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“Ska vi ha sex?” 

Abstract 
 
Titel: “Ska vi ha sex?” - En kvalitativ studie om mottagandet av Brottsoffermyndighetens 
kampanj “Av fri vilja” 

  
Författare: Emma Nilsson & Amanda Forsberg 
 
Kurs, termin och år: Examensarbete C-uppsats MK094G, VT19 
 
Antal ord i uppsatsen: 14 241 
 
Problemformulering och syfte: I juli 2018 ändrades sexualbrottslagsstiftningen i Sverige 
och arbetet med att implementera den så kallade “samtyckeslagen” påbörjades. 
Brottsoffermyndigheten har fått i uppdrag att implementera lagändringen och gör detta i form 
av kampanjen “Av fri vilja”. Idag kämpar olika slags organisationer med att nå fram genom 
det oändliga kommunikationsbruset där allt fler kanaler och budskap tävlar om människors 
uppmärksamhet. För att lyckas förändra människors attityder gentemot utvalda fenomen är 
det avgörande för organisationer att skapa budskap som går igenom bruset, fastnar hos 
mottagaren, blir ihågkommet och slutligen förändrar mottagarens attityd enligt sändarens 
önskemål. Studien undersöker hur genus påverkar mottagandet av Brottsoffermyndighetens 
kampanj “Av fri vilja”.  
 
Metod och material: För att effektivt kunna besvara studiens syfte och frågeställningar har 
det konstruerats fokusgrupper för att undersöka attityder gentemot samtycke före och efter ett 
stimuli i form av Brottsoffermyndighetens kampanjfilmer “Av fri vilja”. Urvalet bestod av 
unga vuxna mellan 18-25 år. Deltagarna i fokusgrupperna har sedan fått ta del av en enkät 
som har undersökt relationen till kampanjens ambassadörer samt i vilken grad budskapet 
fastnar och blir ihågkommet av mottagarna.  
 
Huvudresultat: Resultatet visade att det finns indikationer för vissa skillnader i hur män 
respektive kvinnor påverkas av kampanjen. Även om det finns vissa motsägelser gentemot de 
teoretiska resonemangen så visar resultatet i huvudsak att tidigare medvetenhet om och 
engagemang för samtycke kan avgöra hur kampanjen tas emot. Detta beror i stor grad på 
genus då de kvinnliga deltagarna har haft ett större intresse för samtycke än de manliga 
deltagarna.  
 
Nyckelord: Gender differences, persuasion, sticky message, attitude change, parasocial 
relationship theory 
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TACK! 

Vi vill inleda det här uppsatsen med ett stort tack! Denna studie skulle aldrig ha varit möjlig 
att genomföra utan er som vi vill tacka. Först och främst vill vi tacka de deltagare som tog sig 
tid och visade ett stort intresse för att bidra med sina tankar och åsikter kring det så oerhört 
viktiga ämnet samtycke. Vi vill även tacka vår eminenta och otroligt kloka handledare Sandra 
Bergman som uppmuntrat, stöttat och guidat oss även när vi känt oss förvirrade och vilsna. 
Sist men inte minst vill vi också tacka er som ställt upp med korrläsning, bollning av idéer 
och peppning.  
 
Tack vare er står vi här 14 241 ord rikare och lika många gånger klokare! 
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1. Bakgrund 

1.1 Regeringsuppdrag 
I juli 2018 trädde en ny sexualbrottslagstiftning kraft i Sverige som utgår från att sex ska vara 
frivilligt (Brottsbalken 6 kap. 1§). Brottsoffermyndigheten har fått i uppdrag av regeringen att 
öka kunskapen om den nya lagstiftningen och kommer fram till 31 december 2020 arbeta 
med detta uppdrag  (Brottsoffermyndigheten, 2019). Myndigheten har därför startat en 
kampanj vid namn “Av fri vilja” vars budskap är att sex ska vara frivilligt, annars är det ett 
brott (ibid.).  
 
