderna.  

 

I artikeln från Aftenposten med rubriken ” Frykter gapestokk-kultur etter #metoo-

avsløringene” som publicerades 24 oktober 2017 tas det upp att man i Sverige hänger ut män 

med namn i samband med #metoo-avslöjanden. Det anses att man i Norge har valt att behålla 

anonymiteten hos de anmälda är något bra, och att konsekvenserna av metoo-kampanjen i 

Sverige inte endast är positiva. ”Jag tycker att det är trevligt att vi inte hamnat i den svenska 

fällan” är ett citat från Hilde Sandvik, chefredaktör och grundare av broen.xyz som är en 

nordisk mediekanal. I och med det citatet får man som läsare uppfattningen om att det som 

händer i Sverige i och med #metoo inte är speciellt önskvärt och att den norska befolkningen 

har valt en bättre väg att gå. Personers integritet och anonymitet består i Norge medan de i 

Sverige är öppna för alla att se. Det nämns också att Sverige har en starkare feminism än 

Norge med en tonsättning som gör att man som läsare ser det som att feminismen i Sverige 

inte är bättre, bara hårdare. Vad som också framgår är att dessa uthängningar av namn i 

Sverige leder till att istället för att ämnet hålls faktamässigt blir det mer utav en skvallerkultur, 

att svenskarna har tappat förståelsen för att ta reda på all fakta innan åsikter formas. Också 

med citatet att Norge är ”..ett mindre samhälle med starkare band..” sätter känslan att Norge i 

och med det faktum också innehar en befolkning med mer förståelse för händelser och 

varandra gentemot den svenska befolkningen. Sammanfattningsvis så känner man efter att ha 

analyserat och läst denna artikel att den norska befolkningen tar reda på fakta och inte faller 

för skvaller medan svenskarna hänger ut folk kors och tvärs utan att tänka på konsekvenserna. 

Artikeln har vardagligt språk och på ett sätt tydlig intertextualitet på grund av att det refereras 

till händelser och uttalanden gällande #metoo, den går som i andra artiklar som redan skrivits 

gällande #metooo som alla de andra. Överlag är texten explicit då allt talar i klarspråk. 

 

 

6.2.2 Tema 2, Konsekvenser av anklagelser gällande sexuella trakasserier 

 

De nästa två artiklar som analyserades berör just uppsägningar utav medieprofiler. Den 

svenska artikeln från Dagens Nyheter publicerades den 21 oktober 2017, endast två dagar 

efter den artikel där det framgick att en känd TV4-profil var utpekad. Artikeln har rubriken 

”TV4-ledningen kände till övergreppen i många år” och handlar om just TV4:as 

programledare Martin Timell, och de anklagelser om sexuella trakasserier och övergrepp som 
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riktats mot honom i samband med metoo-kampanjen. Skribenterna har lagt stor vikt på att 

man som läsare ska förstå att TV4-ledningen har varit medvetna om anklagelserna mot 

programledaren i flera år, så pass stor vikt att rubriken explicit talar om det. En bit ned i 

texten får man som läsare veta i ett uttalande från TV4:s vd, Casten Almqvist, att de sedan en 

vecka tillbaka har nåtts av uppgifter om vad han kallar missförhållanden på redaktionen och 

att de arbetar för att sortera bland uppgifter samt att de försöker skapa sig en korrekt bild av 

händelserna. Det trycks på känslor i artikeln då väldigt starka och känsloladdade ord är 

utskrivna utan censur. Man skyr heller inte att berätta exakt vad programledaren är anklagad 

för och beskyller implicit i texten både TV4-ledning samt produktionsbolaget Meter 

Television för att skydda sig själva. Det genom ställa direkta frågor till de båda bolagens vd:ar 

gällande situationen kring Martin Timell. Som läsare får man känslan av att de har varit fullt 

medvetna om vad som föregåtts men man har valt att inte agera. Svaren ifrån programchefen 

för programmet ”Äntligen hemma”, Anna Rastner, är också väldigt implicita då hon mer än 

en gång ger svaret ”Det är ingenting jag har kännedom om”. Hon säger också att hon inte vill 

gå in på hur hon i fall innan #metoo har agerat. Texten innehar ett vardagligt enkelt språk och 

lämnar läsaren att öppet tolka dess innehåll på grund av hur svaren har kommit in från de 

olika högre uppsatta inom TV4 samt Meter Television. Det är också i den här artikeln ett 

direkt referat till att man på TV4 tappat jämställdheten, det handlar inte om människors lika 

värde bara för att man är människa. Här handlar det om annat. 

 

Artikeln från Aftenposten med rubriken ”Flere fikk sparken i TV 2 etter seksuell trakassering” 

som publicerades 13 november 2017 berör också uppsägningar av medieprofiler. Det största 

som skiljer de två åt är att vi i den här artikeln inte får några namn på de medieprofiler som 

blivit anklagade för sexuella trakasserier eller handlingar. Den här artikeln skrevs i samband 

med att den norska medieprofilen Aleksander Schau på sin Twitter gick hårt ut mot sexuella 

trakasserier inom kultur- och mediebranschen i Norge. Twitter-tråden som Schau lagt ut 

innehåller 24 punkter där han beskriver en rad grova händelser, utan att nämna namn. Vi 

möter snabbt i artikeln TV 2:s medie- och kommunikationsdirektör, Sarah Willand, där det 

framgår att hon känner till flera av tillfällena som kommit fram via Twitter-tråden. Fem av 

dessa fall bekräftar hon ska ha ägt rum på TV 2 och bekräftar att alla fall slutat med 

uppsägning eller uppsägning av avtalet, förutom ett fall som slutat med en stark varning. 

Redan här tillges läsaren en känsla av tro via skribenterna som påvisar att händelserna fått 

grova konsekvenser, det också innan metoo-kampanjen och allmänhetens vetskap. Artikeln 

känns överlag mer explicit än den från Dagens Nyheter då svaren från Willand är mer klara 
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och lämnar inte plats åt mycket tolkning. Det enda som kan anses plötsligt bli lite implicit är 

delen då man kan läsa att Willand förklarar att man nu går till botten av fallet. Som läsare kan 

man då fundera över vilket fall då det inte riktigt framgår, man kan bara anta att det måste 

gälla någon av de andra fallen som Schau då twittrat om. I anknytning till den meningen säger 

dock Sarah Willand att de sista de vill är att sopa något under mattan och man som läsare får 

återigen stort förtroende för henne och TV 2 agerande mot sexuella trakasserier.   

 

Både artikeln från Dagens Nyheter samt den från Aftenposten avslutar artikeln med fakta 

rörande #metoo, då det egentligen inte nämns tidigare i någon av artiklarna. Skribenterna 

skriver artiklarna med tron om att dess läsare ska veta att det här har hänt i samband med 

#metoo. Det är också av intresse att den svenska artikeln som skriver ut namn på den 

anklagade har en betydligt mer övergripande implicit ton med snirklande svar och obesvarade 

frågor medan man i den norska artikeln inte skriver ut namn men har en betydligt mer explicit 

ton och de flesta frågor som läsaren kan tänkas ha blir tydligt besvarade, även de frågor som 

ställs av skribenterna till de medverkande är tydligt besvarade.  

6.2.3 Tema 3, Uttalanden av experter 

 

Nästa två artiklar som analyserats innehar kommentarer och uttalanden från psykologer och 

andra högre uppsatta personer i offentlig sektor i respektive land gällande metoo-kampanjen. I 

båda artiklarna lyfter de medverkande fram positiviteten metoo-kampanjen har medfört till 

deras samhälle. Det här är också de enda två artiklarna som ställts mot varandra i analysen 

som innehar liknande ton samt uttryck. 

 

Artikeln från Dagens Nyheter har rubriken ”Trakasserierna är ett haveri för det svenska 

ledarskapet - #metoo. Fel personer lyfts upp som chefer, menar psykologen Marika Ronthy” 

och publicerades 15 december 2017. I artikeln används väldigt starka ord såsom civilkurage, 

integritet, mod, moralisk kompass, etnisk grund och så vidare. Dessa starka ord skapar direkt 

en känsla hos läsaren och det skapas en relation till både skribenten och de medverkande i 

artikeln. Det som händer i texten är att vi får läsa om psykologens Marika Ronthys syn kring 

sexuella trakasserier, chefers makt samt metoo-kampanjen. Hon lyfter fram sin tro om att 

sexuella trakasserier har kunnat fortgå år efter år samt den då rådande tystnadskultur kring det 

är ett tecken på bristande ledarskap. Något som är mycket intressant i denna artikel är att 

Ronthy på frågan om förövaren är den bästa säljaren, programledaren som drar in mest 

annonsintäkter eller liknande tror att chefen hade fått med sig ägarna eller styrelsen att agera 
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före #metoo är hon inte säker på det. Vilket man direkt kan applicera på händelserna kring 

Martin Timell. Han är en mycket känd medieprofil som synts i många program, och således 

kan man dra en slutsats att det måhända att ledningen där har valt att behålla honom trots 

vetskap om vad som hänt. Det har kommit fram många fall i och med metoo-kampanjen och 

Ronthy tror att det många gånger kan bero på just det. En annan röst som hörs i artikeln är Ulf 

Halls som har 20 års erfarenhet av ledande positioner inom stora multinationella företag. Idag 

är han chef för externa relationer och kommunikation på KK-stiftelsen. Även Hall anser att 

det är ledarskapets ansvar för att trakasserierna inte har stoppats innan metoo-kampanjen och 

menar att allt utgår från toppen. Om en högt uppsatt väljer att blunda gör de som sitter under 

hen detsamma. Båda två anser att det nu är ett bra tillfälle för förändring och att metoo-

kampanjen letar sig in överallt på ett bra sätt. Med två så starka röster med sådan djup och 

långvarig erfarenhet av chefer och ledarskap får man som läsare en stor tilltro till texten i sig. 

Den har även en genomsyrande positiv känsla, den inger hopp om framtiden för läsaren och 

man får en känsla av att #metoo verkligen kan frambringa något gott för samhället. Trots detta 

så används fortfarande ett mycket enkelt språk vilket leder till att man når fram till en större 

skala människor då texten är lättläst med enkla ord. Här finns inte heller rum för tolkning och 

hela texten är explicit och koherensen är enkel att förstå. Kommunikationen är rättfram och 

enkel genom hela texten. Framförallt känner man som läsare hopp och tilltro inför framtiden 

och vad metoo-kampanjen har tillfört till det svenska samhället.  

 

”Metoo er en form for tidsskifte” lyder rubriken som publicerades den 31 december i 

Aftenposten. Även i den här artikeln finns uttalanden och kommentarer från en psykolog. Det 

första som framgår är att psykologen som medverkar, Frode Thuen, samt flera 

samhällsforskare tror att metoo-kampanjen kan leda till en förändring i attityder. Thuen menar 

att det nu är svårare än innan metoo-kampanjen att komma undan med saker. Texten här har 

även den en positiv känsla och man får som läsare en bra känsla i magen. Metoo har givit 

samhället en starkare kraft mot sexuella trakasserier, det går inte längre att sopa det under 

mattan. Hoppet om att metoo-kampanjen kommer att förändra attityder mot kvinnor och 

trakasserier nämns i texten vilket medför att skribenterna lockar fram just känsla av hopp hos 

läsaren. Den här artikeln har också med kommentarer ifrån Toril Aalberg, professor i 

statsvetenskap vid NTNU, samt media- och attitydsförändringsexpert i Norge. Hon håller med 

resterande röster i artikeln och säger att #metoo till viss del blivit en mediekampanj och att 

sådana kampanjer är av stor vikt. Avslutningsvis får läsaren veta att flera tror att metoo-

kampanjen kan leda till varaktiga attitydförändringar. Språket här är också enkelt, lätt att 
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förstå och koherensen är tydlig. Något som skiljer den här artikeln från Dagens Nyheters 

artikel är att den avslutas med information om vad metoo-kampanjen har fått för genomslag i 

USA. Återigen så läggs det vikt på vad som händer utrikes gällande #metoo. Skribenterna 

lämnar läsarna för den här artikeln med en positiv känsla gällande #metoo och man får även 

här hopp om kampanjen i framtiden.  

