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Abstrakt 
Bakgrund: Enligt WHO har en tredjedel av alla unga kvinnor rapporterat att 
deras första sexuella möte skett genom tvång. Under 2018 var det 22 500 
sexualbrott som anmäldes i Sverige. Sexuellt våld mot unga kvinnor kan få 
långvariga konsekvenser i form av försämrad fysisk- och mental hälsa. 
MeToo-rörelsen startade 2017 och beskrivs som ett globalt upprop mot 
sexuella trakasserier och övergrepp mot kvinnor. Syfte: Var att beskriva 
unga kvinnors uppfattningar om sexuellt våld efter MeToo. Metod: Studien 
var en tvärsnittsstudie med kvantitativ ansats. Datainsamling gjordes via 
enkäter som delades ut på en ungdomsmottagning. Enkäten bestod av 
frågor/påståenden om sexuellt våld och MeToo. Data beskrevs med 
deskriptiv statistik och analyserades med Chi2 test. Resultat: Totalt svarade 
103 unga kvinnor. En majoritet av deltagarna ansåg att sexuellt våld var allt 
ifrån sexuell förnedring till att någon tar på ditt könsorgan mot din vilja. Det 
sågs ingen signifikant skillnad mellan bakgrundsfaktorer och uppfattning av 
sexuellt våld. Majoriteten av deltagarna hade hört talas om MeToo, 97.1% 
(n=99). Endas ett fåtal av deltagarna (2.1%) ansåg att MeToo förändrat deras 
sätt att se på sexuellt våld. Av deltagarna var det 35.1% (n=34) som ansåg att 
det blivit lättare att prata om sexuellt våld efter MeToo. Endast 14.6% (n=14) 
skulle berätta för ungdomsmottagningen om de blivit utsatta för sexuellt 
våld. Konklusion: Studien ger en ökad förståelse för unga kvinnors sätt att 
prata om sexuellt våld samt deras uppfattning om sexuellt våld efter MeToo. 
Genom att uppmärksamma och prata om sexuellt våld kan det bidra till att 
tabustämpeln på lång sikt försvinner och att den som blivit utsatt inte ska 
känna skam eller skuld.  

Nyckelord 
MeToo. Sexuellt våld. Ungdomar. Ungdomsmottagning. 
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Abstract 
Background: According to WHO a third of all young women has reported 
that their first sexual encounter happened under duress. In 2018 more than 22 
500 sexual offences were registered in Sweden. Sexual violence towards 
young women may have long-lasting effects such as impaired physical- and 
mental health. The MeToo movement saw the light of day in 2017 and has 
been described as a global uprising against sexual harassment and assault on 
women. Aim: The purpose of this paper was to describe young women’s 
views on sexual violence after the emergence of the MeToo movement.  
Method: In this paper a cross-sectional study with a quantitative approach.  
Data collection was made through questionnaires which was handed out at a 
youth guidance centre. The questionnaire consisted of questions/assumptions 
regarding sexual violence and the MeToo movement. The data was then 
described with descriptive statistics and analysed through a Chi2 test.  
Result: 103 women in total answered the questionnaire. Everything, from 
sexual humiliation to someone touching your genitals against you will, was 
considered an act of sexual violence by a majority of the participants. There 
were no significant differences when regarding factors, such as, age, lifestyle 
factors and conception of sexual violence. A majority of the participants had 
heard about the MeToo movement, 97.1% (n=99). However, only a few of 
the participants (2.1%) answered that the MeToo movement had changed 
their views on sexual violence. 35.1% (n=34) of the participating women 
answered that it has become easier to talk about sexual violence after the 
emergence of the MeToo movement. Only 14.6% (n=14) of the participants 
would report an act of sexual violence to the youth guidance centre.  
Conclusion: This study provides us with a greater understanding on how 
young women talk about and view sexual violence in the wake of the MeToo 
movement. In order to break the taboo regarding sexual violence through 
speaking about it and bringing it to light we might also be able to eliminate 
the feelings of shame that many victims feel. 
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1 Inledning 

Sexuella trakasserier och sexuellt våld mot kvinnor har sedan länge varit ett 

problem i samhället (Zacharek, Dockterman, & Sweetland Edwards, 2017). 

Under 2018 var det 22 500 sexualbrott som anmäldes i Sverige, varav 7 960 

rubricerades som våldtäkt (Brottsförbygganderådet [BRÅ], 2019). Sexuellt 

våld mot unga kvinnor kan få långvariga konsekvenser i form av försämrad 

mental och fysisk hälsa. Ungdomar som utsätts för sexuellt våld blir mer 

sårbara och löper en högre risk att utsättas för det även senare i livet (Barbara 

et al., 2017). År 2017 spreds MeToo-rörelsen via internet över hela världen 

(Laurell, 2017). MeToo är en rörelse som har belyst problemen kring sexuellt 

våld och brutit tystnaden (Zacharek, Dockterman, & Sweetland Edwards 

2017). 

2 Bakgrund 

2.1 MeToo 
MeToo-rörelsen grundades redan 2006 av aktivisten Tarana Burke som länge 

arbetat för social rättvisa. Den ursprungliga rörelsen riktade sig till unga 

kvinnor som blivit sexuellt utsatta på olika sätt. Syftet var att stödja de som 

blivit utsatta. År 2017 twittrade en skådespelerska vid namn Alyssa Milano 

från New York om hashtaggen MeToo som spreds via internet. Detta var en 

reaktion på anklagelserna mot en berömd filmproducent i Hollywood som 

anklagades för att ha utsatt skådespelerskor för sexuella trakasserier och 

våldtäkt (Laurell, 2017). 

  

Enligt Nationalencyklopedin (NE) är MeToo-rörelsen ett globalt upprop mot 

sexuella trakasserier och övergrepp mot kvinnor. Tidigare har dessa 
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övergrepp tystats ner och stora delar av skulden har lagts på personen som 

har blivit utsatt istället för den som begått övergreppet. Målet med rörelsen är 

att sexuella trakasserier, kränkningar och övergrepp ska upphöra. MeToo 

visade på hur kraftfullt sociala medier kan vara för den enskilda individen 

när denne delar med sig av sina erfarenheter av sexuellt våld (NE, 2019). 

Tack vare människors ökade användning av sociala medier och dess förmåga 

att sprida information har MeToo blivit ett nationellt fenomen (Zacharek, 

Dockterman & Sweetland Edwards 2017). 
 

2.2 Definitionen av sexuellt våld 
För att förstå sexuellt våld måste det finnas kunskap om vad som definierar 

sexuell hälsa. Enligt World Health Organization (WHO) definieras sexuell 

hälsa som "ett tillstånd av fysiskt, emotionellt, mentalt och socialt 

välbefinnande i relation till sexualitet; Det är inte bara avsaknaden av 

sjukdom, dysfunktion eller svaghet. Sexuell hälsa kräver en positiv och 

respektfull inställning till sexualitet och sexuella relationer, liksom 

möjligheten att ha trevliga och säkra sexuella upplevelser, utan tvång, 

diskriminering och våld. För att uppnå och upprätthålla sexuell hälsa måste 

alla människors sexuella rättigheter respekteras, skyddas och uppfyllas. " 

(WHO, 2006) 

  

Sexuella trakasserier är ett uppträdande eller en handling som är av sexuell 

natur och som kränker en annan person. Det kan handla om beröring, förslag, 

skämt, tafsningar eller bilder som anspelar på sex. Handlingarna är 

ovälkomna och skiljer sig från en vanlig flört. Det är personen som blir utsatt 

som avgör vad som är kränkande eller inte. Sexuella trakasserier kan 

förekomma inom många områden i samhället, t.ex. inom arbetslivet eller 

skolväsendet (Sexuella trakasserier, 2019). Sexuellt våld kan beskrivas som 

övergrepp och kränkningar med sexuella förtecken. Det kan innefatta allt 
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mellan att tjata sig till sex, tvinga någon att utföra olika former av sexuella 

handlingar eller våldtäkt. Enligt WHO ingår sexuella trakasserier och sexuell 

förnedring i begreppet sexuellt våld (NCK, 2019). 
 

2.3 Lagstiftning 
Den svenska Riksdagen införde en ny sexualbrottslag den 1 juli 2018. Den 

innebär att varje människa har rätt att bestämma över sitt sexuella umgänge, 

att allt sex ska vara frivilligt och att sex som inte är frivilligt är olagligt 

(Sveriges Riksdag, 2018). Enligt Regeringen har sexualbrotten i Sverige ökat 

och det är mestadels yngre kvinnor som är utsatta. Samtidigt är det få av 

dessa brott som anmäls. För att vända den negativa utvecklingen infördes en 

samtyckeslagstiftning som innebär att sex ska vara frivilligt (Regeringen, 

2018). 

  

Trots att sexuellt våld tidigare har uppmärksammats är det många brottsoffer 

som inte har sökt laglig upprättelse. Ett av skälen är att det ofta är en 

långdragen process som kan vara känslomässigt påfrestande och att många 

sexualbrott sker i privata sammanhang där det kan vara svårt att finna vittnen 

till själva brottet (Gash & Harding, 2018). 
 

2.4 Frekvens av sexuellt våld globalt 
Unga kvinnor är frekvent offer för sexuellt våld och 12-25% av världens 

kvinnor under 18 år har någon gång utsatts för sexuellt våld. Var fjärde 

kvinna i USA uppger att de innan 18 års ålder utsatts för sexuellt våld 

(Fanslow, 2017).  

  

Nästintill en tredjedel av alla unga kvinnor har rapporterat att deras första 

sexuella möte skett genom tvång. Det är så vanligt förekommande att många 
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unga kvinnor inte är medvetna om att de blir utsatta, exempelvis i sina 

relationer. Det är en följd av att sexuellt våld i samhället på olika sätt har 

normaliserats. Synen på sexuellt våld är till stor del kulturellt betingad och 

många menar att böcker, TV och film har bidragit till normaliseringen 

(Barbara et al., 2017). 