I Sverige får myndigheter uppdrag av regeringen, så kallade regeringsuppdrag 
(Regeringskansliet, 2019). Dessa kan gå ut på att exempelvis utreda en fråga, eller i vissa fall 
att sprida kunskap om en ny lagstiftning. När en ny lag stiftas, eller när en lag ändras, är det 
av högsta vikt att medborgarna blir medvetna om lagen, för att den överhuvudtaget ska ha 
någon avskräckningseffekt (Sarnecki, 2015: 20). Syftet med att stifta lagar kan bland annat 
vara att de ska ha en normbildande karaktär, genom att normer omvandlas till lagar eller 
genom att lagar kan påverka normerna (Sarnecki, 2015:17-18). Att kriminalisera ett visst 
beteende kan utifrån detta resonemang bidra till att människors attityder till beteendet blir 
negativa och att beteendet därför blir mindre förekommande (ibid.). Ibland är det enda syftet 
med att stifta en lag just detta, att lagstiftningen ska stärka bilden av att ett beteende inte är 
accepterat enligt våra normer (ibid.). Med bakgrund av detta är en viktig del av lagstiftarens 
arbete att se till att allmänheten informeras om en ny lag eller lagändring.  

1.2 Av fri vilja 
Brottsoffermyndigheten (2019) har skapat hemsidan “Frivilligt sex” för att bidra med 
information gällande den nya sexualbrottslagsstiftningen. För att marknadsföra hemsidan 
producerades kampanjen “Av fri vilja” i form av filmer riktade till unga i mellan 18-25 år 
(ibid.). Det är just kampanjfilmerna som denna studie utgår från och dessa framförs med hjälp 
av tre ambassadörer: skådespelaren Ellen Bergström, e-sportaren Emil "HeatoN" Christensen 
och musikern Oskar Linnros (ibid.). Kampanjfilmerna sprids på myndighetens kanaler samt 
ambassadörernas egna sociala kanaler (ibid.). Kampanjens budskap är att sex ska vara 
frivilligt för att vara lagligt, att det i huvudsak är på initiativtagarens ansvar att etablera 
samtycke samt att ett nej inte behöver uttalas för att det ska vara ett nej (Av fri vilja, 
2018a-c).  

1.3 Lagstiftningen och samtycke 

Hickman och Muehlenhard (1999; här översatt) definierar samtycke som “den verbala eller 
icke-verbala kommunikationen gällande känslan av vilja medverka i en sexuell aktivitet”. 
Enligt Humphreys och Brousseau (2010) kan samtycke uttryckas både verbalt och 
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icke-verbalt där den verbala kommunikation kan exemplifieras som att helt enkelt ställa 
frågan “Vill du ha sex?” medan icke-verbalt samtycke kan vara att kyssas, att båda parter 
närmar sig varandra och att vidröra varandra intimt. 
 
Den nya sexualbrottslagstiftningen trädde i kraft i juli 2018 och fokuserar på samtycke: 
 
“Den som, med en person som inte deltar frivilligt, genomför ett samlag eller en annan 
sexuell handling som med hänsyn till kränkningens allvar är jämförlig med samlag, döms för 
våldtäkt till fängelse i lägst två år och högst sex år. Vid bedömningen av om ett deltagande är 
frivilligt eller inte ska det särskilt beaktas om frivillighet har kommit till uttryck genom ord 
eller handling eller på annat sätt /.../ ”(Brottsbalken 6 kap. 1§)  
 
Ett nytt begrepp har också inträtt i lagen, så kallad “oaktsam våldtäkt”: 
 
“Den som begår en gärning som avses i 1§ och är grovt oaktsam beträffande omständigheten 
att den andra personen inte deltar frivilligt, döms för oaktsam våldtäkt till fängelse i högst 
fyra år /.../” (Brottsbalken 6 kap. 1§)  