 

 

6.2.4 Tema 4, Upprop i följd av #metoo 

 

Två andra artiklar som analyserats belyser det faktum att hashtaggen #metoo har grenat sig 

och kvinnor från olika branscher sluter samman. Uppropen sprider sig.  

 

I artikeln från Dagens Nyheter med rubriken ”Nu mobiliserar kvinnor i bransch efter 

bransch”, publicerad 16 november 2017, vittnar man om att metoo-kampanjen fortsätter 

sprida sig och skakar om flera områden i samhället. Artikeln handlar om att #metoo grenar ut 

sig över samhället och att flera olika branscher har skapat egna hashtaggs där kvinnor får 

skriva under. Det för att belysa sexuella trakasserier och ofredanden inom just deras specifika 

bransch. Vi får exempel från de mest omtalade hashtaggarna som #tystnadtagning, 

#visjungerut, #medvilkenrätt och andra. Under varje hashtagg finns exempel på sexuella 

trakasserier eller handlingar som hänt kvinnor som är relaterat till deras arbete. Den här texten 

skapar relation då den gör att man inte känner sig ensam. När man får läsa att så många 

tusentals kvinnor har slutit samman från olika branscher för att säga ifrån känner man som 

läsare återigen hopp om att det finns chans till förändring. På ett sätt så hörs tusentals röster i 

artikeln, även om det kommer intertextuellt från skribenten till texten. I och med att vi i de 

små faktaavsnittet gällande varje hashtagg får vetskap om hur många kvinnor som anslutit till 

de olika uppropen känns det som om att de alla hörs i den här artikeln. Vilket också ger hela 

texten en känsla av sammanhållning och styrka. Den visar att när man går samman och sluter 

upp händer något. Det i sin tur gör även att texten får en gnutta sorgligt över sig då man kan 

känna att man behöver flera hundra bakom sig för att nå till förändring. Samtidigt så får man 

som läsare också en känsla av att det är i den här vevan av metoo-kampanjen som det kommer 

att ändras. Att man nu kommer att höras som hundratals kvinnor, även om man är ensam. Och 

det skapar interaktion mellan skribent och läsare.  
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Vidare till den norska artikeln från Aftenposten med rubriken ”Nå er forandringens tid 

kommet til Norge. Dette er #stilleforopptak” som publicerades 17 november 2017. Här får vi 

dock endast veta om en hashtagg som kommit fram ur metoo-kampanjen i Norge, hashtaggen 

#stilleforopptak som berör norsk film, tv och teater. Det framgår också att hashtaggen 

uppkommit efter det att deras kvinnliga kollegor i Sverige startat deras hashtagg, 

#tystnadtagning. Rösten som hörs är egentligen en enda, en röst som berättar om varför just 

deras hashtagg kommit till. Det är dock en väldigt stark röst som gör att man som läsare 

känner tilltro till vad hen säger och att det här måste tas på allvar. Rösten talar också alltid om 

”vi” och inte någonstans står det något om vad den personen själv anser, det är alltid en 

hänvisning till andra i och med ordet vi.  På det sättet skapas det en interaktion mellan 

skribent och läsare, man känner sig nära personen i texten och en relation skapas till denne. 

Det berättas om allvarliga företeelser inom branschen och att det även här finns en struktur 

som inte kunnat förebygga och stoppa sexuella trakasserier och maktmissbruk. Något som 

framgår tydligt är att deras intentioner inte är att namnge individer och att vem som gjort vad 

inte är meningen i det hela. Det trycks på att det viktiga är att få branschen att vakna till liv 

och få stopp på förhållandena kring just sexuella trakasserier och missbruk av makt. Texten 

bjuder in läsaren till en förståelse om att #metoo har lett till att man i Norge, åtminstone i den 

här branschen, har öppnat ögonen och fått en större förståelse av sexuella trakasserier på 

grund av kön. Tonaliteten är hård och mjuk på samma gång, i vissa delar kan man läsa ”vi 

kräver” och ”vi är övertygade” medan det också finns ”vi hoppas” och ”vi tror” med i texten. 

Avslutningsvis förmedlar rösten i texten att alla kvinnor som finns med i uppropet pratar med 

en enda röst. Texten överlag är explicit då ingenting gås runt, man får som läsare tydliga 

exempel på vad #stilleforopptak vill nå i och med det här uppropet via metoo-kampanjen men 

den känns även implicit då man aldrig riktigt får veta vilken denna röst är. Det framgår inte 

något namn under hela artikeln, vilket också leder till att man som läsare inte vet vem som 

gjort dessa uttalanden. Det går dock att läsa mellan raderna att det är just de som står bakom 

#stilleforopptak. 

 

6.3 Resultat 
 

I följande avsnitt kommer resultat utav textanalyserna av artiklarna i den utförda studien att 

redovisas. För att få en bra överskådlighet har jag valt att även dela upp resultatdelen i de 

olika teman som analyserna genomförts i. De kommer att vara relativt kortfattade och en 

längre sammanfattning gällande resultatet i sin helhet läggs längst ned i resultatdelen.  
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6.3.1 Tema 1, Anklagelser mot kända män 

 

Den absolut mest påtagliga skillnaden mellan artiklarna i det här temat är att i artikeln från 

Dagens Nyheter i Sverige är man mer kritisk mot sig själva och det egna landet. Den norska 

artikeln från Aftenposten har större fokus på kulturen i Sverige och hur man skött #metoo och 

anklagelserna här. Dagens Nyheter har alltså mer fokus på vad som sker i närområdet medan 

Aftenposten har ett stort fokus på att lyfta fram att svenskarna går väldigt hårt ut i och med 

anklagelserna som uppkommit via metoo-kampanjen. Medan man anser att den norska 

befolkningen sköter det på ett bättre sätt. I och med de här artiklarna får man direkt en känsla 

av att #metoo är på något sätt mer nödvändigt i Sverige av någon anledning. Mycket av den 

känslan som läsare anser jag grundar sig just i de olika tonaliteten som artiklarna har. Den 

svenska är mer mörk och tung, och även om den norska också tar upp samma ämne så känner 

inte jag som läsare att situationen i Norge är av samma rang som i Sverige.  

I artikeln från Dagens Nyheter är det också stort fokus på siffran på antal anklagelser inom tv 

branschen växer och växer. 

 

Något som framgår i artikeln från Aftenposten är att man anser att även de anklagelser som 

framkommer där personer hålls anonyma har exakt samma slagkraft som de där namn anges. 

Just det faktum att den norska artikeln ger läsaren en känsla av att man lyfter sin nation som 

en bra sådan gällande just arbetet kring #metoo medan man i artikeln från Dagens Nyheter 

nästan får en känsla av att man snarare anser att Sverige har gjort och gör ett ganska så dåligt 

jobb gällande arbete mot sexuella trakasserier. En bidragande faktor till det kan man få veta i 

den norska artikeln där det framgår att Sveriges feminism är i mer framkant och andas hårdare 

kontra hur feminismen visar sig i Norge. Är något mer utbrett får det också en högre samt 

starkare röst vid händelser i samhället. Fler personer engagerar sig naturligt om det finns fler 

som arbetar mot samma sak. Det är nog lite vad som kan ske just precis här och också vara en 

av anledningarna till att händelserna ter sig olika i grannländerna Sverige och Norge.  

6.3.2 Tema 2, Konsekvenser av anklagelser gällande sexuella trakasserier 

 

 

Det som skiljer nästa två artiklar mest är uttalandena från högre uppsatta inom de respektive 

kanalerna, samt känslan de lämnar efter man läst dem. Det är två relativt likartade artiklar 

men ändå helt olika. Medan man i artikeln från Dagens Nyheter inte blir mycket klokare och 

får en känsla av att Rastner inte riktigt vill känna sig vid eller svara på frågorna med 
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klarspråk, svarar Willand från TV 2 med raka och tydliga svar. Det gör också att hela tonen på 

de två artiklarna blir olika. Nedan följer en förklaring på vilket sätt. 

 

Artikeln från Dagens Nyheter har en mer anklagande känsla över sig, det fokuseras på att det 

har först händelser bakom ljuset på TV4 och Meter. Att man där har haft vetskap om rådande 

situation men aktivt valt att inte agera gentemot den anklagade mannen som är anställd och 

arbetar åt dem. Vilket gör att man som läsare känner en typ av ilska och uppropskänsla, man 

får en känsla av att man faktiskt måste hjälpa till och agera själv, sluta ihop med andra och 

tillsammans få en högre röst.  

 

Artikeln från Aftenposten däremot känner jag klingar lite annorlunda i tonen och här får man 

som läsare istället en mer avslappnad känsla av att man på TV 2 trots allt tar ansvar och 

agerar mot sexuella trakasserier, det talas om det explicit genom hela artikeln. Det i sin tur gör 

att man som läsare inte känner samma impulser om att behöva göra något själv, och det på 

grund av att TV 2 redan verkar ha full kontroll på situationen.  

 

Återigen lämnas man med en känsla av att man i Norge då borde ha betydligt större koll på 

sexuella trakasserier kontra Sverige, och att man i Norge också har tagit det på större allvar 

och agerat innan händelser har kommit fram till allmänheten och man faktiskt måste.  

 

6.3.3 Tema 3, Uttalanden av experter 

 

De här två artiklarna kom att vara de som skiljer sig minst mellan de artiklar som analyserats. 

Jag kan inte påstå att jag funnit någon signifikant skillnad mellan dem. Båda innehar samma 

positiva ton, de är båda explicita i texten igenom och lämnar inte direkt någon plats för 

tolkning. Båda texterna skapar också en interaktion mellan skribent och läsare på likvärdiga 

sätt då båda innehar liknande uttalanden och trots att båda artiklarna innehar röster från 

psykologer som ibland kanske kan besitta ett lite mer svårare språk är språket i just de här 

artiklarna enkelt och riktar sig till alla människor.  

6.3.4 Tema 4, Upprop i följd av #metoo 

 

De här två artiklarna skiljer sig på så sätt att man som läsare i den från Dagens Nyheter får en 

mer omfattande inblick på att #metoo har spridit och grenat sig i Sverige. Medan man via den 

från Aftenposten inte får någon vetskap om det finns andra grenade hashtaggs ur #metoo i 
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Norge, det talas här bara om #stilleforopptak. Återigen får man som läsare en tro om att 

metoo-kampanjen har blivit större i Sverige kontra Norge, och man funderar således på 

varför. En annan stor skillnad är att man i den norska artikeln endast hör en röst som pratar 

om helheten kring anledningarna till den startade hashtaggen. Rösten är väldigt stark och 

skapar också interaktion till läsaren på ett annat sätt en den från Dagens Nyheter.  

