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Abstract 
The purpose of this thesis is to, by implementing the theories of Maud Eduards and Carole 

Pateman on some of the testimonies found under the hashtag #imaktenskorridorer, explain 

why sexual harassments exist within Swedish politics. Our main focus will be power 

structures and the culture of silence concerning sexual harassments.  

 

By examining the testimonies, we find that the majority of the supposed perpetrators are 

elderly men in positions of power and that these positions often are used to take advantage of 

and further subordinate women. We also find that the supposed perpetrators rarely had to 

answer for the acts of sexual harassment even though the existence of the assaults most of the 

times came to light.  

 

Our conclusion is, based on the two theories we use, that the existence of sexual harassments 

within Swedish politics can be explained by various factors. Although the main one is well-

established power structures based on the division of men and women. These power 

structures impregnate our whole society and we mean that they are even stronger within 

politics, in the corridors of power.  
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1 Ett århundrade av förtryck 
Trots lagar som ska motverka sexuella trakasserier har det i och med #metoo, den 

världsomspännande rörelsen som syftar till att synliggöra omfattningen av sexuella 

trakasserier kvinnor utsätts för1, uppdagats att förekomsten av dessa övergrepp är mer 

utbredd än tidigare känt. Metoo-rörelsen har även uppmärksammat att det främst är kvinnor 

som utsätts för sexuella trakasserier2 - det är åtminstone främst kvinnor som offentliggjort 

vad de utsatts för och därför kom metoo-uppropet att bli en kvinnodominerad rörelse3.  

 

Metoo har försökt bana väg för ett samhällsklimat där sexuella trakasserier tas på allvar och 

den utsatta utan skamkänslor kan anmäla övergreppet. Uppropet inspirerade de 

branschupprop som startades under hösten 2017 och flera branscher i Sverige hakade på4. 

Två branscher där upprop mot sexuella trakasserier startades är politiken 

(#imaktenskorridorer) och teater- och filmbranschen (#tystnadtagning)5. Branschuppropet 

inom svensk politik resulterade i över 1300 underskrifter och flera hundra vittnesmål om hur 

kvinnor blivit utsatta för allt från sexistiska kommentarer till våldtäkter6. En artikel där 

kvinnor inom politiken berättar om sina upplevelser avslutas med: “Till alla mäktiga män 

som skrämt, tystat och förgripit sig på våra politiska medsystrar: vi är färdiga med att se oss 

över axeln. Nu är det er tur.”7. I en annan artikel skriven av några av kvinnorna bakom 

uppropet framhäver de att fokus bör ligga på strukturerna som möjliggör fenomenet istället 

för på enskilda fall. Samtidigt poängterar de att det är samma maktstrukturer som ligger till 

grund för problemet i samtliga branscher och att problemet finns överallt i samhällets alla 

nivåer8. 

1.1 Från rösträttsreform till metoo 

Detta avsnitt avser beskriva bakgrunden till metoo-uppropet, dess uppkomst och syfte. 

Avsnittet ger även en översiktlig bakgrundsbeskrivning av kvinnans inträde i politiken för att 

illustrera vilka samhällsstrukturer och normer dagens samhälle bygger på.  

 
                                                
1 Eduards, 2018. 
2 Ibid. 
3 Ibid.  
4 Ohlin & Sköld, 2017. 
5 Ibid. 
6 1300 kvinnliga politiker vittnar om övergrepp, 2017. 
7 “I maktens korridorer ser vi oss över axeln”, 2017. 
8 Andersson, 2017. 
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1.1.1 Kvinnors inträde i politiken 

De senaste århundradena har ojämlikheten formellt sett försvunnit men informellt är den 

fortsatt närvarande. Detta beror mycket på den könssegregerade arbetsmarknaden som 

uppkommit med industrialisering och reformering av offentlig sektor. Kvinnor kämpar 

fortfarande för att få samma rättigheter som män och även om det går framåt är utvecklingen 

långsam9. 1919 införde riksdagen, efter påtryckningar från bland annat kvinnoorganisationer 

och suffragetterna10,  demokrati och parlamentarism vilket gjorde att kvinnor formellt blev 

medborgare med rättigheter att rösta och ställa upp i valen11. Vid valet 1921 var första gången 

kvinnor fick praktisera sin rösträtt och då valdes fem kvinnor in i riksdagen12. Under 

mellankrigstiden var den kvinnliga representationen fortsatt låg med en nivå på 1,3-2,6 

procent13 och under 1940-talet lades jämställdhetsfrågan på is som följd av världskriget som 

rasade14. Efter krigets slut tredubblades den kvinnliga representationen men den förblev 

likväl låg fram till 1960-talet15. 

 

Kvinnors intåg i demokratin blev inte som planerat utan resulterade i politisk segregering 

mellan män och kvinnor där partierna inordnade kvinnliga politiker i en ”egen politisk 

värld”16. Partierna bildade kvinnoförbund som enbart drev frågor som ansågs kvinnliga vilket 

resulterade i en uppdelning där kvinnor drev ”kvinnofrågor” och män ”mansfrågor”. 

Kvinnofrågorna rörde bland annat hemmet, barnomsorg och mödrars välfärd17, frågor som 

tidigare nedvärderats av de patriarkala makterna. Mellan 1930-talet och 1960-talet 

upprättades ett ”osynligt kontrakt” som byggde på hushållsdemokrati där männen hade 

ansvar för ”det stora hushållet”18 och kvinnor för det lilla, och där männen som 

representerade politiken styrde över kvinnornas välfärd19.  

 

På 1960-talet hade den kvinnliga representationen i riksdagen ökat och låg på runt tio 

procent20. Vid denna tid började även hemmafruidealet och de stereotypa könsrollerna 

                                                
9 Magnusdottir m.fl., 2018. 
10 Hirdman, 1992, s.205. 
11 Ibid, s. 205. 
12 Ibid, s.206. 
13 Ibid, s.206. 
14 JämO, 2018. 
15 Hirdman, 1992, s.206. 
16 Ibid, s.206. 
17 Ibid, s.206. 
18 Ibid, s.206. 
19 Ibid, s.209. 
20 Ibid, s.214. 
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ifrågasättas och kvinnoorganisationer som Grupp 8 verkade för att uppmärksamma kvinnor 

och mäns lika rättigheter. 1970-talet bjöd på flera jämställdhetsreformer, bland annat infördes 

särbeskattningen som gjorde det lönsamt för båda makar i hushållet att yrkesarbeta. Dock 

blev arbetsmarknaden tydligare könsuppdelad vilket mestadels berodde på att merparten 

nyanställda inom vård, omsorg och skola i den expanderande offentliga sektorn var kvinnor. 

På 1980-talet genomfördes ett brytprojekt för att råda bot på den könssegregerade 

arbetsmarknaden och myndigheten Jämställdhetsombudsmannen bildades med uppgift att 

bland annat motverka könsdiskriminering i arbetslivet. 21 På 1990-talet hade 

kvinnorepresentationen i riksdagen ökat markant och låg på cirka 40 procent22. Sexualisering 

av kvinnor i media började diskuteras och det infördes striktare lagstiftning kring våldtäkt 

och diskriminering23. Under tidigt 1990-tal minskade emellertid kvinnorepresentationen i 

riksdagen vilket startade initiativet Stödstrumporna24, ett kvinnligt nätverk som bland annat 

krävde halva makten. Stödstrumporna satte press på dåvarande partier vilket resulterade i att 

Socialdemokraterna inrättade en regel om lika många kvinnor som män på vallistorna25 och 

vid valet 1994 erhöll kvinnor halva regeringsmakten26.  

 

2014 var första gången som antalet kvinnor i riksdagen minskat två år i rad27 och 

könsfördelningen i riksdagen är i dag 43,6 procent kvinnor och 56,4 procent män. Den 

kvinnliga representationen skiljer sig mellan riksdagspartierna där Vänsterpartiet och 

Moderaterna har fler kvinnliga ledamöter än män. För Sverigedemokraterna och Liberalerna 

däremot är cirka var fjärde ledamot kvinna28.  

1.1.2 Metoo 

Metoo-rörelsen startades av Tarana Burkes år 2006 för att uppmärksamma det sexuella våld 

svarta kvinnor utsätts för. Under hösten 2017 avslöjades att filmproducenten Harvey 

Weinstein enligt åtskilliga kvinnor gjort sig skyldig till sexuella trakasserier och våldtäkter. 

Skådespelerskan Alyssa Milano, en av de utsatta, uppmanade kvinnor att via sociala medier 

                                                
21 JämO, 2018. 
22 Hirdman, 1992, s.214. 
23 JämO, 2018. 
24 Genusordningen, 2004. 
25 Stödstrumporna, 2018. 
26 JämO, 2018. 
27 Holender & Carp, 2014. 
28 SCB, 2018. 
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dela med sig av sina erfarenheter av trakasserier. Uppropet spred sig till fler branscher och 

länder och är grunden till det som i dag kallas för metoo-rörelsen.29  

  

Branschuppropet #imaktenskorridorer startades för att synliggöra sexuella trakasserier inom 

politiken. Aida Badeli och Sandra Fogelberg, båda miljöpartister, skapade i november 2017 

en Facebookgrupp för kvinnor inom svensk politik för att samla vittnesmål och signaturer till 

det kollektiva uppropet. 30  

1.2 Sexuella trakasserier som samhällsproblem 

Att sexuella trakasserier tystas ner är ett fenomen som inte är exklusivt för någon bransch 

utan det finns uppenbarligen överallt. Med #metoo uppkom branschupprop efter 

branschupprop där alltifrån journalister till politiker och musiker berättade om sina 

upplevelser. Uppropet har blivit en global rörelse vars syfte är att synliggöra patriarkala 

strukturer, den makt många anser att dessa strukturer tilldelar män samt hur många män 

genom att sexuellt trakassera kvinnor missbrukar denna makt31. 

 

Vi finner det både intressant och relevant att närmare studera hur det kan komma sig att det 

ser ut som det gör. Filosofer och statsvetare har i alla tider tagit fram teorier om makt och vi 

ämnar studera två teorier som berör makt, tystnadskultur, genus och sexualitet. Vår avsikt är 

att applicera dessa teorier på berättelser kvinnliga politiker delat under hashtaggen 

#imaktenskorridorer i syfte att förklara just denna form av makt och bidra med möjliga 

förklaringar till vad som i detta fall gjort att sexuella trakasserier uppkommer och pågår. 

Eftersom vi utgår från en specifik bransch kommer vårt resultat självklart speglas av detta 

men mäns sexuella trakasserier mot kvinnor och hur dessa tystas ner är ett 

världsomspännande fenomen och genom att använda välkända teorier om makt och genus 

menar vi att våra resultat kommer gå att applicera på andra liknande fall. 

 

Statsvetenskaplig relevans uppnås då fokus är politiker och sexuella trakasserier på politiska 

institutioner. De maktstrukturer och den tystnadskultur vi kommer studera genomsyrar hela 

samhället och relationen mellan kvinnor och män är i sig en fråga som ofta är uppe för 

politisk diskussion, vilket bidrar till studiens utomvetenskapliga väsentlighet. Eftersom den 

                                                
29 Eduards, 2018.  
30 1300 kvinnliga politiker vittnar om övergrepp, 2017. 
31 Eduards, 2018.  
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politiska sfären är inflytelserik är det viktigt att studera detta närmare då många kvinnor som 

rapporterat om sexuella trakasserier slutat sina uppdrag i samband med övergreppen. Detta är 

av statsvetenskaplig relevans då det kan ses som ett hot mot demokratin inom politiken och 

allas rätt att delta och arbeta i den på lika villkor. 

1.3 Syfte 

Syftet med vår studie är att, utifrån de händelser som uppdagats i samband med 

branschuppropet #imaktenskorridorer, med hjälp av Maud Eduards och Carole Patemans 

teorier som berör makt, tystnadskultur, sexualitet och genus finna möjliga förklaringar till 

varför sexuella trakasserier inom politiken existerar.  

1.4 Frågeställningar 

- Baserat på vittnesmålen, vilka maktstrukturer går utifrån Eduards och Patemans teorier att 

skönja inom de politiska institutionerna?  

- Baserat på vittnesmålen, går det att utifrån Eduards och Patemans teorier finna tecken på 

tystnadskultur inom de politiska institutionerna?  

- Hur förklarar Eduards och Patemans teorier att sexuella trakasserier existerar inom 

politiken?  

1.5 Begrepp 

Sexuella trakasserier:  I Sverige finns lagstiftning mot sexuella trakasserier på arbetsplatsen32 

och vi kommer därför använda Diskrimineringsombudsmannens definition av detta. Det är 

lagstadgat att arbetstagare har rätt att besparas sexuella trakasserier på arbetet, både från chef 

och övriga kollegor. Det är även lagfäst att arbetsgivaren, om sexuella trakasserier 

uppkommer, är skyldig att vidta åtgärder som ska hindra förövaren att upprepa det inträffade. 

De arbetsrelaterade sexuella trakasserier som omfattas av diskrimineringslagen är, utöver 

sådant som händer på arbetsplatsen, situationer som uppkommer utanför ordinarie arbetstid 

men som har koppling till arbetet. Detta kan vara om övergreppet skett på en tjänsteresa eller 

annat event anordnat av arbetsgivaren. Exempel på sexuella trakasserier som nämns är 

ovälkomna komplimanger och beröringar, nedvärderande kommentarer eller bilder och 

sexuella anspelningar.33 Det är alltid den utsatta som har tolkningsföreträde rörande huruvida 

handlingen i fråga är kränkande eller inte och det kan således vara fråga om sexuella 

                                                
32 Alm, 2018. 
33 DO, 2017. 
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trakasserier även om händelsen inte ordagrant exemplifieras i nyssnämnd bestämmelse.34 I 

detta arbete låter vi sexuellt ofredande och sexuella övergrepp falla inom ramen för sexuella 

trakasserier vilket innebär att exempelvis våldtäkt räknas som sexuella trakasserier. Sexuellt 

ofredande som att göra intrång på någons sexuella integritet genom att exempelvis medvetet 

vidröra personens könsorgan35 räknar vi därför också som sexuella trakasserier. 

 

Branschupprop:  Nationalencyklopedin definierar upprop som en uppmaning till allmänheten 

att vidta vissa åtgärder. Uppmaningen distribueras ofta till allmänheten via media36, och även 

om sociala medier som Facebook och Instagram inte räknas till traditionella massmedier 

fungerar de som kanaler för informationsspridande37 vilket gör dem till användbara verktyg 

för spridandet av en allmän uppmaning som #metoo. En bransch är ett område inom en viss 

yrkeskategori där likartad verksamhet bedrivs38 och i detta fall är branschen alltså politiken. 

#imaktenskorridorer är således en uppmaning om vissa åtgärder, uppmärksammandet av 

sexuella trakasserier, riktad till arbetstagare som är yrkesverksamma på politiska institutioner 

eller på annat sätt arbetar i den politiska branschen. 

 

Tystnadskultur: I samband med metoo-rörelsen och de branschupprop som uppkommit i dess 

kölvatten talas mycket om att en bidragande faktor till sexuella trakasserier är en rådande 

tystnadskultur39. Någon definition av ordet tystnadskultur har vi inte funnit men den 

legitimerade psykoterapeuten Kristina Östberg menar att en tystnadskultur kan uppstå 

överallt och att det rör sig om maktutövande där en förövare tillåts trycka ner sitt offer så 

länge iakttagarna inte reagerar. Det rör sig alltså inte om ömsesidig dragningskraft utan om 

att genom att trycka ner en annan person få eller påvisa makt. Så länge åskådarna inte gör 

motstånd får förtrycket fortsätta och ju längre det fortgår desto mer normaliserat blir det och 

desto mer vedertagen blir tystnadskulturen. Något som kännetecknar en tystnadskultur är 

enligt Östberg att förtryck får fortgå trots att flera vet om det och misstycker. Att ingen säger 

ifrån beror ofta på den överhängande risken att själv drabbas av trakasserierna om inte fler 

sluter upp och gör motstånd.40  

 

                                                
34 Alm, 2018. 
35 Sexuellt ofredande, 2018. 
36 Upprop, 2018. 
37 Eriksson & Weibull, 2018. 
38 Bransch, 2018. 
39 Agardh & von Schantz, 2018. 
40 SVT Rapport, 2017. 
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Makt och maktstrukturer: De teorier vi kommer tillämpa har båda egna definitioner av vad 

makt innebär41. En generell maktdefinition är dock när en person får en annan att agera enligt 

sin vilja.42 En struktur definieras som relationer mellan komponenterna i en helhet43, 

exempelvis inbördes relationer mellan människor i en grupp. När vi här talar om 

maktstrukturer menar vi således mönster och normer som finns rörande maktrelationer 

mellan berörda personerna i vittnesmålen vi studerar. 

1.6 Kommande disposition 

Vår uppsats inleds med en redogörelse för använd metod för att fortsätta med en 

sammanfattning av relevanta delar ur de två valda teorierna. Vi kommer sedan presentera det 

resultat vi fått fram av genomgång av vittnesmålen för att sedan analysera detta resultat 

utifrån de två teorierna. Vi avslutar med en slutsats och sedan följer källförteckning och 

bilagor.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

                                                
41 Se kapitel 4 Teori. 
42 Korpi, 2018. 
43 Struktur, 2018. 
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2 Metod 
Studien utgörs av en teoritillämpning på empiriskt material bestående av de vittnesmål från 

utsatta politiker vi lyckats få tag på. Totalt är det ungefär 250 politiker som i den slutna 

Facebookgruppen startad av Badeli och Fogelberg delat sina upplevelser men merparten av 

dessa har inte offentliggjorts. Vi har tagit del av de 62 vittnesmål som offentliggjorts via 

bland annat uppläsning i riksdagen och baserar vår undersökning på dessa.  

 

Vi kommer i studien kombinera kvantitativ innehållsanalys och kvalitativ textanalys. Vi är 

medvetna om fördelarna med konsekvent användande av en enskild metod men har ändå 

beslutat att en kombination här är att föredra. Även om båda metoder syftar till att tolka 

innehållet i ett material44 är tillvägagångssätten och därmed fokus för metoderna olika45. För 

att få en mer heltäckande bild av materialet anser vi det därför lämpligt att kombinera 

metoderna. Vi kommer oavsett metod fokusera på att studera interaktionen46 mellan den 

utsatta och den som utsätter med målet att skönja olika maktrelationer som kan påverka 

förekomsten av sexuella trakasserier. Fokus kommer ligga på de innehållsliga variablerna 

vilket innebär att vi inte kommer studera exempelvis vittnesmålens längd utan fokusera på 

innehållet47. 

 

Eftersom syftet med studien är att bidra med möjliga förklaringar till sexuella trakasseriers 

förekomst inom politiken blir arbetet av förklarande snarare än beskrivande karaktär48. 

Beskrivning av fenomenet bidrar vittnesmålen med och det blir därför vår uppgift att, utifrån 

relevanta teorier, förklara existensen av fenomenet sexuella trakasserier inom politiken49. 

2.1 Kvantitativ innehållsanalys 

Studien kommer delvis bestå av en kvantitativ innehållsanalys då vi mäter hur ofta några av 

våra oberoende variabler50 förekommer i vittnesmålen 51. Vår beroende variabel är 

förekomsten av sexuella trakasserier inom politiken, medan olika egenskaper hos 

                                                
44 Esaiasson m. fl., 2017, s. 199. 
45 Ibid, s. 198, s. 211. 
46 Ibid, s. 50. 
47 Ibid, s. 205. 
48 Ibid, s. 27. 
49 Ibid, s. 28. 
50 Ibid, s. 52. 
51 Ibid, s. 198. 
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vittnesmålen fungerar som oberoende variabler som kan påverka fenomenet. En kategori där 

angreppssättet är kvantitativt är ålder på påstådd förövare i relation till ålder på den utsatta. I 

detta fall kommer vi ställa upp en tabell över hur många av förövarna som vid övergreppet 

var äldre än den utsatta. 

 

2.2 Kvalitativ textanalys 

Studien kommer kompletteras med en kvalitativ textanalys52. Studien utgörs av en enskild 

analys, men de olika oberoende variablerna hanteras med antingen kvantitativt eller 

kvalitativt angreppssätt beroende på karaktär. Tillvägagångssättet kommer dock vara 

detsamma, där vi systematiskt53 kommer gå igenom samtliga vittnesmål utifrån de 

analysscheman vi utformat med hjälp av tillämpade teorier (se avsnitt 2.5).  

  

Variablerna i den kvalitativa delen kommer delas in i relevanta kategorier som möjliggör en 

systematiserad undersökning54. Vi kommer ha bestämda svarskategorier för vilka olika 

”värden” variablerna kan anta55 och kommer exempelvis granska vittnesmålen i jakt på 

tecken på att den utsatta fått utstå muntliga trakasserier56. Värden variablerna i detta fall kan 

anta är exempelvis att den utsatta blivit omtalad utifrån utseende istället för yrkesmässig 

prestation. 

 

Målet är att genom noggrann genomgång av materialet skönja det ur våra teoriers perspektiv 

mest väsentliga innehållet57. Variablerna ska fungera som verktyg i jakten på möjliga 

förklaringar till förekomsten av samhällsfenomenet sexuella trakasserier58. Eftersom studien i 

stor utsträckning berör maktrelationer kommer vår textanalys ha drag av kritisk analys59 men 

vi kommer även använda oss av normanalys eftersom rådande normer och samhällsstrukturer 

är en viktig del i uppkomsten av de maktrelationer vi kommer studera60. 

 

 

                                                
52 Ibid, s. 211. 
53 Fejes & Thornberg, 2015, s. 258. 
54 Esaiasson m. fl., 2017, s. 213. 
55 Ibid, s. 222. 
56 Ibid, s. 198. 
57 Ibid, s. 211. 
58 Ibid, s. 218. 
59 Ibid, s. 214. 
60 Ibid, s. 215. 
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2.3 Avgränsningar 

Studien behandlar enbart den del av uppropet metoo som berör sexuella trakasserier inom 

svensk politik och som uppmärksammats under hashtaggen #imaktenskorridorer. Eftersom 

sexuella trakasserier förekommer i de flesta partier i Sverige61 och partitillhörighet är 

irrelevant för studien fokuserar vi inte på specifika partier utan på svenska politiker i stort. 

2.4 Val av analysenheter 

Våra analysenheter består av vittnesmål svenska politiker offentliggjort under hashtaggen 

#imaktenskorridorer. Vid val av analysenheter har vi tillämpat tillgänglighetsurval62 där vi 

samlat in varje vittnesmål vi hittat. Vittnesmålen har delats via Svenska Dagbladet och 

Instagramkontot I maktens korridorer som drivs av Aida Badeli och Sandra Fogelberg, 

kvinnorna bakom Facebookgruppen som startade branschuppropet #imaktenskorridorer. En 

del vittnesmål delades via uppläsning i riksdagen och Göteborgs kommunfullmäktige. 

Vittnesmålen delade via Svenska Dagbladet63, Instagram64 och Feministiskt Perspektiv65 är i 

textform vilket gjorde att vi kunde kopiera dem rakt av. Övriga vittnesmål transkriberade vi 

utifrån uppläsningen i riksdagen66 och Göteborgs kommunfullmäktige67. Eftersom vi inte vill 

riskera att undermedvetet utesluta vittnesmål som bestrider vår teori68 har vi använt samtliga 

vittnesmål vi hittat med undantag för dubbletter. Vi är medvetna om att studien kan medföra 

etiska dilemman69 då ämnet är både intimt och känsligt men eftersom samtliga vittnesmål är 

anonyma och de utsatta själva valt att offentliggöra sina upplevelser anser vi studien vara 

genomförbar även ur etiska perspektiv. Emellertid kan vittnesmålens anonymitet verka 

skadligt för studiens validitet eftersom vi inte vet vem som ligger bakom berättelserna och 

huruvida de är sanna eller inte. Vi menar dock att någon egentlig anledning att misstro 

sanningshalten i vittnesmålen inte existerar, och eftersom sexuella trakasserier är ett 

världsomspännande fenomen blir studiens resultat av externt värde70 även om något 

vittnesmål skulle visa sig oriktigt. 

 

                                                
61 Bouvin, 2017.  
62 Esaiasson m. fl., 2017, s. 271. 
63 ”I maktens korridorer ser vi oss över axeln”, 2017. 
64 Badeli Rohani, Aida & Fogelberg, Sandra, 2017. 
65 Feministiskt Perspektiv, 2018.  
66 Uppläsning av vittnesmål från me too-upprop, 2017. 
67 Göteborg kommunfullmäktige, 2017. 
68 Fejes & Thornberg, 2015, s. 262. 
69 Ibid, s. 268. 
70 Esaiasson m. fl., 2017, s. 89. 
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2.5 Analysschema 

Eftersom samtliga analysenheter berör samma ämne kommer vi använda analysschemat för 

att kategorisera vittnesmålen. Vi kommer börja med att skapa breda kategorier för att 

möjliggöra en grovindelning av vittnesmålen71 för att fortsätta med mer specifik 

kategorisering vilket är nödvändigt eftersom det fenomen vi önskar förklara är komplext och 

inga vittnesmål är identiska72. 