 

2.5 Frekvens av sexuellt våld i Sverige 
Under 2018 var det 22 500 sexualbrott som anmäldes i Sverige, varav 7 960 

rubricerades som våldtäkt. Bland kvinnor i befolkning mellan 16–84 år 

uppgav 10.7% att de blivit utsatta för sexualbrott 2017. Fram till 2012 har det 

varit en stabil ökning men därefter har en kraftig ökning skett. Den största 

andelen som uppgav att de blivit utsatta för sexualbrott 2017 var 

åldersgruppen 20–24 år som var 22.3% med följd av den yngsta 

åldersgruppen 16–19 år som var 19.7%. Bland kvinnor skiljer sig utsattheten 

för sexualbrott kraftigt mellan de olika åldersgrupperna. Den största andelen 

som blivit utsatta är mellan 14–20 år där 35.8% av kvinnorna uppger att de 

blivit utsatta 2017 (BRÅ, 2019). 

  

År 2011 polisanmäldes omkring 17 000 sexualbrott, de vanligast 

förekommande brotten som anmäldes var bland annat sexuellt ofredande 

(39%) och våldtäkt (38%). Enligt kriminalstatistiken är det främst unga 

kvinnor som blir utsatta och yngre män som är gärningspersonerna. Endas 

två procent av gärningspersonerna var kvinnor. Vid våldtäkt är det i cirka nio 

av tio fall en flicka eller kvinna som utsatts för brott (Berglund & Pettersson, 

2013).  
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2.6 Bakgrundsfaktorer och sexuellt våld. 
En internationell studie från 44 olika länder har visat på olika 

bakgrundsfaktorer som ålder, ekonomi samt utbildningsnivå och dess 

samband med att bli utsatt för sexuellt våld av en partner. Den visar att 

kvinnor som har en lägre utbildningsnivå, är arbetslösa eller har dålig 

ekonomi löper ökad risk för sexuellt våld. Kvinnans status världen över anses 

vara lägre då hon generellt har sämre ekonomi än mannen. Ålder är en 

betydelsefull faktor och det visar sig att unga kvinnor löper högre risk att bli 

utsatta än äldre kvinnor. Kvinnor med en högre utbildningsnivå har en 

minskad risk att bli utsatta jämfört med de med låg utbildningsnivå (Heise & 

Kotsadam, 2015). 

  

I en studie från USA menar forskare att unga kvinnor som tillhör en sexuell 

minoritet har en ökad risk för att utsättas för sexuellt våld. Det gäller de som 

är homosexuella, bisexuella eller har någon annan icke-heterosexuell 

identitet (Whitton, Dyar, Mustanski, & Newcomb, 2019). 

  

Alkoholanvändning hos unga kvinnor anses vara en riskfaktor för att bli 

utsatt för sexuellt våld (Barbara et al., 2017). I en studie från USA framkom 

det att av cirka 1000 kvinnomisshandelsfall var 44% av männen påverkade 

av alkohol. Nästan lika många, 43% skedde då både kvinnan och mannen var 

påverkad av alkohol (Gerson, 1978). I en kortanalys från Brottsförebyggande 

rådet (BRÅ, 2015) sågs ett starkt samband mellan alkohol och brott, både för 

den som utsätter någon för brott och för den som blir utsatt. I resultatet 

framkom det att 32% av de kvinnor som blivit utsatta för sexualbrott var 

påverkade av alkohol. Förekomsten av berusning har också en betydelse för 

de inblandades ålder, när alkohol är inblandat är ofta gärningspersonerna 

något äldre, och de utsatta något yngre. 
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I studien “Skolbarns hälsovanor” från 2018 sågs en total minskning av 

alkoholkonsumtion bland ungdomar i Sverige. Även de ungdomar som 

dricker på ett riskabelt sätt, så kallat “intensivkonsumtion”, har minskat. Där 

uppgav 22% av de 15-åriga flickorna och 17% av pojkarna i samma ålder att 

de varit berusade, det är en minskning sedan föregående mätning 2013/14 

(Folkhälsomyndigheten, 2019). 

 

I en nationell studie från 1997 studerade forskare kvinnor som utsatts för 

sexuellt våld och fann ett tydligt samband med ätstörningar (Dansky, 

Brewerton, Kilpatrick, & O'Neil, 1997). Att bli utsatt för sexuellt våld är en 

riskfaktor för att utveckla ätstörning. En förklaring till detta kan vara att 

personen använder ätstörningen som en strategi för att hantera negativa 

känslor och få kontroll över situationen. Speciellt känsligt kan det vara vid 

övergången från tonåring till vuxen då personen utsätts för många olika 

miljöer och människor (Groff Stephens & Wilke, 2016). 
 

2.7 Konsekvenser av sexuellt våld. 
Sexuellt våld mot unga kvinnor kan få långvariga konsekvenser i form av 

försämrad mental hälsa. Det kan skada personliga relationer samt orsaka 

emotionella och sexuella problem. Ungdomar som utsätts för sexuellt våld 

blir mer sårbara och löper en högre risk att utsättas för det även senare i livet 

(Barbara et al., 2017). Posttraumatiskt stressyndrom, PTSD, kan drabba 

personer som blivit utsatta för svåra traumatiska händelser i livet. Tillståndet 

innebär att personen som lider av PTSD återupplever traumat och detta i sin 

tur bidrar till ett kontinuerligt stresspåslag och ett tillstånd av ökad 

vaksamhet. Personen undviker i största mån situationer som kan påminna 

dem om traumat vilket kan innebära att deras livsrum blir mycket begränsat. 

Sexuella övergrepp i barndomen tycks ha samband med symtom på PTSD i 

vuxen ålder. I en studie från USA intervjuades kvinnor och män om 
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upplevelser av sexuellt våld i barndomen. Resultatet visade att erfarenheten 

av sexuellt våld under barndomen gav en femfaldig ökning för symtom av 

PTSD (Berglund & Pettersson, 2013).  

  

Sexuella övergrepp kan även leda till sjukdomar senare i livet. 

Omständigheterna vid övergreppet och förloppet efter kan påverka den 

utsattes förutsättningar för att återhämta sig och gå vidare. De fysiska skador 

som kan uppstå efter ett övergrepp kan till exempel vara omedelbara skador 

såsom blåmärken och skrapmärken. Det kan också uppstå skador i 

underlivet. Dessa kan vara till exempel längsgående sprickor i huden eller 

djupare inre skador i slidan (NCK, 2019). Sexuellt våld kan leda till att den 

som utsätts blir smittad av sexuellt överförbara infektioner. Det kan även 

leda till oönskad graviditet, även om detta är ovanligt. Dessa graviditeter 

avslutas ofta med abort vilket innebär en ytterligare påfrestning fysiskt och 

framförallt psykiskt (NCK, 2019). 
 

2.8 Ungdomsmottagning 
Den första ungdomsmottagningen (UM) öppnades i Borlänge 1970 och efter 

det har flertalet UM öppnats runt om i Sverige. UM riktar sig till ungdomar 

samt unga vuxna från 12 till 25 år. Redan tidigt kom grundarna Föreningen 

för Sveriges ungdomsmottagningar (FSUM) fram till att arbetet skulle utgå 

ifrån en helhetssyn på ungdomarna, att kropp och själ hör ihop. Målet är att 

det ska finnas olika yrkeskategorier på mottagningarna och att dessa ska 

arbeta med direkta mottagningsbesök men även förebyggande utåtriktad 

verksamhet (FSUM, 2008). FSUM rekommenderar att det finns barnmorska, 

läkare, kurator och/eller psykolog tillgängliga på UM och att dessa är 

grundbemanningen (SFOG, 2008). UM utgår också från behovet som finns 

lokalt och kan därför ha tillgång till sjuksköterska, undersköterska eller 

administrativ personal (FSUM, 2008).  
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De övergripande målen med UM i Sverige är att främja psykisk och fysiskt 

hälsa, där fokus ligger på sexuell och reproduktiv hälsa samt rättigheter hos 

unga. Arbetet ska utgå ifrån en helhetssyn i medicinskt, psykologiskt och 

psykosocialt perspektiv. Kunskap, information, behandling och stöd är alla 

människors rätt (FSUM, 2008). Enligt kompetensbeskrivningen för 

barnmorskor från 2018 ska barnmorskan värna om den vårdsökandes 

sexuella rättigheter, vilket innebär att alla människor ska få bestämma över 

sin egen kropp och sexualitet. Barnmorskan har kompetens att identifiera 

våld i nära relationer som kan innebära fysiska, psykiska och sexuella 

övergrepp (SFOG, 2018). 

 

Sexuellt våld är ett ämne som är känsligt att prata om. Kvinnor ställer sällan 

frågor om sexuellt våld i mötet med vården och många gånger missar 

barnmorskor att ta upp frågan. Det finns därför många kvinnor som blir 

utsatta för sexuellt våld men som aldrig talar om det. Barnmorskor uppger att 

de känner sig osäkra och önskar mer utbildning i hur man samtalar om 

sexuellt våld med den vårdsökande.  Många kvinnor samtycker till att tala 

om sexuellt våld men vissa kvinnor upplevde att det är för personligt (Wendt, 

Marklund, Lidell, Hildingh, & Westerståhl, 2011). I en studie från Wendt et 

al. (2011) uppgav unga kvinnor att de inte hade några problem med att prata 

om sexuellt våld med en barnmorska, men de svarade att de inte skulle ta upp 

ämnet själva. 

  

I en svensk studie från 2015 framkommer det att en ungdom som har utsatts 

för sexuellt våld ofta berättar det för någon. Det är oftast för en kompis, 

pojkvän eller flickvän. De berättar i mindre omfattning för sina föräldrar, och 

i ännu mindre omfattning för professionella. Det kan vara svårt att berätta om 

sexuellt våld då det ofta är förknippat med skam och skuld. Ungdomar kan 
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även vara oroliga för de konsekvenser som blir när socialtjänst och polis 

kopplas in (Svedin, Priebe, Wadsby, Jonsson, & Fredlund, 2015). 
 

2.9 Unga Kvinnor/Ungdomen och sexualitet  
En ungdom definieras enligt Myndigheten för ungdoms-och 

civilsamhällesfrågor som åldern mellan 13–25 år (Berg, 2016). Att gå från 

barn till ung vuxen rymmer två olika aspekter när det gäller social status: de 

får ta del av vissa av vuxenvärldens rättigheter men å andra sidan innebär 

den ökade friheten större krav från omgivningen när det gäller individuellt 

och samhälleligt ansvar. Genom att det inte finns klara regler när tiden som 

ung eller vuxen börjar eller slutar kan människor i olika samhällen ha olika 

uppfattningar om sin egen roll, samt olika syn på vilka beteenden som är 

möjliga och tillåtna (Hwang, Frisén, & Nilsson, 2018).  