6.3.5 Sammanfattning 

 

Något som genomsyrar nästan alla artiklar är känslan av att jämställdhet och sexuella 

trakasserier har dragits upp till ytan och blivit mer omtalat.  Alla artiklar innehar ett vardagligt 

enkelt språk som är lätt att ta till sig och utesluter inte någon samhällsgrupp utan riktar sig 

mot hela populationer.  

 

I och med studiens storlek är det omöjligt att generalisera fram ett svar gällande skillnaden i 

nyhetsrapporteringen, då krävs en betydligt större och mer omfattande studie med fler 

aspekter. Det man dock kan se från den här studien är ett mönster gällande rapporteringarna 

från de båda tidningarna. Både i det faktum att de artiklar som har analyserats innehar 

skillnader på flera olika, men också en likhet gällande innehåll då de alla ändå rör sig kring 

samma teman som också tas upp i den här studien. Skillnaden i rapporteringen är av intresse 

inte minst på grund av ländernas geografiska närhet.  

 

Det är mellan de fyra första artiklarna i analysen störst skillnad på texterna har märkts. Inte 

minst i de två första. Den svenska artikeln riktar sig mot Sverige och talar om att flera kända 

män i landet anklagas för övergrepp som framkommit med metoo-kampanjen. I just den här 

artikeln framgår det ännu inga specifika namn på sagda män men det gör det i andra artiklar, 

den norska artikeln däremot går hårt mot Sverige i och med metoo-kampanjen. Det trycks hårt 

på att de svenska medierna går ut med namn på de anklagade och att det inte är positivt. 

Norge behåller anonymiteten i sina medier och allmänt i anklagelser om sexuella trakasserier i 

och med #metoo. Ingenstans i de svenska artiklarna framgår att det på något sätt skulle vara 

fel att gå ut med namn på de anklagade, här tycks det vara så att om man har begått ett brott 

får man också stå för sina handlingar. I Norge får man också stå för sina handlingar men vilka 

anklagelserna riktar sig mot kommer inte fram, åtminstone inte i de artiklar denna studie har 

belyst. Det faktum att artikeln från Aftenposten också menar på att man i Sverige hänger ut 

män medan man i Norge behåller personers anonymitet. 
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Det är i de kommande artiklarna i tema 2 som namn framkommer i den svenska artikeln men 

inte i den norska. I den svenska får man som läsare veta att en av de anklagade för sexuella 

trakasserier och maktmissbruk är Martin Timell. Den här artikeln innehar en implicit ton då 

man som läsare inte riktigt får svar på de frågor som ställs i artikeln. Den norska artikeln från 

Aftenposten har en mer explicit ton och tydliga svar ges från de medverkade i artikeln. Det i 

sin tur kan ha att göra med att man i Sverige har sökt mer på #metoo än vad man gjort i 

Norge. Frågorna får inget direkt svar i den svenska artikeln medan dem i den norska besvaras 

utan rundgång, det i sin tur leder till en trygghet mot texten i Aftenposten medans artikeln från 

Dagens Nyheter lämnar oss med ett antal obesvarade frågor.  

 

Nästa två artiklar som ställdes mot varandra i tema 3 var betydligt mer likvärdiga och höll en 

liknande ton. Båda artiklarna talar om att det som händer i landet i samband med metoo-

kampanjen är något bra. Och ingen egentlig skillnad på dess innehåll finns. Förutom att man i 

den norska artikeln också hänvisar till USA medan man i den svenska håller sig till Sverige. 

Samma sak gäller även de två sista artiklarna som berör olika branschers grenade hashtaggs 

från #metoo. De talar om de respektive länders manifestationer och upprop mot sexuella 

trakasserier och maktmissbruk i olika branscher. Och även om den norska artikeln handlar om 

en hashtagg och den svenska flertalet så talar de i stort sätt bara om det som sker i deras 

respektive länder. 

Det som skiljs åt här är att den norska artikeln öppnar med att man har startat #stilleforopptak 

i och med att man har fått vetskap om den svenska uppslutningen kring #tystnadtagning.  

 

Artiklarna ur tema 4, upprop i följ av #metoo är en direkt förankring till sociala medier då alla 

upprop faktiskt startas där för att sedan ta sig vidare ut till gator och torg.  

I artiklarna från tema 3, Uttalanden från samhällsviktiga personer, berörs också jämställdhet. 

Implicit berörs jämställdhet i alla artiklar då det är just precis det #metoo handlar om. Att 

belysa det faktum att vi inte är framme än. I artiklen från Aftenposten rörande det faktum att 

Sveriges medier hänger ut män med namn och att man i Norge är mer anonym menar man att 

feminismen är starkare i Sverige kontra Norge. Feminism handlar i det stora hela om 

jämställdhet.  

 

En stor skillnad i nyhetsrapporteringen gällande metoo-kampanjen och tidningarna är att man 

i de artiklar från Aftenposten är mer kritiska på hanteringen kring det hela gentemot andra 

länder, inte minst Sverige. Det framgår tydligt att skribenterna från Aftenposten höjer sitt eget 
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land och hur man tacklat sexuella trakasserier och jämställdhet innan #metoo tågade in i 

samhället. Det medan de artiklar som analyserats från Dagens Nyheter är mer kritiska till det 

egna landets hantering gällande sexuella trakasserier innan #metoo uppdagade stora problem 

inom jämställdhet och sexuella trakasserier på grund av kön. I de här artiklarna får man som 

läsare en känsla av att många har avfärdat problematiken gällande sexuella trakasserier, och 

inte tagit det på allvar. Förrän nu när det har blivit en stor kampanj via sociala medier i form 

av en hashtagg och allmänheten har fått en större inblick i vad som sker. I samband med det 

här så är det ett större fokus på det egna landet i de svenska artiklarna kontra de norska. I de 

norska nämns andra länder, främst då grannlandet Sverige, mycket mer än i de svenska. När 

artiklarna från Dagens Nyheter nämner andra länder är det endast i syfte till att ge mer fakta 

gällande metoo-kampanjen.  

 

De uttalanden som finns med i de norska artiklarna är betydligt mer explicita än det i de 

svenska. Vilket också är en relativt stor skillnad då man som läsare får tydligare svar på 

frågorna om de besvaras explicit kontra implicit. Vid implicita svar lämnas man som läsare 

med mer obesvarade frågor och funderingar. Överlag känns det som om att artiklarna från 

Dagens Nyheter har en mer skrikande ton gällande sexuella trakasserier och jämställdhet. Om 

det är på grund av att de artiklarna är mer kritiska mot det egna landet kontra de från 

Aftenposten är svårt att avgöra.  

 

 

8. Allmän diskussion och slutsats 
 

Avslutningsvis kommer jag i det här avsnittet att sammanfatta studien i sin helhet.  

 

I dagens samhälle förekommer fortfarande sexuella trakasserier på grund av kön, det framgår 

väldigt tydligt i artiklarna samt analyserna. I inledningen går det att läsa om jämställdhet och 

jämlikhet, vilket betyder att alla människor har lika värde, skyldigheter samt rättigheter. Där 

går det också att läsa om jämställdhetslagen som kom år 1991 i Sverige. Det ska inte skiljas 

på människor på grund av deras kön eller ”plats” i samhället. I artikeln gällande #metoo och 

Martin Timell som publicerades i Dagens Nyheter kan man efter analys på ett sätt se att 

jämställdhetslagen kanske inte alla gånger tas på allvar, eller kanske inte ens efterföljs i vissa 

fall. Martin Timell fick stanna kvar på TV4 i flera år efter det att anmälningar ska ha kommit 

in om honom gällande sexuella trakasserier. Man skulle kunna anta att han fick stanna på 

grund av sin position hos kanalen, på grund av att han var och är känd av det svenska folket. 
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Kanske framförallt för att han drog in pengar i stora summor åt ledningen, han hade en annan 

position än de som lade in anmälningar mot honom och det kan ha varit en utav  

anledningarna. Det framgår dock också via analysen att man i Norge på TV 2 har tagit fasta 

på att jämställdhet är av stor vikt då man i artikeln från Aftenposten får veta att uppsägningar 

har ägt rum i samband med det.  

 

I analyserna av artiklarna framgår att man i Sverige, hos TV4, länge vetat om det faktum att 

sexuella trakasserier har tagit rum i samband till deras arbetsplats men att man fortfarande har 

låtit de anklagade arbeta kvar. Det medan man i Norge, hos TV 2, också har fått in 

anmälningar gällande sexuella trakasserier men där har man agerat och sagt upp personer på 

grund av det här. Det faktum att de innan metoo-kampanjen har reagerat på sexuella 

trakasserier kan mycket väl leda till att läsarna till just den artikeln känner att man i Norge 

inte känner att #metoo är av samma vikt.  

 

I den kvinnliga världen har sex associerats med skuld och manipulation. Vilket kan ha gjort 

att det är svårt för kvinnor att använda sin inre styrka för öppenhet, ärlighet och tillit. Medan 

sex för män har varit förknippat med kontroll, dominans och aggression (Elworthy, 1999). 

Med det enkla förhållningssättet är det lätt att ta fasta på att samhället länge har sett ut som 

det faktiskt gjort. I samband med metoo-kampanjen har det starkt framgått att kvinnor 

dagligen under en längre tid har blivit utsatta för sexuella trakasserier på olika arbetsplatser, 

vilket även framgår i analysen av artiklarna. Rent explicit i de artiklar gällande uppsägningar 

av medieprofiler tillhörande TV4 i Sverige samt TV 2 i Norge. Och implicit i de båda 

artiklarna där psykologer medverkar då man där inte får några konkreta bevis eller förslag 

men man tror ändå på deras utsago på grund av deras kunskaper.  

 

Mäns syn på sex med makt och dominans samt kvinnans på skuld och manipulation har lett 

till att ett maktspel gällande sexualitet där männen på ett sätt har ansett att man via sexuella 

anspråk på ett sätt äger kvinnan. Att han får göra det han vill med henne, kvinnan i sin tur har 

accepterat det på ett sätt. Alternativt så har man i de högre positionerna i samhället alltid sett 

till vilken position mannen i fråga har haft gentemot organisationen eller företaget och det i 

slutändan har varit det viktiga, inte att ett brott på något sätt har begåtts. I slutändan kan det 

inte ha setts som en brott i en så pass grov företeelse att man gjort något åt det, i alla fall inte 

något som haft större konsekvenser.     
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Och även om Bourdieus bok ”Den manliga dominansen” är 19 år gammal kan man i och med 

metoo-kampanjen och analyserna av artiklarna se att män fortfarande har makt över kvinnor. 

Det framgår i stort sätt i alla analyser då de handlar om konsekvenser gällande #metoo. Hade 

faktumet inte varit så hade kampanjen aldrig startats eller fått sådan extremt stor uppståndelse. 

Att bland annat Instagrams användning har ökat så pass mycket de senaste åren (Olsson, 

2017) leder också till att fler personer ser vad som händer och därmed blir kampanjer som går 

ut via sociala medier mer uppmärksammade idag än vad de blev för inte ens 6 år sedan. Man 

får en större känsla av trygghet i de norska artiklarna och en tro om att de har mer kontroll än 

vad Sverige har.  