 

I skapandet av kategorier för analysschemat har vi utgått från centrala tankar och begrepp i 

valda teorier för att på så sätt definiera de egenskaper hos analysenheterna som är relevanta 

för studien73.   

  

Vi kommer använda dessa begreppsdefinitioner för att bygga ett analysschema som ska tjäna 

till mätinstrument i studien74. De teoretiska definitionerna av relevanta begrepp kommer 

operationaliseras75 genom att vi konsekvent tillämpar analysschemat på varje vittnesmål 

utifrån de olika kategorierna. Vi kommer skapa ett analysschema för varje kategori och gå 

igenom samtliga vittnesmål utifrån dessa, där analysschemat är konstruerat så att varje 

vittnesmål bara kan anta ett variabelvärde per kategori76. Resultaten kommer vi sedan 

sammanfatta i tabeller. För varje kategori har vi ställt upp tolkningsregler77 som kan användas 

om det är otydligt vilket värde variabeln ska tilldelas. Vi ämnar stärka studiens validitet 

genom att använda denna metod som vi anser minimera riskerna för att undersöka något 

annat än planerat78.  

  

Här följer ett exempel på analysschema. Detta analysschema avser mäta påstådd förövares 

kön. Övriga tolkningsregler, analysscheman och tabeller återfinns i Bilaga 2.  

Figur 1: 

                                                
71 Ibid. 
72 Ibid, s. 45. 
73 Ibid, s. 48. 
74 Ibid, s. 55. 
75 Ibid. 
76 Ibid, s. 205. 
77 Ibid, s. 199. 
78 Ibid, s. 258. 
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Tolkningsregler: Det måste uttryckligen stå ”man”, ”han”, ”kvinna” eller ”hon” eller annat 

som tydligt visar vilket kön påstådd förövare har för att vi ska kunna kategorisera det som att 

påstådd förövare är man eller kvinna. Om det inte nämns uttryckligen tolkar vi det som att 

påstådd förövares kön inte omnämns. 

2.6 Generalisering 

Eftersom urvalsmetoden är strategisk, antal analysenheter förhållandevis litet79 och gruppen 

av väsentliga textproducenter är avgränsad80 finns risk att betvivla möjligheten till generell 

slutsatsdragning. En statistisk generalisering kommer inte kunna dras81 men här vill vi 

åberopa Robert K. Yins tankar om att statistisk generalisering inte är det enda sättet att 

generalisera resultatet från en kvalitativ studie på82. Våra analysenheter kan inte räknas som 

stickprov dragna ur en generaliserbar population på det sätt som är brukligt inom statistisk 

generalisering83 eftersom det knappt går att urskilja en population i statistisk bemärkelse. 

Istället kommer vi tillämpa analytisk generalisering på vårt resultat och på så sätt bidra med 

djupare förståelse84 för sexuella trakasseriers uppkomst och existens. Våra resultat kan dock 

inte tillämpas på samtliga fall av sexuella trakasserier i arbetslivet eftersom våra 

analysscheman är grundade på den specifika situation vi studerar och resultatet baseras på 62 

vittnesmål som alla beskriver unika händelser. Genom att med hjälp av våra två teorier 

definiera olika relevanta begrepp kan studien emellertid ligga till grund för vidare studier av 

likartade situationer där samma eller snarlika begrepp är centrala85.  

                                                
79 Ibid, s. 226. 
80 Ibid, s. 225. 
81 Yin, 2013, s. 223. 
82 Ibid, s. 102. 
83 Ibid. 
84 Ibid, s. 103. 
85 Ibid 
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2.7 Val och användning av teorier 

Vi kommer applicera två teoretikers tankar på resultaten från genomgången av vittnesmålen. 

Eftersom teorierna delvis tjänar till att begreppsliggöra företeelsen vi studerar86 har vi valt de 

teorier vi anser bäst lämpade87, baserat på vad de behandlar. Både Maud Eduards och Carole 

Pateman är två välkända namn som bland annat presenterat teorier kring patriarkala strukturer 

och könsmaktsordning. Detta menar vi är relevanta infallsvinklar för vår studie som baseras 

på berättelser om sexuella trakasserier där påstådd förövare är man och den utsatta någon som 

definierar sig som kvinna. Vi är medvetna om att andra förklaringar till uppkomsten av 

sexuella trakasserier kan finnas men eftersom det ofta rör sig om maktrelationer hoppas vi 

genom att applicera dessa teorier kunna bidra med några möjliga förklaringar till existensen 

av sexuella trakasserier inom politiken. Patemans teorier utgörs delvis av kritik av 

kontraktsteoretikernas tankar om skapandet av civilsamhället88 och Eduards diskuterar bland 

annat könsmaktsordning inom politiken89 vilket ytterligare stärker möjligheten för lyckad 

användning av deras teorier i vår studie. 

  

Användningen av Pateman och Eduards kommer bestå i att anlägga deras teoretiska 

perspektiv på studien genom att utifrån dem skapa kategorier som kan hjälpa oss urskilja hur 

tystnadskultur och maktstrukturer uttrycks i texterna. Vi kommer sedan applicera samma 

teorier på de uttryck för makt och tystnadskultur vi finner i vittnesmålen och med hjälp av 

dessa presentera möjliga förklaringar till sexuella trakasseriers existens inom svensk politik90. 

De teorier vi valt ska alltså sammanbinda data med resultat och på så sätt stärka studiens 

validitet91. 

 

 

 

 

 

 

                                                
86 Fejes & Thornberg, 2015, s. 266. 
87 Ibid, s. 257. 
88 Pateman, 1988. 
89 Eduards, 2008. 
90 Fejes & Thornberg, 2015, s. 189. 
91 Esaiasson m. fl., 2017, s. 259. 
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3 Eduards och Pateman: den underordnade kvinnan  
Vi kommer i studien använda Eduards och Patemans verk både som teori och tidigare 

forskning. Detta eftersom även om det gjorts en del studier om trakasserier på arbetsplatsen92 

har dessa studier främst berört konsekvenser av trakasserierna och inte varför de 

uppkommer93. Dessa har inte heller nödvändigtvis berört just sexuella trakasserier, och 

antalet studier om sexuella trakasserier i arbetslivet är limiterat94.  Eftersom vi studerar ett 

specifikt branschupprop inom metoo-rörelsen som uppkom under hösten 2017 menar vi även 

att noggranna studier inte hunnit genomföras än. Det finns ett antal kandidatuppsatser som 

behandlar metoo-rörelsen95 men dessa kan inte räknas som tidigare forskning. Eduards 

diskuterar visserligen inte metoo-rörelsen men hon presenterar tankar och gjorda 

undersökningar kring kvinnlig organisering, tystnadskultur och sexuella trakasserier inom 

politiken vilket gör hennes verk till applicerbara på vår studie. Pateman fokuserar på politiska 

och sexuella rättigheter och hur dessa beror på könstillhörighet vilket gör även hennes tankar 

relevanta.  

 

Nedan presenterar vi de två teorier vi kommer tillämpa på vittnesmålen. Eftersom vi kommer 

genomföra analysen utifrån dessa teoriers perspektiv avslutar vi varje delkapitel med ett 

avsnitt där vi presenterar de analysscheman vi skapat utifrån respektive teori. Samtliga 

analysscheman grundar sig i antingen Eduards eller Patemans tankar men för vissa aspekter 

som både Pateman och Eduards tar upp har vi skapat ett gemensamt analysschema. För 

fullständig förteckning över analysscheman och tabeller, se Bilaga 2.  

 
3.1 Maud Eduards om maktstrukturer och tystnadskultur 
Maud Eduards är en svensk statsvetare som länge bedrivit forskning kring makt, kön och 

politik ur ett feministiskt perspektiv. Hon studerar bland annat mäns våld mot kvinnor och 

fokuserar främst på Sverige och Norden.96 Eduards har publicerat flera böcker och texter där 

hon bland annat presenterar teorier kring kvinnors villkor i demokratin och hur kroppen i 

högsta grad är politisk.97 

                                                
92 Oxford Research, 2012. 
93 Ibid, s. 24-26. 
94 Ibid, s. 23. 
95 Aldén & Rundfelt, 2018; Bratt & Hill, 2018; Mikaelsdotter, 2018. 
96 Stockholms universitet, 2017. 
97 Eduards, 2008; Eduards, 2007. 
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3.1.1 Tillskrivna könsskillnader och makten däri 

I Förbjuden handling diskuterar Eduards möjliga tolkningar av motståndet kvinnor som 

organiserar sig möter och hur det kan komma sig att kvinnorörelser fortfarande ses som något 

kontroversiellt trots att kvinnor i decennier gjort massuppror mot det förtryck män utsätter 

dem för. Eduards presenterar samhällets rådande normer och hur dessa rimmar dåligt med 

kvinnors organisering. Eduards menar att den politiska ordning som etablerats i Sverige ger 

kvinnor litet politiskt handlingsutrymme och hon vill belysa att kön har stor betydelse inom 

politiken. Hon presenterar dels egna teorier men hänvisar även till inom feminismen välkända 

namn som Judith Butler och Catharine MacKinnon.98 

 

Eduards tar upp hur synen på skillnaden mellan män och kvinnor påverkar maktförhållandena 

i samhället och refererar till MacKinnon som menar att det är tanken om att det finns en 

skillnad mellan könen som befäster och legitimerar rådande maktordning. MacKinnon 

uttrycker att ”det yttersta uttrycket för förtryck är mäns sexualiserade våld mot kvinnor”99. 

Det är många som provoceras av att män blir utpekade som ansvariga för kvinnors förtryck. 

Eduards menar att anledningen till att sådana beskyllningar ger upphov till upprörda känslor 

är att det finns en föreställning om att könsneutralitet ”ska” råda i den svenska demokratiska 

ordningen.100 Dock belyser Eduards även att det är problematiskt att tala om kön i politisk 

bemärkelse.101 Risken för att återskapa eller åtminstone befästa rådande könsmaktsordning är 

överhängande om diskussionen särskiljer män och kvinnor och karaktäriseras av uttryck som 

”män i grupp”.102  

  

En viss skillnad har dock uppvisats gällande hur kvinnor och män väljer att engagera sig. 

Kvinnor tar oftare än män sin tillflykt till områden utanför den politiska arenan vilket 

Eduards anser bero på att kvinnor i större utsträckning än män är missnöjda med att kvinnor 

inom parlamentarismen ses som de avvikande. Hon presenterar även tanken om så kallad 

feministisk solidaritet, att kvinnor ses som specifika och underordnade i förhållande till de 

allmänna och överordnade männen och att kvinnan måste organisera sig kollektivt eftersom 

                                                
98 Eduards, 2008, s. 10. 
99 Ibid,  s. 15. 
100 Ibid, s. 103. 
101 Ibid, s. 11. 
102 Ibid, s. 107. 
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de är kollektivt uteslutna103. Eduards presenterar även resultat som visar att trots att Sverige 

har en riksdag som till 40 procent består av kvinnliga ledamöter är de kvinnliga väljarna inte 

nöjda med vilka frågor som får genomslag i politiken.104 Politiken är mansdominerad och en 

kvinna som försöker stiga in i den världen blir avvikande enbart genom att vara kvinna, och 

hon benämns allt som oftast ”kvinnlig politiker” till skillnad från sina manliga kollegor som 

enbart kallas ”politiker”105.   

 

Eduards menar att politiskt aktiva män anses vara just politiker och att mannen är normen 

även där. En kvinna som kommer in i politiken måste enligt Eduards försöka parera mellan 

förväntningen om att hon ska driva kvinnofrågor samtidigt som hon inte får vara för obekväm 

utan måste rätta sig efter det som männen gör, eftersom det är det allmängiltiga. Om hon ska 

få något handlingsutrymme att driva kvinnofrågor måste hon paradoxalt nog driva helt andra 

frågor eftersom hon annars riskerar uppfattas provocerande och därmed gå miste om det 

handlingsutrymme hon behöver för att kunna driva någon fråga över huvud taget.106 Är 

åsikterna alltför ”radikala” får de inget gehör, men den som anpassar sig efter spelreglerna i 

den nuvarande parlamentariska demokratin kommer aldrig få mer handlingsutrymme än vad 

sittande makthavande anser vara rimligt, vilket skapar något av en moment 22-situation för 

kvinnor som vill påverka samhället idag107. En kvinna kan till skillnad från mannen inte få 

några särskilda förmåner, hon kan enbart få förmåner som är bra för alla, inklusive 

männen108. Eduards menar även att maktrelationen inom politiken ser ut som så att den enes 

närvaro per automatik innebär den andres frånvaro. I det här fallet är det mannen som är 

närvarande och pekar ut kvinnan som politisk avvikelse. Eduards menar att denna påstådda 

olikhet mellan man och kvinna används som en ursäkt att underordna kvinnan istället för att 

se det som en ogynnsam orsak till hennes maktlösa ställning. Maktrelationen ses som av 

naturen given och inte alls som något skapat av en patriarkal struktur.109  

 

 

                                                
103 Ibid, s. 64. 
104 Ibid, s. 34. 
105 Ibid, s. 107. 
106 Ibid, s. 149. 
107 Ibid, s. 103. 
108 Ibid, s. 123. 
109 Ibid, s. 36. 
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3.1.2 Kroppen som politik 

I sin diskussion om den kvinnliga kroppen och dess betydelse för upprätthållandet av 

könsmaktsordningen hänvisar Eduards till Carole Pateman som menar att kvinnokroppens 

tillgänglighet fungerar som ett sammanfogande lim som håller ihop maktordningen till 

männens fördel. Eduards fortsätter detta resonemang med att hävda att skuldbeläggning av 

den utsatta är ett effektivt sätt att inskränka vederbörandes handlingsfrihet. Eduards menar att 

kvinnan reduceras till att bara vara en kropp och att hon därmed fråntas sin förmåga att 

handla och agera, och att det enda hon inom ramen för objektifieringen tillåts göra är att 

snällt ”be att få bli behandlad”110. 

 

I Kroppspolitik – om moder Svea och andra kvinnor hävdar Eduards att kvinnan i så hög 

utsträckning enbart är en kropp att hon inte kan betraktas som människa om hon inte 

samtidigt förnekar sin kropp och att det är ett problem som mannen inte behöver tampas med 

eftersom han redan, naturligt, är människa. Eduards menar att samhällets politiska ordning 

bestäms av det kroppsliga och att de ”naturliga” uppdelningar mellan könen som finns bidrar 

till att skapa föreställningar om att vi inte bara är olika till sättet utan också har olika 

skyldigheter som medborgare. Mannen tilldelas skyldigheten att skydda nationen medan 

kvinnan ansvarar över att föda barn. Eduards menar att detta bidrar till att kvinnan reduceras 

till ett sexuellt objekt vars uppgift är att reproducera medan män och maskulinitet förknippas 

med uppbyggnad och upprätthållande av nationen.111 

 

Männen dominerar politiken och i de politiska kretsarna råder något som Eduards kallar 

homosocialitet, en slags tyst men orubblig lojalitet män emellan som bidrar med en 

underförstådd känsla av att hålla varandra om ryggen.112 Även om inte alla män är 

våldsutövare och misshandlar kvinnor så drar samtliga män nytta av ett samhälle där kvinnan, 

den andra, inte kan känna sig trygg. Det är lättare att vinna makt om ens motståndare är 

otrygg och jobbar med ett ytterst begränsat handlingsutrymme.113 Eduards menar att en 

kvinnornas motsvarighet till homosocialiteten inte får möjlighet att utvecklas mellan 

kvinnliga politiker eftersom det till skillnad från den manliga solidariteten ses som ett hot, ett 

hat riktat mot män.114 Eduards menar även att något som vidare stärker homosocialiteten är 

                                                
110 Ibid, s. 139. 
111 Eduards, 2007, s. 20. 
112 Eduards, 2008, s. 106. 
113 Ibid, s. 114.  
114 Ibid, s.106. 
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att det i diskussioner om sexuella trakasserier är de utsatta kvinnorna som är i fokus och inte 

männen, förövarna. Ofta tillskrivs också problem med kvinnovåld andra kulturer än den 

svenska, och Eduards hävdar att föreställningen att västerlänningar är civiliserade och 

problemen kommer med invandrare inte är ovanlig i dessa frågor.115 

3.1.3 Motstånd mot kvinnlig organisering 

Att kvinnors avskilda organisering ses som manshat är inget nytt fenomen utan är enligt 

Eduards ett arv den västerländska samhällsteorin bär med sig sedan tiden då tänkare som 

Aristoteles och Freud var verksamma116. Detta motstånd mot kvinnlig organisering är så 

djupt rotat i vårt samhälle att den som organiserar sig oundvikligen kommer bli påhoppad och 

anklagad för manshat117. Listan över kampanjer som syftat till att uppmärksamma mäns våld 

mot kvinnor men som istället rört upp en diskussion om mansfientlighet kan göras lång och 

många upprörs över att männen, förövarna, behandlas orättvist.  

  

Eduards hävdar att kvinnor tvingas ta till utomparlamentariska medel eftersom de inte får 

gehör för sina önskemål och krav i den etablerade parlamentariska demokratin. Eftersom 

mannen är normen och dessa utomparlamentariska handlingar oftast genomförs av kvinnor 

har de genom historien tillskrivits i princip obefintlig legitimitet. På detta sätt menar Eduards 

att kvinnors politiska agerande förminskas till något som inte är politik och att det därför blir 

berättigat för män att inte lyssna på kvinnor som talar och kollektivt uttrycker en åsikt.118 

Eduards menar även att det finns en föreställning om att Sverige ligger i framkant vad gäller 

jämställdhet, och att det gör situationen problematisk. Eftersom diskursen i landet är att vi är 

bäst i världen på jämställdhet ses våldsnivån som naturlig och ingenting som behöver 

bekämpas 119. 

 
3.1.4 Analysscheman helt eller delvis grundade på Eduards tankar 
Analysschema 1: Kön på påstådd förövare. Denna aspekt är relevant eftersom Eduards 

hänvisar till föreställningar om att alla, män och kvinnor, är jämlika i dagens demokrati120. 

Analysschema 4: Skuldbeläggning vid tillkännagivande av övergreppets existens. Denna 

                                                
115 Eduards, 2007,  s. 55. 
116 Eduards, 2008, s. 134. 
117 Ibid, s. 129. 
118 Ibid, s. 66. 
119 Eduards, 2007, s. 122. 
120 Eduards, 2008, s. 103. 
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aspekt är relevant eftersom Eduards menar att kvinnor som organiserar sig ofta möts av 

anklagelser om manshat121.  

Analysschema 5: Motstånd vid fysiskt övergrepp. Denna aspekt är relevant eftersom Eduards 

menar att mannen är kvinnan överordnad122, och det är därför av vikt att studera huruvida 

påstådd förövare ger utsatt gehör vid motstånd. 

Analysschema 6: Larm 1. Detta analysschema avser mäta konsekvenser av att utsatt larmat 

om övergreppen och är relevant eftersom Eduards menar att det snarare är utsatta än påstådd 

förövare som diskuteras123.  

Analysschema 7: Larm 2. Detta analysschema avser undersöka om det i de fall den utsatta 

inte berättat om övergreppen anges varför. Detta är relevant utifrån Eduards tankar om 

tystnadskultur124 och kvinnans underordning125. 

Analysschema 8: Iakttagare. Denna aspekt är relevant utifrån Eduards tankar om 

homosocialitet126. 

Analysschema 9: Kvinnan som kropp. Denna aspekt är relevant utifrån Eduards tankar om 

hur kvinnan förminskas till att vara en kropp som en del i maktutövandet127. 

3.2 Carole Pateman om maktstrukturer och det sexuella kontraktet 

Carole Pateman är en brittisk statsvetare som inriktar sig på politisk teori ur ett feministiskt 

perspektiv128. Ett av hennes mest kända och omtalade verk är “The Sexual Contract” från 

1988 där hon kritiserar tankarna bakom det sociala kontrakt som ligger till grund för teorier 

presenterade av tänkare som Rousseau, Locke och Rawls129. Pateman menar att dessa tänkare 

i sin framställning av det sociala kontraktet missar halva historien eftersom de bortser från det 

hon kallar för det sexuella kontraktet och detta avtals stora påverkan på samhälle och 

samhällsstrukturer130.  

3.2.1 Kritik mot de klassiska kontraktsteoretikerna 

Pateman lägger i sitt välkända verk “The Sexual Contract” fram sina tankar kring de 

klassiska kontraktsteoretikernas sociala kontrakt och hon argumenterar för att de i sitt 
                                                
121 Ibid, s. 55. 
122 Ibid, s. 36. 
123 Ibid, s. 55. 
124 Ibid, s. 106. 
125 Ibid, s. 36. 
126 Ibid, s. 106. 
127 Eduards, 2007, s. 20. 
128 Bennich-Björkman, 2017. 
129 Samhällsfördrag, 2018. 
130 Hallberg, 2009, s. 255. 
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kontrakt helt bortser från det sexuella kontraktet som hon menar bör få ta lika stor del i de 

politiskteoretiska diskussionerna som det sociala kontraktet får131. Kontraktsteoretiker och de 

som i efterhand tolkat dessa får det ofta att framstå, menar Pateman, som att medborgare med 

det ursprungliga sociala kontraktet ersätter våldsamheten i naturtillståndet med ett jämlikt 

samhälle där medborgarna skyddas av staten132. Hon är villig att delvis hålla med om dessa 

tankar, men hävdar även att det sociala kontraktet är minst lika sexuellt som det är socialt 

genom att argumentera för att det hela rör sig om en patriarkal rätt till sex där kvinnan blir 

offer för mannens maktutövning133. Det sociala kontraktet är skapat utifrån en syn på att 

mannen ska vara fri och kvinnan ska vara underordnad134. Medborgerlig frihet framställs av 

kontraktsteoretikerna som en universell rättighet, vilket Pateman ställer sig kritisk till då hon 

anser att medborgerlig frihet enbart är ett “maskulint attribut”135 som grundar sig i samhällets 

patriarkala rättigheter som tillskrivits män136.  

  

Pateman menar att många felaktigt tolkat kontraktsteorierna som att när fadersväldet i 

naturtillståndet elimineras och ersätts med frihet blir patriarkatet utplånat och ersatt med ett 

jämlikt medborgarstyre137. Även om den faderliga makten lämnas i naturtillståndet menar 

Pateman att individer, männen, i det samhälle som skapas med det sociala kontraktet ändå 

sammanlänkas i ett brödraskap genom att de delar egenskapen av att vara män138. Individerna 

i Rousseau och andra tänkares samhällsfördrag är uteslutande män, och även om de inte 

agerar som fäder agerar de i form av män, vilket är ett brödraskap och en annan dimension av 

patriarkatet139. Det är detta Pateman syftar på när hon hänvisar till det sexuella kontraktet, 

som enligt henne är det som upprätthåller det maskulina patriarkatet och männens makt över 

kvinnor.140 När männen, bröderna, genom det sociala kontraktet tillskansar sig lika frihet och 

lika rättigheter innebär det även lika rättigheter till tillgång till kvinnan och hennes kropp141. 

Pateman menar att de få tänkare som tagit upp detta, däribland Freud, inte fått gehör för 

denna del av sina teorier trots att en förståelse för det maskulina patriarkatet är vitalt för att 

                                                
131 Ibid, s. 255. 
132 Ibid, s. 255. 
133 Ibid, s. 255. 
134 Pateman, 1988, s. 12. 
135 Ibid, s. 12. 
136 Ibid, s. 12. 
137 Hallberg, 2009, s. 256. 
138 Pateman, 1988, s. 42. 
139 Ibid, s. 38. 
140 Ibid, s. 37. 
141 Ibid, s. 43. 
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kunna förstå det moderna patriarkat vi lever i idag142 och varför kvinnor fortfarande förtrycks 

av män143. I kontraktssamhället har kvinnan dömts till att vara irrelevant för den politiska 

utvecklingen, män har skapat ett slags monopol på politiska rättigheter där de tagit all makt 

för att fördela den lika mellan bröderna. I detta samhälle kan alla män oavsett 

familjetillhörighet ta del av politiska rättigheter, eftersom brödraskapet äger rättigheterna till 

ett politiskt liv. Detta gör att politik sammankopplas med maskulinitet.144  

3.2.2 Det sexuella kontraktet 

I kontraktsteoretikernas tankar om det sociala kontraktet är strävan efter frihet och 

medborgerlig jämlikhet en central del men Pateman menar att den ursprungliga pakten som 

görs män emellan är ett sexuellt kontrakt där sönernas mål med omkullkastandet av 

fadersväldet inte enbart är individuell frihet utan också en garanti av egen sexuell tillgång till 

kvinnan. Den medborgerliga frihet som upptar så stor del av diskussionerna om 

samhällsfördraget gäller enligt Pateman bara män och det sexuella kontraktet är till skillnad 

från det sociala en historia om undergivenhet.145 Det är genom det sexuella kontraktet mäns 

politiska makt över kvinnor etableras, eftersom det sociala kontraktet har skapat något 

Pateman omnämner som “the law of male sex-right”146. Politiska rättigheter är skapade av de 

rättigheter till sex och äktenskap män har, där kontraktsteorietikerna genom att göra 

äktenskapet till ett modernt kontrakt gjort kvinnan underordnad män och brödraskapet147. En 

anledning till varför det sexuella kontraktet har bortsetts från är kontraktsteoretikernas 

traditionella uppdelning av samhället i två sfärer. Den publika sfären, vilken enbart männen 

representerar symboliserar medborgerliga friheter och rättigheter. Den privata sfären å andra 

sidan representerar äktenskapskontraktet, det enda kontrakt en kvinna enligt 

kontraktsteoretikerna är kapabel att ingå 148, och som på grund av att det tillhör den privata 

sfären är dömt att bli politiskt irrelevant.149 Att kvinnan är exkluderad från samhällskontraktet 

beror på att det är ett rationellt beslut att ingå ett kontrakt, och rationalitet är något som enligt 

teoretikerna är ett manligt attribut. Att män är mer rationella än kvinnor beror på de sexuella 

skillnaderna som finns mellan könen, och genom att konstruera sexuella skillnader mellan 

män och kvinnor har kontraktsteoretikerna skapat en patriarkal betydelse av femininitet och 
                                                
142  Ibid, s. 36. 
143  Ibid, s. 35. 
144 Ibid, s. 44. 
145 Hallberg, 2009, s. 256. 
146 Pateman, 1988, s. 12. 
147 Ibid, s. 13. 
148 Ibid, s. 15. 
149 Ibid, s. 12. 
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maskulinitet som har fått genomslag även i den publika sfären. För att kunna vara en ”fri 

individ” och ingå ett kontrakt är det viktigaste ägandeskapet av sig själv och eftersom kvinnor 

till skillnad från män inte anses vara egna individer kan de inte äga sig själva och därför inte 

ingå kontrakt.150 Detta resonemang kritiserar Pateman, då hon anser det vara paradoxalt att 

som kvinna förväntas ingå ett äktenskapskontrakt om hon frånhålls rätten att ingå några andra 

kontrakt med motiveringen att hon av naturen inte är menad att ingå kontrakt.151 Det moderna 

patriarkatet innefattar inte enbart en kvinnans underordning inom familjen och i äktenskapet. 