  

Historiskt sett, och än idag, har unga män en större frihet i att uttrycka sin 

sexualitet vilket resulterar i att unga kvinnor blir mer begränsade i sina 

sexuella handlingar. Sexualiteten handlar mindre om biologi och desto mer 

om sociala och kulturella företeelser. Ungdomars sexualitet har stor 

betydelse för utvecklingen under tonårstiden då den bidrar till självständighet 

och förmåga till intimitet (Berg, 2016).   

  

Ungdomars sexualitet förknippas med en typ av risktagande då personen 

strävar efter att nå vuxenlivet och självständighet med egna handlingar. 

Viktigast av allt är att den unga kvinnan får bestämma över sin egen 

sexualitet och uppleva njutning. Unga kvinnor som upplever sexuell nöjdhet 

rapporterar även förbättrad fysisk och psykisk hälsa (Häggström- Nordin & 

Mattebo, 2016). 
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3 Teoretisk referensram 

Sexual scripting kan översättas på svenska till sexuella script. Termen 

myntades av två amerikanska sociologer, John H. Gagnon och William 

Simon (Gagnon & Simon, 1986). Teorin utgår från att script eller manus är 

ett sätt att förstå människors beteende i sociala situationer och relationer. Den 

handlar om allt slags mänskligt beteende och enligt Simon och Gagnon 

(1986) är det få av våra handlingar som är spontana, detta inkluderar även de 

sexuella handlingarna. Det sexuella scriptet är uppdelat i tre delar; kulturella 

scenarion, interpersonella script och intrapsykiska script (Simon & Gagnon, 

1986). 

 

De kulturella scenariona sker på ett samhälleligt och kollektivt plan där olika 

institutioner som till exempel familj, skola, media, religiösa instanser och 

lagar spelar in. Dessa institutioner bestämmer riktlinjer för olika sociala 

grupper där enskilda individer ingår och vilket agerande som är acceptabelt. 

Det avgränsar vilka handlingar som är möjliga för en person i en viss grupp 

att utföra. Kort sagt är det nedärvda regler genom det som är socialt och 

kulturellt. Det är handlingar som sker i sociala sammanhang och utmanar 

rådande mönster som i sin tur improviserar fram nya handlingar. Dessa 

handlingar ses i relation till det interpersonella scriptet och det intrapsykiska 

scriptet (Simon & Gagnon, 1986). 

  

Det interpersonella scriptet handlar om interaktioner mellan människor på 

det personliga planet. Här kan individen bli en aktiv författare och utveckla 

strategier för att skapa sitt egna sexuella script (Simon & Gagnon, 1986). 

  

Det intrapsykiska scriptet berör sexuella fantasier och objekt, det sätter 

samman våra enskilda sexuella begär till en social kontext.  Här utvecklas 

den personliga och individuella sexualiteten (Simon & Gagnon, 1986). 
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Poängen med sexuella script är att våra sexuella handlingar inte är spontana. 

Vi människor håller oss inom våra egna tillåtna script och därför existerar 

inte spontaniteten. För att en sexuell interaktion ska ske måste båda parterna 

bete sig utifrån lämpliga sexuella script och det räcker inte med att det finns 

en sexuell attraktion. Teorin grundas på idén om att sexualitet är en social, 

historisk och kulturell kontext. Biologiska faktorer kan påverka men avgör 

inte vilka sexuella handlingar som sker. Kvinnor och män lär sig verka 

utifrån olika sexuella script. Det typiska manliga scriptet innefattar en aktiv 

roll, det gäller i letandet efter sexuella partners men också under den sexuella 

akten. Han är då den som erövrar, förför och som känner begär. Männen 

förväntas inte kunna bemästra sin sexualitet när de är upphetsade. När det 

handlar om sex förväntas mäns förnuft slås ut och de tappar all kontroll. 

Kvinnor å andra sidan styrs istället av känslor. Kvinnor lär sig agerar som en 

respons på männens aktiva roll. Kvinnor ska då bli erövrade, förförda, och 

vara passiva både i sökandet efter en sexuell partner och under den sexuella 

akten. Kvinnan är ett föremål för begär snarare än att känna eget begär 

(Simon & Gagnon, 1986). 

4 Problemformulering 

Sexuellt våld mot kvinnor är ett folkhälsoproblem som förekommer såväl 

globalt som nationellt. Övergreppen mot kvinnor har tidigare tystats ner och 

den utsatta har i många fall tagit på sig stora delar av skulden för det som 

hänt. MeToo-rörelsen skapades för att kvinnor runtom i världen inte ska 

känna sig ensamma och för att bryta tystnaden om sexuella övergrepp. Enligt 

Barbara et al. (2017) har 12–25% av alla kvinnor världen över uppgett att de 

någon gång, innan 18 års ålder, blivit utsatta för sexuellt våld. Forskning 

visar att unga kvinnor är mer sårbara och sexuellt våld kan för dem innebära 

livslånga konsekvenser i form av försämrad fysiskt och mental hälsa. 
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MeToo-rörelsen slog igenom 2017 och det finns ännu inte någon omfattande 

forskning kring hur den har påverkat kvinnors syn på sexuellt våld. MeToo 

berörde många och frågan är om ungdomars öppenhet kring sexuellt våld har 

förändrats idag. Genom att uppmärksamma och prata om sexuellt våld kan 

det bidra till att tabustämpeln på lång sikt försvinner och att den som blivit 

utsatt inte ska känna skam eller skuld. Studien kommer förhoppningsvis leda 

till ökad kunskap och att personal på UM blir bättre på att bemöta frågor om 

sexuellt våld. 

 

5 Syfte 

Syftet är trefaldigt, att beskriva unga kvinnors uppfattningar om sexuellt våld 

efter MeToo, jämföra detta mot bakgrundsfaktorer samt hur det 

kommuniceras.  

6 Metod 

6.1 Metodval 
Föreliggande studie är en tvärsnittsstudie med kvantitativ ansats. En 

kvantitativ metod innefattar insamling av kvantitativ data där 

enkätundersökningar är det vanligaste. En enkätundersökning innebär att den 

tillfrågande besvarar ett frågeformulär (Eliasson, 2018). 

 

6.2 Urval och genomförande 
I studien användes ett konsekutivt urval vilket innebar att deltagarna valdes 

ut löpande (Kristensson, 2014). Författarna valde att samla in data löpande 

från unga kvinnor som besökte UM. 
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Inklusionskriterier: unga kvinnor (15–23 år) som besökte UM och som 

behärskade svenska språket i tal och skrift. Exklusionskriterier: unga kvinnor 

som sökte via dropp-in mottagningen eller akutbesök. 

  

En enkät konstruerades tillsammans med handledare. Den pilottestades av 

fem kvinnliga kollegor i närvaro av författarna och smärre förändringar 

gjordes. Enkäten bestod av 12 bakgrundsfrågor där deltagaren fick svara på 

frågor om bland annat ålder, sysselsättning och hälsovanor. 

Bakgrundsfrågorna har använts i en tidigare studie bland ungdomar på UM 

(Petersson, Peterson, Swahnberg, & Oscarsson, 2016). Därefter kom åtta 

påståenden om vad som definieras som sexuellt våld. Påståendena 

utformades med The NorWold Abuse Questionarie (NorAq) som grund. 

NorAq är ett frågeformulär som används när frågor om våld skall ställas 

(Swahnberg & Wijma, 2003) I NorAq är bland annat sexuellt våld graderat 

från milt till allvarligt och det finns exempel som beskriver olika former av 

våld. Därefter kom en fråga om deltagaren hört talas om MeToo, med 

svarsalternativen “ja” eller “nej”. Svarade deltagaren nej på denna fråga 

avslutades deltagandet i enkäten då vidare påståenden var relaterade till 

MeToo. Slutligen var det sex påståenden som konstruerats av författarna i 

samråd med handledare och handlade om deltagarens attityd till sexuellt våld 

efter MeToo. Svaren var utformade som en Likertskala: ”stämmer helt”, 

”stämmer delvis” eller ”stämmer inte”. I sista frågan fick deltagaren svara på 

hur hon upplevde att besvara enkäten. Enkäten bestod av totalt 28 stycken 

frågor/påståenden. 

 

6.3 Datainsamling 
Enkäten delades ut när deltagaren anmälde sitt besök på UM. En 

undersköterska gav muntlig information om studien och tillfrågade de unga 
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kvinnorna som kom på besök om de ville delta. De som tackade ja fick 

därefter sitta ner i ett avskilt rum och fylla i enkäten i pappersform.  

  

Enkäten inleddes med skriftlig information om att det var frivilligt att delta, 

att de hade rätt att avbryta deltagandet utan att uppge orsak samt att deras 

anonymitet garanterades. Enkäten tog 10–15 minuter att besvara. När 

enkäten var ifylld uppmanades deltagaren att lägga enkäten i ett kuvert som 

klistrades igen, brevet lades i en markerad brevlåda som endast var avsedd 

för studien. Uppstod det frågor om enkäten fanns en undersköterska till 

hands för att svara på de frågor som deltagaren hade. Alla enkäter förvarades 

inlåsta på säker plats både på UM och under arbetets gång. Författarna 

besökte UM regelbundet för att påminna om studien och kontrollera antalet 

besvarade enkäter. När minst 100 enkäter var inlämnade avslutades 

insamlingen. Totalt lämnades 150 enkäter till UM. När studien avslutades 

och 103 enkäter insamlats återstod 47 som ej blivit utlämnade. Det var alltså 

ingen deltagare som tog emot en enkät utan att besvara den. Utdelning av 

enkäterna började under sommaren 2019 och pågick till och med november 

2019.  
 

6.4 Dataanalys 
Svaren från enkäten matades in i statistikprogrammet PSPP 1.2.0. Data 

sammanställdes och redovisades med deskriptiv statistik. Deskriptiv statistik 

redovisades med hjälp av frekvenstabeller som beskrev den procentuella 

fördelningen eller medelvärdet. Pearson Chi-Square, även kallat Chi2 test, 

användes för att jämföra olika grupper och variabler (Eliasson, 2018). Chi2 

test används för att undersöka om det finns någon signifikant skillnad eller 

samband mellan olika variabler (Jakobsson, 2011). Vald signifikansnivå var 

p<0.05. Deltagarna delades in i tre grupper, under 18 år, över 18 år samt 

ålder okänd. Detta gjordes för att myndighetsgränsen i Sverige är 18 år och 
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denna avgränsning skapar en naturlig gräns mellan deltagarna.  Ett skäl var 

att ungdomar under 18 år exempelvis ej får dricka eller köpa alkohol när de 

inte är myndiga. Ett annat skäl för indelning var att det i gruppen ungdomar 

fanns ett stort åldersspann och det kan vara stor skillnad mellan en 15-årings 

och en 23-årings uppfattningar.  