 

Skiljer sig nyhetsrapporteringen gällande #metoo mellan Dagens Nyheter och Aftenposten? Ja 

till viss del då artiklarna från Aftenposten ofta har en mer övergripande implicit ton med klara 

svar gällande just sexuella trakasserier på arbetsplatsen medan artiklarna från Dagens Nyheter 

har en mer explicit ton med obesvarade frågor. Alla artiklar har innehåll rörande jämställdhet 

och sexuella trakasserier genomgående då de alla handlar om #metoo på ett eller annat sätt 

och #metoo berör just precis jämställdhet, sexuella trakasserier och sociala medier då det var 

där allt fick sin början.  

 

Ovanstående kan man också ta till fasta på gällande sociala medier. 2.0 versionen av webben 

som vi idag kallar sociala medier (Olsson, 2017) knyts direkt till #metoo. På sociala medier 

delas det också flitigt av vad man kommer över för innehåll på internet, då till exempel på en 

tidnings hemsida. Det har inte framgått av analysen av artiklarna om #metoo har delats mer 

eller mindre i Sverige kontra Norge.  

 

I en av artiklarna från Aftenposten nämns det att Sverige har en starkare feminism än Norge, 

att den hörs mer. I och med det kan det också innebära att allt som då cirkulerar kring 

feminismen så som jämställdhet också får en högre röst i en civilisation. När något har en 

högre röst hörs och syns det också mer, vilket en verkligen kan ta till fasta på genom den här 

analysen. Och även om Sverige och Norge ligger geografiskt nära varandra och är varandra 

lika så ter sig ändå saker olika, så även #metoo.  

 

9. Förslag på fortsatt forskning 
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Metoo-rörelsen är fortfarande färsk, det har inte ens gått ett år sedan den började sprida sig 

rejält och vetenskaplig forskning gällande just #metoo finns inte, i alla fall inte vad jag har 

kunnat finna i mina sökningar.  

 

Om jag i framtiden skulle genomföra en studie med liknande genomförande skulle ett större 

antal tidningar användas för att öka reliabiliteten. För att öka den ytterligare skulle även dags- 

och kvällspress användas från respektive land för att kunna se om nyhetsrapporteringen 

gällande samma nyheter skulle skilja sig åt mellan dem. Också om nyhetsrapporteringen 

skiljer sig åt mellan dags- och kvällspress i Sverige och då samma sak i Norge. Även ett större 

antal artiklar skulle användas för att öka reliabiliteten. Då det till synes i studien går att skilja 

nyhetsrapportering en aning åt mellan länderna skulle det vara av högsta intresse för att lyfta 

vidare forskning.  

 

Man skulle kunna gå två vägar för att öka reliabilitet för studien, dessa anses vara följande 

två. 

 

För att nå högre reliabilitet skulle kommande forskning kunna innehålla en enkät med frågor 

gällande nyhetsrapporteringen kring #metoo. En enkät på svenska som då skulle besvaras av 

svenska medborgare och en enkät innehållande samma frågor fast på norska för att besvaras 

av norska medborgare. Det för att se om det skulle skilja sig åt mellan respondenterna hur de 

ser på nyhetsrapporteringen gällande #metoo. Enkäten skulle då också kunna innehålla 

allmänna frågor gällande #metoo för att se om kunskaperna kring kampanjen skulle skilja de 

två länderna åt.  

 

Följaktligen vore det också av stort intresse att föra ett par fokusgrupper för att öka studiens 

reliabilitet (Ekström, Larsson, 2010). Där ett antal artiklar från svenska tidningar och ett antal 

artiklar från norska tidningar skulle läsas för att sedan ställa frågor rörande rapporteringen och 

om några skillnader mellan de olika länderna skulle märkas av fokusgruppen. Det som skulle 

missas i den här varianten är i så fall synpunkter från norrmän.  
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11. Bilagor 
 

11.1 Ord och begrepp 
 

I den här uppsatsen används ett par begrepp som jag i den här bilagan vill definiera. Jag tar 

inte för givet att alla som läser den här uppsatsen vet innebörden av alla begrepp som nämns. 

Främst då inom sociala medier. Nedan följer en kort begreppsdefinition.  

 

Sociala medier: Är ett samlat begrepp för webbplatser och mobila appar där människor kan 

integrera i sociala nätverk. Man kommunicerar via bilder, texter, korta filmklipp eller 

ljudklipp. 

Instagram: Ett social medium där man främst delar med sig utav bilder, korta filmer  

Facebook: Ett socialt medium eller social nätverkstjänst där du kan göra det mesta. Du har 

vänner, kan skriva uppdateringar om vad du tänker och känner, dela bilder, dela nyheter, 

skapa grupper, evenemang, event och mycket mer. Ovanstående är bara ett axplock av 

möjligheterna som finns på Facebook. Här finns både privata- och offentliga personer samt 

företag.  

Twitter: En social nätverkstjänst där du skriver korta meddelanden, så kallade tweets. En 

tweet får inte inneha mer än 140 tecken.  

 

Delning via sociala medier: Du kan via dina egna sociala medier dela med dig utav andras 

inlägg. Om du tillexempel ser att någon du följer har lagt ut ett budskap du gillar kan du dela 

det inlägget vidare på din egen sida.  

 

Följare: På många olika sociala medier, till exempel Instagram och Twitter, har man så 

kallade följare. Det är personer som följer dig och din sida och således ser allt du lägger ut 

där.  

 

11.2 Artiklar  
  

https://www.svt.se/nyheter/darfor-ar-svenska-intresset-for-metoo-storst-i-varlden
https://www.svt.se/nyheter/darfor-ar-svenska-intresset-for-metoo-storst-i-varlden
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Här nedan finns kopior på alla de 8 artiklar med som använts under studien. På grund av att 

jag har använt databasen retriever för att få tillgång till alla artiklar gick det inte att länka till 

dem. Jag valde då att lägga in varje artikel nedan för tillgång till dem.  

11.2.1 Artiklar Dagens Nyheter 

 

Flera kända män anklagas för övergrepp 

 
Dagens Nyheter 19 okt 2017 

Författare: Emma Bouvin 

#metoo. Uppropet växer i Sverige och världen. 
Flera svenska medieprofiler anklagas för sexövergrepp i och med uppropet #metoo. Aftonbladet utreder 

anklagelser mot en medarbetare. I sociala medier kommer nu ytterligare vittnesmål om olika kända män, 

bland annat en känd TV4-profil. 

• Efter avslöjandet i USA om filmproducenten Harvey Weinstein skapades uppropet #metoo i sociala medier. 

Kvinnor över hela världen vittnar om hur de har utsatts för övergrepp och sexuella trakasserier. I Sverige har 

anklagelser bland annat riktats mot flera kända män på olika medieföretag.  

På måndagen skrev en kvinnlig medieprofil ett inlägg på Instagram där hon riktade anklagelser mot en av 

tidningen Aftonbladets medarbetare. Enligt kvinnan drogades och våldtogs hon av mannen för elva år sedan. 

Händelsen utreddes av polisen 2012 men utredningen lades ned i brist på bevis.  

Advokat Elisabeth Massi Fritz bekräftar för DN att kvinnan har hört av sig till henne.  

- Jag bedömer hennes uppgifter som både trovärdiga och detaljerade. Hon gjorde dessutom en polisanmälan för 

flera år sedan. Förundersökning inleddes och lades ned. Brott kunde ej styrkas och ärligt talat är jag lite förvånad 

över det beslutet med tanke på att det verkar finnas en viss stödbevisning. Jag kommer att granska hennes fall.  

 

Massi Fritz säger att det är flera andra personer som har hört av sig till henne i och med #metoouppropet. Hon 

kan inte berätta hur många det rör sig om i dagsläget, men enligt uppgift till DN har ett flertal personer riktat 

anklagelser mot Aftonbladetmedarbetaren.  

Bland annat har ytterligare en kvinna i sociala medier berättat att hon har utsatts för ett våldtäktsförsök av 

mannen. Två andra kvinnor säger att han har gjort närmanden mot dem, när de själva var 14 respektive 16 år.  

- Även om du utsattes för flera år sedan kan det vara så att brottet du har utsatts för inte har preskriberats. Det 

kan finnas möjligheter till en upprättelse även rent juridiskt. Många offer känner inte till att en sexuell handling 

faktiskt med dagens lagstiftning kan vara en våldtäkt, säger Elisabeth Massi Fritz.  

Aftonbladet utreder nu uppgifterna mot medarbetaren, uppger chefredaktören Sofia Olsson Olsén för DN. "Vi 

har startat en utredning inom ramen för personalärende", skriver hon i ett sms.  

Senare på onsdagskvällen meddelade Sofia Olsson Olsén att den utpekade medarbetaren i samråd med företaget 

tar en timeout "tills vidare".  

 

En känd TV4-profil har också pekats ut som en "mobbare" som återkommande använder sexistiska, rasistiska 

och homofobiska tillmälen mot sina medarbetare. Expressen rapporterade att TV4 under onsdagen satt i 

extrainkallade krismöten på grund av situationen och har också talat med personer som har varit med i TV4-

profilens produktioner och som vittnar om en sexistisk kultur på grund av honom. En kvinna hävdar också att 

han ska ha tafsat på henne.  

Anna Rastner, programchef på TV4, bekräftar att det har förekommit intern kritik i samband med produktionen.  

"Det var för ungefär två år sedan, under slutet 2015, som det riktades kritik mot arbetsförhållandena inom 

produktionen. Vilket vi tog på stort allvar. Tillsammans med produktionsbolaget Meter gjordes då en utredning 

för att komma till rätta med eventuella missförhållanden. Där framkom att det fanns ett antal arbetsmiljöproblem, 

och som en följd av det vidtogs flera åtgärder och förändringar", skriver hon i ett mejl till DN.  

 

En av dem som hamnat i händelsernas centrum under det pågående uppropet i Sverige är Instagramprofilen Tora 

Rydelius. På sitt konto på Instagram publicerar hon flera anonyma vittnesmål från kvinnor som säger att de har 

utsatts för övergrepp utförda av kända män.  

- Det är kanske hundra personer som har hört av sig till mig. De berättar om sexuella trakasserier och våldtäkter. 

Flera av dem berättar om samma personer, säger hon.  

Många av dem som hör av sig är rädda för att bli misstrodda eftersom de pekar ut offentliga personer med makt, 

säger Tora Rydelius.  



 

 37 

- Det känns som en självklarhet att publicera, det visar svart på vitt hur vanligt det här är. Det finns en stor 

frustration i att man känner att man måste lägga ut det på internet för att en domstol inte skyddar en.  

Hon hoppas att publiceringarna ska leda till att fler män förstår hur stort problemet är, och att de själva tar ansvar 

för att förhindra och förebygga sexuella övergrepp.  

 

DN:s chefredaktör Peter Wolodarski har fått många frågor om hur tidningen arbetar med uppgifterna om svenska 

medieprofiler.  

- Flera av de uppgifter som fått spridning i sociala medier de senaste dagarna har ett stort allmänintresse, om de 

är sanna. Det vi har ägnat oss åt sedan anklagelserna blev kända är att självständigt och med hjälp av så många 

förstahandskällor som möjligt försöka bedöma trovärdigheten i uppgifterna. Det är helt nödvändigt för oss, vi 

kan inte utan vidare publicera rykten eller anklagelser som framförs i sociala medier, oavsett vilka makthavare 

det handlar om. Ribban för namngivning ligger högt när det saknas en rättslig prövning eller när vi själva inte 

kunnat säkerställa vad som har inträffat, säger Peter Wolodarski.  