Det sexuella kontraktet belyser heterosexuella relationer och kvinnor som sexuella varelser. I 

det moderna patriarkatet tar män sig rättigheten att både bestämma över kvinnans kropp och 

använda den till att bruka sin rätt till sex. 152  

  

Pateman belyser att det i dag är många fler kvinnor som lönearbetar än på 1800-talet och 

tidigt 1900-tal och många kvinnor nu är självförsörjande. Detta till trots är det fortfarande 

stor brist på kvinnor i högt uppsatta positioner inom de flesta yrken vilket enligt Pateman 

beror på att den kapitalistiska arbetsmarknaden grundar sig i en könssegregerad arbetskraft, 

ett problem som trots andra förbättringar varit konstant. Enligt Pateman arbetar de flesta 

kvinnor inom lägre avlönade kvinnodominerade yrken och de får ofta mindre betalt för 

samma arbete som en man gör. Därför fortsätter äktenskapet vara en ekonomisk trygghet för 

kvinnor, incitamenten att ingå ett sådant finns kvar, och de normer som säger att en kvinna 

bör vara någons fru för att vara ”lyckad” gör även de att kvinnor väljer att ingå äktenskap. 

Pateman menar att det är genom att vägra ingå en relation eller ett äktenskap med en man 

som vi kan störta det sexuella kontraktet, för det är enbart på det sättet vi kan förhindra att 

män att bli makar.153 Mäns rätt till sex genomsyrar enligt Pateman även arbetsplatsen: genom 

sexuella trakasserier utövar och upprätthåller män sina patriarkala rättigheter i samhället. 

Kvinnors prestation bedöms utefter deras sexualitet och utseende och är ofta det som ligger 

till grund för befordran och fortsatt anställning, samtidigt som kvinnor i stor utsträckning 

återkommande utsätts för ovälkomna sexuella inviter. Den sexuella dominansen män har över 

kvinnor är strukturell och gör att kvinnor blir underordnade även på arbetsplatsen, precis som 

i äktenskapet och politiken. Även som arbetare är kvinnor underordnade män på ett annat sätt 

än vad män som är underordnade andra män är154 och kvinnor anses av både män och kvinnor 

                                                
150 Ibid, s.15. 
151 Ibid, s.25. 
152 Ibid, s.25. 
153 Ibid, s.133. 
154 Ibid, s.141-142. 
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inte vara ”fulltaliga” medlemmar av arbetsplatsen155. Kvinnor är kvinnor och kan inte vara 

män, vilket gör att de har ett lägre anseende på arbetsplatsen eftersom mannen alltid är 

överordnad kvinnan156. 

3.2.3 Analysscheman helt eller delvis grundade på Patemans tankar 

Analysschema 1: Kön på påstådd förövare. Denna aspekt är relevant eftersom Pateman 

menar att dagens samhälle är grundat på att män har mer makt än och över kvinnan, och att 

de även har makt över kvinnans kropp.157  

  

Analysschema 2&3: Ålder och politisk ställning. Pateman betonar att det hela rör sig om en 

patriarkal rätt till sex där kvinnan blir offer för mannens maktutövning158. Därför är det 

relevant att undersöka de påstådda förövarnas ålder och position då detta kan vara en 

indikation på maktposition. 

  

Analysschema 4: Skuldbeläggande vid tillkännagivande av övergreppets existens. Vem som 

skuldbeläggs vid ett övergrepp är relevant eftersom det går att koppla till de enligt Pateman 

patriarkala rättigheter en man har över en kvinnas kropp159.  

  

Analysschema 5&6: Larm 1 & 2. Denna aspekt berör hur övergrepp hanteras och om det går 

att finna mönster där påstådd förövare inte behöver stå till svars för övergreppet och går även 

den att koppla till Patemans tankar kring de patriarkala rättigheter män har över kvinnor160. 

 

Analysschema 9: Kvinnan som kropp. Förekomsten av sexuella övertramp i form av verbala 

trakasserier är relevant utifrån Pateman eftersom det enligt henne är en del av normen på en 

arbetsplats161. 

 
 

 

 

                                                
155 Ibid, s.140. 
156 Ibid, s.141-142. 
157 Ibid. 
158 Hallberg, 2009, s.255. 
159 Pateman, 1988. 
160 Ibid. 
161 Ibid. 
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4 Berättelser om sexuella trakasserier inom svensk politik 
Eftersom vi gått igenom 62 vittnesmål utifrån nio olika analysscheman blir det alltför 

omfattande att presentera det fullständiga resultatet här. Samtliga analysscheman och tabeller 

för varje vittnesmål och kategori återfinns i Bilaga 2 och i detta kapitel kommer vi istället 

övergripligt sammanfatta resultatet av vår undersökning. 

4.1 Sammanfattning av vittnesmål  

Vi började med att dela in de 62 vittnesmålen i nedanstående fem övergripande kategorier: 

1. Utsatt berättade om övergreppet (14 st). Om det i vittnesmålet tydligt framkommer att 

utsatt anmälde påstådd förövare eller på annat sätt larmade om det inträffade. 

2. Utsatt berättade inte om övergreppet (9 st). Om det i vittnesmålet tydligt framkommer att 

utsatt inte anmälde påstådd förövare eller på annat sätt larmade om det inträffade. 

3. Det framkommer inte om utsatt berättade om övergreppet (25 st). Om det i vittnesmålet 

inte tydligt framkommer om utsatt larmade om det inträffade. 

4. Övergreppets existens blev känt utan att utsatt berättade om det (10 st). Om det i 

vittnesmålet framkommer att utsatt inte själv slog larm men att övergreppets existens ändå 

blev känt eller om övergreppet inträffade med andra närvarande.  

5. Övergreppens existens var ett allmänt känt fenomen (4 st). Om det i vittnesmålen 

framkommer att det var allmänt känt att påstådd förövare hade för vana att sexuellt trakassera 

kvinnor.   

 

Efter denna indelning gick vi igenom samtliga 62 vittnesmål, kategori för kategori, genom de 

nio analysscheman vi ställt upp och tilldelade varje vittnesmål ett värde. Dessa värden 

presenteras i tabellform, se Bilaga 2.  

 

Analysschema 1: Kön på påstådd förövare 

I tre av 62 fall omnämns inte den påstådda förövarens kön, i resterande 59 fall är den 

påstådda förövaren enligt utsatt en man. 

 

Analysschema 2: Ålder  

I 30 av 62 fall är påstådd förövare äldre än den utsatta och i resterande 32 fall har åldern inte 

omnämnts. 
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Analysschema 3: Politisk ställning 

I 15 fall av 62 har påstådd förövares politiska ställning inte omnämnts. I fem fall har påstådd 

förövare samma eller lägre politisk ställning än den utsatta. I 42 fall har påstådd förövare hög 

eller högre politisk ställning än den utsatta. 

 

Analysschema 4: Skuldbeläggning vid tillkännagivande av övergreppets existens 

I tre av 13 fall fick den utsatta som berättat om övergreppen stöd och i de fallen fick även 

påstådd förövare stå till svars för det inträffade. I tio av 13 fall fick den utsatta inte stöd efter 

berättande, i sju av fallen tystades händelsen ned eller viftades bort. I tre av fallen anklagades 

den utsatta för att vilja äventyra påstådd förövares karriär för egen vinning. 

 

Analysschema 5: Motstånd vid fysiskt övergrepp 

I 22 fall av 62 sa den utsatta emot, i sju av fallen förekom verbalt motstånd och fysiskt 

motstånd förekom även det i sju fall. I sex fall gjorde utsatt motstånd både verbalt och fysiskt. 

Resultatet visar även att det är vanligare att övergreppet avbröts om den utsatta gjorde fysiskt 

motstånd än verbalt sådant. I 15 av 62 fall gjorde den utsatta varken fysiskt eller verbalt 

motstånd, i resterande 25 fall sägs ingenting om huruvida den utsatta gjorde motstånd eller 

inte.  

 

Analysschema 6: Larm 1 

Utsatt berättade om övergreppet: Ett av 14 fall går inte att applicera på detta analysschema 

och ett annat fall är en pågående rättsprocess vilket gör att det inte heller är applicerbart för 

tillfället. I åtta av 13 fall utfördes ingen åtgärd mot påstådd förövare och i fyra fall 

genomfördes någon typ av åtgärd mot påstådd förövare. I fyra av 13 fall sparkades den utsatta 

eller avslutade självmant sitt politiska uppdrag. 

 

Utsatt berättade inte om övergreppet: I två av nio fall valde den utsatta att efter övergreppet 

avsluta sitt politiska uppdrag, och i resterande sju fall valde den utsatta att fortsätta. I fem av 

dessa fall fortgick övergreppen.  

 

Analysschema 7: Larm 2 

I två av nio fall har den utsatta inte angett varför hen inte har berättat om övergreppet, i 

resterande sju fall har den utsatta angivit varför. I ett fall har den utsatta blivit hotad till 
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tystnad av påstådd förövare, i ett annat har den utsatta inte berättat på grund av rädsla över att 

förlora jobbet. I ett av nio fall kände den utsatta att det inte var någon idé att berätta om 

övergreppet och i två fall vågade den utsatta inte berätta om övergreppet av annan anledning. 

I de två resterande fallen skuldbelade den utsatta sig själv, kände skam och var rädd att 

förlora jobbet. 

 

Analysschema 8: Iakttagare  

I 48 fall av 62 nämns inga specifika iakttagare och i de 14 fall de nämns uttrycks i tre fall att 

iakttagaren reagerade genom att aktivt försöka avbryta övergreppet eller förhindra att det 

skulle upprepas. I övriga 11 fall var iakttagaren eller iakttagarna oberörda eller reagerade utan 

att försöka avbryta övergreppet.  

 

Analysschema 9: Kvinnan som kropp 

Resultatet visar att den utsatta i 34 fall av 62 blev utsatt för verbala sexuella trakasserier, 

ibland i kombination med fysiska övergrepp. Bland dessa 34 vittnesmål berättar tio om 

ovälkomna komplimanger, åtta om kommentarer om den utsattas kropp, 12 om sexuella 

anspelningar eller inviter, 11 om nedvärderande kommentarer och sju om ovälkomna bilder 

eller meddelanden som skickats till den utsatta. Några av vittnesmålen innehåller flera av 

ovanstående trakasserier. Nedan följer ett exempel för varje värde:  

Ovälkomna komplimanger: Den utsatta blev överöst med komplimanger och påstådd 

förövare sa “Om jag varit tio år yngre och singel hade jag inte tackat nej!”. (Vittnesmål nr 53) 

Kropp och utseende framför politisk prestation: Påstådd förövare sa: “De röstar bara på dig 

för att du är så snygg” och “Med den där skönheten kan vem som helst ta sig till toppen, det 

är så det funkar för er kvinnor”. (Vittnesmål nr 21) 

Sexuella anspelningar eller inviter: Påstådd förövare studerar noggrant och ogenerat den 

utsatta och ber henne “följa med och knulla”. (Vittnesmål nr 31) 

Nedvärderande kommentarer: Påstådd förövare kallade den utsatta för en äcklig och 

manipulativ hora. (Vittnesmål 33) 

Ovälkomna bilder eller meddelanden: När den utsatta reagerade på att påstådd förövare delat 

en bild på en naken sexualiserad flicka på Facebook svarade han med att skicka en bild på en 

avsugning till den utsatta. (Vittnesmål 20) 
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5 Analys av #imaktenskorridorer utifrån Eduards och Pateman 

 

Med hjälp av Eduards och Patemans teorier ämnar vi här, utifrån de observationer vi gjort av 

vittnesmålen under hashtaggen #imaktenskorridorer, förklara varför sexuella trakasserier 

existerar inom den svenska politiken. Makt och tystnadskultur är två begrepp som går in i 

varandra och därför är svåra att särskilja: maktstrukturer kan leda till tystnadskultur och en 

tystnadskultur kan befästa maktstrukturer. Eftersom merparten av våra variabler kan förklara 

både maktrelationer och tystnadskultur kommer vi inte dela upp analysen mellan de båda 

begreppen om det inte tydligt uttrycks. 

5.1 Maud Eduards tankar applicerat på #imaktenskorridorer 

5.1.1 Normer och diskurser  

Av 62 vittnesmål är det enbart 14 stycken i vilka den utsatta uttryckligen anger att hon 

berättade om trakasserierna.162 I vissa vittnesmål anges varför hon inte berättade163, men i 

många står anledningen osagd.  

 

Eduards påpekar att föreställningen i Sverige är att vi är något av världsmästare i jämställdhet 

och att våldsnivån därför ses som naturlig vilket försvårar situationen för utsatta kvinnor164. 

Problemet kan vara ännu större för kvinnor inom politiken eftersom politiker ses som yttersta 

företrädare för demokratin. Att slå larm om allvarliga brister i demokratins fundament är inte 

riskfritt och det är möjligt att folket, väljarna, börjar tvivla på att deras ledare kan upprätthålla 

ett demokratiskt samhälle och att de som larmar därför tappar väljarstöd. Föreställningen om 

att Sverige är mästare i jämställdhet kan också leda till tabu kring att vittna om bristande 

jämställdhetsarbete och argument som ”men vi har det ju ändå bättre än de flesta kvinnor i 

världen” duggar tätt. Detta kan framkalla skamkänslor över att vara otacksam vilket kan leda 

till förminskning av sig själv och bagatellisering av det inträffade. 

  

Eduards menar även att det finns en föreställning om att svenskar är civiliserade och att 

problem med kvinnovåld därför tillskrivs andra kulturer165. Det kan snabbt konstateras att 

merparten av inflytelserika högt uppsatta politiker i Sverige är medelålders vita män och detta 

                                                
162 Bilaga vittnesmål: “Berättade”. 
163 Bilaga vittnesmål, nr 22, 30, 36, 50. 
164 Ibid. 
165 Ibid. 
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kan leda till att diskursen Eduards belyser är än starkare inom politiken. Det skulle i så fall 

bidra med ännu ett hinder för den som försöker belysa förekomsten av sexuella trakasserier. 

5.1.2 Tystnad och passivitet 

Även om utsatta som berättat om övergreppen är få är det bara i 9 av 62 berättelser det 

framkommer att trakasseriernas existens förblev okänd. Ofta var det allmänt känt att 

förövaren förgrep sig på kvinnor och ibland läckte informationen ut.166 Trots detta vittnar 

uppkomsten av branschuppropet #imaktenskorridorer om att ingenting gjorts för att motverka 

övergreppen.  

 

Eduards presenterar det hon kallar feministisk solidaritet, att kvinnor anses underordnade 

männen och att en kvinna i den mansdominerade politiken blir avvikande genom att vara 

kvinna. Eduards presenterar även att trots att 40 procent av ledamöterna i riksdagen är 

kvinnor är kvinnliga väljare missnöjda med vilka frågor som får genomslag i politiken.167 

Detta tyder på inskränkt handlingsutrymme för kvinnliga politiker vilket i sin tur kan vara en 

förklaring till att kvinnor som vittnar om trakasserier ofta avfärdas.168 Mannens överordning 

kan bidra till att sexuella trakasserier kan existera. Många av berättelserna vittnar om att den 

utsatta försökte avbryta övergreppet utan att påstådd förövare lyssnade, och i de fall 

övergreppet avbröts berodde det oftast på att den utsatta lyckades fly. Oftast fortsatte alltså 

övergreppet och påstådd förövare svarade på den utsattas motstånd med att håna och 

förminska henne169. Detta tyder på att mannen har en bild av att han är överordnad kvinnan 

och därmed äger henne på det vis att han anser sig få göra vad han vill med henne och hennes 

kropp, vilket också skulle kunna förklara varför det i samtliga vittnesmål är en man som 

trakasserar en kvinna170 och inte tvärtom. Vittnesmålen berättar även om att de utsatta fått 

kommentarer som ”Om jag varit tio år yngre och singel hade jag inte tackat nej”171 vilket 

indikerar att påstådd förövare känner sig så överlägsen kvinnan att han ser henne som en 

ägodel han utan hennes medgivande kan ta med sig hem. 

  

Eduards menar att kvinnor ofta tvingas organisera sig utomparlamentariskt. Mannen är 

normen, parlamentarismen hans plattform och en kvinnas uttalanden förminskas till något 

                                                
166 Bilaga vittnesmål: “Allmänt känt”, “Läckte”. 
167 Eduards, 2008. 
168 Bilaga vittnesmål, nr 35 m.fl.  
169 Bilaga vittnesmål, nr 39. 
170 Bilaga analysschema: “Kön på påstådd förövare”. 
171 Bilaga vittnesmål, nr 53. 
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som inte är politik vilket i sin tur rättfärdigar mannen att inte lyssna på kvinnan.172 Det är 

därför inte svårt att tänka sig att kvinnor som larmat om övergreppen mötts av skepsis från 

många håll. Sexuella trakasserier är en känslig fråga och om det kvinnliga politiker uttrycker 

inte tillskrivs legitimitet annars lär det absolut inte göra det i en fråga där makthavarna, 

männen, utpekas som förövare. Att en kvinnas uttalanden inte tillskrivs samma legitimitet 

som en mans173 förklarar också varför det i många vittnesmål framkommer att ovälkomna 

närmanden inte avbrutits förrän när exempelvis den utsatta skaffat pojkvän174, alltså när hon 

har sällskap av någon vars uttalanden har legitimitet. 

 

En bidragande faktor till tystnadskulturen är enligt Eduards det hon kallar för homosocialitet 

där män håller varandra om ryggen i en tyst lojalitet175. Många av berättelserna har inslag 

som kan förklaras av homosocialitet, där flera manliga kollegor till de utsatta har viftat bort 

anklagelserna eller försvarat påstådd förövare. Många vittnesmål redogör för hur 

trakasserierna pågick med andra närvarande utan att någon sa ifrån.176 Att påstådd förövare 

ofta inte lyssnat förrän en annan man protesterat177 kan förklaras av homosocialitet. Även om 

påstådd förövare och mannen som försöker stoppa övergreppet uppenbarligen är oeniga kan 

homosocialiteten göra att påstådd förövare ändå känner solidaritet med den andra mannen 

och därmed lyssnar. Denna tysta lojalitetskultur män emellan kan starkt bidra till att sexuella 

trakasserier existerar inom politiken. Eduards menar att kvinnornas osäkerhet ger männen 

makt178 och om det är någonstans makt är centralt är det inom politiken. Att homosocialiteten 

är stark i den sektorn är därför högst troligt och det är möjligt att en man som egentligen inte 

ställer sig bakom sexuella trakasserier väljer att ignorera dess existens eftersom han genom 

inskränkning av kvinnornas handlingsutrymme får mer makt. Även kvinnorna kan omedvetet 

ge bränsle åt homosocialiteten eftersom deras handlingsutrymme redan är litet och det vid 

protest finns risk att det krymper ännu mer. Kvinnornas omedvetna stöd till en lojalitet de 

utesluts från sammansvetsar männen vilket slår tillbaka på kvinnorna som hamnar i en allt 

vanmäktigare ställning. 

 

                                                
172 Eduards, 2008. 
173 Ibid. 
174 Bilaga vittnesmål, nr 18.  
175 Eduards, 2008. 
176 Bilaga vittnesmål, nr 20, nr 40 m.fl. 
177 Bilaga vittnesmål, nr 31.  
178 Eduards, 2008. 
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Många utsatta har valt att inte berätta179 vilket bidrar till att möjliggöra trakasseriernas 

fortsatta existens, även om det inte är den utsatta som bär skulden för tystnaden utan rådande 

strukturer. En anledning till att den utsatta inte berättar kan vara att hen sett vad som hänt om 

någon faktiskt vågat berätta. Berättelserna vittnar om att om övergreppens existens på något 

sätt blev känt drabbade det oftare den utsatta än påstådd förövare. Det finns undantag där 

påstådd förövare straffats genom omplacering, men oftast fick han fortsätta sitt uppdrag som 

vanligt medan den utsatta av olika anledningar tvingades lämna. Ofta avslutade den utsatta 

”självmant” sina uppdrag som konsekvens av det inträffade och ibland tvingades hon lämna 

efter mobbning och anklagelser om falsk ryktesspridning180. Eduards menar att detta är del av 

tystnadskulturen: att det ofta är de utsatta som diskuteras och inte de som utsätter. Ofta 

försvårar det kvinnornas situation att de om de berättar skuldbeläggs för det inträffade och 

anklagas för manshat.181 Eduards anser att kvinnor som organiserar sig kollektivt ofta möter 

stort motstånd som kan yttra sig genom avvisande av den utsatta och att en lojalitet 

motsvarande homosocialiteten inte kan utvecklas mellan kvinnor eftersom det ses som 

organiserat manshat182. Detta motstånd kan bidra till att den utsatta inte vågar berätta och att 

de sexuella trakasserierna därmed kan fortsätta existera. 

5.1.3 Den hotfulla kvinnan 

Eduards menar att eftersom kvinnor är gemensamt uteslutna måste de organisera sig 

gemensamt för att få sina röster hörda183. Detta kan bidra till att sexuella trakasserier existerar 

inom politiken. För att någon ska lyssna krävs alltså att kvinnor organiserar sig kollektivt, 

vilket är tids- och resurskrävande och innan en kollektiv organisering är genomförd hinner 

trakasserierna bli ytterligare förankrade i den rådande kulturen. 

 

Eduards menar att kvinnor som organiserar sig ofta möter motstånd184 och att motarbeta 

kvinnor som vågar säga ifrån kan vara en form av maktutövning. Eduards menar att män ses 

som starka individer och att kvinnor därmed ses som en grupp istället för enskilda 

personer185. Detta kan verka gynnande för männen, men en grupp borde vara större hot mot 

en enskild individ än en annan ensam individ. Varje kvinna representerar den stora grupp hon 

                                                
179 Bilaga vittnesmål: ”Berättade inte”. 
180 Bilaga vittnesmål, nr 40, nr 15, nr 42 m. fl. 
181 Eduards, 2008. 
182 Ibid. 
183 Ibid. 
184 Ibid. 
185 Ibid. 
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tillhör vilket gör henne till ett hot mot den enskilda mannen. De sexuella trakasserierna kan 

alltså användas för att tillintetgöra den enskilda kvinnan och således skada gruppen kvinnor 

vilket gynnar den enskilda mannen. Berättelserna vittnar bland annat om en enskild man som 

satt i system att trakassera unga kvinnor inom partiet186 för att – enligt vår tolkning – säkra 

sin egen makt genom att från olika håll tillintetgöra gruppen kvinnor. Att sexuellt trakassera 

kvinnor blir alltså ett sätt att bibehålla makten vilket bidrar till att övergrepp som dessa 

existerar inom politiken. 

  

Eduards konstaterar att kvinnor inom politiken ofta anklagas för manshat187. De sexuella 

trakasserierna och de kollektiva protester de ibland lett till kan vara ett sätt för makthavande 

män att rättfärdiga kvinnoförtrycket. Eftersom kampanjer mot mäns våld mot kvinnor anger 

män som ansvariga ger det män chansen att hävda att de organiserande kvinnorna ägnar sig åt 

manshat. Situationen vrids från belysning av mäns våld mot kvinnor till en diskussion om att 

gruppen män utsätts för hat. Många av vittnesmålen berättar om att den utsatta när hon vittnat 

om övergreppen anklagats för att vilja komma åt påstådd förövares karriär188 vilket tyder på 

att de sexuella trakasserierna inom politiken används som ett sätt att befästa makt. 