  

I studien jämfördes skillnaden mellan påståendena “lättare att prata om 

sexuellt våld efter MeToo” och “skulle du berätta för 

UM/myndighet/familj/vänner”. En jämförelse gjordes mellan variablerna 

ätstörning/ätproblematik respektive ekonomi och uppfattningen om sexuellt 

våld. Detta för att se om det fanns någon signifikant skillnad mellan de olika 

variablerna. 
 

7 Etiska aspekter 

Sexuellt våld är ett ämne som berör och kan ge upphov till olika känslor. Det 

är viktigt att vara medveten om att negativa känslor kan uppkomma, såsom 

exempelvis oro och ångest (Barbara et al., 2017). Därav valdes frågor som 

fokuserade på den unga kvinnans uppfattning om sexuellt våld och inte om 

hennes egna upplevelser. Då enkäten lämnades ut på UM bifogades ett kort 

med kontaktuppgifter till olika instanser dit den unga kvinnan kunde vända 

sig för psykologiskt stöd och råd gällande sexuellt våld. Enkäten kan väcka 

tankar om sexuellt våld hos den unga kvinnan och kan leda till att hon vid 

besöket på UM har lättare för att prata om ämnet med barnmorskan. Studien 

innefattar människor och därför har ansvariga för studien inhämtat yttrande 

från etikkommittén Sydost, EPK 573-2019 (Etikprövningsmyndigheten, 

2019). 
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8 Resultat 

Totalt var det 103 enkäter som delades ut och som samlades in på UM. 
 

8.1 Bakgrundsfaktorer 
Av deltagarna var det 89.1% (n=90) som skattade sin hälsa som utmärkt till 

god. Det var enbart en deltagare som skattade sin hälsa som dålig. I resultatet 

framkom det att 26.7% (n=27) hade ett problematiskt förhållande till mat och 

ätande. Se tabell 1.1. Det fanns en signifikant skillnad mellan alkoholintag 

och åldersgrupperna över- och under 18 år p=0.000. Av det totala antalet 

deltagare var det 33.7% (n=34) som drack alkohol ett par gånger per månad, 

av dessa var 10 (9.9%) under 18 år. Resultatet påvisade inget samband 

mellan alkoholintag och uppfattningen om vad som är sexuellt våld. Se tabell 

1.2. 

 

Tabell 1.1. Bakgrundsfaktorer bland det totala antalet deltagare.  

Bakgrundsfaktorer Total 
% (n) 

Röker du dagligen?*  
Ja   5.9 (6) 

Nej 94 (95) 
Hur skattar du din hälsa?*  

Utmärkt   7.9 (8) 
Mycket god 32.7 (33) 

God 48.5 (49) 
Någorlunda   9.9 (10) 

Dålig   1 (1) 
Vilket påstående beskriver dig 

bäst?* 
 

Oproblematiskt förhållande till 
mat/ätande 

73.3 (74) 

Problematiskt förhållande till 
mat/ätande 

26.7 (27) 

*Internt bortfall (n=2). Dessa är ej inräknade i totalen. 
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Tabell 1.2. Alkoholintag uppdelat efter ålder.  

Hur ofta dricker du 
alkohol?* 

Under 
18 år 
% (n) 

Över 18 
år 

% (n) 

Ålder 
okänd  
% (n) 

Totalt  
 

% (n) 

 
 
 
P=0.000 

Någon gång per vecka 0 (0)   4 (4) 1 (1)   5 (5)  
Ett par gånger per månad 9.9 (10) 21.8 (22) 2 (2) 33.7 (34)  

Någon gång per månad 4 (4) 14.9 (15) 9.9 (10) 28.7 (29)  
Några gånger per år 4 (4) 6.9 (7) 5.9 (6) 16.8 (17)  

Mer sällan 4 (4) 0 (0) 3 (3)   6.9 (7)  
Aldrig 6.9 (7) 1 (1) 1 (1)   8.9 (9)  

*Internt bortfall (n=2). Dessa är ej inräknade i totalen. 

 

De två åldersgrupperna och ålder okänd skiljde sig signifikant mellan 

sysselsättning p=0.001, boende p=0.002 och utbildning p=0.000, vilket var 

väntat då grupperna var åldersindelade. Hushållsekonomin i den totala 

gruppen upplevdes som ganska till mycket god 80.6% (n=83).  

Det fanns ingen signifikant skillnad p=0.097 mellan heterosexuella, 

bisexuella samt kategorin “jag brukar inte kategorisera mig sexuellt” och 

ålder. Se tabell 2. 

 

Tabell 2. Bakgrundsfaktorer uppdelat efter ålder.  

Bakgrundsfaktorer Under 18 år 
 
28.2% (29) 

Över 18 år 
 

48.5% (50) 

Ålder 
okänd 

23.3% (24) 

Total 
 

100% (n=103) 

 

Har du invandrat till 
Sverige? * 

    P=0.852 

Ja   1 (1)   1 (1)   1 (1)   3 (3)  

Nej 27.7 (28) 47.5 (48) 21.8 (22) 97 (98)  

Betraktar du dig som     P=0.097 
Heterosexuell 28.2 (29) 39.8 (41) 16.5 (17) 84.5 (87)  

Homosexuell 0   (0)   1.9 (2)   0 (0)   1.9 (2)  
Bisexuell   0 (0)   5.8 (6)   4.9 (5) 10.7 (11)  

Jag brukar inte 
kategorisera mig 

sexuellt 

  0 (0)   0 (0)   1 (1)   1 (1)  

Jag vet inte   0 (0)   1 (1)   1 (1)   1.9 (2)  
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Vilken är din 
sysselsättning? 

    P=0.001 

Studerande 28.2 (29) 26.2 (27) 15.5 (16) 69.9 (72)  
Yrkesarbetande   0 (0) 17.5 (18)   4.9 (5) 22.3 (23)  
Arbetssökande   0 (0)   4.9 (5)   1.9 (2)   6.8 (7)  

Annan sysselsättning   0 (0)   0 (0)   1 (1)   1 (1)  
Vem/vilka bor du 

med? 
    P=0.002 

Ensam   0 (0) 14.6 (15)   3.9 (4) 18.5 (19)  
Hos 

förälder/föräldrar/fost
erföräldrar 

27.2 (28) 25.2 (26) 12.6 (13) 65.1 (67)  

Med kompis/kompisar   1 (1)   1 (1)   0 (0)   1.9 (2)  
Med partner 

(make/maka/flickvän/p
ojkvän) 

  0 (0)   6.8 (7)   4.9 (5) 11.7 (12)  

Annat boende   0 (0)   1 (1)   1.9 (2)   2.9 (3)  
Vilken är din högst 

avslutade utbildning? 
    P=0.000 

Ej 
fullständig/oavslutad 

grundskola 

  0 (0)   0 (0)   2.9 (3)   2.9 (3)  

Grundskola 25.2 (26)   7.8 (8)   7.8 (8) 40.8 (42)  
Gymnasium   1.9 (2) 36.9 (38) 11.7 (12) 50.5 (52)  

Folkhögskola/yrkesutb
ildning 

  0 (0)   1.9 (2)   0 (0)   1.9 (2)  

Universitet/högskola 
med examen 

  1 (1)   1.9 (2)   1 (1)   3.9 (4)  

Hur skulle du 
beskriva din 

hushållsekonomi? * 

    P=0.107 

Mycket god   5.9 (6) 16.8 (17)   4 (4) 26.8 (27)  
Ganska god 19.8 (20) 20.8 (21) 14.9 (15) 55.5 (56)  

Inte särskilt god   1 (1)   8.9 (9)   3 (3) 12.9 (13)  
Inte alls god   0 (0)   0 (0)   1 (1)   1 (1)  

Vet inte   2 (2)   2 (2)   0 (0)   4 (4)  
*Internt bortfall (n=2). Dessa är ej inräknade i totalen. 

 

Åldern på de unga kvinnorna som svarade på enkäten varierade mellan 15–

23 år, medelåldern var 18 år. Se tabell 3. Den största åldersgruppen utgjordes 

av 17-åringarna och var 14.6% (n=15). 
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Då en del unga kvinnor inte fyllt i ålder valde författarna att skapa en 

kategori som kallades “ålder okänd” för att inte gå miste om data. Ålder 

okänd utgjorde 23.3% (n=24) av det totala antalet. 

 

Tabell 3. Åldersfördelning på deltagarna. 

Ålder   100% (n=103) 
15år   1.9 (2) 
16år 11.7 (12) 
17år 14.6 (15) 
18år 10.7 (11) 
19år   9.7 (10) 
20år 11.7 (12) 
21år   5.8 (6) 
22år 10.7 (11) 
23år   0 (0) 

Ålder okänd 23.3 (24) 
Totalt 100 (103) 

Medelålder 18.6 år 
 
 

Enbart en av deltagarna med ätstörning/ätproblematik svarade “stämmer 

inte” på påståendet att det är sexuellt våld om “någon rör vid din kropp eller 

tvingar dig att röra vid någon annans kropp”. I resultatet sågs ingen 

signifikant skillnad mellan deltagare med och de utan 

ätstörning/ätproblematik och vad de ansåg var sexuellt våld. Se tabell 4. 

  

I resultatet sågs ingen signifikant skillnad mellan deltagare med god och de 

med dålig hushållsekonomi och vad som är sexuellt våld eller inte. Det var 

endast 3% (n=3) som ansåg att “röra vid din kropp eller tvinga dig att röra 

någon annans kropp” inte var sexuellt våld, dessa hade skattat sin 

hushållsekonomi som ganska god. 
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Tabell 4. Ätproblematik om sexuellt våld.  