- Vi fortsätter att göra ett omfattande journalistiskt arbete kring detta och fattar löpande publiceringsbeslut 

beroende på vilka uppgifter vi får fram och lyckas verifiera.  

 

Detta har hänt.  

• Den 5 oktober publicerar New York Times vittnesmål från kvinnor i Hollywood som trakasserats av 

Hollywoodproducenten Harvey Weinstein.  

• Avslöjandet följs under de följande tio dagarna av en lång rad nya vittnesmål. Polis i USA och Storbritannien 

börjar nysta i flera fall.  

• Weinstein sparkas under de här dagarna från sitt eget företag, utesluts från Baftaakademien och 

Oscarsakademien och hans fru ansöker om skilsmässa. 

 

 

TV4-ledningen kände till övergreppen i många år 
 
Dagens Nyheter 21 okt 2017 

Författare: Josefin Sköld, Amanda Lindholm 

#Metoo. Nya uppgifter 

TV4:s ledning har i många år känt till anklagelser om trakasserier och sexuella övergrepp som nu öppet 

riktas mot programledaren Martin Timell, berättar flera av varandra oberoende källor. Enligt uppgifter 

till DN krävde produktionsbolaget Meter att få Timell utbytt, men TV4 vägrade. 

• På fredagen meddelade TV4 att den folkkära programledaren Martin Timell tas ur tjänst. Kanalen beslutade att 

alla program som han skulle ha synts i under hösten inte kommer att sändas. TV4 stoppar också inspelningarna 

av kommande program Timell skulle ha varit med i.  

"Sedan en vecka tillbaka har vi nåtts av uppgifter om missförhållanden på redaktionen för ett av våra stora 

programformat. Vi gör just nu vårt bästa för att sortera bland dessa uppgifter och skapa oss en korrekt bild av 

händelserna", skriver Casten Almqvist, vd på TV4 i ett pressmeddelande.  

"Vi kan redan nu konstatera att vi som beställare inte varit tillräckligt närvarande och till och med blundat för 

problem vi borde agerat på långt tidigare. Detta är ett underbetyg till oss som organisation, till ansvariga chefer 

och den kultur som jag själv är ytterst ansvarig för". Timell ska, enligt både anonyma och öppna källor, ha kallat 

kollegor för bland annat hora och fitta och bög.  

 

DN och flera andra medier har under veckan också publicerat vittnesmål från en avslutningsfest med 

produktionen bakom programmet "Äntligen hemma". En tidigare produktionsassistent, då 24 år, berättade att 

programledaren förde in sin hand i hennes underliv när de satt bredvid varandra i en badtunna.  

Övergreppet ska ha inträffat 2008 och kvinnan ångrar i dag att hon inte gjorde någon polisanmälan.  

- Han sa att jag skulle tänka mig för om jag ville ha en fortsatt karriär inom tv-branschen, sa kvinnan till DN på 

torsdagen.  

 

Flera anställda som arbetat länge på TV4 berättar att ledningen känt till anklagelser om sexuella trakasserier och 

övergreppet i badtunnan 2008 i många år.  

- TV4 har tappat sin moraliska kompass. Man vill vara bäst och vill vara det till vilket pris som helst. Att prata 

om alla människors lika värde har tappats bort, säger en före detta medarbetare som vill vara anonym.  

- Det är helt enkelt inte sant att uppgifterna som kommer fram nu är nya för ledningen på TV4, säger Frida 

Olsson, tidigare exekutiv producent på "Äntligen hemma".  

Hon säger att hon försökte reda ut anklagelserna mot programledaren för två år sedan. Då stoppades hon av 

ledningen på TV4 

Frida Olsson berättar också att hon i ett personligt möte med Åsa Sjöberg, innehållsdirektör på TV4, fick höra att 
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Martin Timell fått en "tillsägelse" efter anklagelserna om övergrepp i badtunnan.  

Enligt uppgifter till DN ska produktionsbolaget Meter Television för två år sedan ha krävt att TV4 skulle ta bort 

Timell ur produktionen. Meter ska även ha haft med sig en lista på andra tänkbara kandidater. Men TV4 vägrade 

byta ut programledaren.  

Meters vd, Björn Persson, varken bekräftar eller dementerar uppgifterna.  

"Det är tv-kanalen som bestämmer vem som är programledare, vi har inget inflytande över sådana frågor", 

skriver han i ett sms.  

På den direkta frågan om huruvida kravet har framförts eller inte svarar han:  

"Den typen av frågor diskuterar vi aldrig externt".  

 

Den tidigare produktionsassistenten berättar att hon för ett och ett halvt år sedan berättade om övergreppet i 

badtunnan för programchefen Anna Rastner.  

Produktionsassistenten säger att hon fick en positiv känsla efter mötet. Hon trodde att TV4 skulle ta tag i saken.  

- Jag skickade själv ett sms till slut. Tio dagar senare fick jag ett kort svar där det stod att det fanns en plan 

framåt som skulle bidra till positiva förändringar. Det var allt.  

Anna Rastner skriver i ett mejl till DN att hon känt till händelsen i två år.  

 

Varför agerade du inte direkt? 

- Jag både reagerade och agerade. Exakt på vilket sätt kan jag inte gå in på. Men det fördes så klart diskussioner 

då om hur vi skulle agera Jag har förståelse för att det i dagens läge kan uppfattas som otillräckligt.  

 

I pressmeddelandet TV4 skickade ut i går kväll framstår det som att anklagelserna som nu riktas mot 

programledaren är nya för TV4.  

- Det är många anklagelser som riktas mot programledaren nu. Vissa saker har man känt till här på TV4, vissa 

inte. Jag skulle vilja förtydliga att det vi syftade på i pressmeddelandet inte handlar om anklagelsen om sexuella 

övergrepp i en badtunna, utan andra, för oss nya uppgifter.  

 

Flera av varandra oberoende källor påstår att hela ledningen på TV4 känt anklagelserna mot Martin Timell 

gällande sexuella trakasserier och övergrepp i många år, hur kommenterar du det?  

- Det är ingenting jag har kännedom om.  

 

Vilka i ledningen på TV4 har känt till händelsen från 2008?  

- Det är ingenting jag har kännedom om.  

 

Kvinnan som berättat om händelsen i badtunnan 2008 säger att ni träffades på ett möte i mars förra året. Hon 

upplevde inte att ni tog informationen på allvar, hur kommenterar du det?  

- Jag beklagar verkligen det. Hon var väldigt modig som berättade sin historia. Det är ju en fasanfull upplevelse 

så klart som vi tagit på allvar. Så här i efterhand blir det rätt uppenbart att vi borde ha tagit hand om henne bättre 

då och när det faktiskt inträffade och agerat mer kraftfullt än vi gjorde.  

 

Vad har programledarens profilerade status haft för betydelse i sammanhanget?  

- Vad det har betytt bakåt i tiden kan jag inte svara på, men vilken medarbetare det här än hade handlat om nu, 

hade vi agerat.  

 

Varför agerade TV4 inte mer kraftfullt tidigare?  

- När vi nu förstår omfattningen av allt det här så borde TV4 ha agerat mer kraftfullt betydligt tidigare.  

I en intervju med Expressen erkänner Martin Timell att han tafsat. Han säger att han alltid "trott att det varit fritt 

fram".  

- Jag har inte fattat att jag har gjort folk jävligt illa. Jag har inte fattat att mitt beteende har varit grovt föråldrat.  

Programledaren säger till tidningen att han ska söka hjälp för sitt beteende och gå i terapi.  

 

Bakgrund.  

• Den 5 oktober publicerade New York Times vittnesmål från kvinnor i Hollywood som har trakasserats av 

producenten Harvey Weinstein. • Avslöjandet följdes under de följande tio dagarna av en lång rad nya vittnesmål 

och polis i både USA och Storbritannien började nysta i fallen.  

• Weinstein fick sparkenfrån sitt eget företag, uteslöts från Baftaakademien och Oscarsakademien och hans fru 

har ansökt om skilsmässa. • Det uppmärksammade fallet har lett till ett upprop i sociala medier under hashtaggen 

#metoo där kvinnor berättar om sina egna erfarenheter av sexuella trakasserier och brott.  

• I Sverige pekas flera medieprofiler ut. Det har lett till att medarbetare på Aftonbladet, SVT och TV4 nu har 

tagits ur tjänst och utreds internt. 
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”Trakasserierna är ett haveri för det svenska ledarskapet” - #metoo. Fel personer 

lyfts upp som chefer, menar psykologen Marika Ronthy 
 
Dagens Nyheter 15 dec 2017 
Författare: Hans Arbman 
Den senaste tidens vittnesmål om sexuella övergrepp och trakasserier inom snart sagt alla 
branscher visar på ett haveri för det svenska ledarskapet. Det hävdar Marika Ronthy, psykolog 
och handledare för chefer. 
• Psykologen Marika Ronthy har varit handledare för chefer under flera decennier. Hon menar att både det 

faktum att sexuella trakasserier i arbetslivet tillåtits att fortsätta år efter år och den tystnadskultur som byggts upp 

kring händelserna är ett tydligt tecken på bristande ledarskap.  
- Vittnesmålen avslöjar ett eländigt ledarskap i bransch efter bransch, ett haveri för det svenska ledarskapet. Det 

är viktigt att våga se det, säger hon.  
- Har man en etisk grund, en moralisk kompass inom sig, så ser man redan vid den första signalen att något är 

fel. Och problemet måste alltid lyftas upp på en högre nivå i en organisation och man ska agera direkt, säger 

hon.  

 

Men om förövaren är den bästa säljaren, programledaren som drar in annonsintäkter eller skådespelaren som 

lockar publik till teatern - tror du att chefen hade fått med sig ägarna eller styrelsen på att agera före #metoo?  
- Nej, det är inte säkert, men civilkurage innebär att ha modet att våga agera även om man riskerar sin egen 

ställning. Civilkurage, mod och integritet hänger ihop. I värsta fall saknar en chef alla dessa egenskaper. Så har 

det nog varit i många fall med tanke på vad som kommit fram i #metoo-rörelsen, säger hon.  
 

Marika Ronthy tror att en del av förklaringen till att de sexuella trakasserierna har kunna fortsätta år efter år har 

att göra med vilken typ av chefer som har lyfts upp. Hon menar att de som rekryterat chefer fokuserat på fel 

egenskaper hos människor.  
- Vi har alldeles för många självupptagna chefer med stort behov av att synas, ibland närmast narcissistiska 

personligheter. De kan ha total avsaknad av självinsikt och vara så upptagna av sig själva att de inte ser signaler 

från omgivningen, säger hon.  
Även om konkreta vittnesmål om trakasserier förs fram till chefen så är det inte säkert att en sådan 

personlighetstyp skulle agera och göra något åt saken i alla fall, menar Marika Ronthy.  
- Om det nu är så att dessa chefer lider av en total avsaknad av civilkurage, då förstår jag att man inte heller 

vågar föra fram negativa besked till personer med en hög ställning inom organisationen, säger hon.  
 