 

Eduards menar att kvinnor enbart kan få förmåner i samhället som gynnar även männen, 

medan män har tillgång till förmåner som kvinnor inte får del av189. Detta kan bidra till att 

sexuella trakasserier existerar inom politiken eftersom en politiker förväntas företräda hela 

befolkningen, män som kvinnor. Detta kan män utnyttja genom att hävda att uppkomsten av 

kvinnofrågor är en medvetet odemokratisk uteslutning av män. På detta sätt tystas existensen 

av trakasserierna ner vilket gör att de kan fortsätta finnas och användas som maktmedel inom 

politiken.  

  

5.1.4 Kroppen som maktmedel 

Eduards menar att män inskränker kvinnans handlingsfrihet genom att kommentera hennes 

utseende för att reducera henne till en kropp. Fenomenet grundar sig enligt Eduards i den 

aristoteliska föreställningen om en naturlig uppdelning där mannen ska skydda nationen och 
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kvinnan föda barn.190 Applicerat på politiken blir effekterna av denna ”naturliga” 

könsuppdelning tydlig: politiken handlar när det kommer till kritan om att bevara och skydda 

nationen och om det existerar en föreställning om en naturlig uppdelning där mannen står för 

nationsskapandet och kvinnan med sin kropp ska tjäna nationen genom barnavlande är det 

möjligt att det är en uppfattning männen kan missbruka till sin fördel. 

 

Eduards menar att rådande strukturer gör att mannen betraktas som människa medan kvinnan 

för att bli människa måste förneka sin kropp, eftersom kroppen anses vara hennes primära 

beståndsdel.191 Inom politiken är en människa mer hotfull än en kropp, och männen vinner 

således på att inte låta kvinnan bli med honom jämlik människa. Ett tillvägagångssätt kan 

vara just sexuella trakasserier, att förringa den utsattas politiska prestationer och istället 

fokusera på hennes utseende. Merparten av vittnesmålen berör fysiska övergrepp men många 

vittnar om verbala trakasserier. De utsatta berättar om att de kallats för kvinnliga könsord 

eller i en artikel blivit recenserad utifrån sitt utseende medan en manlig kollega fått en 

motsvarande artikel baserad på vederbörandes politiska prestationer. Flera vittnesmål berättar 

om hur högt politiskt uppsatta män till en början ger den utsatta komplimanger för hennes 

politiska prestationer men sedan övergår till att kommentera hennes utseende192. Alla dessa 

trakasserier fokuserar på kvinnan som kropp och det är ett effektivt sätt att tillintetgöra de 

politiska prestationerna för att få den utsatta att tro att hon lyckats enbart på grund av sitt 

yttre. På detta sätt kan de sexuella trakasserierna uppkomma och existera, som ett maktmedel 

för mannen att säkra sin överlägsenhet gentemot kvinnan.  

5.2 Carole Patemans tankar applicerat på #imaktenskorridorer 

5.2.1 Maktstrukturer och manlig sexuell dominans 

Enligt Pateman har mannen en överordnad position i samhället gentemot kvinnan, eftersom 

mannen historiskt har tagit och haft makten och kvinnan har ansetts tillhöra mannen.193 Det är 

tidigare maktförhållanden som lagt grunden för och skapat dagens samhälle. Trots att 

jämställdhetsarbetet kommit långt idag lever den traditionella synen på kön och ordning kvar 

och fortsätter genomsyra vårt samhälle. Pateman menar att det är genom sexuell dominans 

männen har tagit kontroll över kvinnan och hennes kropp och det är den sexuella dominansen 

                                                
190 Eduards, 2007. 
191 Ibid. 
192 Bilaga vittnesmål, nr 14, 37 m.fl. 
193 Pateman, 1988. 
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som gör det möjligt för män att fortsatt vara det överordnade könet.194 Därför är sexuella 

trakasserier ett sätt för män att utöva de patriarkala rättigheter de tillskrivits i egenskap av att 

vara män.195 De strukturella maktförhållandena Pateman beskriver normaliserar sexuella 

trakasserier av främst kvinnor. Maktstrukturer är en orsak till varför dessa typer av övergrepp 

fortgår på arbetsplatser och andra platser i samhället, maktstrukturer där kvinnan är 

underordnad mannen196 som fortsatt genomsyrar samhället och inte minst politiken. I 42 fall 

av 62 har den påstådda förövaren haft en hög politisk position eller högre position än den 

utsatta197,i alla de 32 fall där ålder omnämnts i vittnesmålen har den påstådda förövaren varit 

äldre än den utsatta198 och i 59 fall av 62 har den påstådda förövaren varit en man199. Ålder 

och hög yrkesposition är något som ger makt, och en högt uppsatt manlig politiker med lång 

erfarenhet och således fler år på nacken än den utsatta hamnar i en maktposition där han kan 

ta sig friheter samtidigt som andra ursäktar hans beteende eller inte vågar säga ifrån. 

  

Materialet vi samlat in vittnar om att skulden i de flesta fall läggs på den utsatta, både av den 

utsatta själv och av andra200. Detta skulle enligt Pateman kunna bero på det sexuella 

kontraktet, mannens makt och kontroll över den kvinnliga kroppen. Pateman menar att de 

patriarkala rättigheterna har skapats av det sociala kontraktet som är sexuellt i den mån att det 

tillåter män att kontrollera kvinnors kroppar vilket gör att mäns politiska rättigheter över 

kvinnan förstärks201. Utövandet av manlig sexuell dominans återkommer i de flesta delar av 

samhället, där den gemensamma nämnaren är att det alltid rör sig om makt. Inom politiken 

blir maktaspekten extra tydlig, det är inom politiken några av de mest inflytelserika 

individerna finns och det är där besluten för vårt lands framtid tas. Det är därför den manliga 

dominansen över politiken fortfarande består, eftersom det är inom politiken makten befinner 

sig. Pateman redogör för hur politiken av kontraktsteoretikerna definierades som ”maskulin”, 

men hon menar även att trots att vi idag kommit långt i fråga om jämställdhet finns dessa 

uppfattningar ändå kvar, om än i mindre utsträckning och inte fullt så öppet202. Även om 

männen idag gett en del av den politiska makten till kvinnorna sker maktutövandet 

fortfarande på deras villkor. I grunden har män fortfarande samhälleliga patriarkala 

                                                
194 Ibid. 
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197 Bilaga analysschema: “Politisk ställning”. 
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199 Bilaga analysschema: “Kön på påstådd förövare”. 
200 Bilaga analysschema: “Skuldbeläggning vid tillkännagivande av övergrepp”. 
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rättigheter som är så djupt rotade att de sällan uppmärksammas. Enligt Pateman är det genom 

sexuella trakasserier på arbetsplatser män både utövar och befäster deras samhälleliga 

patriarkala rättigheter203. Genom att ge ovälkomna kommentarer, sexuella inviter eller fysiskt 

förgripa sig på en kvinna kan mannen garantera sin fortsatta sexuella dominans. Samhällets 

normer har utvecklats så att det vid sexuella trakasserier är den utsatta som ska känna skuld. 

Eftersom mannens sexualitet ska komma i första hand204 bör inte skulden läggas på honom då 

han har rätt till sex, vilket en kvinna helt enkelt måste finna sig i. Det är enligt Pateman den 

sexuella dominans män besitter som gör att kvinnor blir underordnade på sin arbetsplats, i 

politiken och i äktenskapet. Som arbetare är även kvinnan underordnad på ett annat sätt än 

vad män är underordnade andra män.205 Detta eftersom kvinnor av både män och kvinnor inte 

anses vara ”fulltaliga” medlemmar av arbetsplatsen, något som beror på att kvinnor är just 

kvinnor och att mannen alltid är överordnad kvinnan206. Detta bidrar till att vissa män 

behandlar kvinnor på sådana sätt som uppdagats i och med metoo, men också till att både 

män och kvinnor accepterar normaliseringen av sexuella trakasserier.  

  

Flera av de som lämnat vittnesmål vittnar om att de fått kommentarer som ”Jag lyssnar bara 

på henne eftersom hon är så himla snygg.”207 och ”Det går ju inte att lyssna när hon har den 

där röven”208. Dessa kommentarer tyder på att påstådd förövare i dessa fall antingen tror att 

det är på grund av kvinnans utseende hon har fått den position inom politiken hon har, eller 

att han trots den position hon har helt bortser från hennes politiska förmåga och enbart 

fokuserar på ”den där röven” eller att hon är ”snygg”. Enligt Pateman bedöms kvinnan i 

arbetslivet snarare utefter sitt utseende än sina prestationer och sexualitet och utseende kan 

även ligga till grund för kvinnans befordran eller möjlighet att få stanna på sin tjänst209. 

Denna behandling drabbar inte män på samma sätt eftersom det är männen som är domare i 

dessa fall och anledningen till att männen har denna position är på grund av de patriarkala 

rättigheter de besitter. Detta gör att de kan värdera kvinnor utifrån utseende och sexualitet 

snarare än prestation eftersom den kvinnliga prestationen står i skymundan för deras 

kroppsliga betydelse. 

                                                
203 Ibid. 
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207 Bilaga vittnesmål, nr 37. 
208 Bilaga vittnesmål, nr 21. 
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5.2.2 Uppkomst av tystnadskultur 

I det studerade materialet är det endast i 14 av 62 berättelser där den utsatta tydligt har valt att 

berätta om övergreppet210. Varför den siffran är så låg skulle kunna förklaras av den rådande 

tystnadskulturen. Från Patemans teori om maktstrukturer och det sexuella kontraktet kan 

tystnadskultur förklaras genom ”brödraskapet” som har skapats mellan män i det moderna 

patriarkatet.211 Genom det sexuella kontraktet skapades ”the law of male sex-right”212  och 

brödraskapet tillskansade sig rättigheten till kvinnan och hennes kropp213. Det är män i form 

av ett brödraskap som strukturellt tar sig den naturliga rätten till kvinnans kropp och 

därigenom skapas tystnadskulturen. Eftersom maktstrukturerna är uppbyggda på mannens 

tillgång till kvinnans kropp påverkar det normerna även idag. Brödraskapets rätt till sex har 

skapat ett samhälle där både män och kvinnor finner sig i att övergrepp begås då det är 

”normalt” att män tar sig friheter i form av sexuella trakasserier. I fyra av fallen har 

övergreppen begåtts av en individ vars beteende är allmänt känt. I vittnesmålen uttrycks att 

de flesta runt omkring under en längre tid har vetat hur den påstådda förövaren beter sig och 

trots att de vet att beteendet är fel har inga åtgärder vidtagits.214 Att den påstådda förövarens 

beteende ursäktas är en följd av tystnadskulturen som legitimerar handlingarna. Att legitimera 

handlingarna och tysta ner deras existens är lättare än att försöka åtgärda problemet, speciellt 

om den påstådda förövaren är en högt uppsatt man. Genom att ställa den påstådda förövaren 

inför rätta utmanas de normer Pateman redogör för som ger män både större politiska 

rättigheter och rätten till kvinnans kropp, de normer som gör att kvinnor tidigare och 

fortfarande i många fall inte vågar ställa sina förövare inför rätta. Ett exempel från ett av 

vittnesmålen är ”…jag klarade inte av att säga ifrån till en person med makt och inflytande. 

Och de övriga männens tystnad lämnade mig helt ensam.”215. Att utmana normer och därmed 

tystnadskulturen är svårt då den utsattas fortsatta politiska karriär kan komma att äventyras.  

  

I tio av fallen där den utsatta har valt att berätta om händelsen har hen inte fått stöd av 

exempelvis sitt parti eller förbund, främst eftersom händelsen trots att den kommit fram har 

tystats ner216 till följd av att den påstådda förövarens beteende ursäktas då han förmodligen är 

en man med mer makt än den utsatta. Återigen kan detta förklaras av Patemans tankar om 

                                                
210 Bilaga vittnesmål: “Berättade”. 
211 Pateman, 1988. 
212 Ibid, s.12. 
213 Ibid. 
214 Bilaga vittnesmål: ”Allmänt känt”. 
215  Bilaga vittnesmål, nr 47. 
216  Bilaga vittnesmål: “Berättade”. 
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maktstrukturer där mannen är överordnad kvinnan både sexuellt och politiskt217. Trots att en 

kvinna berättar om övergreppen blir hon inte alltid tagen på allvar eller så värderas hennes 

välmående inte lika högt som mannens framgång och rättighet till kvinnans kropp. För att 

ordningen ska återgå till det ”normala” tystas händelserna ned och män kan fortsätta ta sig 

friheter genom att utöva de patriarkala rättigheter de har tillskrivits som män och som ett 

brödraskap. Brödraskapet Pateman diskuterar kan även bidra till en tystnadskultur mellan 

män där individer i brödraskapet som inte alls anser att de har den rätten till en kvinnans 

kropp och därför inte utövar sexuella trakasserier ändå ställer sig bakom de män som utövar 

sina ”patriarkala rättigheter”. Inte för att de tycker att handlingarna i sig är legitima, men för 

att de som män har sin plats i brödraskapet och denna plats kan äventyras om de utmanar de 

normer som råder. Genom att inte ställa sig emot brödraskapet, trots att de tycker att 

handlingarna egentligen är fel, bidrar de i det långa loppet till att legitimisera mäns sexuella 

trakasserier av kvinnor. 

  

Ett exempel på tystnadskultur från ett av vittnesmålen är ”Morgonen efter var det som att 

händelsen blev en rolig anekdot. Alla visste och såg. Han fick fortsatt förtroende och fina 

uppdrag inom partiet.”218. Genom att bagatellisera sexuella trakasserier avlägsnas den 

påstådda förövarens ansvar och skuld för det inträffade, trakasserierna legitimeras vilket gör 

framtida utsatta ännu mindre benägna att berätta. Utifrån Pateman är detta ett sätt för männen 

att utöva sina patriarkala rättigheter då de genom att förminska den utsattas upplevelse visar 

att hon som kvinna inte har rätt att reagera eftersom hon inte har rätt att inskränka männens 

patriarkala rättigheter. 
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6 Slutsats 
Eduards menar att det etablerats en könsmaktsordning som ses som naturlig där kvinnan är 

underordnad mannen. I vittnesmålen syns detta genom att många utsatta är i ett sådant 

underläge att de inte vågat eller velat säga ifrån och att den påstådda förövaren i de flesta fall 

fortsatt även i de fall då den utsatta faktiskt sagt ifrån. Eduards menar även att män använder 

sexuella trakasserier som ett maktmedel för att förringa kvinnans politiska prestationer och 

göra henne till en kropp. I vittnesmålen finns otaliga exempel på att påstådd förövare ger den 

utsatta sexistiska kommentarer och lägger fokus på hennes utseende och kropp istället för 

hennes politiska prestationer. 

  

Eduards menar att det existerar en tyst lojalitet mellan män, något hon kallar för 

homosocialitet. I vittnesmålen syns detta genom att om den utsatta berättat om övergreppen 

för en manlig kollega eller chef har han i många fall viftat bort anklagelserna eller anklagat 

utsatt för att vilja sabotera för påstådd förövare. Homosocialiteten syns även på att många 

vittnesmål berättar om att män som var närvarande vid övergreppet inte sa ifrån. Eduards 

menar också att det ofta är de som utsätts som diskuteras istället för de som utsätter och att 

det kan spä på tystnadskulturen. I vittnesmålen syns detta genom att många utsatta valt att 

inte berätta, vilket vi tolkar som en konsekvens av att de som vågat berätta ofta fått sota för 

det själva istället för att påstådd förövare fått stå till svars. 

 

De maktstrukturer inom politiken som utifrån Patemans teori går att skönja bottnar sig i 

kvinnans underordning gentemot mannen. Tidigare maktförhållanden där kvinnan inte 

räknats som samhällsmedborgare utan ansetts tillhöra sin make har lagt grunden för synen på 

könen idag. De maktstrukturer som idag finns är patriarkala och genomsyras av mäns rätt till 

en kvinnas kropp. Dessa strukturer är enligt Pateman tydliga inom politiken då 

kontraktsteoretikerna har definierat politiken som maskulin och kvinnor som politiskt 

irrelevanta. Även om jämställdhetsarbetet inom svensk politik kommit långt ligger den 

traditionella synen på politiken som maskulin kvar och fungerar som grund till det politiska 

system vi har idag, vilket fortsatt gör kvinnan underordnad mannen i politiska sammanhang. I 

de behandlade vittnesmålen förekommer flera händelser där trakasserier och övergrepp har 

tystats ner eller inte blivit uppmärksammade. Detta kan enligt Pateman kan förklaras genom 

”brödraskapet” och dess makt över kvinnans kropp. Handlingar som sexuella trakasserier 
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tillhör mäns patriarkala rättigheter och skapar därmed en norm av tystnadskultur rörande 

sådana övergrepp där både män och kvinnor deltar. 

  

Sexuella trakasserier och övergrepp existerar på grund av det sexuella kontrakt som 

upprättats, det kontrakt som ger män rätten över kvinnans kropp. De sexuella rättigheter män 

har över kvinnor finns i alla nivåer av samhället, inte minst inom politiken. Dessa 

maktstrukturer leder i sin tur till tystnadskultur kring sexuella trakasserier och övergrepp 

vilket gör att övergreppen kan fortsätta förekomma trots regler och lagstiftningar emot dess 

förekomst. 

 

Utifrån Eduards och Patemans teorier och de berättelser vi tagit del av konstaterar vi således 

att existensen av sexuella trakasserier inom politiken är en mångbottnad företeelse som inte 

har någon enskild förklaring. Det grundläggande är dock att det finns en könsmaktsordning i 

samhället där män är överordnade kvinnor och att män ofta använder sexuellt förtryck av 

kvinnors kroppar för att befästa denna ordning. Både Eduards och Pateman menar att denna 

könsmaktsordning genomsyrar hela samhället, att politiken traditionellt ses som maskulin och 

att könsuppdelningen ger mannen i uppgift att skapa nationen till skillnad från kvinnan som 

ska föda barn. Vår slutsats är att dessa maktstrukturer blir ännu tydligare inom politiken 

eftersom det är i just politikens korridorer som den yttersta makten huserar.  
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Bilaga 1 Vittnesmål 
Berättade 
6. Efter att jag själv slutat i ungdomsförbundet fick jag reda på att en man i ledande ställning 
använde sin ställning för att få ligga med unga, kvinnliga medlemmar. Jag slog larm till 
partisekreteraren. Ett halvår senare fick mannen jobb för partiet i samma distrikt som tjejerna 
han utsatt var aktiva i. De slutade. Han kandiderar till riksdagen. 
 
7. Partikollegan var en mycket högt uppsatt politiker med många års erfarenhet och stort 
inflytande. Klart jag skulle hänga på och berätta om mina idéer! 
Det som sen ska hända är det värsta jag upplevt i hela mitt liv. Jag blev sexuellt ofredad. Jag 
blev våldtagen. Jag frös till is, kunde inte röra mig, kunde inte prata. Det kändes som att jag 
inte kunde andas. Tid och rum stannade upp. Drömde jag? Smög ut någon timme senare och 
grät och spydde om vartannat. 

Hände verkligen detta? Var det mitt fel? Hade jag inte sagt nej? Var jag inte tydlig? Skulle 
jag någonsin kunna berätta för någon? Skulle någon tro mig? Vad skulle jag säga? 

Efter en tid vågade jag berätta, anmäla och stå upp för mig själv. Det kommer jag alltid vara 
stolt över. 

Fortfarande har jag bekanta inom partiet och ungdomsförbundet som pratar om ”flickan som 
ljög och ville ha uppmärksamhet” eller ”hon som ljög för att ta sig uppåt, hon ville åt hans 
plats helt enkelt”. Vill krypa ihop i en hög och gråta varje gång. 

 

9. Han var ordförande för en stor fackklubb och stod på riksdagslistan inför valet 2014. Vi 
hade en relation som varade i 1,5 år. Under den tiden krossade han mig totalt, både psykiskt 
och fysiskt. 
Han misshandlade mig grovt, han skickade bilder på min kropp till min dotters pappa och 
tillika ex-sambo. Han hotade med att förstöra min ”karriär” om jag någonsin pratade om eller 
anmälde övergreppen han utsatte mig för genom att publicera/sprida bilder. 

Han gjorde en användare på en sida för sexuella kontakter, en användare med bilder på mig, 
med alla min mått exakt utskrivna, ögonfärg, län och till och med bröststorlek och skrev 
bland annat att 'jag' sökte ”xxl-kuk” och om någon kunde ”knulla mig på hotell”.Sedan 
skickade han skärmdumpar från samma sida där han kallade mig för alla förnedrande saker 
en kan tänka sig. 

Jag anmälde honom för snart ett år sedan. 

Jag avsade mig alla mina ’tyngre’ uppdrag i samband med anmälan och skyllde på 
utmattningssyndrom medan jag i själva verket var livrädd. 

Förra veckan meddelade förundersökningsledaren att åtal ska väckas. För första gången på ett 
år så känner jag hopp, mod och styrka. 



 
 

 
10. Jag har varit aktiv i politiken sedan jag var sexton år, i dag är jag tjugotre. Jag hade i 
början kampanjledarrollen i mitt ungdomsförbund och skulle få medlemmar till skolorna och 
ringer därför honom. Han var ju karismatisk, trevlig, manipulativ nog att få alla att bli 
medlemmar. Han kunde inte kampanja men vi började prata i telefon mer och mer. Vi 
började ses, utanför politiken. Där fokus låg på att jag skulle drickas full och ha sex med hans 
vänner, men jag vägrade. Så kom mellandagarna och hans morfar dör. Han vill komma hem 
till mig som tröst och efter mycket tjat gick jag med på det. 
Morgonen efter tvingade han sig på mig efter att jag låtsats sova hela natten. Därefter följde 
det värsta halvåret i mitt liv. Polisanmälan, få bort geotaggen i min telefon, de synkade 
kalendrarna. Det som gjorde mig mest besviken var avsaknaden av stöd för mig. Från min 
styrelse, från förbundsstyrelsen, från partiet... Det hände aldrig någonting. Det blev aldrig 
något uteslutningsärende, polisutredningen lades ned och han bytte parti - som inte heller vill 
ta i frågan. Nu arbetar han för Svenska kyrkan. 

Jag vet att han har ofredat, våldtagit och sexuellt utnyttjat så många i förbundet, partiet och i 
andra sammanhang. Jag orkar inte vara tyst längre. Jag tänker vara obekväm, jag tänker 
skrika och höras. Det är nog nu. 

 
11. En äldre riksdagsledamot för annat parti som jag inte känner eller träffat personligen 
tidigare. Han stoppar mig mitt på gatan i Almedalen, och från det blå frågar han om jag inte 
är med på ett gratis testknull. Han, liksom under åren cirka halvdussinet andra, inom och 
utom mitt eget parti, har alla velat veta om det är lika bra och skönt med plastfitta som riktig 
fitta. Jag är alltså transitionerad och har offentligt drivit transrelaterad politik. En annan 
riksdagsledamot, man, som jag vet varit på framförallt unga män i partiet. Han har även 
skickat meddelanden till mig, med anspelningar och förfrågningar, sexuella förslag och 
beskrivningar. Han gillar tydligen sin kuk och att få ”tränga in med den där det är extra 
trångt”. 
Detta är några av de saker jag varit med om. Jag har försökt anmäla till partisekreterare, högt 
uppsatta inom partiet som jag trott mig känna, såväl i riksdag som partistyrelse och mer lokalt 
på olika nivåer. Jag har bland annat fått ultimatum som att de vägrar lyssna eller alls ta ett 
samtal med mig om jag inte lovar att hålla käften för all framtid och snällt sluter upp aktivt 
bakom partiet igen. De flesta reaktioner har dock varit total utfrysning och vägran att 
överhuvudtaget ha med mig att göra efter det. Samt en hel del ryktesspridning, lögner och 
skitsnack som gjorde min politiska fortsättning omöjlig. En enda person i ansvarsposition 
som jag berättat för om delar av detta har tagit det på allvar och varit beredd gå hela vägen 
med anmälan och allt. Den personen var min dåvarande lokala ungdomsförbundsordförande. 

17. När jag var nitton år och var på en politisk resa vaknade jag av att min distriktsordförande 
som var äldre och starkare hade tagit av sig byxorna och låg på mig. Blev iskall och rädd. 
Han tog på hela min kropp, låren, mellan benen överallt. Lät det pågå en stund och sa ifrån 
efter en stund. Då svarade han: håll käften. Och fortsatte. Han viskade även hora åt mig. Blev 
bara så rädd och chockad. Han struntade helt i mig och var bara målinriktad. Till slut fick jag 
ut: dra åt helvete. Då körde han upp en hand hårt rakt upp mellan benen och greppade tag i 



 
 

mitt underliv. Blev livrädd. Jag sprang upp och ifrån. Skämdes, skrattade men kroppen 
skakade. En tjej som vaknat tog hand om mig. Jag fick lägga mig bredvid henne. Efteråt 
anmälde jag händelsen. Blev stöttad av distriktsledning och förbund, han fick gå ur förbundet. 
En då femtonårig tjej hörde av sig och berättade att han förgripit sig på henne också. Hon 
hade skämts och inte vågat berätta för någon då hon inte trodde att någon skulle tro henne. 
 