Definitionen av oaktsamhet är “vårdslöshet eller slarv” (Åklagarmyndigheten, 2019) vilket 
innebär att en oaktsam våldtäkt kan definieras som en våldtäkt där förövaren har varit 
vårdslös när det gäller att etablera samtycke (Nationellt Centrum för Kvinnofrid, 2019). Ett 
exempel på oaktsam våldtäkt hittas i en dom från Uppsala Tingsrätt (2019) där en man köpt 
sex av en kvinna som utsattes för människohandel. Domstolen menade att mannen förstod att 
kvinnan kanske inte hade frivilligt sex med honom då han efter händelsen recenserat kvinnan 
genom att skriva att han misstänkt trafficking (ibid.). Mannen var därför grovt oaktsam och 
dömdes till ett års fängelse (ibid.).  
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2. Inledning  
Det är omöjligt för människan att ta in all information som når hen då hjärnan undermedvetet 
selekterar bort en stor del av informationen som medier och samhället sänder ut (Strömbäck, 
2009: 91). Alla slags organisationer kämpar därför med att nå fram genom bruset med sina 
kampanjer där målet ofta är att med kommunikationskampanjer som verktyg förändra 
människors attityder till olika fenomen . Det kan handla om allt från att skapa positiva 1

attityder till ett företags produkt till att förändra attityder till rökning och attityder till klimatet 
eller att köra bil. För att lyckas med målet att förändra människors attityder till något, är det 
helt avgörande för organisationer att skapa budskap som fastnar hos mottagaren och blir 
ihågkommet (Heath & Heath, 2007: 8). Det finns olika teorier om hur detta bör göras och 
Heath & Heath (ibid.) menar att det finns vissa kriterier ett budskap bör uppfylla för att 
lyckas få mottagaren att minnas det utsända budskapet. Sean J. Westwood (2015) menar 
också att det som avgör om attityden förändras eller inte är hur pass övertygande de 
framförda argumenten är, men även vem det är som presenterar argumenten. Ett sätt att 
lyckas med detta är genom att använda sig av personer som målgruppen har en stark relation 
till. En stark relation mellan den som presenterar argumenten och mottagaren skapar positiva 
känslor hos mottagaren gentemot den som talar vilket således även gentemot det talaren 
marknadsför (Tukachinsky och Sangalang, 2016). Detta öppnar upp för att utifrån ett 
mottagarperspektiv undersöka hur väl kampanjer som syftar till att förändra attityder hos sin 
målgrupp kan lyckas med det.  
 
Humphreys och Herold (2007) menar att det finns mycket forskning om attityder och 
upplevelser gällande “date rape” (våldtäkt av exempelvis partner, vän, bekant) medan väldigt 
få diskussioner har förts gällande attityder gentemot samtycke inom den aktuella forskningen. 
Brottsförebyggande Rådet (2019) har rapporterat att anmälda våldtäkter i Sverige under 2018 
bestod av 93 procent kvinnliga offer och bland de misstänkta förövarna var 99 procent av 
manligt kön. Finchs (2018) SIFO-undersökning beställd av Brottsoffermyndigheten 
indikerade att inställningen till den nya sexualbrottslagstiftningen skiljer sig mellan män och 
kvinnor, likaså synen på vad samtycke innebär. Undersökningen var av kvantitativt slag där 
cirka en tredjedel (33 procent) av de tillfrågade männen menade att samtycke per automatik 
uppstår genom att ligga naken med en annan person i sängen och endast 16 procent av 
kvinnorna höll med om resonemanget (ibid.). Då Finchs (ibid.) undersökning var av 
kvantitativ karaktär kvarstår frågan hur dessa uppfattningar går att förstå på ett djupare plan. 
En studie av kvalitativ karaktär kan komplettera den rådande forskningen genom att erbjuda 
en djupare förståelse för dessa könsskillnader kopplat till en kampanj som strävar efter att 
förändra attityder.  
 
 

1 se t.ex: Centers for disease control and prevention, 2012; NIVEA, 2015; Australian Better Health Initiative, 2008; Act On 
CO2, 2015 

 
7 



“Ska vi ha sex?” 

2.1  Syfte och frågeställningar 
Studien undersöker hur genus påverkar mottagandet av Brottsoffermyndighetens kampanj 
“Av fri vilja”.  
 