Sexuellt våld Ingen ätproblematik 
73% (73) 

Har ätproblematik 
27% (27) 

Totalt 
100% (n=100) 

 

Om någon tar på 
ditt könsorgan mot 

din vilja, är detta 
sexuellt våld?* 

   P=0.776 

Stämmer helt 62 (62) 24 (24) 86 (86)  
Stämmer delvis 10 (10)   3 (3) 13 (13)  

Stämmer inte   1 (1)   0 (0)   1 (1)  
Om någon mot din 

vilja för in sin penis 
i din 

slida/mun/ändtarm, 
är detta sexuellt 

våld?* 

   P=0.686 

Stämmer helt 71 (71) 27 (27) 98 (98)  
Stämmer delvis   1 (1)   0 (0)   1 (1)  

Stämmer inte   1 (1)   0 (0)   1 (1)  
Om någon rör vid 

din kropp eller 
tvingar dig att röra 

någon annans 
kropp, är detta 
sexuellt våld?* 

   P=0.787 

Stämmer helt 59 (59) 23(23) 82 (82)  
Stämmer delvis 12 (12)   3 (3) 15 (15)  

Stämmer inte   2 (2)   1 (1)   3 (3)  
Om du på något 

annat sätt blir 
sexuellt förnedrad, 

är detta sexuellt 
våld?* 

   P=0.611 

Stämmer helt 63 (63) 23 (23) 86 (86)  
Stämmer delvis   8 (8)   4 (4) 12 (12)  

Stämmer inte   2 (2)   0 (0)   2 (2)  
*Internt bortfall (n=3). Dessa är ej inräknade i totalen. 

 

8.2 MeToo 
Av det totala antalet deltagare hade 97.1% (n=99) hört talas om MeToo. 

Då 2.9% (n=3) svarade att de inte hört talas om MeToo besvarade de inte 

efterföljande frågor.  
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Av de 99 deltagare som hört talas om MeToo var det 58.6% (n=58) som hade 

diskuterat ämnet i skola/arbetsplats/hemmet, trots detta ansåg endast 35.1% 

(n=34) att det blivit lättare att prata om sexuellt våld efter MeToo. Angående 

frågorna om killars attityd respektive beteende kring sexuellt våld blivit 

annorlunda efter MeToo svarade 23.2% (n=23) samt 32.7% (n=32) av 

deltagarna att attityden respektive beteendet inte förändrats. Se tabell 5. 

 

Tabell 5. MeToo. Internt bortfall beskrivs efter varje fråga. (n=99). 
Har MeToo förändrat ditt 

sätt att se på sexuellt våld? 
*internt bortfall (n=1) 

Total 
% (n) 

Stämmer helt   2.1 (27) 
Stämmer delvis 49.5 (49) 

Stämmer inte 23.2 (23) 
Har det blivit lättare att 

prata om sexuellt våld efter 
MeToo? 

*internt bortfall (n=3) 

 

Stämmer helt 35.1 (34) 
Stämmer delvis 47.4 (46) 

Stämmer inte 17.5 (17) 
Har du diskuterat MeToo 
på arbete/skola/hemmet? 

*internt bortfall (n=1) 

  

Stämmer helt 58.6 (58) 
Stämmer delvis 34.3 (34) 

Stämmer inte   7.1 (7) 
Har ditt sätt att prata om 

sexuellt våld blivit 
annorlunda efter MeToo? 

*Internt bortfall (n=1) 

 

Stämmer helt 18.2 (18) 
Stämmer delvis 50.5 (50) 

Stämmer inte 31.3 (31) 
Har killars attityd 

förändrats efter MeToo? 
* Internt bortfall (n=1) 

 

Stämmer helt 10.1 (10) 
Stämmer delvis 66.7 (66) 

Stämmer inte 23.2 (23) 



Jenny Landebring 
Matilda Nielsen 

2020-01-07 

 
 22 

Har killars beteende 
förändrats efter MeToo? 

*Internt bortfall (n=2) 

 

Stämmer helt   5.1 (5) 
Stämmer delvis 62.2 (61) 

Stämmer inte 32.7 (32) 
 

8.3 Sexuellt våld 
Av deltagarna i studien ansåg 12.6% (n=13) att påståendet “om någon tar på 

ditt könsorgan mot din vilja” “delvis” var sexuellt våld. Av de fyra 

påståendena om sexuellt våld var det påståendet “om någon rör vid din kropp 

eller tvingar dig att röra någon annans kropp” som hade högst antal deltagare 

(2.9%) som ansåg att detta ej är sexuellt våld. Se tabell 6. 

 

Tabell 6. Uppfattning om sexuellt våld bland det totala antalet deltagare. 

Sexuellt våld Total 
% (n) 

Om någon tar på ditt 
könsorgan mot din vilja, är 

detta sexuellt våld?* 

 

Stämmer helt 85.4 (88) 
Stämmer delvis 12.6 (13) 

Stämmer inte   1 (1) 
Om någon mot din vilja för 

in sin penis i din 
slida/mun/ändtarm, är 

detta sexuellt våld?* 

 

Stämmer helt 97.1 (100) 
Stämmer delvis   1 (1) 

Stämmer inte   1 (1) 
Om någon rör vid din 

kropp eller tvingar dig att 
röra någon annans kropp, 

är detta sexuellt våld?* 

 

Stämmer helt 81.6 (84) 
Stämmer delvis 14.6 (15) 

Stämmer inte   2.9 (3) 
Om du på något annat sätt 
blir sexuellt förnedrad, är 

detta sexuellt våld?* 
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Stämmer helt 85.4 (88) 
Stämmer delvis 11.7 (12) 

Stämmer inte   1.9 (2) 
*Internt bortfall (n=1). Dessa är ej inräknade i totalen. 

 

8.4 Prata om sexuellt våld 
Vid jämförelse av variablerna “har det blivit lättare att prata om sexuellt våld 

efter MeToo” och “skulle du berätta för UM/myndighet” var det enbart 

14.6% (n=14) av det totala antalet som skulle berätta för UM om de blivit 

utsatta. En signifikant skillnad sågs mellan dessa två variabler p=0.013. Av 

deltagarna var det 16.7% (n=16) som skulle berätta för en myndighet. En 

signifikant skillnad sågs även mellan “har det blivit lättare att prata om 

sexuellt våld efter MeToo” och “skulle du berätta för någon myndighet” 

p=0.04. 

Vid påståendet “om du blivit utsatt för sexuellt våld på allmän plats skulle du 

berätta för familj eller vänner” svarade 71.3% (n=72) av det totala antalet 

deltagare att de skulle berätta. Se tabell 7. 

 

Tabell 7. Prata om sexuellt våld. Internt bortfall beskrivs efter varje 
fråga. (n=103). 

Lättare att prata om  
sexuellt våld 

Stämmer 
helt 

% (n) 

Stämmer 
delvis 
% (n) 

Stämmer 
inte 

% (n) 

Total 
 

% (n) 

 

Skulle du berätta för 
UM om du blivit utsatt 

för sexuellt våld? 
*internt bortfall (n=7) 

    P=0.013 

Stämmer helt 14.6 (14) 17.7 (17)   1 (1) 33.3 (32)  
Stämmer delvis 17.7 (17) 27.1 (26) 11.5 (11) 56.3 (54)  

Stämmer inte   3.1 (3)   2.1 (2)   5.2 (5) 10.4 (10)  
Skulle du berätta för 
någon myndighet om 

du blivit utsatt för 
sexuellt våld? 

*internt bortfall (n=7) 

    P=0.04 

Stämmer helt 16.7 (16) 20.8 (20)   1 (1) 38.5 (37)  
Stämmer delvis 15.6 (15) 25 (24) 11.5 (11) 52.1 (50)  
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Stämmer inte   2.1 (2)   2.1 (2)   5.2 (5)   9.4 (9)  
Om du blivit utsatt för 

sexuellt våld i nära 
relation, skulle du 

berätta för 
familj/vänner? 

*internt bortfall (n=6) 

    P=0.027 

Stämmer helt 19.6 (19) 25.8 (25)   2.1 (2) 47.4 (46)  
Stämmer delvis 13.4 (13) 19.6 (19) 14.4 (14) 47.4 (46)  

Stämmer inte   2.1 (2)   2.1 (2)   1 (1)   5.2 (5)  
Om du blivit utsatt för 

sexuellt våld i på 
allmän plats, skulle du 

berätta för 
familj/vänner? 

*internt bortfall (n=7) 

    P=0.115 

Stämmer helt 28.1 (27) 35.4 (34)   8.3 (8) 71.9 (69)  
Stämmer delvis   6.3 (6) 10.4 (10)   7.3 (7) 24 (24)  

Stämmer inte   1 (1)   1 (1)   2.1 (2)   4.2 (4)  
 

9 Diskussion  

9.1 Metoddiskussion 

9.1.1 Urval 

I studien användes ett konsekutivt urval vilket innebar att deltagarna valdes 

ut löpande (Kristensson, 2014). Denna urvalsmetod var lämplig då 

deltagarna var unga kvinnor som besökte UM. Enligt Polit och Beck (2011) 

är ett konsekutivt urval bättre än exempelvis ett bekvämlighetsurval då det 

finns en tidsfaktor involverad och det minskar risken för ett skevt urval. 

Konsekutivt urval är den bästa urvalsmetoden då valet av deltagare sker 

löpande i en tillgänglig population. Det finns även en nackdel beträffande 

tidseffekten, vilket är att det under just den tidsperioden som datainsamling 

sker kan finnas ett fenomen som påverkar resultatet. 
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Den valda formen av rekrytering var en väntrumsundersökning vilket innebar 

att deltagare rekryterades då de vistades i ett väntrum inför ett besök. Ett 

problem med denna typ av undersökning är att urvalet ej blir slumpmässigt i 

den bemärkelse att varje person i en population tilldelas en viss sannolikhet 

att ingå i urvalet. Detta gör tolkningen av resultatet vansklig (Ejlertsson, 

2019). Trots detta valde författarna att använda sig av denna metod då denna 

urvalsgrupp stämde överens med syftet. 

  

MeToo är ett aktuellt ämne och är till stor del riktad till unga kvinnor, därför 

delades enkäten ut till UM för att kunna nå målgruppen unga kvinnor. 

Tilläggas bör att unga kvinnor som söker sig till UM kan vara en speciell 

grupp och svaren kanske blivit annorlunda om enkäten delats ut på 

exempelvis gymnasieskolor, universitet eller arbetsplatser. Då den valda 

platsen för studien var en UM och urvalet skedde löpande ökar möjligheterna 

att resultatet är representativt för hela populationen (Kristensson, 2014). 