20. En manlig politiker från annat parti i kommunen delade en bild på en naken, sexualiserad 
och mycket ung flicka på Facebook. En man i mitt parti skrev gillande kommentarer. Jag 
skrev till båda var för sig i Messenger om hur olämpligt jag tyckte att det var. Den ena sa att 
mina väljare kommer våldta min dotter. Den andra förlöjligade och hånade mig, gjorde 
antaganden om min sexualitet och berättade detaljerat om sin samt skickade en stor bild på en 
avsugning. 
 
28. På ------ riksdagskansli. Jag arbetade som tjänsteman på samma avdelning som en man 
som både muntligt och skriftligt trakasserade mig. Till exempel gav han mig sexuella inviter, 
bad mig surfa in på en hemsida som visade sig vara en porrsida, och han kallade mig för det 
kvinnliga könsordet. Det visade sig att flera på kansliet var utsatta. Min chef fick kännedom 
om detta. Vad hände efter detta samtal? INGENTING. Jag blev ordentligt irriterad efter att ha 
blivit nonchalerad av min närmsta chef och bestämde mig, tillsammans med några andra 
kollegor, att ta det vidare med HR-avdelningen. Det slutade med att mitt fall var det enda som 
kunde tas upp i en konfrontation med personen eftersom att det fanns skriftliga bevis. Alla 
ville egentligen vara anonyma av rädsla för konsekvenserna. Men jag förblev inte anonym… 

 

34. När jag var 17 år blev jag våldtagen vid flera tillfällen av en kille jag var tillsammans 
med. Jag var ganska ny i ungdomsförbundet och han var flera år äldre, ledamot i 
förbundsstyrelsen och verkställande utskottet. Det tog lång tid innan jag kunde sätta ord på att 
det var våldtäkter jag blivit utsatt för. Jag skämdes också över att jag som aktiv feminist 
kunde låta mig bli utsatt för något sådant och stanna så länge i en så dålig relation.  Har 
skrivit om detta under #prataomdet-tiden och han har också bekräftat inför människor jag 
känner att han läst vad jag skrivit och anat att det är honom det handlar om. Men han har 
aldrig brytt sig om att kontakta mig för att be om ursäkt. Nu är han något av en profil inom 
den antirasistiska rörelsen som ordförande i en antirasistisk organisation, frekvent anlitad 
debattör, föreläsare och skribent. Medan jag såhär femton år senare fortfarande kan komma 
på mig själv att se mig över axeln när jag går i antirasistiska demonstrationståg.  
 

35. En av mina upplevelser är att det fanns en äldre man i den lokala partistyrelsen som vi 
kvinnor varnades för. Vi skulle inte vara ensamma med honom. Vi borde inte tacka ja till att 
bli skjutsade av honom. Vi skulle helt enkelt akta oss. I en valrörelse var jag valledare. Vi 
hade en valstuga på torget. Jag fyllde upp närvaron på dagtid när inte kandidater hade 
möjlighet att vara där o mannen kom dit. Lång dags färd mot händelsen så jag går direkt på 
det som hände. Han trängde upp mig i en hörna i valstugan och började kladda. Jag slog bort 
hans händer och fräste att släpper du inte ut mig så skriker jag. Han backade o jag tog mig ut. 



 
 

Jag anmälde till ordförande o fick uppmaningen att ta det med vår ombudsperson. När jag 
pratade med hen, ombudspersonen, så säger hen att det var väl inte så farligt o det borde ju 
“en sån som jag klara av”. Jag glömmer aldrig det samtalet. Allt det jag tidigare utsatts för 
hade bubblat upp till ytan. För att inte krascha helt stängde jag av.  
 

40. Jag hade precis blivit vald till fritidspolitiker i en nämnd och samtidigt blivit anställd som 
politisk sekreterare på deltid. En äldre, erfaren och respekterad politiker lovade att låta mig gå 
bredvid honom så att jag kunde lära mig vad arbetet gick ut på. Han blev mer och mer 
närgången, och till slut trängde han in mig vid mitt skrivbord och tryckte sitt underliv mot 
mitt ansikte samtidigt som han höll mig runt nacken. Detta skedde flera gånger, och 
däremellan berättade han att vi som unga politiker och anställda politiska tjänstemän inte har 
några som helst rättigheter. Vi kunde bli sparkade på dagen och få hela karriären och 
inkomsten förstörd. Han är fortfarande aktiv och han har börjat spana in nya, yngre 
fritidspolitiker nu. Jag berätta detta till en annan äldre herre i partiet som många hade respekt 
för, varpå han svarade att han som hade gjort detta mot mig säkert bara haft en dålig dag, 
eller att det inte var hans mening. Han sade att jag inte borde berätta det för någon eftersom 
den erfarna politikern var så känd inom politiken. Han var ju äldre och därför värd ett fint och 
obefläckat avslut på sin karriär. 
  
41. En ung man i mitt parti gjorde närmanden mot yngre tjejer, ofta i ungdomsförbundet. Det 
började med att han gav de nya unga tjejerna komplimanger, flirtade och lyfte dem politiskt. 
Jag insåg inte hur manipulativt hans beteende var förrän en partivän berätta exakt vad han 
gjorde mot henne när de var ensamma. Då insåg jag varför alla nya medlemmar lämnade 
politiken ganska snabbt efter de hade blivit aktiva. Jag larmade till partiet, men de vägrade 
agera. De sade: ”Ord står mot ord!”. Istället började de sprida i partiet att jag och mina vänner 
som drev detta spred lögner och rykten bara för personlig vinnings skull. Mobbningen ledde 
till att varken jag eller någon av de andra tjejerna är kvar. Han kandiderar i valet nästa år. 
 
44. Fjorton år gammal och rätt färsk i ungdomsförbundet åkte jag iväg på årsmöte. Vi sov i 
skolsalar och eftersom en bekant glömt ta med sig luftmadrass erbjöd jag honom att vi delar 
på min. Jag vaknade senare den natten av att han dragit ned mina pyjamasbyxor och var i full 
färd med att försöka penetrera mig. Jag knuffade bort honom och gick gråtandes därifrån. 
Han uteslöts senare av förbundsstyrelsen, men är aktiv i partiet än idag.  
 
56. Jag blev bjuden på en fest med förbundet. Sent på natten blev jag våldtagen av en 
styrelsemedlem. Berättade för dåvarande distriktsordförande som reagerade men som inte 
agerade. Dels för att jag bad personen att inte agera. Jag ville bara glömma vad som hänt. 
Istället tvingades jag ta avstånd och till slut lämna politiken. Idag sitter han, förövaren, som 
distriktsordförande.  
 
 
 
 



 
 

Berättade inte 
15. Jag var ung och fackligt aktiv. Han var sextio år. Vi var på studiebesök och ordförande 
låste in mig på ett hotellrum på kvällen. Han hade bjudit in mig för att förbereda 
morgondagen. Trodde jag. Han bjöd på alkohol som jag tackade nej till. Han accepterade inte 
ett nej, så plötsligt satt jag där med ett glas i handen. Jag började känna mig hotad, ville 
lämna rummet. Han tog tag i mig, höll fast mig. Tryckte fast min kropp mot en vägg, tryckte 
sitt kön mot mig, höll fast mitt huvud, försökte kyssa mig. Han försökte knuffa ner mig på 
sängen. Jag minns hans trutande mun. Hans händer. Ögon. Jag minns varje sekund. 
Jag lyckades ta mig ut och låg med jacka och skor på mig hela natten. Vi hade rum jämte 
varandra, på bottenvåningen, och jag var rädd att han skulle ta sig in till mig genom fönstret. 
Bilresan, ensam med honom i bilen, kändes som en hemsk evighet. ”Nu säger du inget. Inget 
har hänt. Du är tyst.” Väl hemma avslutade jag alla mina fackliga uppdrag som jag hade 
älskat att engagera mig i. 

 

18. Jag var sexton år och hade just börjat uppmärksammas i mer vida kretsar i 
ungdomsförbundet och partiet. Någonstans där lär jag känna en man, tio år äldre än jag är, 
som gjort en snabb karriär i partiet.Vi är på samma konferenser och stämmor - men aldrig i 
sammanhang där vi är själva. Varje gång slutar det ändå med att han drar mig till sig, smeker 
mig och bjuder hem mig att sova hos honom. När jag tackar nej är jag tråkig och han 
förklarar hur viktigt det är att jag håller mig god med honom. ”En guldbiljett för framtiden.” 
Det är sent på kvällen och jag ska gå ut från en hiss på ett hotell när han möter mig. Han 
säger godnatt och ska krama mig. Tror jag. I realiteten pressar sin mun mot min, börjar dra 
upp min klänningsfåll och ber mig följa honom till hans rum. Jag sliter mig och springer 
nedför trapporna. Ännu en gång får jag höra - han är någon man ska hålla sig god med. Under 
tiden detta pågår håller jag tyst. Samtidigt är det jobbigt att se sig själv i spegeln. Som liberal 
är jag övertygad om att en förändring bara kan ske underifrån - att allt börjar hos individer. 
Vad är jag för del i detta, som inte berättar för någon?Till slut upphör det hela. Men inte på 
grund av att jag sagt ifrån, utan jag har skaffat pojkvän, även han aktiv i partiet och 
förbundet. Med en annan kille vid min sida har jag tydligen vunnit rätten till visad respekt. 
Jag är än idag aktiv i ungdomsförbundet och partiet. Han jobbar än idag för partiet och 
kommer vara ett toppnamn i valet 2018. De är inga valaffischer jag ser fram emot att se runt 
om i stan. 
 

22. – Jag vet inte om detta passar här för det är inte en politiker som utsatte mig men det hade 
däremot aldrig hänt om jag inte varit politiskt aktiv. Jag hade precis börjat jobba nationellt för 
ett ungdomsförbund och den då största politiska bloggen med välkänd journalist bakom 
tangentbordet skrev om mitt nya jobb men hela artikeln handlade om hur jag såg ut och 
bestod mest av en recension av mitt utseende. Ingenting om min kompetens. Min 
motsvarande manlige kollega på ett annat ungdomsförbund fick ett blogginlägg baserat på 
hans prestationer. Kanske är futtigt men det satte sina spår att som 19-åring och helt ny inom 
politiken bli introducerad utifrån mitt utseende endast. 



 
 

Sedan dess har jag av otaliga manliga journalister blivit kontaktad med skamliga förslag i 
utbyte mot att få nyhetsplats. Jag har givetvis alltid sagt nej och nu har jag tröttnat på att jag 
måste fortsätta vara trevlig och professionell mot dessa män bara för att JAG inte ska få dåligt 
rykte i branschen. Bara för att jag inte vill ligga med dem för ett scoop. Bara för att jag 
istället vill göra mitt jobb som jag är jäkligt bra på. Det handlar om välkända journalister på 
stora tidningar och nationell tv som ofta besöker politiska mötesplatser och jag är säkerligen 
inte den enda de går på. 

Nytt inlägg, från samma person: 

Igår fick jag sms från den politiske journalist jag skrev om i mitt tidigare inlägg. Säkert fler 
av er som fått sms:et då det syftade till att hitta case som han kunde göra ett scoop på kring 
#imaktenskorridorer. Skrämmande att han nog inte ens tänkt tanken att han är en av ”dem”... 
Jag lekte med tanken att berätta för honom vad han gjort. Men jag vågar inte. 

 

30. Det här är varken den enda eller värsta historien men det är den jag vill dela. Vi sitter i en 
taxi han och jag. Han, ett grannlands mest kände EU-parlamentariker, jag en 20-årig 
assistent. Vi ska hem till Bryssel efter en konferens någonstans i Europa. Han är minst 20 
äldre än mig, hans son somnar över våra ben och då smeker han min hand. Han smeker min 
hand och ser bedjande ut, jag ser hans kropp ta sats för att fortsätta. Jag drar undan handen, 
signalerar väldigt tydligt stopp. En liten smekning, över handen, kanske fjuttigt i detta större 
sammanhang men det är ett av många minnen som kommit upp dessa dagar. Jag minns och 
skäms, jag minns hur jag skämdes då, hur jag inte berättade för någon, inte ens till mina egna 
EU-parlamentariker, för att inte försätta dem i en jobbig situation, jag skämdes över att jag 
trots att jag tänkt på allt, ingen urringning, inget läppstift, mitt på dagen, sonen var med, ändå 
hade misslyckats. För det var ju så jag såg det. Mitt misslyckande. För jag hade ju ändå suttit 
mig i den där taxin. Trots att jag var en ung kvinnlig assistent.  

 

36. Jag blev invald till ett nytt uppdrag och hade sammanträdning med övernattning, jag var 
ny i gänget med jag ”kände” en av de anställda. På kvällen efter middagen så sa denna 
pol.sek att jag kunde följa med honom på hans rum och hämta en grej. När vi väl kom inte 
trycker han sig på mig, händerna innanför kläderna, jag är i paniktillstånd och chockad och 
ber honom sluta. Då slänger han mig på sängen och jag ligger där stel som en pinne samtidigt 
som han ber mig om att det lugnt. När han vänder sig om för att knäppa av sig sina kläder, 
hoppar jag upp ur sängen och springer ut ur rummet och in till mitt eget. Tårarna rinner och 
jag anklagar mig själv, dels att jag satt mig i den situationen och sedan om jag själv “sänt ut 
signaler”. Efter några minuter i mitt rum så börjar det banka på dörren, hör att det är han och 
vågar inte andas. Kommer inte ihåg så mycket efteråt, dagen efter försökte jag nog låtsas som 
ingenting. gick nog på sammanträdet men pratade aldrig med honom igen, hade inte heller 
många orsaker till det efteråt eftersom jag avsa mig alla politiska uppdrag i regionen strax 
efteråt. Avskyr honom, hatar att jag aldrig konfronterade honom, att jag aldrig gjorde något 
med händelsen. Då tänkte jag nog (utan att minnas helt) att vem skulle tro mig…  



 
 

 

46. Jag var 17-18 år och hungrig på att engagera mig politiskt. En då 20 år äldre man som var 
framstående inom partiet fattade tycke för mitt engagemang.  Han uppmuntrade mig, ringde 
mig nästan dagligen för att prata om min politiska karriär. Han talade om hur mycket han 
kunde göra för mig och hur han kunde få igång min karriär om jag spelade mina kort rätt. Jag 
fann honom obehaglig men förblev tyst. Jag intalade mig att jag missuppfattade allt. De 
sexuella anspelningarna i valstugorna var nog bara inbillning från min sida. Att han kom med 
bil för att hämta upp mig efter varenda distriktstyrelsemöte var nog bara omtanke. Inte skulle 
någon så mycket äldre och professionell person vilja kontrollera varje steg jag tog. Fan vad 
jag har mått dåligt över att inte ha litat på min magkänsla. En dag bjöd han hem mig. Han 
ville bjuda på middag och prata om min framtid. Väl hos honom serverade han stora mängder 
alkohol. Han tog min telefon och började tjata om sex. Han kom närmre och tryckte sig emot 
mig, tog på mig och lyfte på mina kläder. Jag frös till is, jag grät men han fortsatte. Han var 
kall och tog för sig utan att ens reagera på mina snyftningar och skakningar. Veckan därpå 
hoppade jag av mina politiska uppdrag och lämnade partiet. Den kvällen hos honom dödade 
en bit av mig. Det här är första gången jag berättar om den här händelsen som jag jobbat för 
att förtrycka. Men metoo har väckt minnen jag jobbat för att trycka bort.  
 

50. Det finns övergrepp jag inte orkat lyfta och som rör politiken, men här kommer två 
exempel. Jag var på valläger med ungdomsförbundet som femtonåring. Blev våldtagen av tre 
killar i ett tält på lägrets utkant. Vågade aldrig berätta för någon vad som skett.  
 

Under perioden jag sålde sex hade jag en återkommande äldre kund som var aktiv inom 
partiet. En kommunpolitiker som ofta pratade om sitt arbete med utsatta ungdomar.  

 

58. Jag åkte på min första resa med ungdomsförbundet tillsammans med ett gäng killar och 
jag fick dela rum och säng med en 17 år äldre man från mitt eget partidistrikt. Redan första 
natten gjorde han närmanden, jag var berusad, nyfiken och med på noterna till en början och 
när jag väl hade accepterat inviten så kände jag att jag inte kunde säga nej i fortsättningen. Vi 
var ju helt ensamma och skulle vara det i många nätter till och dessutom umgås som om inget 
hade hänt dagtid. Det resulterade i att jag låg bundet med händer och fötter i sängen till hans 
förfogande om natten och sedan inte kunna bajsa ordentligt på flera veckor efteråt. Tjugo år 
har passerat sedan dess och jag har inte berättat för någon. 
 
62. Jag hade precis blivit vald till mitt dittills största uppdrag inom ungdomsförbundet och 
var bjuden till en annan förening på sittning. Jag var fast besluten om att vara professionell 
och hålla ett bra tal, inte dricka alkohol. Killarna i föreningen tyckte dock att jag var så tråkig 
som inte skulle dricka något och hällde upp vinglas efter vinglas. Efter middagen dansade vi 
och två av killarna, 5-6 år äldre än jag själv, berättade hur fin jag var och smekte mig längs 
ryggen och på rumpan. De ville att jag skulle följa med dem hem och bada bubbelpool med 



 
 

dem, vi skulle ju ändå arbeta och ses en hel del framöver. Jag ångrar fortfarande att jag höll 
god min när jag egentligen kände mig så fruktansvärt förminskad. 
 
Oklart 
2. Jag var sjutton år och blev våldtagen av en Stockholmspolitiker som nu är toppkandidat i 
valet 2018. 
 
3. Jag var tjugo år och en dubbelt så gammal politiker hörde av sig till mig och frågade om 
jag ville följa med på efterfest i ett av de häftigare politiska högkvarteren. När jag kom dit var 
det bara han och jag där. Efter ett tag började han gå på mig fysiskt, kramas och hångla. Jag 
sa nej, knuffade bort honom och sprang vidare runt i huset. Försökte hålla glad stämning trots 
att jag kände att jag var rädd. Vi var helt själva där med undantag för vakterna som 
patrullerade. 
 
5. När jag var tjugofem år jobbade jag som politisk handläggare på riksdagsgruppen. En 
nyinvald riksdagsledamot i trettioårsåldern brukade stanna i korridoren utanför mitt rum för 
att titta på mig, uppifrån och ner, hur jag såg ut och vad hade på mig just den dagen. En dag 
hade han med sig en grupp som han stolt visade upp riksdagshuset för. De stannade utanför 
mitt kontor och han pekade på mig och sa: 
Ja, här ser ni det bästa vi har att titta på. Här kan jag titta in och bli upprymd hela dagen. Som 
om jag vore ett prydnadsföremål att ställa ut och inte hans underlydande medarbetare. 

 
8. När jag kandiderade till studentkårsordförande var det en man i årskullen innan mig som 
försökte styra mig genom maktspel jag inte förstod. Den kväll det blev klart att jag skulle bli 
vald skämtade han först om ett blåmärke jag hade genom att insinuera att min pojkvän hade 
slagit mig. Senare satt han i säkert en timme och försökte manipulera mig genom 
förolämpningar och hotelser. Han avslutade samtalet genom att säga ”jag respekterar 
verkligen dig” och daskade till mig på rumpan när jag skulle gå därifrån. Han är politisk 
tjänsteman på utbildningsdepartementet nu. När jag kandiderade till studentkårsordförande 
var det en man i årskullen innan mig som försökte styra mig genom maktspel jag inte förstod. 
Den kväll det blev klart att jag skulle bli vald skämtade han först om ett blåmärke jag hade 
genom att insinuera att min pojkvän hade slagit mig. Senare satt han i säkert en timme och 
försökte manipulera mig genom förolämpningar och hotelser. Han avslutade samtalet genom 
att säga ”jag respekterar verkligen dig” och daskade till mig på rumpan när jag skulle gå 
därifrån. Han är politisk tjänsteman på utbildningsdepartementet nu. 
 
13. Som nämndeman i tingsrätten, där man skipar rättvisa, blev jag utsatt för det 
obehagligaste tafsandet för tjugo år sedan. Den person som var som en mentor, en 30 år äldre 
respekterad M-politiker, men med rykte om sig att vara ”sliskig och tafsande” utsatte mig för 
en obehaglig upplevelse. Han var alltid pratsam, social, och var i mångas ögon en respekterad 
politiker med inflytande. Även jag tyckte han var kul, precis som en klok äldre politiker ska 
vara mot yngre och oerfarna politiker. På väg upp i hissen till tingssalen var vi ensamma. När 
dörren stängts tryckte han upp mig mot väggen i ett hårt grepp, tryckte sig hårt mig och 



 
 

började tafsa och kyssa mig på halsen, medan jag försökte slingra mig ut hans grepp. Hur ska 
jag ta mig ur det här, utan att det blir pinsamt, var min första tanke. Hur kan han ha tolkat 
vänlighet och skratt som en invit? Jag var absolut inte intresserad av honom, men tänk om det 
var mitt fel att han gjorde så här? 
Hissen stannade och jag slank snabbt ut och tyckte han var oerhört äcklig. Sedan satt vi där i 
samma nämndemannagrupp, i samma sal i flera år. Jag aktade mig sedan för att hamna i hans 
närhet och var på min vakt. Så var det då, och så är det nu, att det är vi kvinnor som får 
skulden och skammen. 

14. Jag har många gånger fått veta att mina åsikter bara beror på vem jag legat med. Jag 
reduceras av dem från egen tänkande politisk varelse till ett sexobjekt som kan manipuleras. 
En gång blev jag tom uppringd av en partikamrat som bad mig dra tillbaka min kandidatur, 
jag ställde enligt honom nämligen bara upp eftersom jag tidigare haft en relation med en man 
som inte gillade en annan kandidat till posten. 
 
19. Jag hade nyss fyllt arton, han var minst femton år äldre än mig och ett toppnamn inom 
partiet. Han som skrev till mig under gemensamma möten. ”Dina tighta bröst, ”din rumpa”. 
Han som alltid objektifierade mig. Han som var så mycket äldre än mig och som än idag är 
ett toppnamn. 
 
23. En riksdagsledamot kommenterar min kropp. Han är jämnårig med min pappa. 
 

24. Jag hade jobbat en period med partiets försteombudsmän. Jag bär oftast svarta kläder. På 
ett mingel efter ett heldagsmöte står jag i en vit axellös klänning och tar mat när jag känner 
att någon smeker mig på axlarna, vänder mig om och ser att det är en av 
försteombudsmännen. “Är det alltid så här med dig, svart eller vitt?”. Blev så ställd och 
äcklad av axelsmeket.  
 

25. En fd kollega som jobbade med samma region som jag hade sin dörr på glänt. Jag 
knackade och öppnade samtidigt. Hans skärm syntes väl från mitt håll. Ett rutnät av 
pornografiska fotografier.  
 

26. Jag hade mitt första politiska jobb på riksdagskansliet. Jag var drygt 20 år. Vi hade haft 
ett kvällsmöte och hade haft besök av en av Sveriges mest kända kultur- och 
förortsdebattörer. Efter mötet ringde han på min telefon och jag upplevde honom som äcklig 
och hotfull och han sa att han skulle vänta  på mig utanför i en taxi och att jag skulle följa 
med. Jag sa att jag absolut inte ville träffa honom på egen hand. Hade träffat honom en gång 
tidigare och hade då upplevt honom som närgången och jag var väldigt obekväm. Till slut 
smög jag mig fram till fönstret och tittade och såg honom stå och vänta i mörkret. Tiden gick 
och han stod kvar. Jag var ensam kvar på kansliet. Till slut smet jag ut källarvägen och jag 
sprang till tunnelbanan. Trots att det är över 20 år sedan ryser jag varje gång jag ser mannen i 
media. Han diskuterar inte sällan tolerans- och jämställdsfrågor i media och i offentliga 
sammanhang.  
 



 
 

32. Jag är 17 år. Hade gått undan från ett större evenemang och en man lika gammal som min 
pappa som tidigare varit i samma arbetsgrupp med kom fram till mig och var mycket berusad. 
Han tryckte upp mig i ett hörn, jag kunde inte stå upp rakt. Han påpekade alltid hur ung jag 
var, vilken liten stjärna och hur mycket gott han fått höra om mig. Han erbjöd olika fördelar 
för mig inom partiet och jag förstod direkt vilket sätt han ville ha betalt på. Ville inte ta 
honom seriöst så jag försökte skämta bort det. Han satte då armen mot väggen så att jag inte 
kunde gå och han sa att jag aldrig skulle bli en politiker, att det inte går för personer som mig. 
Men att han skulle kunna fixa det. Han började fråga om mamma och pappa, om skolan, om 
jag bor hemma mm. Som om han blev mer och mer upphetsad över att jag var ett barn. Han 
kom alltid närmare mig och tryckte in mig i hörnet samtidigt som han kommenterade att jag 
såg rädd ut. Flera gånger sa han högt att jag såg osäker och livrädd ut medan han skröt om att 
han är schysst kille och inte som resten. Lyckades efter allt för lång tid komma därifrån. Alla 
vuxna män som varit på mig (oavsett parti) har varit det för att jag enligt dem är så sexig och 
ung. Jag är ett barn - låt mig va.  
 