1. Vilka attityder har män och kvinnor till samtycke och hur påverkas attityderna av 
kampanjen?  

2. Hur väl fäster sig kampanjens budskap hos män respektive kvinnor? 
3. I vilken utsträckning uppfattar kampanjens målgrupp att kampanjen har en emotionell 

vinkling och/eller narrativ vinkling? 
4. Hur uppfattar män respektive kvinnor de personer som förmedlar kampanjens 

budskap?  
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3. Teori  
I detta avsnitt presenteras den teoretiska grunden för att besvara uppsatsens syfte, där de 
huvudsakliga teorierna är Persuasion och Sticky Message. Inom Persuasion presenteras 
ethos, pathos och logos samt Elaboration Likelihood Model för att stärka konceptet att 
övertyga. Det teoretiska begreppet Persuasion är ett väldigt brett och komplext begrepp och 
kan på ett metaforiskt sett ses som själva trädet med flera olika grenar av utvecklade 
teoribildningar. Sticky Message erbjuder en förklaring till hur vissa meddelanden fastnar och 
vissa inte. Teoriavsnittet presenterar även konceptet Persuasion och Genus för att senare 
kunna jämföra likheter och skillnader mellan de olika könens attityder gentemot det utvalda 
ämnet.  

3.1 Persuasion 
Begreppet Persuasion definieras av O’Keefe (2002: 5; här översatt av Larsson, 2008: 171) 
som “en avsedd lyckad insats för att influera en annan persons mentala tillstånd genom 
kommunikation under sådana förhållanden att den påverkade har ett visst mått av frihet”. 
Persuasion översätts direkt på svenska till övertalan men det teoretiska begreppets innebörd 
kan bättre förklaras med ordet övertyga. Det finns en viktig skillnad mellan att övertala och 
att övertyga enligt retorikexperten Ami Hemviken (Lomberg, 2011). Att övertyga någon om 
något innebär att få sin sanning att bli någon annans sanning (ibid.). Att övertala någon kan 
innebära att personen i fråga kanske agerar som önskat, men inte nödvändigtvis håller med 
om att det är det rätta sättet att agera (ibid.). Detta innebär att personen troligtvis därför inte 
kommer att anstränga sig mer än det nödvändiga (ibid.) Att övertyga anses därför vara en mer 
passande svensk översättning av begreppet Persuasion.  
 
Övertygelse och attityd går hand i hand då övertygandet blir ett sätt att förändra mottagarens 
attityd gentemot ett utvalt fenomen genom att exponera mottagaren för en viss 
kommunikationsinsats (Chaiken, Wood & Eagly, 1996: 702). Attitydförändring är målet för 
övertygelse och attityd i sig agerar som en psykologisk förklaring till varför människor agerar 
och tänker på ett visst sätt kring ett särskilt fenomen  (O’Keefe, 2002: 5-6). Övertygelse kan 
på så sätt ses som en process vars syfte går ut på att förändra människors attityder 
(Westwood, 2015). Övertygelse uppnås genom att kombinera argumentation och att väcka 
känslor, och genom dessa retoriska verktyg är målet att påverkar människans vilja och 
beteende gentemot specifika fenomen (O’Keefe, 2012). För att skapa ett så effektivt 
övertygande meddelande som möjligt är det viktigt att meddelandet anpassas efter det 
mentala tillståndet av mottagaren (Russell & Reimer, 2019).  
 
Användningen av övertygelse för att ändra människors attityder och åsikter har undersökts av 
bland annat Sean J. Westwood (2015) som kom fram till att människor inte ändrar sin åsikt 
utefter det budskap som presenteras utan de ändrar sin åsikt utefter personen som presenterar 
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budskapet och hur övertygande argumenten är. Enligt Westwood (2015) är övertygande 
argumentation den allra största och mest effektiva faktorn för åsiktsändring.  
 