Ulf Hall har 20 års erfarenhet av ledande positioner inom stora multinationella företag, mindre företag och eget 

företag. I dag är han chef för externa relationer och kommunikation på KK-stiftelsen. Han håller med Marika 

Ronthy om ledarskapets ansvar för att trakasserierna inte stoppats. Och han anser att chefernas agerande kan få 

förödande konsekvenser:  
- Cheferna har haft ett kortsiktigt ekonomiskt tänkande när de sett mellan fingrarna med trakasserierna. Det kan 

få katastrofala följder långsiktigt nu när allting blivit synligt. Kultur och värderingar kommer att vara avgörande 

för företags och organisationers framtid, säger Ulf Hall.  
Han menar att den högsta chefens agerande sprider sig nedåt i organisationen. Om chefen väljer att se bort från 

sexuella trakasserier så gör antagligen de flesta längre ned i hierarkin det också.  
- Allting utgår från toppen. Ledaren måste vara en förebild, annars får man en väldigt svag organisation, säger 

Ulf Hall.  
Han anser att det ofta är personer som är bra på att skära kostnader som tillsätts som chefer och att dessa 

personer ofta inte är särskilt bra på att leda människor.  
Marika Ronthy har nyligen gjort en studie vid Högskolan Väst som visar att chefer ofta upplever sig ha goda 

färdigheter att leda människor men att de använder 72 procent av sin arbetstid åt administration. Medarbetare 

uttrycker sitt missnöje med att chefer inte tar sig tid att lyssna och ge feedback.  
 

En bakomliggande orsak till det som lyfts fram i #metoo är enligt Marika Ronthy en kombination av makt och 

beroende. Personer som ser ett egenvärde i att vara chef, och samtidigt är beroende av andra ovanför dem för sin 

position, blir ofta väldigt dåliga och svaga chefer, även om de själva har uppfattningen att de är starka.  
- Om du både har dålig självkänsla och dåligt självförtroende, och samtidigt är rädd för att förlora din position, 

klart att du håller tyst.  
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Det handlar också om vilken typ av personer som strävar efter att bli chef, menar Marika Ronthy. Är det 

verkligen dessa personer som blir de bästa cheferna?  
Hon tycker att alla som vill bli chef ska ställa sig frågan: Varför vill jag vara chef? Är det för att boosta mitt ego, 

eller är det för att jag tycker att det är viktigt och meningsfullt att få andra människor att växa?  
- Viktiga egenskaper för en bra chef är prestigelöshet, ödmjukhet och inte minst självkännedom. Yngre 

medarbetare brukar säga att de inte vill ha någon chef, utan en mentor, säger Marika Ronthy.  
Kommer de chefer som tillåtit fortsatta trakasserier att kunna sitta kvar?  

 

- Nej, det blir nog svårt för de gamla cheferna att vara kvar. Risken är att de blir en bromskloss för förändringen, 

säger Marika Ronthy.  
 

Både hon och Ulf Hall är dock mycket hoppfulla inför framtiden. Kraften i #metoo-rörelsen har banat väg för 

genomgripande förändringar av relationerna på våra arbetsplatser:  
- Nu har alla korten slängts upp på bordet. Nu kommer ingen undan längre. Alla måste förhålla sig till det som 

kommit fram och ställa sig frågan: vilket är mitt eget ansvar? Det kan leda till någonting gott. Men det kommer 

inte att bli bättre om vi inte tänker om. Vi står inför ett paradigmskifte. Alla pusselbitar kommer att läggas i en 

annan ordning, säger Marika Ronthy.  
- Det här är ett gyllene tillfälle att få en förändring. Metoo-kampanjen går rakt in i styrelserummen och det är 

jättebra! säger Ulf Hall.  
 

"Vi har alldeles för många självupptagna chefer med stort behov av att synas, ibland närmast narcissistiska 

personligheter.  
Marika Ronthy, psykolog och handledare för chefer."  

 

Fakta. Marika Ronthy  

• Organisationspsykolog med inriktning mot ett medvetet ledarskap och dialog. Har 30 års erfarenhet av 

handledning av chefer.  
• Har ingått i en forskargrupp vid Högskolan Väst där hennes teori om Ledarintelligens validerats. Själv skrev 

hon 2017 en magisteruppsats i ämnet.  
• Hennes bok "Ledarintelligens - så utvecklar du din ledarintelligens med hjälp av själ, hjärta och hjärna" (Liber) 

kom ut 2013.  
 

Fakta. Ulf Hall  
• Är chef för externa relationer och kommunikation på statliga Stiftelsen för kunskaps- och 

kompetensutveckling, KK-stiftelsen, samt författare och föreläsare.  
• Har över 20 års erfarenhet av ledande positioner inom stora multinationella börsbolag, samt i mindre, och i 

eget, företag. 

Många chefer har haft ett kortsiktigt ekonomiskt tänkande när de sett mellan fingrarna med trakasserierna, enligt 

Ulf Hall som har 20 års erfarenhet av ledande positioner inom stora multinationella företag. 

 

 

Nu mobiliserar kvinnor i bransch efter bransch  
 
Dagens Nyheter 16 nov 2017 

Författare: Kristofer Ahlström 

 

#metoo. Upproren sprider sig 

Kraften efter avslöjandena under hashtaggen Metoo fortsätter skaka område efter område i samhället. 

Hittills har fokus främst varit på kulturområdet, men efter att jurister presenterat sina vittnesmål skapas 

nu upprop inom en rad andra yrkesgrupper. 

• Vittnesmålen om trakasserier och sexuella övergrepp sprider sig nu från bransch till bransch i samhället. 

Musiksverige, branschorganisationen för svenska musikindustrin, kallar under onsdagskvällen till ett extrainsatt 

styrelsemöte med intresseorganisationernas vd:ar, för att diskutera ofredanden, sexism och trakasserier inom 

musikerbranschen.  

- Vi har stora problem med ojämställdhet och sexuella trakasserier i musikbranschen, och nu när frågan är akut 

kommer vi att ha allvarliga samtal om vad vi kan göra som får verklig effekt. Vi kommer att ha flera möten och 

uppföljningar, det här står högst på agendan. Det har det tyvärr inte gjort hittills, vilket är sorgligt och hemskt, 

säger ordföranden Elisabet Widlund.  
Även om de inte kommer att samla in vittnesmål hoppas hon på en organisering av musikerna inom branschen.  
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- Det behöver komma fram vittnesmål även från vår bransch, och det kommer vi att prata om på mötet så klart. 

#metoo har pågått i flera veckor och musiker och branscharbetare har ingått även i det.  
Hon tror även att trakasserierna i kulturvärlden är ett symtom på ett större strukturellt problem i samhället.  
- Det är jag helt övertygad om, jag tror alla känner det när vi ser vittnesmålen från alla delar i samhället. Varje 

bransch kanske har sina specifika förutsättningar, men mekanismerna är desamma.  
Det blir särskilt tydligt när man nu ser vilka nya upprop som skapats, och vilka som är på gång: problemen finns 

överallt. DN har sammanställt de hittills mest omtalade hashtaggarna i sociala medier.  
 

#tystnadtagning  
I skrivande stund har över 700 kvinnor anslutit till ett upprop som publicerades 13/11 i Svenska Dagbladet mot 

sexuella trakasserier och övergrepp inom teater- och filmbranschen. Några av personerna som skrivit under är 

Marie Göranzon, Moa Gammel, Gunnel Fred, Lo Kauppi, Katarina Ewerlöf och Alexandra Rapaport. I helgen 

kommer en nationell manifestation med uppläsningar av vittnesmålen att ske på en rad teaterscener, bland annat 

Södra teatern i Stockholm och Världskulturmuseet i Göteborg. I DN uttalade sig de manliga kollegorna i en 

artikel om övergreppen: "Vi har vetat om det här i 30 år... det är en kultur som råder där manliga genier tillåtits 

härja fritt", sa skådespelaren Morgan Alling.  
 

#visjungerut  
690 kvinnliga sångare - från världsnamn till operakörsångare och nyutexaminerade frilansar - vittnar om 

våldtäktsförsök, verbala trakasserier och grov sexistisk jargong i sin arbetsmiljö i ett gemensamt upprop i DN 

14/11. Några av de som har skrivit under är Nina Stemme, Malin Byström, Ann Hallenberg, Anna Larsson, 

Katarina Dalayman, Erika Sunnegårdh, Miah Persson, Iréne Theorin och Elin Rombo. "En vit fläck på kartan har 

visat sig rymma ett land där det bor monster", skrev DN:s Maria Schottenius i en kommentar.  
 

#medvilkenrätt  
I Svenska Dagbladet publicerades 15/11 ett stort upprop undertecknat av 4 500 kvinnor inom juristbranschen. 

"Jag blev bjuden på ansenliga mängder alkohol på en privat middag hos en föreläsare på juristprogrammet och 

somnade på hans soffa. När jag vaknade hade alla andra gått hem och han hade sex med mig. Efteråt erbjöd han 

sig att ringa en taxi. Personen i fråga har även arbetat som hovrättsdomare", berättar en kvinna. En av kvinnorna 

som finns med i uppropet är juristen och den tidigare åklagaren Ulrika Rogland, som har uppmärksammats för 

sitt arbete mot vålds- och sexualbrott.  
 

#tystdansa  
De senaste dagarna har dansare samlat berättelser på sociala medier om sexuella trakasserier under hashtaggen 

Tystdansa. "Alla som gömmer sig bakom geniskydd, kreddskydd, coolskydd. Ni trodde ni var oåtkomliga. Vi 

kommer åt er", lyder ett av inläggen. "En gång blev jag avkastad från en turnébuss för att jag vägrade att ligga 

med artisten", skrivs det i ett av inläggen. Enligt uppgift till DN pågår just nu ett "stort uppsamlingsarbete" av 

dessa berättelser.  

 

#viskruvaravlocket  

"Är du en kvinna som tar mod till dig att kräva en förändring inom teknikindustrin? Har du tröttnat på den 

rådande mansnormen? Att bli utsatt för alltifrån ifrågasättanden i stil med 'hur ska du som kvinna hantera den 

mansdominerade kulturen? ' till rena sexuella övergrepp? "  
Så lyder inledningen på den insamling som görs inom tech-världen. En mejladress nämns längst ner där personer 

kan höra av sig med anonyma vittnesmål.  
 

Musikerna  
Branschorganisationen Musiksverige har kallat till extra möte under onsdagen för att diskutera ofredanden, 

sexism och trakasserier inom musikerbranschen. P3 Nyheter har pratat med bland andra Molly Pettersson 

Hammar som säger "Jag har ju haft möten med skivbolagspersoner som har slagit mig på rumpan och 

kommenterat bilder som jag liksom lagt upp och bara varit extremt obehagliga. " Även Janice Kavander nämns i 

texten.  
 

Akademin  
I en Facebookgrupp uppmanar administratören kvinnor inom universitet och högskolor att bryta tystnaden kring 

sexuella övergrepp. "Tanken med denna hemliga grupp är att samtala om våra erfarenheter av sexuella 

trakasserier och sexualiserade härskartekniker. "  
 

Scenteknikerna  
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Enligt uppgifter till DN håller scenpersonal - teknisk stab bakom scenen som sköter exempelvis ljus, ljud, 

påklädning - på främst Dramaten och Kulturhuset Stadsteatern på att samla in skildringar av fall där trakasserier 

och övergrepp begåtts mot scenpersonalen.  
 