37. Vilka fantastiska och starka och solidariska kvinnor det finns inom politiken! Det ger mig 
hopp. Jag blir bestört över vilka män som sitter på makt i detta land. Jag förstår varför det är 
så svårt att krossa glastaket, när dessa män tar sig friheter, våldtar och förminskar. Mina 
erfarenheter från maktens korridorer gällande det här är inte fysiska. Jag har aldrig blivit 
tagen på eller utnyttjad sexuellt. Jag har blivit förminskad på annat sätt, muntligt.  
 
Jag har ofta fått höra att män inom politiken talat om mig i ordalag som: ”Jag lyssnar bara på 
henne eftersom hon är så himla snygg.”, ”Det går ju inte att lyssna på vad hon säger, när hon 
har den där röven.”, ”Det är allt jag kan fokusera på” och ”Jag skulle inte ha något emot att 
sätta på henne.”. Och orden ”lilla gumman” har använts mer än en gång.  
 
Jag har själv ansett att jag har haft vettiga och bra saker att bidra med men förstått att en hel 
del män inte fokuserat på det utan helt andra saker. Och det har de inte skämts över, tvärtom. 
Det är oerhört förminskande och sexistiskt när en försöker prata om viktiga saker att bli 
objektifierad och bedömd utifrån hur man ser ut och inte vad man säger. Jag har funderat på 
om jag skulle skriva mina erfarenheter här. Jag har ju inte lika allvarliga erfarenheter som 
många av er. Men sedan slog det mig att även om det finns grader i helvetet så är det här 
fortfarande helt oacceptabelt, och det ska också upp till ytan. Nu räcker det. 
 
39. Jag var på konferens med partiet och var något överförfriskad. En ca 30 år äldre, högt 
uppsatt partimedlem uttryckte sin oro över min berusning och erbjöd mig en sängplats så jag 
skulle slippa åka ända vägen till min vän jag sov hos. Jag tackade ja. Han våldtog med senare 
den kvällen. När han vägrade sluta bad jag honom använda kondom, men han skrattade bara 
åt mig. Jag vågade inte konfrontera honom utan åkte tyst hem morgonen därpå. 
 
42. Han satt i förbundsstyrelsen och var några år äldre än jag. Jag var ganska ny medlem och 
tyckte det var häftigt att han ville prata med lilla mig, som inte kunde så mycket än. Jag lärde 
mig så mycket om hur allt fungerade av honom och tänkte: Vi var ju goda vänner! En natt 
efter att vi druckit en del erbjuder han att jag kan få sova hos honom i stället för att behöva 



 
 

åka hem hela vägen i vintermörkret. Hans föräldrar var bortresta, så jag kunde få sova i en 
egen säng. Väl hemma hos honom, var hans föräldrar hemma. Han trodde verkligen att de 
fortfarande var bortresta. När vi lägger oss i varsin sida av hans dubbelsäng kryper han 
plötsligt närmare. Hans armar är överallt! Jag drar undan hans hand från mitt kön och säger: 
”Sluta! Jag vill sova!”. Han fortsätter, och jag säger igen: ”Lägg av! Jag vill inte!” Han tar 
strypgrepp på min hals från ingenstans och säger: ”Jo, det vill du visst, jag vet att du vill det.” 
Jag får ingen luft! När han ser att jag börjar bli panikslagen så släpper han. Efter ett tag 
somnar han på sidan av sängen. Jag ligger vaken i flera timmar för att försäkra mig om att 
han faktiskt har somnat. På morgonen klär jag på mig och smyger därifrån. Senare får jag 
höra av en förbundskollega att han har sagt att jag är opåläst och okunnig. Det tog ett bra tag 
att reparera de rykten han spridit om mig. 
 
45. Vi var aktiva i samma lokalförening i ett ungdomsförbund och blev tillsammans efter ett 
tag. Jag ville sällan ligga men det ville han. Jag sa nästan alltid att jag var för trött och ville 
sova men han tjatade. Det slutade alltid med att vi låg så att jag skulle slippa hans tjat. Så här 
var det under alla de månader vi var tillsammans. En natt vaknade jag av att han hade sex 
med mig. En kille som kallade sig feminist pratade gärna om jämställdhet.  
 
48. Han kandiderade till ordförande för ett ungdomsförbund. Vi var på samma fest. Jag blev 
väldigt väldigt full och han bar mig in i en säng i huset. Jag sov. Lite senare kom han och la 
sig bredvid och vi började hångla. Efter ett tag stack han ner handen innanför mina trosor. Jag 
var såpass full att jag inte reflekterade över det i stunden men som sex år yngre än honom och 
näst intill medvetslös borde han ha förstått det olämpliga. Dagen efter började han skriva till 
mig på messenger men jag blev rädd. Jag hade ångest inför sammanhang jag visste att vi 
kunde stöta på varandra. Jag är idag väldigt rädd för den människan.  
 
49. Jag var medarbetare till en tidigare högt uppsatt politiker. Han tog sig friheten att tafsa på 
mig ibland, bland annat när vi satt i baksätet på statsrådsbilen på väg till möten. Det var 
obehagligt och förnedrande. Han var medvetet diskret men samtidigt glasklar med vad han 
ville med sina oönskade smekningar. Det hände under en valrörelse med mängder av resor. 
Jag kände stort obehag under resten av valrörelsen när jag satt bredvid honom i bilen. Han 
var min chef och jag var underordnad. Det var ett rent maktövergrepp från hans sida.  
 
51. Det var i början på den politiska aktivismen och ungdomsförbundet delade lokal med 
partiet. En man där var alltid väldigt pratsam och efter ett tag så började han prata om sina 
sexuella preferenser. Vid varje tillfälle då jag befann mig i lokalen så kom han dit för att 
berätta om sitt senaste sex. Under de år jag hängde där fick jag en gång i veckan se alla 
blåmärken han hade efter sina sexakter. Av någon anledning var det viktigt att visa upp sin 
rumpa och berätta hur det kom sig att den såg ut som den gjorde. Jag ville verkligen inte se 
eller höra på det där men jag skrattade såklart. Det måste man väl? Han var fyrtio och jag var 
sexton.  
 

52. Den mycket högt uppsatte politikern, gift och i min pappas ålder, som tjatade om att jag 



 
 

skulle följa med till hans övernattningslägenhet och ligga med honom trots att han visste att 
jag kände hans med mig jämnåriga barn. Jag kände mig extremt illa till mods.  
 
54. Vi är på en professionell middag, alla är fint klädda, han lutar sig nära och viskar ”vad du 
ser slampig ut ikväll”. Alla dessa gånger som gamla politiker gubbar sagt ”om jag var 30 år 
yngre så hade jag tagit med dig hem ikväll”. 
 
57. Jag var sjutton år och satt i styrelsen för ett mindre distrikt, för några år sedan var jag på 
min första arbetsstämma. Innan stämman fick alla handledsband som man skulle signalera 
om man var minderårig. Som 17-åring fick jag ett rosa band och alla över arton ett blått. 
Oavsett blev jag under kvällen väldigt berusad, han var sex år äldre än mig och smsade under 
kvällen och frågade var jag var. Mitt nummer hade fått genom att vara påstridig under ett 
Almedalsmingel. Jag var värd och vill inte vara otrevlig, jag minns inte ens om jag svarade på 
smset eller inte. Plötsligt så var vi i lobbyn och han tog med mig ut bakom konferenshallen ut 
på en tom lekplats vid skogskanten. Han började kyssa mig och jag kände direkt att jag inte 
ville, jag sa till honom att jag var full och jag tänkte att han skulle sluta, men det gjorde han 
inte. Jag tänkte att om jag låtsas att jag är så full att jag ramlar, då kommer han väl ändå att 
sluta. Men han tog tillfället i akt när jag föll och tryckte ner mitt huvud, jag började gråta och 
han tröstade mig. Såklart skulle vi inte göra någonting när jag var så ledsen, men efter det 
tryckte han mig mot en bänk och hade sex med mig ändå. Ett år senare var det valår, och hans 
ansikte satt på affischer runt om i hela stan. I dag sitter han i landstinget, jag är inte medlem 
längre. 
 
59. Jag var sexton kanske sjutton år gammal när jag blev bjuden på fest av en av de två äldre 
killarna, jag blev bjuden på alkohol trots att jag var minderårig. Vi var berusade men inte 
särskilt fulla som jag minns det. När festen pågått ett tag så hamnar jag i diskussion med en 
av de äldre killarna. Vi höll inte med varandra i en fråga och det hela slutade med att han tog 
ett kraftigt stryptag runt min hals, jag blir rädd, ledsen och chockad. Efter att tag lämnar jag 
festen och jag kände skam. Jag fick senare höra att han gjort liknande utfall mot andra tjejer, 
han är fortfarande aktiv och har förtroende poster. 
 
60. Min mentor, en riksdagsledamot bjöd hem mig till sig för att prata. Jag kände mig pressad 
till att ha sex med honom och gick till slut med på det, när jag inte fick orgasm hämtade han 
en kniv och höll den mot min hals medan han hotade om att döda mig om jag inte kom för 
honom. 
 
Läckte 
1. Jag var femton år och blev våldtagen av en kille som satt i förbundsstyrelsen i 
ungdomsförbundet. Han skickade blommor som ursäkt. När jag skrev att det han gjort var 
olagligt och funderade på att anmäla honom gick han till förbundsstyrelsen och berättade. De 
förklarade att de hade fullt förtroende för honom. 
 

4. Jag var en obetydlig tjänsteman, han en tjugo år äldre mäktig minister. Jag hade råkat illa 



 
 

ut, en annan manlig chef hade behandlat mig oerhört illa. Jag och flera andra kolleger var på 
ministerns hotellrum på kvällen. Ministern lyssnade väldigt vänligt på min långa 
känslomässiga berättelse, kom med kloka ord. Jag kände mig lugn och trygg och bekräftad. 
Då kom det, såklart: ”Kom och sitt här, närmre!” Då kom det, såklart: händerna på min 
kropp. 

Smekningar. Inte som när man stryker en ledsen vän på ryggen, utan som när man med ett 
menande leende smeker nån man vill ligga med. Ett finger långsamt och mjukt upp- och 
nerför min ryggrad. Andra handen sakta över min nakna överarm. Han flyttar sig ännu 
närmre - samtidigt som jag reser mig och snabbt får ur mig att det är sent, jag måste gå. 
Hinner precis möta mina två kollegers chockade blickar. Vi går tysta därifrån tillsammans. 

21. Jag hade hamnat högt upp på listan för min kommun inför valet 2014. Under ett event för 
hela länet kom en manlig partikollega, från en annan kommun, fram till mig och blev 
förvånad av mina röstsiffror. Han sa att jag var värdelös och att den enda anledningen till att 
medlemmarna röstade på mig var för att jag är snygg. Han fortsatte med ”Med den där 
skönheten kan vem som helst ta sig till toppen” och att det nämligen är så det funkar för oss 
kvinnor. Det här sa han högt inför flera äldre manliga medlemmar. Alla skrattade. Jag var då 
18 år och hade inte varit aktiv i partiet särskilt länge, men kände mig väldigt förödmjukad 
och började undvika liknande sammanhang. Jag skämdes alltid extremt mycket när jag fick 
beröm för mitt politiska engagemang efter den händelsen. Senare har jag under åren ett flertal 
gånger fått höra av folk i partiet att jag borde tona ned mitt smink, att bära pärlor runt halsen 
inte är något som passar in i partiets ”image” och att jag annars inte kommer bli tagen på 
allvar för att jag anses vara för snygg för att passa in i politiken. 
 
27. Jag var politisk tjänsteman. Vi var en stor grupp som reste för att bevaka och arbeta i en 
valkampanj i ett annat land. Han kunde påverka vilka som fick sova själva eller dela rum. Jag 
fick ett eget dubbelrum. Första kvällen försökte han kyssa mig och jag förklarade chockat att 
jag var lyckligt gift och helt ointresserad. Sedan dröjde det någon timme innan han knackade 
på min dörr och ville bli insläppt. Jag låtsades sova. Nästa kväll samma visa. Under resan 
lärde jag känna en annan kvinna från mitt parti som jag, efter ett par dagar, bad flytta in i mitt 
rum för att få honom att sluta. Han blev enormt irriterad. Resan avslutades med en stor 
valvaka då han blev kanonfull och började kladda så mycket att en kollega fick gå emellan. 
Jag berättade aldrig vad som hänt för någon av mina chefer. För jag var ny och hade en stor 
plattform. Han jobbar inte längre kvar i mitt parti. 
 

29. Jag skulle besöka staden han bodde i och han erbjöd mig sovplats. Jag kände honom inte 
så väl eftersom jag var ganska ny i förbundet, men han verkade charmig och omtyckt så jag 
tackade ja. Han ville ligga, jag ville inte ligga. När jag sa nej försökte han övertala mig, först 
genom att vara snäll och gullig, sen blev han irriterad. Jag kände hans hand på insidan av 
låret som rörde sig uppåt. Jag fick panik, började gråta och fortsatte säga nej. Efter ett tag gav 
han upp. Efter det har berättat för andra vilken “tråkig jävla fitta” jag är som inte ville ligga 
med honom. Vet ni vad det sjukaste är? Att jag knappt reflekterade över hur fel det var, vilket 
svin han var. För att liknande saker händer överallt hela tiden, så man blir van på något sätt. 



 
 

Det var först senare, när andra berättade för mig hur fel det var som jag förstod.  
 

31. Jag var aktiv i studentförbundet och vi befann oss i Almedalen. Jag stod och pratade med 
en av mina manliga vänner i mitt parti när en annan manlig kanske tio år äldre i samma parti 
(ingen jag känner men mycket väl visste vem det var) kommer fram till oss. Han är full. Han 
tittar ogenerat på mig från topp till tå. Han säger till mig att han tycker att jag är snygg och att 
jag borde följa med honom till hans hotellrum och knulla. Jag finner mig i chocken och säger 
att det är verkligen inte intressant. Och inte heller särskilt charmigt uttryckt. Han går framåt 
och börjar försöka ta på min kropp. Och tycker att jag inte ska vara så svår. Han fortsätter och 
jag knuffar bort honom. Men han slutar inte. Min kompis går emellan och säger åt honom att 
gå och lägga sig och nyktra till. På sätt och vis blev jag kränkt även av det. Att det krävdes en 
man för att någon skulle ta min rätt till min kropp på allvar.  
 

33. Han satt i distriktsstyrelsen för ett av de större distrikten i ett ungdomsförbund. Vi sågs ett 
tag men jag träffade någon annan. Han blev arg, kände sig förrådd. Fortsättningsvis så fick 
han utbrott på fester, inte sällan blev han full och nästan våldsam men alltid på gränsen. Det 
slutade helt enkelt att jag inte blev bjuden mer, eller så drog jag innan han kom. Jag fick 
skulden för att han inte kunde bete sig och jag trodde på det väldigt länge. Jag tog också på 
mig skulden. Han sa att det var han som fixade in mig i politiken, att jag var otacksam mot 
honom. När jag påpekade att det inte är feministiskt, kallade han mig hora. Jag trodde på det 
väldigt länge. Att det var han som fixat in mig och jag skulle vara tacksam och det var jag 
som var äcklig och manipulativ som fattat tycke för någon annan. 

 

47. Under en konferens där många av dom lokala toppolitikerna deltog var det flera av oss 
som hade en efterfest på ett hotellrum. Vi sitter runt ett bord och vi pratar och dricker vin och 
en mycket högt uppsatt politiker från ett annat parti sitter bredvid mig och blir väldigt 
närgången. Han smeker oavbrutet min nacke, min rygg och mina händer. Han berättar hur fin 
han tycker att jag är. Jag skrattar bort det och försöker ta bort hans händer. Ju längre tiden 
går, desto mer påträngande blir han och till slut börjar han helt öppet fråga om jag vill följa 
med till hans rum och ha sex. När jag säger nej så fortsätter han att tjata. Hela vägen ut i 
hissen när jag går tillbaka till mitt hotellrum. Ingen annan i rummet säger åt honom att sluta 
och i efterhand fick jag höra att “han är alltid sådär när han har druckit”. Det grämer mig 
otroligt att jag inte sa ifrån där och då men maktrelationerna begränsade mig. Att samarbeten 
och personliga relationer fungerar, det är ju viktigt i politiken, och jag klarade inte av att säga 
ifrån till en person med makt och inflytande. Och de övriga männens tystnad lämnade mig 
helt ensam.  
 

53. Som fjortonårig och ny medlem i ungdomsförbundet så blev jag hembjuden av en äldre 
kille. Under de få gånger vi setts hade han överöst mig med komplimanger om min potential 
och hur duktig jag var politiskt för min unga ålder. Jag trodde ju att han var genuint 
intresserad av mina åsikter. Istället så bjöd han på vin och när jag hade fått i mig tillräckligt 
så hamnade vi i ett tillstånd där jag var oförmögen att säga nej och han hade sex med mig. 
Dagen efter kunde hans önskan om tystnad om det inträffade inte påtalas nog. Händelsen 



 
 

läckte ändå. Han och hans vänner utmålade mig som en lögnare som bara ville ha 
uppmärksamhet. Under samma period så började jag få otaliga meddelanden från politiker i 
alla led. Riksdagsledamöter som skickade “När ska vi hångla då?” och diverse annat. Efter en 
konferens med ungdomsförbundet fick jag mot kvällens slut av en annan högt profilerad 
partimedlem: “Om jag hade varit tio år yngre och singel hade jag inte tackat nej”. Dessa 
händelser är en naturlig del av vardagen som ung tjej inom politiken.  
 

61. Mannen som satt på en hög maktposition, som ofta sa inför andra kollegor att han ville 
ligga med mig, eller på annat sätt kom med oönskade inviter. Jag var ung och delvis i 
beroendeställning och jag vågade inte säga ifrån. 
 
Allmänt känt 
12. Vi åkte på resa med Finlandsbåten. Stort gäng av inflytelserika personer på väg upp inom 
partiet. Flera kladdade, gjorde grova närmande och tafsade. Han var värst. Och alla visste det. 
Han blev likadan varje gång han drack. Han kom upp på dansgolvet och tryckte sig mot mig. 
Tafsade ohämmat. Försökte kyssa mig öppet där vi stod och dansade. Till slut gick två killar 
emellan och fick dra bort honom. Han försökte senare ta sig in i hytten. Jag var livrädd. 
Morgonen efter var det som att händelsen blev en rolig anekdot. Alla visste och såg. Han fick 
fortsatt förtroende och fina uppdrag inom partiet. 
 
16. Det finns en människa i regionen som alla som mött känner till. I åratal har han gått och 
kramat och spridit olämpliga skämt och smått obehag omkring sig. Vad jag vet, så stannar det 
på den nivån, men överallt ser jag miner på ovilliga kramade i hans väg. Men vi låter honom 
hållas. Det är ju bara xxx och han är sådär, säger vi och himlar med ögonen. Som alla andra 
före oss. 
 
38. Under en konferens där många av de lokala toppolitikerna deltog var det flera av oss som 
hade en efterfest på ett hotellrum. Vi sitter runt ett bord, pratar och dricker vin. En mycket 
högt uppsatt politiker från ett annat parti sitter bredvid mig och blir väldigt närgången. Han 
smeker oavbrutet min rygg, nacke och händer och berättar hur fin han tycker att jag är. Jag 
skrattar bort det lite och försöker ta bort hans händer. Men ju längre tiden går desto mer 
påträngande blir han. Till slut börjar han helt öppet fråga om jag vill följa med till hans rum 
och ha sex. När jag säger nej, fortsätter han tjata, fråga om jag vill följa med till hans rum och 
ha sex, och han tjatar hela vägen ut till hissen när jag går tillbaka till mitt hotellrum. Ingen 
annan i rummet säger åt honom att sluta. I efterhand fick jag höra att han är alltid sådan när 
han har druckit. Det grämer mig otroligt att jag inte sade ifrån där och då. Att samarbete och 
personlig relation fungerar är viktigt i politiken, men jag klarade inte av att säga ifrån – 
särskilt som han är en person med makt och inflytande. Och de övrigas tystnad – de lämnade 
mig helt ensam i det! 
 
43. Under min första debatt, när jag var ungefär 15 år, var det en väldigt blandad publik. 
Under debattens gång var det en man som satt längst fram och tittade på mig med en 
genomträngande blick. Efter avslutandet kom han fram till mig och väste fram: ”Jag är en 



 
 

högt uppsatt person i partiet. Jag älskar hur ni unga tjejer är engagerade – nästan så man blir 
riktigt kåt!” 
 
55. Efter en kongressmiddag med ungdomsförbundet gick vi ut ett gäng och dansade. Jag var 
distriktsordförande i ett av distrikten. Han satt i förbundsstyrelsen och hade ett rykte om sig 
att gärna flirta med yngre tjejer. På dansgolvet gjorde han en move. Han smekte mig över 
kroppen. Från axlarna, över brösten, magen, låren, ner till knäna. Jag stelnade till och tittade 
på honom. Märkte att han såg min reaktion och att han blev rädd, men bad inte om ursäkt. 
Ryktet om hans tendens att flirta med unga tjejer i förbundet fortgick och det gick till och 
med diskussioner om huruvida det var olämpligt. Trots detta blev han vald till vice 
ordförande i förbundet. Han kandiderade högt på listan i EU-valet och jobbar idag som 
politisk tjänsteman för partiet i riksdagen. Fattar inte i efterhand hur alla misstankar, rykten 
och anklagelser mot honom alltid slätades över. Detta trots att vi tillhör ett politiskt parti som 
profilerar oss i jämställdhetsfrågor.  
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Bilaga 2 Analysscheman, tolkningsregler och tabeller 

Makt 
 
1: Kön på påstådd förövare 

 
Tolkningsregler 
Det måste stå uttryckligen ”man”, ”han”, ”kvinna” eller ”hon” eller annat som tydligt visar 
vilket kön påstådd förövare har för att vi ska kunna kategorisera det som att påstådd förövare 
är man eller kvinna. Om det inte nämns uttryckligen tolkar vi det som att påstådd förövares 
kön inte omnämns.  
 
BERÄTTADE	 Påstådd	förövare	är	

man	
Påstådd	förövare	är	
kvinna	

Påstådd	förövares	
kön	omnämns	ej	

Vittnesmål	6	 X	 	 	
Vittnesmål	7	 	 	 X	
Vittnesmål	9	 X	 	 	
Vittnesmål	10	 X	 	 	
Vittnesmål	11	 X	 	 	
Vittnesmål	17	 X	 	 	
Vittnesmål	20	 X	 	 	
Vittnesmål	28	 X	 	 	
Vittnesmål	34	 X	 	 	
Vittnesmål	35	 X	 	 	
Vittnesmål	40	 X	 	 	
Vittnesmål	41	 X	 	 	
Vittnesmål	44	 X	 	 	
Vittnesmål	56	 X	 	 	
 

 
BERÄTTADE	INTE	 Påstådd	förövare	är	

man	
Påstådd	förövare	är	
kvinna	

Påstådd	förövares	
kön	omnämns	ej	

Vittnesmål	15	 X	 	 	
Vittnesmål	18	 X	 	 	
Vittnesmål	22	 X	 	 	



 
 

Vittnesmål	30	 X	 	 	
Vittnesmål	36	 X	 	 	
Vittnesmål	46	 X	 	 	
Vittnesmål	50	 X	 	 	
Vittnesmål	58	 X	 	 	
Vittnesmål	62	 X	 	 	
 
OKLART,	
FRAMKOMMER	EJ	

Påstådd	förövare	är	
man	

Påstådd	förövare	är	
kvinna	

Påstådd	förövares	
kön	omnämns	ej	

Vittnesmål	2	 	 	 X	
Vittnesmål	3	 X	 	 	
Vittnesmål	5	 X	 	 	
Vittnesmål	8	 X	 	 	
Vittnesmål	13	 X	 	 	
Vittnesmål	14	 X	 	 	
Vittnesmål	19	 X	 	 	
Vittnesmål	23	 X	 	 	
Vittnesmål	24	 	 	 X	
Vittnesmål	25	 X	 	 	
Vittnesmål	26	 X	 	 	
Vittnesmål	32	 X	 	 	
Vittnesmål	37	 X	 	 	
Vittnesmål	39	 X	 	 	
Vittnesmål	42	 X	 	 	
Vittnesmål	43	 X	 	 	
Vittnesmål	45	 X	 	 	
Vittnesmål	48	 X	 	 	
Vittnesmål	49	 X	 	 	
Vittnesmål	51	 X	 	 	
Vittnesmål	52	 X	 	 	
Vittnesmål	54	 X	 	 	
Vittnesmål	57	 X	 	 	
Vittnesmål	59	 X	 	 	
Vittnesmål	60	 X	 	 	
 
LÄCKTE	UT/	
HÄNDE	MED	
ANDRA	
NÄRVARANDE	

Påstådd	förövare	är	
man	

Påstådd	förövare	är	
kvinna	

Påstådd	förövares	
kön	omnämns	ej	

Vittnesmål	1	 X	 	 	
Vittnesmål	4	 X	 	 	
Vittnesmål	21	 X	 	 	
Vittnesmål	27	 X	 	 	
Vittnesmål	29	 X	 	 	
Vittnesmål	31	 X	 	 	
Vittnesmål	33	 X	 	 	



 
 

Vittnesmål	47	 X	 	 	
Vittnesmål	53	 X	 	 	
Vittnesmål	61	 X	 	 	
 
ALLMÄNT	KÄNT	 Påstådd	förövare	är	

man	
P	Påstådd	förövare	
är	kvinna	

Påstådd	förövares	
kön	omnämns	ej	

Vittnesmål	12	 X	 	 	
Vittnesmål	16	 X	 	 	
Vittnesmål	38	 X	 	 	
Vittnesmål	55	 X	 	 	
 
 
 
2: Ålder  

 
Tolkningsregler 
Vid tolkning av påstådd förövares ålder i relation till utsatt kategoriserade vi de vittnesmål 
där påstådd förövares ålder inte bokstavligen nämns som att det inte framkommer, för att 
motverka tolkning av vittnesmålen utifrån egna spekulationer om de olika fallen. Ett exempel 
är ett vittnesmål där författaren skrev ”jag var ung”. Där kan antas att påstådd förövare var 
äldre än den utsatta men eftersom det inte står uttryckligen att så var fallet valde vi att 
kategorisera det som att åldern inte benämns. 
 