Övertyga som ett retoriskt verktyg är inte ett nytt fenomen, utan har funnit sedan de första 
kända filosofernas tid. Aristoteles är en av dessa filosofer och han menade att det fanns tre 
viktiga element till att kunna övertyga människor: 1) talarens karaktär, 2) publikens känslor 
och 3) argumentets rationalitet (Triadafilopoulos, 1999). Enligt Aristoteles är ett övertygande 
argument ett argument som reflekterar talaren som person, samtidigt som det fångar 
publikens känslor och erbjuder sanningen till det fenomen argumentet berör (ibid.).   

3.1.2 Ethos, pathos och logos 
Som nämnt ovan menade den grekiska filosofen Aristoteles att det finns tre viktiga element 
för att kunna övertyga människor (Triadafilopoulos, 1999). Dessa tre element kan även 
beskrivas som de retoriska verktygen ethos, pathos och logos. Ethos påvisar talarens 
trovärdighet och personlighet (Ho, 2016) och tillsammans med pathos och logos agerar ethos 
som nyckeln till övertygelse (Clifton & Van De Mieroop, 2010). För att ethos ska vara så 
effektivt och trovärdigt som möjligt ska talaren ha god känsla, god karaktär och god vilja 
(ibid.). Pathos uppmärksammar publikens perspektiv och uppnås genom att anspela på 
publikens känslor och visa empati till publikens situation, samtidigt som talaren bjuder in 
publiken till att agera (ibid.). Logos är den rationella tanken och används för att påvisa den 
logiska förklaringen (ibid.).  

3.1.3 Elaboration Likelihood Model  
En av teoribildningarna som härstammar från Persuasion är Elaboration Likelihood Model 
(ELM). ELM innebär att graden av övertygelse baseras på sannolikheten att mottagaren 
kommer att engagera sig i och använda sig av den givna information och förhoppningsvis 
vidareutveckla det meddelande som sänds (O’Keefe, 2002: 137; Holt, 2018). Detta teoretiska 
spår anspelar därav helt och hållet på mottagarens engagemang, motivation och förmåga att 
hantera det angivna budskapet (ibid.).  
 
ELM delar sig i två spår utefter graden av engagemang, antingen ett centralt eller ett mer 
perifert spår, där det centrala spåret innebär att mottagaren visar en hög grad av engagemang 
utifrån det övertygande meddelandet medan det spåret med en perifer inriktning påvisar en 
lägre grad av engagemang (O’Keefe, 2002: 139). Faktorer som påverkar mottagarens 
engagemang är mottagarens motivation att vidareutveckla den mottagna informationen och 
mottagarens förmåga att vidareutveckla den mottagna informationen (O’Keefe, 2002: 141; 
Holt, 2018).  Det centrala spåret uppnås vanligtvis genom att mottagaren noggrant har 
undersökt informationen och tänkt på de argument talaren gett medan det perifera spåret 
uppstår när mottagaren fokuserar på sådant såsom om hen gillar talaren eller inte (ibid.). Holt 
(2018) har använt ELM för att undersöka engagemanget gällande Black Lives 
Matter-rörelsen, en våg av demonstrationer som fortfarande råder efter de många 
polisskjutningarna gentemot afroamerikaner. Holt (2018) menar att om polisskjutningar är ett 
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framträdande problem i ens persons liv så kommer Black Lives Matter-rörelsen vara 
motiverande och centralt för denne personens engagemang. Holt (2018) drar utifrån denna 
slutsatsen att de problem eller erfarenheter en person har påverkar hur denne sedan engagerar 
sig i frågor som associeras till problemen.  

3.2 Genus 

3.2.1 Genus och Persuasion 

På grund av de sociala strukturer som råder i samhället finns vissa skillnader kring på vilket 
sätt män och kvinnor övertygas (O’Keefe, 2002: 243; Brunel & Nelson, 2003). Denna 
skillnad har skapats utifrån att män har uppfostrats till att vara analytiska och kritiska tänkare, 
medan kvinnornas ansvar har varit att se till att den sociala harmonin upprätthålls genom att 
agera som stöd för både män och andra kvinnor (O’Keefe, 2002: 243). O’Keefe (ibid.) menar 
att denna sociala struktur medför till att kvinnor är lättare att övertyga jämfört med män 
eftersom att de enligt detta perspektiv inte lägger lika stor vikt vid att analysera och tänka 
kritiskt. Brunel och Nelson (2003) konstaterar dock att män är lättare att övertyga när det 
utsända meddelandet lovar fördelar för dem själva medan kvinnor till större grad övertygas 
när meddelandet är mer fokuserat på fördelar för andra. 
 