Läkarna  
I en Facebookgrupp för kvinnliga läkare har det startats en tråd med många inlägg om sexuella övergrepp inom 

vården. 

 

11.2.2 Artiklar Aftenposten 

 

Frykter gapestokk-kultur etter #metoo-avsløringene - kultur  
I Sverige navngis menn én etter én. Konsekvensene av kampanjen er veldig ulike i Norge og 
Sverige. At svenskene går lengre, er ikke noe vi bør kopiere, mener tidligere BT-redaktør Hilde 
Sandvik. 
I kjøIvannet til avsløringene rundt Harvey Weinstein og seksuelle overgrep i Hollywood, har historier om 

trakassering og overgrep fått konsekvenser også i Skandinavia. 
Anonymt i Norge 
Mange deler erfaringer og støtte under emneknaggen #metoo, også i Norge og Sverige. 
I Norge stopper det med anonyme historier. I Sverige navngis menn én etter én. De politianmeldes, mister 

jobben eller går ut i permisjon. 

 

- Dette er borgervern, og det oppstår når man føler at systemet ikke fungerer, sier Hilde Sandvik, sjefredaktør og 

grunnlegger i Broen.xyz, en nordisk mediekanal. 
Hun ser ikke på de direkte konsekvensene av #metoo-kampanjen i Sverige som noe utelukkende positivt. 
- Jeg mener at det er fint at vi ikke har havnet i den svenske fellen, der det ene skjelettet etter det andre ramler ut 

av skapet. Selv om de kanskje fortjener det, sier Sandvik, som frykter en gapestokk-kultur som ikke reguleres av 

presseetikken de tradisjonelle mediene må følge. 
Ser ikke verdien 

 

I Sverige står feminismen sterkere enn i Norge. Der kaller omtrent halvparten av befolkningen seg feminister, 

ifølge en undersøkelse fra 2014 utført av SIFO, den svenske varianten av TNS Gallup, på oppdrag fra Sveriges 

Radio. 
Det fører til at debatten blir hardere og mer polarisert, tror Sandvik. 
- Debatten om feminisme har vært heftigere, og det har vært en sterkere tradisjon for å henge ut folk i 

offentligheten, sier Sandvik. 
Det har sine konsekvenser, mener hun, og hun ser ikke verdien av en offentlig gapestokk. 
- Du får sladder, men lite systemkritikk. Folk kan godte seg med den ene historien etter den andre, men det har 

lite overføringsverdi, sier Sandvik. 

 

Ingen tradisjon for å navngi 
I den ferske boken Hersketeknikker: Nyttige og nådeløse trekker NRK-journalist Sigrid Sollund frem et 

eksempel med NRK-kollegene Magnus Takvam og Lilla Sølhusvik. 
Da en ikke navngitt stortingsrepresentant foreslo at Sølhusvik skulle sitte på fanget hans under et radiointervju, 

ble han irettesatt umiddelbart av Takvam. 
- Historier kan oppleves forskjellig, og skal du navngi må du være veldig sikker på at det har skjedd akkurat slik 

du skriver det. Det kan man ikke alltid vite. I dette tilfellet ga det ikke noe ekstra å navngi. Historien er 20 år 

gammel, sier Sollund om hvorfor stortingsrepresentanten ikke navngis i boken. 
Men det kunne vært annerledes om det var en stortingsrepresentant som satt i en maktposisjon i dag. 

- Om noen misbruker en maktposisjon, må det stoppes. Da holder det ikke å hviske om det. Men om poenget er å 

påvirke holdninger, kan også anonyme historier ha en effekt, sier Sollund. 
Hvorfor flere navn er kommet frem i Sverige, vil ikke Sollund spekulere i. Men hun har noen tanker om hvorfor 

det ikke har skjedd i Norge. 

- Vi er et mindre samfunn med tettere bånd. Står du frem, risikerer du å bli forbundet med den episoden for 

alltid, sier Sollund. 
Gråsone-språk 
For at vi skal få ekte resultater, hjelper det ikke med enkelthistorier, mener Hilde Sandvik. Hun tror på å snakke 

om saken på fornuftig vis, ikke på å henge ut enkeltpersoner. 
- Jeg skulle ønske at de som nå står frem heller hadde gått til en arbeidsgiver for lenge siden og blitt tatt på alvor. 
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Jeg håper på konsekvenser uten at det blir en sak i sosiale medier, sier Sandvik. 
Istedenfor å se mektige menn bli avslørt som overgripere, vil Sandvik snakke mer om gråsonene som kan dukke 

opp i arbeidslivet. 
- Sex og kropp er ingen gyldig transaksjon i et arbeidsforhold. Vi trenger et språk for å kunne snakke om 

gråsonene, slik at det ikke blir avhengig av enkeltes skamfølelse, sier Sandvik. 
Hilde Sandvik tror ikke at en gapestokk-kultur er veien å gå etter #metoo- kampanjen. 
Sigrid Sollund skriver om hersketeknikker og hvordan de brukes mot kvinner i den ferske boken 

Hersketeknikker: Nyttige og nådeløse. 
 

Utdrag fra den nye boken Hersketeknikker: Nyttige og nådeløse 
 

«NRKs ellers sindige politiske kommentator, Magnus Takvam, var krass i målet: «Vi skal ikke ha noen sånn 

kvinnediskriminering her.» 
Han satt inne i NRKs lille radiostudio på Stortinget sammen med NRKs politiske journalist, Lilla Sølhusvik, 

også kjent fra episoden i begynnelsen av boken som en av «ingen». 
Sølhusvik skulle intervjue en mannlig stortingsrepresentant. Det var bare minutter til de skulle på lufta, så hun 

fokuserte på spørsmålene hun skulle stille. Da kom meldingen fra stortingsrepresentanten - kunne ikke Sølhusvik 

sitte på fanget hans og ta intervjuet der i stedet? Det var jo så trangt der inne på det lille rommet. 
Han fikk klart svar fra Takvam. Intervjuet ble foretatt mens alle satt på hver sin stol, og de snakket aldri mer om 

saken.» 

 

 

Flere fikk sparken i TV 2 etter seksuell trakassering 
Aftenposten 13 nov 2017 

Författare: Olga Stokke, Anders Veberg 

Innenriks 

TV 2 skal møte medieprofilen Aleksander Schau etter at han lørdag på Twitter gikk hardt ut mot en 

rekke tilfeller av seksuell trakassering i medie- og kulturbransjen. 

Det er en av hendelsene Aleksander Schau omtaler på Twitter lørdag. Der tar Schau, som har arbeidet både i TV 

2 og NRK, et kraftig oppgjør med seksuell trakassering i medie- og kulturbransjen. Det gjør han i en Twitter-tråd 

med 24 punkter, der han beskriver en rekke grove hendelser, uten å nevne navn. 
Sarah Willand, organisasjons- og kommunikasjonsdirektør i TV 2, kjenner til flere av tilfellene som Aleksander 

Schau har vist til i sin Twitter-tråd. 
Overfor NRK bekrefter Willand at fem tilfeller som Schau nevner, «har foregått her i TV 2.» 
- Alle har endt med oppsigelse eller avslutning av kontrakt, unntatt én hendelse som har endt med en kraftig 

advarsel, sier hun. 
TV 2.no skriver at de var i kontakt med Schau lørdag, men at han ikke ønsket å la seg intervjue. I en SMS til TV 

2 har han skrevet at «flesteparten av historiene har kommet fra TV 2». 
- I en av sakene tok det for lang tid, men det endte også med at arbeidsforholdet opphørte, sier Sarah Willand til 

TV 2. 
De eldste sakene skal være ti år gamle, ifølge NRK. 
- Sterkt moralsk kompass 
- Jeg støtter Aleksander veldig. Det er veldig viktig at han har tatt opp dette, sier Desta Marie Beeder til 

Aftenposten. 
Beeder som er personlig venn av Aleksander Schau, har tidligere arbeidet i TV 2. 

På Instagram har hun omtalt Schau som «min venn og helt». 
- Jeg har ikke opplevd seksuell trakassering selv, men jeg støtter Aleksanders oppgjør. Ikke bare fordi han en er 

en god venn, men fordi det han gjør er så viktig. 
- Hvorfor tror du akkurat han har tatt dette oppgjøret? 
- Jeg kjenner Aleksander som en person med et sterkt moralsk kompass. Han er en spesiell person på en god 

måte, sier Beeder. 
Willand presiserer at TV 2 nå vil til bunns i sakene. 

- Det siste vi vil er å feie dette under teppet, sier hun. 
- Vi er enig med Schau i at det han beskriver er totalt uakseptabelt. Han skal ha ros for å ta et oppgjør på vegne 

av alle dem som har opplevd seksuell trakassering, sier hun. 
Hun presiserer at TV 2 skal forholde seg til lover og regler i arbeidslivet. 

Før Aleksander Schau avsluttet Twitter-tråden sin med å takke for seg, skrev han dette: 
«Mitt håp er at de kvinnene, mennene, jentene og guttene som har blitt utsatt for disse folka, samler seg og går i 

flokk. At dere tar opp kampen. Det blir slitsomt, men dere kommer til å vinne. Dere er ikke «urokråker» eller 

http://2.no/


 

 44 

«hysteriske». Dere er ofre for avskyelig oppførsel.» 
Aftenposten har ikke lykkes med å komme i kontakt med TV 2s Sarah Willand. 
#metoo-saken Fakta: 

5. oktober publiserte The New York Times de første avsløringene om at produsenten Harvey Weinstein, en av 

Hollywoods mektigste menn, har voldtatt og trakassert en rekke kvinner. 

Etter avsløringene har flere millioner brukt emneknaggen #metoo for å dele sine egne historier og vise sin støtte 

til dem som er utsatt for overgrep. Det har igjen gjort at flere historier kommer frem. 
Nå begynner også avsløringene å få konsekvenser. Harvey Weinstein har for eksempel blitt kastet ut av Oscar-

akademiet. 

Aleksander Schau går hardt ut mot en rekke tilfeller av seksuell trakassering, ikke minst i TV 2. Schau har 

arbeidet i både TV 2 og NRK. 

 

 

 

  

#Metoo är en form for tidsskifte 
 

Aftenposten 31 dec 2017 

Författare: Thea Storoy Elnan, Solveig Ruud 

 

Både psykolog Frode Thuen og flere samfunnsforskere tror #metoo-kampanjen kan føre til reelle 

holdningsendringer. - Jeg tenker nok at kampanjen vil få varige konsekvenser, i hvert fall i overskuelig 

fremtid, sier psykolog og professor Frode Thuen. 