 
BERÄTTADE	 Påstådd	förövare	är	

äldre	än	den	utsatta	
Påstådd	förövare	är	
yngre	än	den	
utsatta	

Åldern	på	påstådd	
förövare	omnämns	
ej	

Vittnesmål	6	 	 	 X	
Vittnesmål	7	 	 	 X	
Vittnesmål	9	 	 	 X	
Vittnesmål	10	 	 	 X	
Vittnesmål	11	 X	 	 	
Vittnesmål	17	 X	 	 	
Vittnesmål	20	 	 	 X	
Vittnesmål	28	 	 	 X	
Vittnesmål	34	 X	 	 	
Vittnesmål	35	 X	 	 	
Vittnesmål	40	 X	 	 	



 
 

Vittnesmål	41		 	 	 X	
Vittnesmål	44	 	 	 X	
Vittnesmål	56	 	 	 X	
 
BERÄTTADE	INTE	 Påstådd	förövare	är	

äldre	än	den	utsatta	
Påstådd	förövare	är	
yngre	än	den	
utsatta	

Åldern	på	påstådd	
förövare	omnämns	
ej	

Vittnesmål	15	 X	 	 	
Vittnesmål	18	 X	 	 	
Vittnesmål	22	 	 	 X	
Vittnesmål	30	 X	 	 	
Vittnesmål	36	 	 	 X	
Vittnesmål	46	 X	 	 	
Vittnesmål	50	 X	 	 	
Vittnesmål	58	 X	 	 	
Vittnesmål	62	 X	 	 	
 
OKLART,	
FRAMKOMMER	EJ	

Påstådd	förövare	är	
äldre	än	den	utsatta	

Påstådd	förövare	är	
yngre	än	den	
utsatta	

Åldern	på	påstådd	
förövare	omnämns	
ej	

Vittnesmål	2	 	 	 X	
Vittnesmål	3	 X	 	 	
Vittnesmål	5	 X	 	 	
Vittnesmål	8	 X	 	 	
Vittnesmål	13	 X	 	 	
Vittnesmål	14	 	 	 X	
Vittnesmål	19	 X	 	 	
Vittnesmål	23	 X	 	 	
Vittnesmål	24	 	 	 X	
Vittnesmål	25	 	 	 X	
Vittnesmål	26	 	 	 X	
Vittnesmål	32	 X	 	 	
Vittnesmål	37	 	 	 X	
Vittnesmål	39	 X	 	 	
Vittnesmål	42	 X	 	 	
Vittnesmål	43	 	 	 X	
Vittnesmål	45	 	 	 X	
Vittnesmål	48	 X	 	 	
Vittnesmål	49	 	 	 X	
Vittnesmål	51	 X	 	 	
Vittnesmål	52	 X	 	 	
Vittnesmål	54	 X	 	 	
Vittnesmål	57	 X	 	 	
Vittnesmål	59	 X	 	 	
Vittnesmål	60	 	 	 X	



 
 

 
LÄCKTE	
UT/HÄNDE	MED	
ANDRA	
NÄRVARANDE	

Påstådd	förövare	är	
äldre	än	den	utsatta	

Påstådd	förövare	är	
yngre	än	den	
utsatta	

Åldern	på	påstådd		
förövare	omnämns	
ej	

Vittnesmål	1	 	 	 X	
Vittnesmål	4	 X	 	 	
Vittnesmål	21	 	 	 X	
Vittnesmål	27	 	 	 X	
Vittnesmål	29	 	 	 X	
Vittnesmål	31	 X	 	 	
Vittnesmål	33	 	 	 X	
Vittnesmål	47	 	 	 X	
Vittnesmål	53	 X	 	 	
Vittnesmål	61	 	 	 X	
 
ALLMÄNT	KÄNT	
FENOMEN	SOM	
FICK	PÅGÅ	UTAN	
ÅTGÄRD	

Påstådd	förövare	är	
äldre	än	den	utsatta	

Påstådd	förövare	är	
yngre	än	den	
utsatta	

Åldern	på	påstådd	
förövare	omnämns	
ej	

Vittnesmål	12	 	 	 X	
Vittnesmål	16	 	 	 X	
Vittnesmål	38	 	 	 X	
Vittnesmål	55	 	 	 X	
 
3: Politisk ställning och erfarenhet 

 
Tolkningsregler 
Om det inte går att tyda den utsattas politiska ställning i förhållande till påstådd förövare men 
det framkommer att påstådd förövare är högt uppsatt skriver vi ”Hög”. Ett exempel på detta 
är när det nämns att påstådd förövare sitter i distriktsstyrelsen men den utsattas ställning inte 
nämns. Om det uttrycks att påstådd förövare till exempel lyfte den utsatta politiskt tolkar vi 
det som att påstådd förövare är högre uppsatt än den utsatta. Om det uttrycks att påstådd 
förövare och utsatt är kollegor eller dylikt tolkar vi det som att de har ungefär samma 
politiska ställning.  

 
BERÄTTADE	 Påstådd	förövare	

har	hög	eller	högre	
politisk	ställning	än	

Påstådd	förövare	
har	samma	eller	
lägre	politisk	

Påstådd	förövares	
politiska	ställning	
omnämns	ej	



 
 

den	utsatta	 ställning	än	den	
utsatta	

Vittnesmål	6	 Hög		 	 	
Vittnesmål	7	 Högre	 	 	
Vittnesmål	9	 Hög	 	 	
Vittnesmål	10	 	 	 X	
Vittnesmål	11	 Högre	 	 	
Vittnesmål	17	 Högre	 	 	
Vittnesmål	20	 	 	 X	
Vittnesmål	28	 	 Samma	 	
Vittnesmål	34	 Högre	 	 	
Vittnesmål	35	 Högre	 	 	
Vittnesmål	40	 Högre	 	 	
Vittnesmål	41		 Högre		 	 	
Vittnesmål	44	 	 Samma	 	
Vittnesmål	56	 Hög	 	 	
 
BERÄTTADE	INTE	 Påstådd	förövare	

har	hög	eller	högre	
politisk	ställning	än	
den	utsatta	

Påstådd	förövare	
har	samma	eller	
lägre	politisk	
ställning	än	den	
utsatta	

Påstådd	förövares	
politiska	ställning	
omnämns	ej	

Vittnesmål	15	 Högre	 	 	
Vittnesmål	18	 Högre	 	 	
Vittnesmål	22	 	 	 X	
Vittnesmål	30	 Högre	 	 	
Vittnesmål	36	 Hög	 	 	
Vittnesmål	46	 Högre	 	 	
Vittnesmål	50	 	 	 X	
Vittnesmål	58	 	 	 X	
Vittnesmål	62	 	 	 X	
 
OKLART,	
FRAMKOMMER	EJ	

Påstådd	förövare	
har	högre	politisk	
ställning	än	den	
utsatta	

Påstådd	förövare	
har	lägre	politisk	
ställning	än	den	
utsatta	

Påstådd	förövares	
politiska	ställning	
omnämns	ej	

Vittnesmål	2	 Hög	 	 	
Vittnesmål	3	 Högre	 	 	
Vittnesmål	5	 Högre	 	 	
Vittnesmål	8	 	 	 X	
Vittnesmål	13	 Högre	 	 	
Vittnesmål	14	 	 Samma	 	
Vittnesmål	19	 Högre	 	 	
Vittnesmål	23	 Hög	 	 	
Vittnesmål	24	 	 	 X	
Vittnesmål	25	 	 Samma	 	



 
 

Vittnesmål	26	 	 	 X	
Vittnesmål	32	 Högre	 	 	
Vittnesmål	37	 	 	 X	
Vittnesmål	39	 Hög	 	 	
Vittnesmål	42	 Högre	 	 	
Vittnesmål	43	 Högre	 	 	
Vittnesmål	45	 	 Samma	 	
Vittnesmål	48	 Hög	 	 	
Vittnesmål	49	 Högre	 	 	
Vittnesmål	51	 Högre	 	 	
Vittnesmål	52	 Hög	 	 	
Vittnesmål	54	 	 	 X	
Vittnesmål	57	 	 	 X	
Vittnesmål	59	 	 	 X	
Vittnesmål	60	 Högre	 	 	
 
LÄCKTE	
UT/HÄNDE	MED	
ANDRA	
NÄRVARANDE	

Påstådd	förövare	
har	högre	politisk	
ställning	än	den	
utsatta	

Påstådd	förövare	
har	lägre	politisk	
ställning	än	den	
utsatta	

Påstådd	förövares	
politiska	ställning	
omnämns	ej	

Vittnesmål	1	 Hög	 	 	
Vittnesmål	4	 Högre	 	 	
Vittnesmål	21	 	 Samma	 	
Vittnesmål	27	 	 	 X	
Vittnesmål	29	 	 	 X	
Vittnesmål	31	 Högre	 	 	
Vittnesmål	33	 Hög	 	 	
Vittnesmål	47	 Hög	 	 	
Vittnesmål	53	 Högre	 	 	
Vittnesmål	61	 Högre	 	 	
 
ALLMÄNT	KÄNT	
FENOMEN	SOM	
FICK	PÅGÅ	UTAN	
ÅTGÄRD	

Påstådd	förövare	
har	högre	politisk	
ställning	än	den	
utsatta	

Påstådd	förövare	
har	lägre	politisk	
ställning	än	den	
utsatta	

Påstådd	förövares	
politiska	ställning	
omnämns	ej	

Vittnesmål	12	 Hög	 	 	
Vittnesmål	16	 Hög	 	 	
Vittnesmål	38	 Hög	 	 	
Vittnesmål	55	 Högre	 	 	
 
 



 
 

4: Skuldbeläggning vid tillkännagivande av övergreppets existens 

 
Tolkningsregler 
Eftersom denna tabell berör situationer då övergreppets existens på olika sätt blev känt har vi 
valt att bortse från kategorin ”Berättade inte” eftersom den kategorin innefattar vittnesmål där 
övergreppens existens inte blev känt. Vi har även bortsett från kategorin ”Oklart, 
framkommer ej” eftersom den innefattar vittnesmål där det inte framkommer om 
övergreppets existens blev allmänt känt. Samtliga vittnesmål under kategorin ”Allmänt känt” 
har vi valt att ge värdet ”Viftades bort/tystades ner” eftersom den kategorin innefattar de 
vittnesmål där övergreppens existens var allmänt känt men åtgärder ändå inte vidtogs. I vissa 
fall har vi inte angett något värde alls eftersom ingenting nämns om huruvida någon fick eller 
kände skuld för det inträffade.  
Påstådd förövare fick stå till svars: Om den utsatta får stöd och det tydligt uttrycks att påstådd 
förövare fått ta konsekvenser för det inträffade tilldelar vi vittnesmålet detta värde. Exempel 
på detta kan vara att påstådd förövare blir utesluten ur förbundet.  
Påstådd förövare behövde ej stå till svars: Om den utsatta får stöd men det tydligt uttrycks att 
påstådd förövare inte behövde stå till svars för det inträffade tilldelar vi vittnesmålet detta 
värde.  
Viftades bort/tystades ner: Om den utsatta inte fick stöd och det inträffade övergreppet viftas 
bort och bagatelliseras genom exempelvis kommentarer som ”Men det där var väl inget, det 
borde ju du kunna hantera” tilldelar vi vittnesmålet detta värde. 
Skylla sig själv: Om den utsatta inte fick stöd och den utsatta på något sätt tilldelas skulden 
för det inträffade tilldelar vi vittnesmålet detta värde. Exempel på detta kan vara om den 
utsatta av antingen påstådd förövare eller utomstående får skulden för den påstådda 
förövarens beteende. 
Manshat: Om den utsatta inte fick stöd utan istället anklagades för att exempelvis sprida 
lögner och rykten för att ta sig uppåt i politiken tilldelar vi vittnesmålet detta värde.  

 
 

 
BERÄTTADE	 Den	utsatta	fick	stöd	 Den	utsatta	fick	inte	stöd	
	 Påstådd	

förövare	
fick	stå	till	
svars	

Påstådd	
förövare	
behövde	ej	
stå	till	svars	

Viftades	
bort/	
tystades	
ner	

Utsatt	fick	själv	
skulden	för	det	
inträffade	
Skylla	
sig	
själv	

Mans-
hat	



 
 

Vittnesmål	6	 	 	 X	 	 	
Vittnesmål	7	 	 	 	 	 X	
Vittnesmål	9	 X	 	 	 	 	
Vittnesmål	10	 	 	 X	 	 	
Vittnesmål	11	 	 	 	 	 X	
Vittnesmål	17	 X	 	 	 	 	
Vittnesmål	20	 	 	 	 	 	
Vittnesmål	28	 	 	 X	 	 	
Vittnesmål	34	 	 	 X	 	 	
Vittnesmål	35	 	 	 X	 	 	
Vittnesmål	40	 	 	 X	 	 	
Vittnesmål	41		 	 	 	 	 X	
Vittnesmål	44	 X	 	 	 	 	
Vittnesmål	56	 	 	 X	 	 	
 
LÄCKTE	UT/HÄNDE	
MED	ANDRA	
NÄRVARANDE	

Den	utsatta	fick	stöd	 Den	utsatta	fick	inte	stöd	

	 Påstådd	
förövare	
fick	stå	till	
svars	

Påstådd	
förövare	
behövde	ej	
stå	till	svars	

Viftades	
bort/	
tystades	
ner	

Utsatt	fick	själv	
skulden	för	det	
inträffade	
Skylla	
sig	
själv	

Mans-
hat	

Vittnesmål	1	 	 	 X	 	 	
Vittnesmål	4	 	 	 	 	 	
Vittnesmål	21	 	 	 	 X	 	
Vittnesmål	27	 	 	 	 	 	
Vittnesmål	29	 	 	 	 X	 	
Vittnesmål	31	 	 	 	 	 	
Vittnesmål	33	 	 	 	 X	 	
Vittnesmål	47	 	 	 	 X	 	
Vittnesmål	53	 	 	 	 	 X	
Vittnesmål	61	 	 	 	 	 	
 
ALLMÄNT	KÄNT	 Den	utsatta	fick	stöd	 Den	utsatta	fick	inte	stöd	
	 Påstådd	

förövare	
fick	stå	till	
svars	

Påstådd	
förövare	
behövde	ej	
stå	till	svars	

Viftades	
bort/	
tystades	
ner	

Utsatt	fick	själv	
skulden	för	det	
inträffade	
Skylla	
sig	
själv	

Mans-
hat	

Vittnesmål	12	 	 	 X	 	 	
Vittnesmål	16	 	 	 X	 	 	
Vittnesmål	38	 	 	 X	 	 	
Vittnesmål	55	 	 	 X	 	 	



 
 

 
 
 
TYSTNADSKULTUR 
 
5: Motstånd vid fysiskt övergrepp 

 
Tolkningsregler 
Denna kategori gäller enbart fysiska övergrepp de vittnesmål som är av verbal karaktär har 
därför här inte tilldelats något värde. Om det inte uttryckligen framkommer att den utsatta på 
något sätt sa emot eller försökte stoppa övergreppet tolkar vi det som att den utsatta inte 
protesterade under övergreppet. En verbal protest kan till exempel vara att skrika eller på 
annat sätt försöka övertala påstådd förövare att sluta och fysisk protest kan till exempel vara 
om den utsatta försöker slita eller sparka sig loss. För värdet ”Sägs varför?” kan det till 
exempel röra sig om att det i vittnesmålet framkommer att den utsatta inte förrän långt senare 
förstod vad det var hon utsatts för eller att hon under övergreppet skuldbelade sig själv och 
kände skam över det inträffade.  
 
 
BERÄTTADE	 Den	utsatta	sa	emot	när	övergreppet	skedde	 Den	utsatta	sa	inte	emot	när	

övergreppet	skedde	
Verbalt	 Fysiskt	 Över-

grepp 
avbröts	

Över-
grepp 
avbröts	 
ej	

Sägs 
varför?	Avbröts	 Avbröts	

ej	
Avbröts	 Avbröts	

ej	

	 	 	 	 	 	 	

Vittnesmål	6	 	 	 	 	 	 X	 Ja		

Vittnesmål	7	 	 	 	 	 	 	 	
Vittnesmål	9	 	 	 	 	 	 	 	

Vittnesmål	10	 	 	 	 	 	 X	 	
Vittnesmål	11	 	 	 	 	 	 	 	
Vittnesmål	17	 	 X	 	 	 	 	 	



 
 

Vittnesmål	20	 	 	 	 	 	 	 	
Vittnesmål	28	 	 	 	 	 	 	 	
Vittnesmål	34			 	 	 	 	 	 X	 Ja	
Vittnesmål	35	 X	 	 X	 	 	 	 	
Vittnesmål	40	 	 	 	 	 	 X	 	
Vittnesmål	41		 	 	 	 	 	 	 	
Vittnesmål	44	 	 	 X	 	 	 	 	
Vittnesmål	56	 	 	 	 	 	 X	 	
 
”Sägs varför?” 
Nr 6: Det är inte den utsatta själv som berättat utan hon fick efter att hon slutat i 
ungdomsförbundet veta att en man där trakasserade unga tjejer.  
Nr 7: Kände skuld och skam, den utsatta kände sig osäker över om hon sagt nej tillräckligt 
tydligt innan övergreppet började. 
 
 
BERÄTTADE	INTE	 Den	utsatta	sa	emot	när	övergreppet	skedde	 Den	utsatta	sa	inte	emot	när	

övergreppet	skedde	
Verbalt	 Fysiskt	 Över-

grepp 
avbröts	

Över-
grepp 
avbröts	 
ej	

Sägs 
varför?	Avbröts	 Avbröts	

ej	
Avbröts	 Avbröts	

ej	

	 	 	 	 	 	 	

Vittnesmål	15	 	 	 X	 	 	 	 	

Vittnesmål	18	 	 	 X	 	 	 	 	
Vittnesmål	22	 	 	 	 	 	 	 	

Vittnesmål	30	 	 	 X	 	 	 	 	
Vittnesmål	36	 	 X	 X	 	 	 	 	
Vittnesmål	46	 	 X	 	 	 	 	 	
Vittnesmål	50	 	 	 	 	 	 x	 	
Vittnesmål	58	 	 	 	 	 	 X	 	
Vittnesmål	62	 	 	 	 	 	 X	 	
 
 
 
 
 
OKLART/FRAMKOMMER	EJ	 Den	utsatta	sa	emot	när	övergreppet	skedde	 Den	utsatta	sa	inte	emot	när	

övergreppet	skedde	
Verbalt	 Fysiskt	 Över-

grepp 
avbröts	

Över-
grepp 
avbröts	 
ej	

Sägs 
varför?	Avbröts	 Avbröts	

ej	
Avbröts		 Avbröts	

ej	

	 	 	 	 	 	 	

Vittnesmål	2	 	 	 	 	 	 	 	
Vittnesmål	3	 	 X	 X	 	 	 	 	
Vittnesmål	5	 	 	 	 	 	 	 	

Vittnesmål	8	 	 	 	 	 	 	 	
Vittnesmål	13	 	 	 X	 	 	 	 	
Vittnesmål	14	 	 	 	 	 	 	 	
Vittnesmål	19	 	 	 	 	 	 	 	
Vittnesmål	23	 	 	 	 	 	 	 	
Vittnesmål	24	 	 	 	 	 	 	 	
Vittnesmål	25	 	 	 	 	 	 	 	
Vittnesmål	26	 	 	 	 	 	 	 	
Vittnesmål	32		 	 X	 	 	 	 	 	
Vittnesmål	37	 	 	 	 	 	 	 	



 
 

Vittnesmål	39	 	 X	 	 	 	 	 	
Vittnesmål	42	 	 X	 X	 	 	 	 	
Vittnesmål	43	 	 	 	 	 	 	 	
Vittnesmål	45	 	 	 	 	 	 X	 Ja	
Vittnesmål	48	 	 	 	 	 	 X	 Ja	
Vittnesmål	49	 	 	 	 	 	 X	 Ja	
Vittnesmål	51	 	 	 	 	 	 	 	
Vittnesmål	52	 	 	 	 	 	 	 	
Vittnesmål	54	 	 	 	 	 	 	 	
Vittnesmål	57	 	 X	 	 	 	 	 	
Vittnesmål	59	 	 	 X	 	 	 	 	
Vittnesmål	60	 	 	 	 	 	 X	 Ja	
 
”Sägs varför?” 
Nr 45: Den utsatta insåg inte förrän efter avslutad relation med påstådd förövare att hon 
utsatts för våldtäkter. 
Nr 48: Den utsatta var så berusad att hon inte var kapabel att säga ifrån.  
Nr 49: Den utsatta protesterade inte eftersom den påstådda förövaren var hennes chef och hon 
därmed var underordnad. 
Nr 60: Den utsatta kände sig pressad eftersom den påstådda förövaren var hennes mentor och 
hon gick därför med på att ha sex fast hon inte ville.  
 
 
 
 
 
 
 
 
LÄCKTE	 Den	utsatta	sa	emot	när	övergreppet	skedde	 Den	utsatta	sa	inte	emot	när	

övergreppet	skedde	
Verbalt	 Fysiskt	 Över-

grepp 
avbröts	

Över-
grepp 
avbröts	 
ej	

Sägs 
varför?	Avbröts	 Avbröts	

ej	
Avbröts		 Avbröts	

ej	

	 	 	 	 	 	 	

Vittnesmål	1	 	 	 	 	 	 X	 	

Vittnesmål	4	 	 	 X	 	 	 	 	
Vittnesmål	21	 	 X	 	 	 	 	 	

Vittnesmål	27	 X	 	 	 	 	 	 	
Vittnesmål	29	 	 	 	 X	 	 	 	
Vittnesmål	31	 	 	 	 	 	 	 	
Vittnesmål	33	 	 	 	 	 	 	 	
Vittnesmål	47	 	 X	 X	 	 	 	 	
Vittnesmål	53	 	 	 	 	 	 X	 Ja	
Vittnesmål	61	 	 	 	 	 	 	 	
 
”Sägs varför?”: 
Nr 53: Den utsatta var i ett tillstånd där hon var oförmögen att säga nej.  
 
ALLMÄNT	KÄNT	 Den	utsatta	sa	emot	när	övergreppet	skedde	 Den	utsatta	sa	inte	emot	när	

övergreppet	skedde	
Verbalt	 Fysiskt	 Över-

grepp 
avbröts	

Över-
grepp 
avbröts	 
ej	

Sägs 
varför?	Avbröts	 Avbröts	

ej	
Avbröts		 Avbröts	

ej	



 
 

	 	 	 	 	 	 	

Vittnesmål	12	 	 	 	 	 X	 	 	

Vittnesmål	16	 	 	 	 	 	 	 	
Vittnesmål	38	 	 X	 X	 	 	 	 	

Vittnesmål	55	 	 	 	 X	 	 	 	

 
 
6: Larm 1 

 
Tolkningsregler 
Förutom för kategorierna ”Berättade” och ”Berättade inte” vet vi inte om den utsatta larmade 
om övergreppen eller inte. För övriga kategorier använder vi därför bara värdena för om 
övergreppen fortsatte eller inte och om någon åtgärd mot påstådd förövare gjorts eller inte. 
De vittnesmål där det till exempel står ”alla dessa gånger män…”, det vill säga om det är 
olika eller flera förövare, kan vi inte applicera på denna tabell eftersom vi här fokuserar på 
vittnesmål som har en tydlig påstådd förövare. För kategorin ”Allmänt känt” är samtliga 
förövare kända för att återkommande trakassera och förgripa sig vilket gör att vi tolkar det 
som att övergreppen fortsätter. Ett exempel på när vi väljer att tilldela vittnesmålet värdet 
”Ingen åtgärd mot påstådd förövare” är om den utsatta berättade om övergreppet men det 
framkommer att påstådd förövare exempelvis strax därefter kandiderar till riksdagen. Värdet 
”Utsatt sparkas/slutar självmant” kan vittnesmålet tilldelas om det exempelvis framkommer 
att den utsatta utsattes för mobbning som gjorde att hon avslutade sina uppdrag.  
 