Eaton, Visser och Burns (2017) utforskade i sin studie den potentiella relationen mellan kön 
och övertygelse. Forskarna utgick från en tidigare hypotes som menade att genom att använda 
sig av tydliga könsroller i ett meddelandets budskap kan en sändare påverka styrkan av 
mottagarens attityd och sättet mottagaren tar sig an det övertygande meddelandet (ibid.). De 
såg att när de exponerade de kvinnliga deltagarna för stereotypa kvinnliga könsroller så blev 
deras attityder svagare samtidigt som deras mottaglighet till övertygande meddelanden ökade 
(ibid.).  

3.2.2 Genus och samtycke 
Som beskrivet i 1.3 “Lagstiftning och samtycke” definierar Humphreys och Brousseau (2010) 
samtycke som något som kan ta form i både verbal och icke-verbal form där forskarna menar 
att det verbala samtycket innebär att ställa frågor såsom “Vill du ha sex?”. Det icke-verbala 
samtycket indikeras utifrån Humphreys och Brousseaus (ibid.) beskrivning genom att båda 
parterna visar kroppsligt att det är med på den sexuella handlingen som är påväg att hända, 
såsom kyssar, vidrörningar och att parterna närmar sig varandra. 
 
Jozkowski, Peterson, Sanders, Dennis och Reece (2013) menar att sexuella övergrepp 
definieras som en sexuell handling som genomförts utan samtycke och därför är det viktigt att 
genomföra förebyggande insatser som fokuserar på att tydligt kommunicera samtycke för att 
kunna minska mängden övergrepp. Jozkowski et al. (ibid.) menar att det finns skillnader 
mellan hur män och kvinnor uttrycker samtycke men till skillnad från Finch (2018) menar de 
att det inte finns skillnader i aspekten hur de definierar samtycke. Jozkowski et al. (ibid.) 
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menar att kvinnor är mer verbala med att visa samtycke medan män anspelar mer på 
kroppsspråk. Forskarna menar att detta kan agera som förklaring för de missförstånd som kan 
ske gällande samtycke mellan man och kvinna och vilket sedan kan tolkas som våldtäkt 
(ibid.). Humphreys och Herold (2007) menar också att kvinnor förväntas att sätta gränser i 
sina relationer och att kvinnan är den som ska visa att det finns samtycke inom den sexuella 
handlingen. Mannen anses vara personen som aktivt ska söka efter sexuella sammanhang och 
är därför personen som är mer trolig att ställa frågan om samtycke (ibid.). 

3.3 Sticky Message  
Heath och Heath (2007: 8) definierar “Sticky message” som idéer som blir förstådda och 
ihågkomna och som har en bestående påverkan på mottagarens åsikter eller beteenden. De 
menar att budskap kan ha vissa egenskaper som avgör om en idé fastnar (“sticks”) hos sin 
mottagare. Ett budskap som har dessa egenskaper förväntas bli mer ihågkomna och därmed 
vara mer övertygande än budskap som inte har dessa egenskaper (ibid.). Teorin grundar sig i 
forskning som primärt fokuserar på hur myter fastnar men har tidigare applicerats på andra 
slags idéer eller budskap och är därför en lämplig teori att applicera även på denna studie som 
bland annat undersöker hur ett kampanjbudskap fäster sig och påverkar målgruppen (ibid.).  
 