Detta då åldersspannet på alla UM nationellt är mellan 15–23 år. En faktor 

som påverkar generaliserbarheten är att undersökningen utfördes i en 

mellanstor stad. En svaghet i studien är att urvalet begränsades till en UM. 

Resultatet kunde blivit annorlunda om deltagare med begränsade 

språksvårigheter haft att möjlighet att svara och om deltagare rekryterats från 

storstäder. 

 

9.1.2 Datainsamling 

Utdelning av enkäterna började under sommaren 2019 och pågick fram till 

november 2019 då 103 enkäter samlats in. Enligt Tidström och Nyberg 

(2012) bör minst 50-80 deltagare ingå i en studie där olika grupper skall 

jämföras. Författarna valde därför att samla in minst 100 enkäter för att 

genomföra studien. Fördelen med datainsamlingen var att den pågick under 
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fem månaders tid vilket minskar risken för ett skevt urval (Polit & Beck, 

2011). 

  

Vid utformning av enkäten utgick författarna från NorAq frågeformulär som 

konstruerats för att ställa frågor om bland annat sexuellt våld. Det har 

uppvisat god reliabilitet och därför valde författarna att utforma frågorna i 

enkäten utifrån NorAq (Swahnberg & Wijma, 2003). Då författarna valde att 

utgå från ett väl etablerat instrument när frågor om uppfattning konstruerades 

anses reliabiliteten vara hög (Eliasson, 2018). Genom att inmatningen 

kontrollerades av två personer ökade reliabiliteten, detta då risken för att data 

kodats fel eller matats in fel minskar (Eliasson, 2018). 

  

Om en deltagare blir tillfrågad att delta i studien men inte vill eller ej har 

möjlighet att delta kallas detta externt bortfall (Ejlertsson, 2019). Tillfrågan 

att delta i enkäten gjordes av undersköterskan på UM som hade fått 

instruktioner om vad som skulle sägas i mötet med den eventuella deltagaren. 

Dock vet författarna ej hur många unga kvinnor som blev tillfrågade att delta 

men tackade nej. Detta är en begränsning men författarna valde att inte 

belasta UM genom att be undersköterskan föra statistik över hur många av de 

tillfrågade som tackade nej till att delta. Vid starten gav författarna ut 150 

enkäter till undersköterskan och vid insamlingen fem månader senare stämde 

antalet, 103 enkäter var utlämnade och 47 enkäter återstod. Alltså var det 

ingen deltagare som hade tackat ja och sedan ångrat sig. 

  

Enligt Ejlertsson (2019) är internt bortfall enstaka frågor i enkäten som ej 

besvarats. Det sågs ett internt bortfall gällande ålder och 23.3% (n=24) 

svarade inte på denna fråga. Detta innebär en svaghet då författarna i 

resultatet jämför ålder med andra variabler. För att inte gå miste om data från 

enkäten valde författarna att skapa gruppen “ålder okänd”. Varför detta 
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interna bortfall har uppstått är oklart, en förklaring kan vara att enkäten 

utformats på ett sådant sätt att frågan om ålder missats. På övriga frågor var 

det interna bortfallet lågt då enbart enstaka frågor ej var besvarade. 

  

En styrka vid en enkätundersökning är att deltagaren kan svara på känsliga 

frågor om t.ex. sexualitet utan att behöva uttala sig om detta framför en 

främmande person. En förutsättning är också att enkäten är fullständigt 

anonym (Wenemark, 2017). I informationen som undersköterskan gav ut till 

deltagaren samt i informationsbrevet stod det beskrivet om anonymitet och 

att deltagaren kunde avbryta deltagandet när denne ville. I informationen 

stod även vilka som var ansvariga för studien och kontaktuppgifter till dem. 

  

För att få en bra svarsfrekvens är det viktigt med motiverande frågor samt att 

deltagarna känner tillit till författarna. Det krävs också en bra 

enkätundersökning där frågorna ska vara välformulerade och upplevas 

meningsfulla (Ejlertsson, 2019). På grund av att frågorna utformades från 

NorAq och att studien pilottestades stärks validiteten. Genom att författarna 

besvarat syftet och forskningsfrågorna stärks validiteten ytterligare enligt 

Jacobsson och Skansholm (2019). Något som är negativt för validiteten är att 

författarna inte kan garantera att frågorna tolkades på det sätt som det var 

tänkt i studien. Det interna bortfallet var lågt vilket ökar validiteten 

(Jacobsson & Skansholm 2019). En svaghet vid en enkätundersökning är att 

deltagaren ej har möjlighet att ställa kompletterande frågor om denne inte 

förstår samt att svar som grundar sig på missuppfattningar ej kan korrigeras 

(Ejlertsson, 2019). Detta kunde ses då enstaka frågor ej var ikryssade i vissa 

enkäter. Det finns flera sätt att tolka olika frågor beroende på hur deltagaren 

ser på ämnet. Ett alternativ hade varit om deltagaren fått möjlighet att skriva 

egna tankar och funderingar.  
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Att genomföra forskning på människor innebär att man alltid måste fundera 

på ett etiskt ställningstagande där det praktiska tillvägagångssättet och vald 

metod måste väljas med omsorg för att inte utsätta deltagaren i studien för 

risk eller skada (Svedmark, 2019). Det kan vara psykiskt påfrestande att 

svara på frågor om attityder till sexuellt våld oavsett om deltagaren blivit 

utsatt eller inte. Därför kan en enkät vara ett bra alternativ då deltagaren inte 

behöver berätta för en faktisk person. Deltagaren kan eventuellt svara ärligt 

på frågorna om attityder till sexuellt våld när hon inte behöver svara till 

någon och ta hänsyn till hur den personen reagerar. Enligt Wenemark (2017) 

kan deltagaren känna ett behov av att prata med någon efter att ha deltagit i 

en studie med känsliga frågor. Författarna valde därför att ha med ett 

informationsblad med telefonnummer till olika instanser dit deltagaren kunde 

vända sig för att få stöd och hjälp. 

 

9.2 Resultatdiskussion 
I resultatet framkom det att nästan en fjärdedel av deltagarna (23.3%) ansåg 

att MeToo inte förändrat deras sätt att se på sexuellt våld. Drygt en tredjedel 

(35.1%) av deltagarna ansåg att det blivit lättare att prata om sexuellt våld. 

Det framkom också i resultatet att det inte fanns något samband mellan 

uppfattningen om sexuellt våld och bakgrundsfaktorer. 
 

9.2.1 Bakgrundsfaktorer 

I resultatet av denna studie fanns det ingen signifikant skillnad mellan dålig 

respektive god ekonomi och vad som uppfattas som sexuellt våld. Detta 

undersöktes då en studie av Heise och Kotsadam (2015) har visat att olika 

bakgrundsfaktorer som ålder, ekonomi och utbildningsnivå har ett samband 

med att bli utsatt för sexuellt våld av en partner. Den visar att kvinnor som 

har en lägre utbildningsnivå, är arbetslösa eller har dålig ekonomi löper ökad 
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risk för sexuellt våld. Det går inte att göra några jämförelser mellan studierna 

då denna studie undersökte attityder medan Heise och Kotsadam (2015) 

visade på samband mellan bakgrundsfaktorer och utsatthet av sexuellt våld. 

En annan skillnad var att denna studie genomfördes i en svensk kontext. 

Attityder och samband kan i vissa lägen kopplas ihop, en persons attityd 

gentemot något kan påverka vilka situationer denne utsätter sig för.  

  

Enligt Barbara et al. (2017) anses alkoholanvändning hos unga kvinnor vara 

en riskfaktor för att bli utsatt för sexuellt våld. Enligt Olseryd (2015) sågs ett 

starkt samband mellan alkohol och brott, både för de som blivit utsatta men 

också hos de som utsatt andra för brott. I resultatet av denna studie 

framkommer det att det inte fanns något samband mellan alkoholintag och 

uppfattningen om sexuellt våld eller mellan alkohol och ålder. I studien 

“skolbarns hälsovanor” från 2018 sågs en total minskning av 

alkoholkonsumtion bland ungdomar i Sverige, endast 22% av flickor i åldern 

15 år uppgav att de varit berusade. Detta är en minskning sedan tidigare 

mätning 2013/14 (Folkhälsomyndigheten, 2019). I denna studie fanns det en 

signifikant skillnad mellan ålder och alkoholkonsumtion p=0.000. Där 

framkom det att endast 9.9% (n=10) av de unga kvinnorna under 18 år drack 

alkohol någon gång per vecka/månad. Detta stämmer överens med resultatet 

från studien av Folkhälsomyndigheten 2019. Förhoppningsvis kan minskad 

användning av alkohol leda till minskning av våldsutsatthet. En förutsättning 

är att alkohol inte ersätts med droger vilket även Folkhälsomyndigheten 

(2019) påpekat.  

  

I en studie från 1997 fanns det ett tydligt samband mellan ätstörningar och de 

som blivit utsatta för sexuellt våld (Dansky, Brewerton, Kilpatrick, & O'Neil, 

1997). Studier har också visat att bli utsatt för sexuellt våld är en riskfaktor 

för att utveckla ätstörningar (Groff Stephens & Wilke, 2016). I resultatet av 
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denna studie framkom det att det ej fanns någon signifikant skillnad mellan 

ätproblematik/ätstörning och uppfattningen om sexuellt våld. Trots detta är 

det är viktigt att personal på UM är observanta på samband mellan utsatthet 

för våld och ätstörningar, och är uppmärksamma på det när frågor om våld 

ställs. 

 

9.2.2 Sexuellt våld och MeToo 

Enligt Barbara et al. (2017) finns det ännu ingen omfattande forskning kring 

hur MeToo har påverkat synen på sexuellt våld. MeToo berörde många och 

är fortfarande aktuellt. Det framgick i denna studies resultat att 97.1% (n=99) 

av deltagarna hade hört talas om MeToo och 58.6% (n=58) hade diskuterat 

ämnet i skola/arbetsplats/hemmet. MeToo verkar alltså vara ett ämne som de 

flesta unga kvinnorna känner till och har diskuterat. Trots detta var det enbart 

35.1% av deltagarna som ansåg att det blivit lättare att prata om sexuellt våld 

efter MeToo. Syftet med MeToo var enligt Barbara et al. (2017) att lyfta 

ämnet sexuellt våld och bryta tystnaden. Det är problematiskt att inte fler 

unga kvinnor svarade att det blivit lättare att prata om sexuellt våld efter 

MeToo. Å andra sidan är det positivt att 35.1% faktiskt uppgav att det gjort 

skillnad och att MeToo har haft betydelse. Enligt BRÅ (2009) ökar 

sexualbrotten i Sverige och unga kvinnor är den grupp som är mest utsatt. 