Han begrunner dette med at man har fått mye mer fokus på adferd det tidligere var litt stilltiende aksept for. 
- Nå blir det veldig vanskelig å komme unna med ting man tidligere kunne komme unna med. Det vil vare, tror 

jeg, sier han og legger til at mange tidligere har vært utsatt for opplevelser som de ikke uten videre betraktet som 

seksuell trakassering. 
Ifølge Thuen har de nå fått et lett gjenkjennelig og tilgjengelig begrep å benytte, noe han tror vil føre til at det 

blir lettere å si ifra. 
Lettere å bli tatt på alvor 
- Sist og ikke minst har man fått mye bedre rutiner for dem som varsler, understreker psykologen. Han påpeker 

at oppmerksomheten omkring saken i både arbeidslivet og organisasjoner vil føre til at det vil være lettere for 

kvinner å varsle og bli tatt mer på alvor. 
- Hvordan dette vil utvikle seg på lang sikt, er vanskelig å si. Men jeg tror på varige endringer på grunn av disse 

faktorene jeg nevner, sier han. 
Siden den først ble omtalt i norske medier i oktober, har over 1400 artikler blitt skrevet om #metoo-kampanjen 

her til lands. Flere har uttrykt håp om at kampanjen vil endre folks holdninger til kvinner og trakassering. I 

Sverige mener hele syv av tiat metoo-kampanjen vil forandre folks holdninger for alltid. 
En effektiv mediekampanje 
Anders Todal Jenssen, professor i statsvitenskap ved NTNU, mener det må andre ting til for at #metoo-

kampanjen skal endre folks holdninger til seksuell trakassering. 
- I holdningslitteraturen er det noe som heter adferdsdisposisjon, at økt kunnskap fører til adferdsendring. For 

eksempel kan økt oppmerksomhet rundt seksuell trakassering få menn til å tenke nøyere igjennom hva som er 

akseptabel adferd. Hvor lenge en slik effekt vil vare, er imidlertid ikke godt å si, sier han. 
Det er flere ting som skal være på plass for å endre en folkeopinion, ifølge holdningsforskningen. 
At mediene har et stort fokus på saken over tid, hjelper, mener Toril Aalberg, professor i statsvitenskap ved 

NTNU og ekspert på medier og holdningsendring. 
- #Metoo er til en viss grad blitt en mediekampanje. Slike kampanjer skaper stor oppmerksomhet om et tema 

mens det står på som verst. Folkene som påvirkes mest, er de som ikke har så sterke meninger om temaet fra før. 

Disse kan mobiliseres og gjøres mer bevisste saken, sier Aalberg. 
Men det skal mer til for å endre folks holdninger, mener hun. 
- Saken må følges opp på andre arenaer enn at det bare snakkes om i mediene. For eksempel ved at bedrifter tar 

grep og følger opp egne retningslinjer for håndtering av seksuell trakassering eller at skoleverket får temaet på 

pensum. Det må flere kluter til, sier Aalberg. 
USA: Holdninger i endring 
Ifølge en fersk undersøkelse fra USA har det allerede skjedd en holdningsendring som følge av #metoo-

kampanjen. 
PerryUndem, et amerikansk, uavhengig forskningsinstitutt, spurte litt over tusen amerikanske velgere i slutten av 

november om deres syn på sexisme og trakassering. Svarene sammenlignet de med en lignende undersøkelse fra 
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desember 2016, i etterkant av det amerikanske valget. 
De fant at 44 prosent anser sexisme som et stort problem i samfunnet. Det er 14 prosentpoeng flere enn året før. I 

tillegg mener syv av ti amerikanske velgere at alle historiene om seksuell trakassering og overgrep har fått dem 

til å tenke mer på sexisme i samfunnet. Under fjorårets valg var det bare fire av ti. 

- #Metoo er en form for tidsskifte. I USA har kampanjen ført til at gamle saker om seksuell trakassering blir tatt 

opp igjen. Plutselig reagerer man annerledes på ting om har skjedd tidligere, som tidligere ikke er blitt tatt opp på 

samme alv.oret, sier Bernt Aardal, professor i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo. 

Tror på varig endring 
Både Todal Jenssen og Aardal tror #metoo-kampanjen kan føre til en varig endring. 
- Man kan tenke seg at en del miljøer ikke har problematisert seksuell trakassering tidligere, at de har latt det 

passere. Med en så omfattende og intens kampanje som #metoo, vil nok mange unngå å fortsette med 

seksualisert språk og trakasserende holdninger fordi det ikke blir godtatt lenger. Det blir en form for ubehag eller 

dissonans mellom handling og rådende holdninger i den offentlige debatten, sier Aardal. 
Flere har tro på at #metoo-kampanjen kan lede til varige holdningsendringer. Her fra da norske skuespillere leste 

opp historier om seksuell trakassering kolleger har opplevd på arbeidsplassen. 

 

 

 

 

Nå er forandringens tid kommet til Norge. Dette er #stilleforopptak 

487 norske kvinnelige skuespillere har signert dette oppropet. De tar bladet fra munnen og forteller 

alvorlige historier fra norsk film, TV og teater. 

Tusenvis av kvinner har brukt emneknaggen #metoo og med det vist hvor gjennomgripende kulturen for seksuell 

trakassering er. 

I forrige uke nådde bølgen våre kvinnelige kolleger i Sverige, som etter å ha samlet 1000 skuespillere i en lukket 

Facebook-gruppe kom ut med et manifest og med historier som har satt en ny dagsorden i vårt naboland. 
Det ble både naturlig og presserende for oss kvinnelige skuespillere i Norge å gjøre det samme. 
Fra filmsett, teatre, casting og mer 
I løpet av to døgn samlet vi nesten 400 kolleger i en lukket gruppe på Facebook og begynte å utveksle historier. 
Som vi fryktet, viste det seg at det også i vår bransje finnes en struktur som har feilet i å forhindre, fange opp og 

få en slutt på seksuell trakassering, maktmisbruk og - i enkelte tilfeller - overgrep. 
Historiene i denne teksten kommer fra etablerte og ferske kvinnelige skuespillere, og har utspilt seg på de fleste 

varianter av våre arbeidsplasser. På filmsett, på teatre, i castingsituasjoner, lydinnspillinger og i det sosiale 

miljøet rundt norsk underholdningsbransje. 
I Sverige skrev journalist Johan Hilton at «Det är helt omöjligt att återgå till tidigare ordning efter den enorma 

mängden vittnesmål». 
Nå er forandringens tid kommet til Norge. 
Vårt mål med dette oppropet er ikke å henge ut eller navngi enkeltindivider. Hvem som har gjort hva er ikke 

poenget. Det viktige er å komme ukulturen til livs. For å komme dit, må vi begynne å snakke om det som skjer. 
Grunnene til at det har vært stille så lenge, er flere: De aller fleste skuespillere i Norge er frilansere på kortere 

kontrakter, noe som gjør det å anmelde trakassering eller overgrep til en risikosport - vi risikerer å bli sett på som 

vanskelige og dermed kanskje ikke få flere jobber. 
Som kvinnelige skuespillere har vi også færre arbeidsmuligheter. Det er færre roller, og det er enda flere om 

beinet enn hva som er tilfellet for våre mannlige kolleger. Dette gjør oss enda mer utsatte. 
Rollene vi spiller på scene og film bidrar også til å forme de rollene vi blir satt i i arbeidssituasjonen. De fleste 

manus det jobbes med har menn i de bærende rollene, og altfor mange kvinneroller er funksjonsroller som 

«kjæreste», «elskerinne» eller «kone», noe som svekker vår autoritet i prøverommet og på arbeidsplassen. 
Derfor er vi bare kvinner 
I Facebookgruppen vår er det bare kvinnelige medlemmer. Vi anerkjenner at seksuell trakassering og overgrep 

også rammer menn, men menns vold mot kvinner er et overgripende samfunnsproblem. 
Et forum som ekskluderer menn var nødvendig for at vi skulle føle oss trygge nok til å dele historiene våre: 

historier som ikke bare peker på enkelttilfeller, men som avdekker en overgripende maktstruktur. 

Historiene du får lese er av varierende grovhetsgrad, men de er alle sammen symptomatiske for den kulturen vi 

ønsker å belyse og som vi ikke lenger vil akseptere. 
Ikke alle som har undertegnet oppropet, er selv blitt utsatt for overgrep, men vi har alle til felles at vi krever 

bedre dialog, samt endring og tydelige handlinger fra personer i maktposisjoner. 
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Det er i arbeidssituasjoner disse historiene er blitt avfeid 

«Stille for opptak» er et uttrykk som sitter i beinmargen på de fleste skuespillere. Det signaliserer at nå skal det 

holdes munn, nå skal alt fokus ligge på jobben, nå er alt annet uvesentligheter. 
Det er arbeidssituasjoner disse historiene springer ut fra. Det er i arbeidssituasjoner disse historiene er blitt 

avfeid, enten av oss selv eller av andre, som nettopp uvesentligheter. 

Det er i arbeidssituasjoner norske kvinnelige skuespillere har kjent på redselen for ikke å bli trodd, ødelegge 

stemningen, ha misforstått og for å avspore fra arbeidet. Det er det slutt på nå. Vi har ikke tenkt å være stille 

lenger. 
Vi tror på at bevisstgjøring av kvinner og menn er første skritt til å komme denne ukulturen til livs. Denne 

Facebook-siden, og metoo-kampanjen for øvrig, har åpnet øynene våre for hvor utbredt seksuell trakassering er. 

Den har satt våre egne erfaringer i en større kontekst, og vi ser at vår personlige følelse av skam og 

underlegenhet i forbindelse med større eller mindre trakassering, er en del av en omfattende maktstruktur. Denne 

innsikten gjør oss handlekraftige. 

Fra nå av vil vi fortsette å dele våre historier og støtte hverandre. Vi vil rette skammen dit den hører hjemme: hos 

overgriperne og de som beskytter dem. Og vi vil ha teatersjefer, produsenter, regissører, inspisienter og mannlige 

kolleger med på det. 
Vi tror det er mulig å skape et sunnere miljø for skuespillere, kvinner og menn, hvor alle først og fremst er 

likeverdige mennesker, ikke kjønn. Der det som definerer oss ikke er utseendet vårt, men det vi har å komme 

med av faglig kompetanse. 
Vi håper at kommende generasjoner av kvinnelige skuespillere får bruke sitt skapende potensial på film og teater 

som frie og handlende utøvere, og at de underveis i prosessen ikke blir forstyrret av den støyen seksuell 

trakassering er. Vi er overbevist om at dette også vil gi sterkere og sannere kunstuttrykk. 
Vi krever nulltoleranse for seksuell utnyttelse og vold 
Vi krever at alle arbeidsgivere slutter å beskytte, ansette og tjene penger på utøvere som begår trakassering, 

overtramp og overgrep. Vi krever at alle arbeidsplasser informerer og tilrettelegger for et system der man kan 

melde fra om man opplever seksuell trakassering eller overgrep. Alle arbeidstagere, også de som er ansatt i 

kortere perioder, skal informeres om hvem denne personen er. Vi krever at alle skal kunne melde fra om seksuell 

trakassering eller overgrep uten å være redde for å skape dårlig stemning, eller å miste jobben. Vi krever 

nulltoleranse for seksuell utnyttelse og vold. Alle forhold det meldes fra om, skal få konsekvenser. Den som 

trakasserer eller forgriper seg, skal stilles til ansvar og i alvorlige tilfeller miste jobben eller anmeldes videre til 

politiet. Vi krever at alle i film og teaterbransjen tar ansvar for holdningene sine, oppførselen sin og sjargongen 

sin, og at det skapes en kultur der normen er å si fra, ikke holde kjeft, når man blir vitne til seksuelle krenkelser 

og maktmisbruk. Det er vår bransje, vår felles arbeidsplass. Vi krever at den skal være trygg for alle. 
487 kvinnelige skuespillere står bak dette oppropet. Vi snakker med én stemme og kommer ikke til å 

kommentere innholdet i oppropet videre. 
Navnene på de som har signert oppropet finner du på neste side. 

 