Heath och Heath (2007) har vidareutvecklat begreppet “Stickiness” som myntades år 2000 av 
forskaren Gladwell, genom att ta fram en uppsättning egenskaper som övertygande budskap 
besitter. Ett sticky message är: enkelt, oväntat, konkret, trovärdigt, emotionellt och narrativt. 
Heath och Heath (2007:15) poängterar att en idé kan fastna även om inte alla egenskaper 
finns representerade, samtidigt som en idé som uppfyller alla kriterier inte heller innebär 
garanterad framgång. Det är dock så att ju högre förekomst av egenskaperna, desto troligare 
är det att idén fastnar (Heath & Heath 2007: 8) . För att undersöka ett mottagarperspektiv av 
en kampanj är två av de nämnda kriterierna särskilt lämpliga, varpå dessa kommer att 
redovisas djupare i detta kapitel. Dessa är “emotionellt” och “narrativt”. Övriga kriterier 
anses vara bäst lämpade i en studie som undersöker själva kampanjen och dess innehåll.  

3.3.1 Emotionell vinkling  
För att mottagare ska bry sig om ett budskap behöver de känna någonting. Det kan handla om 
att skapa en känsla av att någonting är till exempel äckligt, genom att värdera fakta. Om 
budskapet är att få människor att till exempel sluta konsumera ett visst livsmedel är det inte 
enligt resonemanget att föredra att berätta att det innehåller si eller så många kalorier. 
Informationen måste istället se till att mottagaren känner sig till exempel äcklad över att få i 
sig så många kalorier och därmed inte vilja konsumera livsmedlet (Heath & Heath, 2007: 
17-18) Det handlar i huvudsak inte om att trycka på människors “känsloknappar” utan 
snarare att få människor att bry sig och bli inspirerade att agera (Heath & Heath, 2007: 169). 
Ett effektivt sätt att få någon att bry sig är att skapa innehåll som tilltalar publikens identitet 
och egennytta (Heath & Heath, 2007: 177). Det handlar alltså om att få mottagaren att förstå 
varför det som uppmuntras är bra för just hen. Istället för att säga “mina frön är de bästa 
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fröerna i världen”, fungerar “du kan få den bästa gräsmattan i världen” bättre eftersom att det 
talar till publikens identitet och egennytta (Heath & Heath, 2007: 179).  

3.3.2 Narrativ vinkling 
Heath & Heath (2007: 18) menar att narrativ information får människor att agera utifrån 
budskapet. För att uppnå detta är en framgångsrik metod att tala om för mottagaren hur hen 
ska agera genom att beskriva rent konkret vad som är rätt att göra. Det är också avgörande att 
mottagaren blir inspirerad av budskapet och därmed vilja följa det – och bli motiverad till att 
göra det som avsändaren vill att hen ska göra. Narrativa budskap sätter kunskap i en kontext 
som är mer verklighetstrogen, och mer sanna i relation till människors faktiska liv (Heath & 
Heath 2007: 214). Därmed bör ett budskap 1) Erbjuda stimulans – kunskap om hur man bör 
agera och 2) Erbjuda inspiration – motivation till att agera (Heath & Heath 2007: 206). 
 
Boster, Liu, Cheng, Kim och Shaikh (2017) har testat teorin Sticky message i sin 
undersökning om den övertygande effekten som “Sticky Messages” kan ha på att få 
människor att använda solkräm. Resultatet visar att “the sticky message” producerade 
attityder och beteenden som var mer gynnsamma till budskapets rekommendation (att 
använda solskyddsfaktor) än “the non-sticky message”, det vill säga ett budskap som i låg 
grad uppfyller kriterierna enkelt, oväntat, konkret, trovärdigt, emotionellt och narrativt.  
 
Davis, Cin, Cole, Reyes, McKenney-Shybert, Fleischer och Peterson (2017) har undersökt 
Sticky messages i en studie. De kom fram till att information som speglar emotionellt laddade 
vittnesmål, och som syftar till att få mottagaren att känna med personen som berättar, får 
mottagaren att minnas fler delar av informationen. Detta stärker kriterierna emotionell och 
narrativ i teorin om Sticky message. Till exempel ansåg de mammor som undersöktes i 
studien att de budskap som var mest intressanta var de som kunde hjälpa dem förbättra sitt 
liv, likt hur Heath och Heath (2007: 177) beskriver att innehåll som blir ihågkommet bör 
tilltala publikens identitet och egennytta. Ytterligare en studie har gjorts på kvinnor kring hur 
två kampanjer med samma syfte (att skapa positiva attityder till mammografi) skiljer sig i 
resultatet beroende på om budskapet har en narrativ eller informativ vinkling (Kreuter, 
Holmes, Alcaraz, Kalesan, Rath, Richert & Clark, 2010). De fann då att kvinnor som tittade 
på en narrativ video uppfattade färre barriärer att genomgå en mammografi än de kvinnor 
som endast såg en informations-video (ibid).  