Därför är det viktigt med ytterligare forskning kring hur unga kvinnor 

uppfattar sexuellt våld, som kan leda till insatser som gör att tabustämpeln 

försvinner. 

 

Till följd av MeToo gav regeringen särskilda uppdrag till myndigheter och 

civilsamhällsorganisationer under sommaren 2018 

(Jämställdhetsmyndigheten, 2019). Den svenska Riksdagen införde en ny 

sexualbrottslag den 1 juli 2018 (Sveriges Riksdag, 2018). Trots att olika 

åtgärder och uppdrag är påbörjade och infördes efter MeToo var det endast 
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2.1% (n=27) av deltagarna i studien som ansåg att MeToo förändrat deras 

sätt att se på sexuellt våld, detta två år efter MeToo. Simon och Gagnon 

(1986) menar att vi människor håller oss till våra egna script vilket gör att få 

av människors handlingar är spontana. För att en sexuell interaktion ska ske 

måste båda parterna vara delaktiga. Dock har detta många gånger inte gått att 

bevisa vid till exempel våldtäkter då båda parterna vittnar om olika scenarion 

där den ena påstår att samtycke har framkommit medan den andra påstår att 

detta ej stämmer. Detta är frågor som troligtvis alltid kommer vara aktuella 

och förhoppningsvis kan den nya samtyckeslagen underlätta processen. 

 

9.2.3 Prata om sexuellt våld 

Av de 35.1% som ansåg att det blivit lättare att prata om sexuellt våld efter 

MeToo var det enbart 14.6% (n=14) som skulle berätta för personalen på 

UM om de blivit utsatta. Det är anmärkningsvärt att enbart 14.6% skulle 

berätta för UM. UM mål är att främja just sexuell och reproduktiv hälsa 

genom samtal med de unga kvinnorna om exempelvis sexuellt våld. En 

möjlig orsak till att den unga kvinnan inte vill berätta om hon blivit utsatt kan 

vara att det anses vara för personligt vilket påtalas i en studie av Wendt et al. 

(2011). Andra förklaringar kan enligt Svedin et al. (2015) vara att den unga 

kvinnan känner skam och skuld eller att hon är rädd för de konsekvenser som 

kan bli och därför väljer att inte berätta för UM. Ett annat skäl är att det ofta 

är en långdragen process som kan vara känslomässigt påfrestande och att 

många sexualbrott sker i privata sammanhang där det kan vara svårt att finna 

vittnen till själva brottet (Gash & Harding, 2018) 

  

Av de som ansåg att det blivit lättare att prata om sexuellt våld efter MeToo 

var det flest som svarade att de skulle berätta för familj eller vänner om de 

skulle bli utsatta, 28.1% (n=27). En rimlig förklaring till resultatet kan vara 

att ungdomar anser att det är lättare att prata med någon som står en nära än 
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exempelvis en personal på UM. Det stämmer väl överens med resultatet i 

studien av Svedin et al. (2015) som menar att ungdomar är mer benägna att 

berätta för en kompis än exempelvis personal på UM. I en studie från Wendt 

et al. (2011) uppgav unga kvinnor att de inte hade några problem med att 

prata om sexuellt våld med en barnmorska, men de svarade att de inte skulle 

ta upp ämnet själva. Då kvinnor inte själva tar upp frågan om sexuellt våld 

missar barnmorskor många gånger att lyfta ämnet. Barnmorskor uppger att 

de känner sig osäkra och önskar mer utbildning i hur man samtalar om 

sexuellt våld med den vårdsökande (Wendt et al., 2011). I 

kompetensbeskrivningen för barnmorskor framgår det att barnmorskan ska 

värna om den vårdsökandes sexuella rättigheter och ha kompetens att 

identifiera olika typer av våld i nära relationer som exempelvis sexuella 

övergrepp (SFOG, 2018). NCK (2010) beskriver att vårdpersonal har en 

skyldighet att ställa frågor om våld. Frågorna bör ställas rutinmässigt och det 

är inte upp till den vårdsökande att fråga. 

  

Vid frågan om de unga kvinnorna anser att deras sätt att prata om sexuellt 

våld blivit annorlunda efter MeToo var det 50.5% (n=50) som svarade 

”stämmer delvis” på frågan. I dagens samhälle har sexuellt våld på olika sätt 

normaliserats. Synen på sexuellt våld är till stor del kulturellt betingad och 

många menar att böcker, TV och film har bidragit till normaliseringen 

(Barbara et al., 2017). Enligt teorin om sexuella script är sexualitet främst en 

social och kulturell kontext. Det betyder att det är de sociala sammanhangen 

som sätter riktlinjerna för vilka sexuella beteenden som är acceptabla och 

inte (Simon & Gagnon, 1986). Därför är det viktigt att det sker en förändring 

i samhället där kvinnor och män får uttrycka sin sexualitet på lika villkor och 

utan våldsinslag. 
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Vid frågan om killars beteende har förändrats efter MeToo var det 10.1% 

(n=10) av deltagarna som svarade ”stämmer helt”. På frågan om killars 

attityd förändrats efter MeToo var det endast 5.1% (n=5) som ansåg att detta 

”stämmer helt”. Enligt författarna kan det bero på att synen på sexualitet 

skiljer sig mellan kvinnor och män. Samhället bör vara jämställt och innebära 

samma rättigheter samt skyldigheter för båda könen, dock upplever 

författarna att det finns en högre tolerans för hur män beter sig i sexuella 

sammanhang. Författarna anser att sexualitet bör innefatta samtycke och 

respekt för andra individer och att det ska gälla alla oavsett vilket kön 

personen tillhör. Historiskt sett, och än idag, har unga män en större frihet i 

att uttrycka sin sexualitet. Sexualiteten handlar mindre om biologi och desto 

mer om sociala och kulturella företeelser (Berg, 2016). Detta stämmer väl 

med Simon och Gagnon (1986) som menar att kvinnor och män lär sig agera 

utifrån olika sexuella script. Där förväntas mannen ha en aktiv roll där han 

förför och känner begär. Det finns en föreställning i samhället rörande sex 

där mäns förnuft slås ut och de tappar all kontroll medan kvinnor istället 

styrs av känslor. Kvinnan intar då en passiv roll, det är hon som blir erövrad 

och förförd. Det kan vara en bidragande faktor till varför unga kvinnor anser 

att killars beteende och attityder inte förändrats något, detta för att killar 

redan i tidig ålder lär sig att uttrycka sin sexualitet öppet gentemot kvinnor 

(Berg, 2016). 

  

Scriptteorin har kritiserats för att vara för könsinriktad och ojämnlik då den 

delar in kvinnor och män i två olika mallar för sexuellt beteende. Kritiker 

menar att teorin uppmuntrar män till ett dominant beteende och normaliserar 

en typ av beteende som kan leda till våld. Kvinnor förminskas genom att 

tilldelas den passiva rollen som finns till för att tillgodose mannens behov. 

De som är kritiska till teorin hävdar att en kvinna eller man som inte passar 

in i mallen för just sitt kön kan känna sig utanför (Klein, Imhoff, Reininger & 
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Briken, 2018). Författarna håller till viss del med om kritiken som riktats mot 

scriptteorin och anser att den ibland har en svartvit syn på sexualitet. Trots att 

den kom 1986 anser författarna att den passar för studien då många av de 

dåtida könsidealen som fanns då präglar oss än idag. 

10 Konklusion 

Resultatet av denna studie ger en ökad förståelse för hur unga kvinnor 

uppfattar sexuellt våld efter MeToo. Tidigare forskning visar att ett antal 

bakgrundsfaktorer ger en ökad benägenhet att bli utsatt för sexuellt våld. I 

denna studie undersöktes uppfattningen av sexuellt våld och där sågs inga 

samband med bakgrundsfaktorer som exempelvis alkohol och ekonomi. I 

resultatet framkom det att majoriteten av de unga kvinnorna hade hört talas 

om MeToo, dock ansåg endast 2.1% att MeToo har förändrat deras sätt att se 

på sexuellt våld. Det var även ett fåtal unga kvinnor som ansåg att killars 

beteende samt attityder har förändrats sedan MeToo spred sig världen över. 

  

Genom att uppmärksamma och prata om sexuellt våld kan det bidra till att 

tabustämpeln på lång sikt försvinner och att den som blivit utsatt inte ska 

känna skam eller skuld. Ytterligare forskning krävs inom ämnet för att ge 

ökad kunskap och leda till att personal på UM fortsätter att diskutera frågor 

om sexuellt våld med unga kvinnor. 

11 Fortsatt forskning 

Forskning inom ämnet sexuellt våld efter MeToo är bristfällig och fler 

studier behöver därför genomföras. Det skulle vara intressant att genomföra 

en intervjustudie för att få djupgående och utvecklade svar via intervjuer. 

Genom att göra kvalitativa intervjuer kunde en förklaring ges varför unga 

kvinnor inte vill berätta för UM om de skulle blivit utsatta för sexuellt våld. 
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Dessa svar skulle då kunna användas för att utveckla verktyg som kan 

underlätta för BM vid samtal om sexuellt våld med unga kvinnor. 

12 Kliniska implikationer 

Om BM tar upp frågan om sexuellt våld på UM kan de förhoppningsvis 

förstärka den unga kvinnans förmåga att själv diskutera ämnet med andra i 

sin närhet. Ett förslag är att BM avsätter tid till diskussion kring sexuellt våld 

under mötena på UM med den unga kvinnan.  

Ett annat förslag kan också vara att ha regelbundna utbildningar om sexuellt 

våld och hur BM ska förhålla sig till frågor och funderingar som berör ämnet. 

Genom detta kan BM förhoppningsvis känna sig bekväm och veta hur hon 

ska ta upp frågan i mötena med den unga kvinnan. 
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Bilaga 1. Informationsbrev 
 

Att undersöka unga kvinnors uppfattningar av sexuellt 
våld efter MeToo-rörelsen. 

 

Varför görs undersökningen? 