BERÄTTADE	 Den	utsatta	larmade	om	

övergreppet		
Den	utsatta	larmade	ej	om	

övergreppet		
Utsatt	
sparkas/	
slutar	
självmant	

Åtgärd	
mot	 
påstådd	
förövare	

Ingen	
åtgärd	
mot 
påstådd	
förövare	

Utsatt	
fortsätter 
uppdrag	

Utsatt		
avslutar	
uppdrag	

	 Fortgår	 
övergrepp?	

Övergrepp 
fortgår	

Övergrepp 
fortgår	ej	

	

	 	 	 	 	 	
Vittnesmål	6	 	 	 X,	oklart	 	 	 	
Vittnesmål	7	 	 	 X,	oklart	 	 	 	



 
 

Vittnesmål	9	 X	 	 	 	 	 	
Vittnesmål	10	 	 X,	

fortsatte	
	 	 	 	

Vittnesmål	11	 X	 X,	
fortsatte	

	 	 	 	

Vittnesmål	17	 	 X,	oklart	 	 	 	 	
Vittnesmål	20	 -	 -	 -	 -	 -	 -	
Vittnesmål	28	 	 	 X,	

fortsatte	
	 	 	

Vittnesmål	34	 	 	 X,	oklart	 	 	 	
Vittnesmål	35	 	 	 X,	oklart	 	 	 	
Vittnesmål	40	 	 	 X,	oklart	 	 	 	
Vittnesmål	41		 X	 	 X,	

fortsatte	
	 	 	

Vittnesmål	44	 	 X,	oklart	 	 	 	 	
Vittnesmål	56	 X	 	 X,	oklart	 	 	 	
 

 
 
 

BERÄTTADE	INTE	 Den	utsatta	larmade	om	
övergreppet		

Den	utsatta	larmade	ej	om	
övergreppet		

Utsatt	
sparkas/	
slutar	
självmant	

Åtgärd	
mot	 
påstådd	
förövare	

Ingen	
åtgärd	
mot 
påstådd	
förövare		

Utsatt	
fortsätter 
uppdrag	

Utsatt		
avslutar	
uppdrag	

	 Fortgår	 
övergrepp?	

Övergrepp 
fortgår	

Övergrepp 
fortgår	ej	

	

	 	 	 	 	 X	
Vittnesmål	15	 	 	 	 X	 	 	
Vittnesmål	18	 	 	 	 X	 	 	
Vittnesmål	22	 	 	 	 	 X,	oklart	 	
Vittnesmål	30	 	 	 	 	 	 X	
Vittnesmål	36	 	 	 	 	 	 X	
Vittnesmål	46	 	 	 	 X	 	 	
Vittnesmål	50	 	 	 	 X	 	 	
Vittnesmål	58	 	 	 	 X	 	 	
Vittnesmål	62	 	 	 	 	 X,	oklart	 	
 

 
 
 
 
 

OKLART/FRAMKOMMER	EJ	 	 	
Utsatt	
sparkas/	
slutar	
självmant	

Åtgärd	
mot	 
påstådd	
förövare	

Ingen	
åtgärd	
mot 
påstådd	
förövare	

Utsatt	
fortsätter 
uppdrag	

Utsatt		
avslutar	
uppdrag	

	 Fortgår	 
övergrepp?	

Övergrepp 
fortgår	

Övergrepp 
fortgår	ej	

	

	 	 	 	 	 	



 
 

Vittnesmål	2	 -	 -	 -	 -	 -	 -	
Vittnesmål	3	 -	 -	 -	 -	 -	 -	
Vittnesmål	5	 	 	 	 X	 	 	
Vittnesmål	8	 -	 -	 -	 -	 -	 -	
Vittnesmål	13	 -	 -	 -	 -	 -	 -	
Vittnesmål	14	 -	 -	 -	 -	 -	 -	
Vittnesmål	19	 	 	 	 X	 	 	
Vittnesmål	23	 -	 -	 -	 -	 -	 -	
Vittnesmål	24	 -	 -	 -	 -	 -	 -	
Vittnesmål	25	 -	 -	 -	 -	 -	 -	
Vittnesmål	26	 	 	 	 X	 	 	
Vittnesmål	32		 -	 -	 -	 -	 -	 -	
Vittnesmål	37	 -	 -	 -	 -	 -	 -	
Vittnesmål	39	 -	 -	 -	 -	 -	 -	
Vittnesmål	42	 -	 -	 -	 -	 -	 -	
Vittnesmål	43	 -	 -	 -	 -	 -	 -	
Vittnesmål	45	 	 	 	 X	 	 	
Vittnesmål	48	 	 	 	 X	 	 	
Vittnesmål	49	 	 	 	 X	 	 	
Vittnesmål	51	 	 	 	 X	 	 	
Vittnesmål	52	 -	 -	 -	 -	 -	 -	
Vittnesmål	54	 -	 -	 -	 -	 -	 -	
Vittnesmål	57	 	 	 	 	 	 X	
Vittnesmål	59	 -	 -	 -	 -	 -	 -	
Vittnesmål	60	 -	 -	 -	 -	 -	 -	

 

 
 
 

LÄCKTE	 Den	utsatta	larmade	om	
övergreppet		

Den	utsatta	larmade	ej	om	
övergreppet		

Utsatt	
sparkas/	
slutar	
självmant	

Åtgärd	
mot	 
påstådd	
förövare	

Ingen	
åtgärd	
mot 
påstådd	
förövare	

Utsatt	
fortsätter 
uppdrag	

Utsatt		
avslutar	
uppdrag	

	 Fortgår	 
övergrepp?	

Övergrepp 
fortgår	

Övergrepp 
fortgår	ej	

	

	 	 	 	 	 	
Vittnesmål	1	 	 	 X,	oklart	 	 	 	
Vittnesmål	4	 -	 -	 -	 -	 -	 -	
Vittnesmål	21	 -	 -	 -	 -	 -	 -	
Vittnesmål	27	 	 	 	 X	 	 	
Vittnesmål	29	 -	 -	 -	 -	 -	 -	
Vittnesmål	31	 -	 -	 -	 -	 -	 -	
Vittnesmål	33	 	 	 X,	

fortsatte	
	 	 	

Vittnesmål	47	 -	 -	 -	 -	 -	 -	
Vittnesmål	53	 -	 -	 -	 -	 -	 -	
Vittnesmål	61	 	 	 X,	

fortsatte	
	 	 	

 

 
 
 



 
 

ALLMÄNT	KÄNT	 Den	utsatta	larmade	om	
övergreppet		

Den	utsatta	larmade	ej	om	
övergreppet		

Utsatt	
sparkas/	
slutar	
självmant	

Åtgärd	
mot	 
påstådd	
förövare	

Ingen	
åtgärd	
mot 
påstådd	
förövare	

Utsatt	
fortsätter 
uppdrag	

Utsatt		
avslutar	
uppdrag	

	 Fortgår	 
övergrepp?	

Övergrepp 
fortgår	

Övergrepp 
fortgår	ej	

	

	 	 	 	 	 	
Vittnesmål	12	 	 	 X,	

fortsatte	
	 	 	

Vittnesmål	16	 	 	 X,	
fortsatte	

	 	 	

Vittnesmål	38	 -	 -	 -	 -	 -	 -	
Vittnesmål	55	 	 	 X,	

fortsatte	
	 	 	

 
 

7: Larm 2  

 
 
Tolkningsregler 
I detta analysschema använder vi enbart kategorin ”Berättade inte”, därför att i resterande 
vittnesmål har de utsatta antingen larmat eller så står de inte uttrycklingen huruvida de har 
larmat eller inte. Ifall vittnesmålet inte anger en tydlig anledning till varför utsatt inte larmade 
väljer vi att tolka de som att anledningen inte anges. De vittnesmål där den utsatta anger 
varför hen inte valt att larma går att dela in i de olika kategorierna ”hotad”, ”skuld”, ”skam”, 
”ingen idé”, ”förlora jobbet” och ”annan anledning”. Vittnesmål 15 är ett exempel på när 
utsatt blir hotad till tystnad där påstådd förövare säger ”Nu säger du inget. Inget har hänt. Du 
är tyst.”. Vittnesmål 36 är ett exempel på när utsatt inte känner att det är någon idé att larma 
om övergreppet, ”Då tänkte jag nog (utan att minnas helt) att vem skulle tro mig…”.  
 
BERÄTTADE	INTE	 När	utsatt	ej	larmat	om	övergrepp:	anger	vittnesmål	varför?	 	
	 Nej	 Ja	 	



 
 

	 Hotad	
till	
tystnad	
av	
påstådd	
förövare	

Skuld-	
belägg- 
and	av 
sig	själv	

Skam	 ”Ingen	 
idé”	

Rädd	för 
att	
förlora 
jobbet	 
	

Vågade	
inte	(av	
annan	
eller	
ingen	
särskild	
anlednin
g)	

Vittnesmål	15	 	 X	 	 	 	 	 	
Vittnesmål	18	 	 	 X	 	 	 X	 	
Vittnesmål	22	 	 	 	 	 	 X	 	
Vittnesmål	30	 	 	 X	 X	 	 	 	
Vittnesmål	36	 	 	 	 	 X	 	 	
Vittnesmål	46	 X	 	 	 	 	 	 	
Vittnesmål	50	 	 	 	 	 	 	 X	
Vittnesmål	58	 X	 	 	 	 	 	 	
Vittnesmål	62	 	 	 	 	 	 	 X	
 
 
 
8: Iakttagare 

 
Tolkningsregler 
De flesta övergrepp i vittnesmålen skett när den utsatta och påstådd förövare varit ensamma 
och dessa har vi valt att tilldela värdet ”Iakttagare omnämns ej”.  
Även de övergrepp som skett på offentlig plats, där det med största sannolikhet fanns 
iakttagare, har vi tilldelat värdet ”Iakttagare omnämns ej” om den utsatta inte tydligt nämner 
någon iakttagare.  
Med värdet ”Iakttagare var passiv” menar vi att iakttagare tydligt noterade att övergreppet 
pågick men inte gjorde något aktivt för att stoppa det.  
Med värdet ”Iakttagare var aktiv” menar vi att iakttagare tydligt noterade att övergreppet 
pågick och på något sätt försökte stoppa det. 
 

 
BERÄTTAD
E	

Iakttagare	reagerade	 Iakttagare	reagerade	
inte	

Iakttagar
e	



 
 

Iakttagar
e	
var	
passiv	

Iakttagar
e	
var		
aktiv	

Iakttagare
n	
var	kvinna	

Iakttagare
n	
var	man	

Iakttagare
n	var	
kvinna	

Iakttagare
n	var	man		

omnämns	
ej	

	
	 	

Vittnesmål	
6	

	 	 	 	 	 	 X	

Vittnesmål	
7	

	 	 	 	 	 	 X	

Vittnesmål	
9	

	 	 	 	 	 X	 	

Vittnesmål	
10	

	 	 	 	 	 	 X	

Vittnesmål	
11	

	 	 	 	 	 	 X	

Vittnesmål	
17	

	 	 X,	hjälpte	
utsatt	

	 	 	 	

Vittnesmål	
20	

	 	 	 	 	 	 X	

Vittnesmål	
28	

	 	 	 	 	 	 X	

Vittnesmål	
34	

	 	 	 	 	 	 X	

Vittnesmål	
35	

	 	 	 	 	 	 X	

Vittnesmål	
40	

	 	 	 	 	 	 X	

Vittnesmål	
41		

	 	 X,	hjälpte	
utsatt	

	 	 	 	

Vittnesmål	
44	

	 	 	 	 	 	 X	

Vittnesmål	
56	

	 	 	 	 	 	 X	

 

 
BERÄTTAD
E	EJ	

Iakttagare	reagerade	 Iakttagare	reagerade	
inte	

Iakttagar
e	

omnämns	
ej	

Iakttagar
e	
var	
passiv	

Iakttagar
e	
var		
aktiv	

Iakttagare
n	
var	kvinna	

Iakttagare
n	
var	man	

Iakttagare
n	var	
kvinna	

Iakttagare
n	var	man		

	
	 	

Vittnesmål	
15	

	 	 	 	 	 	 X	

Vittnesmål	
18	

	 	 	 	 	 	 X	

Vittnesmål	
22	

	 	 	 	 	 	 X	

Vittnesmål	
30	

	 	 	 	 	 	 X	

Vittnesmål	
36	

	 	 	 	 	 	 X	

Vittnesmål	
46	

	 	 	 	 	 	 X	



 
 

Vittnesmål	
50	

	 	 	 	 	 	 X	

Vittnesmål	
58	

	 	 	 	 	 	 X	

Vittnesmål	
62	

	 	 	 	 	 	 X	

 
OKLART/FRAMKOM
MER	EJ	

Iakttagare	reagerade	 Iakttagare	reagerade	
inte	

Iakttaga
re	

omnäms	
ej	

Iakttaga
re	
var	
passiv	

Iakttaga
re	
var		
aktiv	

Iakttagar
en	
var	
kvinna	

Iakttagar
en	
var	man	

Iakttagar
en	var	
kvinna	

Iakttagar
en	var	
man		

	
	 	

Vittnesmål	2	 	 	 	 	 	 	 X	
Vittnesmål	3	 	 	 	 	 	 	 X	
Vittnesmål	5	 	 	 	 	 X	 X	 	
Vittnesmål	8	 	 	 	 	 	 	 X	
Vittnesmål	13	 	 	 	 	 	 	 X	
Vittnesmål	14	 	 	 	 	 	 	 X	
Vittnesmål	19	 	 	 	 	 	 	 X	
Vittnesmål	23	 	 	 	 	 	 	 X	
Vittnesmål	24	 	 	 	 	 	 	 X	
Vittnesmål	25	 	 	 	 	 	 	 X	
Vittnesmål	26	 	 	 	 	 	 	 X	
Vittnesmål	32		 	 	 	 	 	 	 X	
Vittnesmål	37	 	 	 	 	 	 	 	
Vittnesmål	39	 	 	 	 	 	 	 X	
Vittnesmål	42	 	 	 	 	 	 	 X	
Vittnesmål	43	 	 	 	 	 	 	 X	
Vittnesmål	45	 	 	 	 	 	 	 X	
Vittnesmål	48	 	 	 	 	 	 	 X	
Vittnesmål	49	 	 	 	 	 	 	 X	
Vittnesmål	51	 	 	 	 	 	 	 X	
Vittnesmål	52	 	 	 	 	 	 	 X	
Vittnesmål	54	 	 	 	 	 	 	 X	
Vittnesmål	57	 	 	 	 	 	 	 X	
Vittnesmål	59	 	 	 	 	 	 	 X	
Vittnesmål	60	 	 	 	 	 	 	 X	

 
LÄCKTE	 Iakttagare	reagerade	 Iakttagare	reagerade	inte	 Iakttagare	

omnämns	
ej	

Iakttagare	
var	passiv	

Iakttagare	
var		
aktiv	

Iakttagaren	
var	kvinna	

Iakttagaren	
var	man	

Iakttagaren	
var	kvinna	

Iakttagaren	
var	man		

	
	 	

Vittnesmål	
1	

	 	 	 	 	 	 X	

Vittnesmål	
4	

X	 	 	 	 	 	 	

Vittnesmål	
21	

	 	 	 	 	 	 X	



 
 

Vittnesmål	
27	

	 X	 	 	 	 	 	

Vittnesmål	
29	

	 	 	 	 	 	 X	

Vittnesmål	
31	

	 X	 	 X	 	 	 	

Vittnesmål	
33	

	 	 	 	 	 	 X	

Vittnesmål	
47	

	 	 	 	 	 X	 	

Vittnesmål	
53	

	 	 	 	 	 	 X	

Vittnesmål	
61	

	 	 	 	 X	 X	 	

 
 
 
ALLMÄNT	
KÄNT	

Iakttagare	reagerade	 Iakttagare	reagerade	inte	 Iakttagare	
omnämns	

ej	
Iakttagare	
var	passiv	

Iakttagare	
var		
aktiv	

Iakttagaren	
var	kvinna	

Iakttagaren	
var	man	

Iakttagaren	
var	kvinna	

Iakttagaren	
var	man		

	
	 	

Vittnesmål	
12	

	 	 	 X	 	 	 	

Vittnesmål	
16	

	 	 	 	 X	 X	 	

Vittnesmål	
38	

	 	 	 	 	 X	 	

Vittnesmål	
55	

X	 	 	 	 	 	 	

 
9: Kvinnan som kropp 

 
Tolkningsregler 
Detta analysschema syftar till att utröna tecken på att den utsatta, kvinnan, utsatts för verbala 



 
 

övergrepp som fokuserar på hennes kropp och utseende.  
Ovälkomna komplimanger: Detta värde tilldelas vittnesmål där den utsatta till exempel får 
kommentarer om sin kropp eller att hon är fin av påstådd förövare. 
Kropp/utseende framför prestation: Detta värde tilldelas vittnesmål där det är tydligt att den 
utsatta av påstådd förövare i arbetssituationer omtalas på ett sätt där fokus ligger på hennes 
kropp eller utseende och inte på hennes politiska prestationer. 
Sexuella inviter, anspelningar: Detta värde tilldelas vittnesmål där påstådd förövare kommer 
med sexuella anspelningar eller förslag mot den utsattas vilja. 
Nedvärderande kommentarer: Detta värde tilldelas vittnesmål där påstådd förövare på något 
sätt nedvärderat eller förlöjligat den utsatta, genom att till exempel kalla henne för könsord 
eller på annat sätt förolämpa henne.  
Ovälkomna bilder eller annat som skickas till den utsatta: Detta värde tilldelas vittnesmål där 
påstådd förövare via internet, sms eller dylikt skickar bilder eller andra meddelanden till den 
utsatta som hon inte bett om att få. Även vittnesmål som skulle kunna tilldelas andra värden 
än detta har vi tilldelat detta värde om kommunikationen inte skedde ansikte mot ansikte utan 
via någon form av teknik.  
 

	 Ovälkomna	
komplimanger	

Kropp/utseende	
framför	
prestation	

Sexuella	
inviter,	
anspelningar	

Nedvärderande	
kommentarer	

Ovälkomna	
bilder,	annat	som	
skickas	

6	 -	 -	 -	 -	 -	
7	 -	 -	 -	 -	 -	
9	 	 	 	 	 Spred	

nakenbilder,	
gjorde	profil	på	
sida	för	sexuella	
kontakter	

10	 -	 -	 -	 -	 -	
11	 	 	 ”Följ	med	på	

ett	testknull”	
	 	

17	 -	 -	 -	 -	 -	
20	 	 	 	 Förlöjligande,	

antaganden	om	
sexualitet	

Bild	på	naken	
flicka	delades	på	
Facebook 
Bild	på	avsugning	
skickades	
	

28	 	 	 Ja	 Kallade	henne	
för	kvinnligt	
könsord	

Länk	till	porrsida	

34	 -	 -	 -	 -	 -	
35	 -	 -	 -	 -	 -	
40	 	 	 	 Mellan	fysiska	

övergrepp	sa	
han	att	unga	
politiker	inte	

	



 
 

har	några	
rättigheter	

41	 Gav	unga	tjejer	
komplimanger	
och	flirtade	

	 	 	 	

44	 -	 -	 -	 -	 -	
56	 -	 -	 -	 -	 -	
	 	 	 	 	 	
15	 -	 -	 -	 -	 -	
18	 -	 -	 -	 -	 -	
22	 	 Artikel	om	

hennes	utseende	
på	politisk	blogg	
av	välkänd	
journalist	

Kontaktad	
om	skamliga	
förslag	i	
utbyte	mot	
nyhetsplats	

	 	

30	 -	 -	 -	 -	 -	
36	 -	 -	 -	 -	 -	
46	 	 	 Sexuella	

anspelningar	
i	valstugor	

	 	

50	 -	 -	 -	 -	 -	
58	 -	 -	 -	 -	 -	
62	 Kommentarer	

om	hur	fin	hon	
var	

	 	 	 	

	 	 	 	 	 	
2	 -	 -	 -	 -	 -	
3	 -	 -	 -	 -	 -	
5	 	 Daglig	

objektifiering	av	
kollega	som	stod	
utanför	rummet	
och	granskade	
henne	uppifrån	
och	ner	

	 Visade	henne	
för	en	grupp	
politiker	under	
rundtur	”Här	ser	
ni	det	bästa	vi	
har	att	titta	på”	

	

8	 	 	 	 Förolämpningar,	
hotelser,	skämta	
om	att	ett	
blåmärke	skulle	
komma	från	
våld	i	hemmet	

	

13	 -	 -	 -	 -	 -	
14	 	 Fått	höra	att	

hennes	åsikter	
beror	på	vem	
hon	legat	med 
-	ombedd	att	dra	
tillbaka	

	 	 	



 
 

kandidatur	”du	
ställer	bara	upp	
för	att	du	haft	en	
relation	med	en	
man	som	inte	
gillar	den	andra	
kandidaten	till	
posten”	

19	 	 ”dina	tighta	
bröst”,	”din	
rumpa”	istället	
för	något	om	
mötena	

	 	 Skrev	under	
gemensamma	
möten	om	hennes	
kropp	

23	 Kommentarer	
om	kroppen	av	
riksdagsledamot	

	 	 	 	

24	 	 ”Är	det	alltid	så	
här	med	dig,	
svart	eller	vitt?”	
om	kläder	

	 	 	

25	 	 	 	 	 Såg	porr	på	
kollegas	dator	
när	hon	knackade	
på	

26	 	 	 Ombads	följa	
med	i	taxi	
och	fick	
gömma	sig	

	 	

32	 Kommentarer	
om	att	hon	var	
sexig	och	ung	

	 	 	 	

37	 ”Skulle	inte	ha	
något	emot	att	
sätta	på	henne”	

”Lyssnar	bara	på	
henne	för	att	
hon	är	så	himla	
snygg” 
”Går	inte	att	
lyssna	på	vad	
hon	säger	när	
hon	har	den	där	
röven” 
Bedömd	utifrån	
hur	hon	ser	ut	
och	inte	vad	hon	
säger	

	 ”Lilla	gumman”	 	

39	 -	 -	 -	 -	 -	
42	 	 	 	 Spred	rykten	om	

att	hon	var	
opåläst	och	
okunnig	

	



 
 

43	 	 	 Under	debatt:		
Stirrade	och	
sa		”Jag	älskar	
hur	ni	unga	
tjejer	är	
engagerade,	
nästan	så	
man	blir	
riktigt	kåt!”	

	 	

45	 -	 -	 -	 -	 -	
48	 	 	 	 	 Började	skriva	på	

messenger	dagen	
efter	fysiskt	
övergrepp	

49	 -	 -	 -	 -	 -	
51	 	 	 Berättade	om	

sexuella	
preferenser,	
sitt	senaste	
sex,	visade	
blåmärken	
från	sexakter	

	 	

52	 	 	 Tjatade	om	
att	följa	med	
och	ligga		

	 	

54	 	 Under	
professionell	
middag:	”Vad	du	
ser	slampig	ut	
ikväll!”		

”Om	jag	varit	
30	år	yngre	
så	hade	jag	
tagit	med	dig	
hem	ikväll”	

	 	

57	 -	 -	 -	 -	 -	
59	 -	 -	 -	 -	 -	
60	 -	 -	 -	 -	 -	
	 	 	 	 	 	
1	 -	 -	 -	 -	 -	
4	 -	 -	 -	 -	 -	
21	 	 ”De	röstar	bara	

på	dig	för	att	du	
är	snygg” 
”Med	den	där	
skönheten	kan	
vem	som	helst	ta	
sig	till	toppen,	
det	är	så	det	
funkar	för	er	
kvinnor” 
Anklagats	för	att	
vara	för	snygg	
för	att	passa	in	i	

	 Uttryckte	
förvåning	över	
hennes	
röstsiffror,	att	
hon	var	
värdelös 
 

Ombetts	att	tona	
ner	smink,	inte	
ha	pärlor	runt	
halsen		

	



 
 

politiken	
27	 -	 -	 -	 -	 -	
29	 	 	 	 ”Hon	är	en	

tråkig	jävla	fitta	
som	inte	vill	
ligga	med	mig”	

	

31	 Säger	att	hon	är	
snygg	

	 Tittar	
ogenerat	
och	ber	
henne	följa	
med	och	
knulla		

”Var	inte	så	
svår”	

	

33	 	 	 	 ”hora”,	att	hon	
var	äcklig	och	
manipulativ	som	
börjat	träffa	
någon	annan	

	

47	 Berättar	hur	fin	
han	tycker	att	
hon	är	

	 Frågar	öppet	
om	hon	vill	
följa	med	och	
ha	sex	

	 	

53	 Överöst	med	
komplimanger 
”Om	jag	varit	tio	
år	yngre	och	
singel	hade	jag	
inte	tackat	nej”	

	 	 	 Meddelanden	
”När	ska	vi	hångla	
då?”	

61	 	 	 Sa	inför	
andra	att	han	
ville	ligga	
med	henne,	
andra	
oönskade	
inviter	

	 	

	 	 	 	 	 	
12	 -	 -	 -	 -	 -	
16	 Olämpliga	

skämt	
	 	 	 	

38	 Berättar	hur	fin	
han	tycker	att	
hon	är	

	 Frågar	öppet	
om	hon	vill	
följa	med	och	
ha	sex	

	 	

55	 -	 -	 -	 -	 -	
 
 