Vi är två barnmorskestudenter på Linneuniversitetet som undersöker unga kvinnors 
uppfattningar av sexuellt våld efter MeToo. 

 

Sveriges ungdomsmottagningar arbetar för att främja psykisk och fysisk hälsa med 
fokus på sexuell- och reproduktiv hälsa samt ungdomars rättigheter. Sexuella 
trakasserier och våld mot kvinnor har länge varit ett problem i samhället. MeToo är en 
rörelse som har belyst problemen och brutit tystnaden. Det finns lite forskning om vad 
unga kvinnor anser är sexuellt våld och hur de uppfattat MeToo-rörelsen. Sexuellt våld 
innefattar övergrepp och kränkningar med sexuella förtecken. Detta innebär att 
enkätens frågor utgår ifrån det samlade begreppet sexuellt våld.  
Resultatet av studien kan bidra till det hälsofrämjande arbetet på ungdomsmottagningen 
genom att aktualisera frågor kring sexuellt våld.  

 

Vilka tillfrågas och hur går undersökningen till? 

Alla unga kvinnor mellan 15-23 år som besöker ungdomsmottagningen tillfrågas om att 
svara på en enkät som tar cirka 10-15 minuter att besvara. Deltagandet är frivilligt och 
du har rätt att avbryta deltagandet när du vill utan att uppge något skäl. Du kan välja att 
avstå från undersökningen utan att detta påverkar bemötandet eller den vård du får på 
ungdomsmottagningen.  

 

Hur behandlas data? 

Dina svar och ditt resultat från enkäten kommer att behandlas så att inga obehöriga kan 
ta del av materialet. Deltagandet är helt anonymt och svaren kommer inte kunna 
kopplas till dig. Resultatet av undersökningen kommer att publiceras i en 
magisteruppsats där du som deltagit kommer att kunna ta del av resultatet. 

 

 

 



Jenny Landebring 
Matilda Nielsen 

2020-01-07 

 
 II 

Vi som ansvarar för undersökningen: 

Barnmorskestudenter: Handledare: 

Matilda Nielsen  Marie Oscarsson 
Jenny Landebring  0480-446080 
073-7898098  marie.oscarsson@lnu.se 
073-8416009 
mn222qz@student.lnu.se 
js224uh@student.lnu.se 
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Bilaga 2. Enkät 

Enkät 
  

Nu kommer först några allmänna frågor om dig. 
Hur gammal är du? 
______________ 

 
1. Betraktar du dig som:  
o   Heterosexuell 
o   Homosexuell 
o   Bisexuell 
o   Jag brukar inte kategorisera mig sexuellt 
o   Jag vet inte 

 
2. Vilken är din huvudsakliga sysselsättning? 

 o   Studerande 
o   Yrkesarbetande 
o   Arbetssökande 
o   Sjukskriven under kortare tid 
o   Långtidssjukskriven (längre än tre månader)/ har aktivitetsersättning 
o   Föräldraledig 
o   Praktik eller liknande genom arbetsförmedlingen 
o   Annan sysselsättning 
o   Om annan sysselsättning, vilken? 

 
3. Vem/vilka bor du tillsammans med? Välj det alternativ som bäst 
stämmer in på hur du bor just nu. 
o   Ensam 
o   Hos förälder/föräldrar/fosterföräldrar 
o   På familjehem/institution 
o   Med kompis/kompisar 
o   Med partner (make/maka/flickvän/pojkvän) 
o   Annat boende 
o   Om annat boende, vilket?_______________ 

 
4. Vilken är din högsta avslutade utbildning?  
o   Ej fullständig/oavslutad grundskola 
o   Grundskola 
o   Gymnasium 
o   Folkhögskola/yrkesutbildning 
o   Universitet/högskola med examen 
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5. Hur skulle du beskriva din/ditt hushålls ekonomi?  
o   Mycket god 
o   Ganska god 
o   Inte särskilt god 
o   Inte alls god 
o   Vet inte 

  
6. Har du invandrat till Sverige?  
o   Ja 
o   Nej 

 
7. Om du svarat ja på ovanstående fråga- Från vilket land har du 
invandrat?  
o   Skandinaviskt land 
o   Annat europeiskt land 
o   Utomeuropeiskt land 

  
8. Röker du dagligen? 
o   Ja 
o   Nej 

 
9. Använder du alkohol - hur ofta?  
o   Någon gång per vecka 
o   Ett par gånger per månad 
o   Någon gång per månad 
o   Några gånger per år 
o   Mer sällan 
o   Aldrig 

 
10. I allmänhet, hur skulle du vilja säga att din hälsa är?  
o   Utmärkt 
o   Mycket god 
o   God 
o   Någorlunda 
o   Dålig 

  
11. Vilket av följande påstående beskriver dig bäst?  
o   Jag har ett oproblematiskt förhållande till mat och ätande 
o   Jag har ett problematiskt förhållande till mat och ätande 
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Följande frågor handlar om sexuellt våld. Anser du att någon av 
påståendena stämmer in på detta? 

  
12. Om någon mot din vilja tar på dina könsorgan, använder din 
kropp för att tillfredsställa sig själv sexuellt eller tvingar dig att ta 
på någon annans könsorgan? Är detta sexuellt våld? 
o   Stämmer helt 
o   Stämmer delvis 
o   Stämmer inte 

  
13. Om någon mot din vilja för in penis i din slida, mun eller 
ändtarm eller försöker något av detta; föra in eller försöker föra in 
föremål eller annan kroppsdel i din slida, mun eller ändtarm? Är 
detta sexuellt våld? 
o   Stämmer helt 
o   Stämmer delvis 
o   Stämmer inte 

  
14. Om någon mot din vilja rör vid din kropp på andra delar än 
könsorganen på ett "sexuellt sätt" eller tvingar dig att beröra andra 
delar av hans eller hennes kropp på ett "sexuellt sätt"? Är detta 
sexuellt våld? 
o   Stämmer helt 
o   Stämmer delvis 
o   Stämmer inte 

  
15. Om du på något annat sätt blir sexuellt förnedrad; t.ex. genom 
att du mot din vilja tvingas se på porrfilm eller liknande, tvingas 
medverka i porrfilm eller liknande, tvingas visa upp din kropp 
naken eller tvingas se på när någon annan visade upp sin kropp 
naken? Är detta sexuellt våld? 

 o   Stämmer helt 
o   Stämmer delvis 
o   Stämmer inte 

  
16. Om du skulle bli utsatt för sexuellt våld undrar vi om du skulle 
berätta detta för någon på Ungdomsmottagningen? 
o   Stämmer helt 
o   Stämmer delvis 
o   Stämmer inte 

 
17. Om du skulle bli utsatt för sexuellt våld undrar vi om du skulle 
berätta detta för någon myndighet; polis, hälso-sjukvård eller 
skola? 
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o   Stämmer helt 
o   Stämmer delvis 
o   Stämmer inte 

  
18. Om du skulle bli utsatt för sexuellt våld i en nära relation 
(familjemedlem, släkting eller partner) undrar vi om du skulle 
berätta detta för familj eller vänner? 
o   Stämmer helt 
o   Stämmer delvis 
o   Stämmer inte 

  
19. Om du skulle bli utsatt för sexuellt våld på allmän plats undrar 
vi om du skulle berätta detta för familj eller vänner? 
o   Stämmer helt 
o   Stämmer delvis 
o   Stämmer inte 

 
20. Har du hört talas om MeToo? (svarar du nej kan du hoppa över 
resterande frågor) 
o   Ja 
o   Nej 

 
Följande frågor kommer handla om MeToo 

 
21. Har MeToo förändrat ditt sätt att se på sexuellt våld? 
o   Stämmer helt 
o   Stämmer delvis 
o   Stämmer inte 

  
22. Har det blivit lättare att prata om sexuellt våld efter MeToo? 
o   Stämmer helt 
o   Stämmer delvis 
o   Stämmer inte 

 
23. Har du diskuterat MeToo på din arbetsplats, skola eller i 
hemmet? 
o   Stämmer helt 
o   Stämmer delvis 
o   Stämmer inte 

 

24. Har ditt sätt att prata om sexuellt våld blivit annorlunda efter 
MeToo? 
o   Stämmer helt 
o   Stämmer delvis 
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o   Stämmer inte 
 

25. Upplever du att killarnas attityd till sexuellt våld har förändrats 
efter MeToo? 
o   Stämmer helt 
o   Stämmer delvis 
o   Stämmer inte 

 
26. Upplever du att killars beteende kring sexuellt våld har 
förändrats efter MeToo? 
o   Stämmer helt 
o   Stämmer delvis 
o   Stämmer inte 
 
27. Hur var det för dig att svara på det här frågeformuläret? Du får 
välja ett eller flera svarsalternativ. 
o   Frågorna var viktiga att svara på 
o   Frågorna var obehagliga att svara på 
o   Frågorna var roliga att svara på 
o   Frågorna var svåra att svara på 
o   Jag svarade uppriktigt på frågorna 
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Du har nu svarat på den sista frågan i enkäten och undersökningen är 
avslutad. Ett stort tack för den tid du har lagt ned! 

Om du vill samtala med någon om sexuella frågor hittar du mer information på nedanstående 
internetsidor och telefonnummer. 
www.lnu.se/studenthalsan Går du någon utbildning kan du kontakta studenthälsan. 
www.umo.se Ungdomsmottagning på internet. Där kan du ställa frågor och se var din närmsta 
ungdomsmottagning finns. 
www.rfsu.se På rfsu:s hemsida kan du få svar på frågor om sexualitet och relationer. 
www.rfsl.se Rfsl kan svara på frågor när det gäller homo-, bi- och transfrågor (HBT). Rfsl har 
också kunskap om HIV och andra könsjukdomar. 
www.rfslungdom.se Ungdomsförbundet för HBT- personers rättigheter kan svara på frågor när 
det gäller homo-, bi- och transfrågor. De har också kunskap om HIV och andra könsjukdomar. 
www.noaksark.org Noaks Ark kan svara på frågor som rör HIV eller andra sexuellt överförbara 
infektioner. Du kan också ringa Noaks Ark Direkt/Aidsjouren 020-78 44 40. 
www.1177.se Du kan också vända dig till sjukvårdsrådgivningen för att ställa frågor eller får reda 
på vilka resurser det finns där du bor. Du kan också ringa 1177 som är ett nationellt kortnummer 
för sjukvårdsrådgivning per telefon. 