3.4 Parasocial relationship theory  
En parasocial relation är ett pseudoförhållande mellan åskådare och aktör (Tukachinsky & 
Sangalang, 2016). Åskådaren anser sig ha en stark relation till och förtroende för aktören 
utanför ett reklamsammanhang, trots att aktören inte har någon slags verklig relation med 
åskådaren (ibid.). Om åskådaren och aktören har en gemensam roll, exempelvis att vara 
student eller mamma, kan relationen bli starkare eftersom åskådaren på så sätt ser aktören 
som ännu mer relaterbar (Lim & Kim, 2011). Tukachinsky och Sangalang (2016) påpekar att 
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ju högre den parasociala interaktionen mellan åskådare och aktör är, desto lättare är det att 
skapa en starkare parasocial relation. Detta leder i sin tur till positiva känslor gentemot 
aktören och det aktören marknadsför, exempelvis inom ett kampanjssamarbete (ibid.).  
 
Tidigare forskning visar att en form av parasocial interaktion kan vara att åskådaren följer 
aktörens sociala medier och interagerar genom att gilla, dela och kommentera (Lueck, 2015). 
Sociala medier och aktörer har blivit ett allt mer populärt säljverktyg (ibid.) Genom 
exempelvis Twitter och Instagram finns nu möjligheten för åskådaren att skapa en kontakt 
med kända aktörer och åskådaren lyssnar aktivt på vad dessa människor har att säga, vilket 
indirekt gör aktören till en sorts opinionsledare och upprätthåller en parasocial interaktion 
vilket i slutändan utvecklas till en parasocial relation (ibid.). Bond (2016) har i en studie 
undersökt hur ungdomar interagerar med kända medieprofiler på sociala medier. Denna 
undersökning pekar på att de ungdomar som interagerar socialt med medieprofiler på Twitter 
(genom att retweeta/dela och svara på inlägg) har en starkare parasocial relation än de som 
inte har denna interaktion (ibid.). Sociala medier såsom Twitter erbjuder en mer intim 
situation och släpper in följarna i medieprofilernas personliga liv vilket gör att de känner 
samhörighet till dessa (ibid.). Bond (ibid.) menar vidare att detta är viktigt då tonåringar i 
högre grad påverkas av medieprofiler som de har en parasocial relation till.  
 
Det förhållande som åskådaren bygger upp med en aktör kan i slutändan leda till att 
åskådarens värderingar, attityder och beteende formas utefter det hen “fångar upp” av aktören 
(Eyal & Dailey, 2012). Relationen blir ensidig då det endast är åskådaren som ser aktören 
som en vän och vänder sig ofta till vad hen tror aktörer skulle göra eller tycka, som en slags 
vägledning (ibid). Däremot kan en bra parasocial relation mellan aktören och åskådaren agera 
som ett sätt att eliminera stereotyper och fördomar gällande ämnen såsom psykisk ohälsa 
(Hoffner & Cohen, 2018). Bond (2018) har även undersökt unga HBT-personers 
(homosexuella, bisexuella, transpersoner) parasociala relationer och menade att de 
upprätthåller en parasocial relation till karaktärer som representerar HBT-rörelsen. Orsaken 
till att HBT-personerna knöt an till dessa karaktärer var enligt Bond (ibid.) att de inte hade 
många HBT-personer i sin vardagliga omgivning och eftersökte mer information om 
HBT-rörelsen. Den parasociala relationen kunde på sätt agera som en slags vänskap samtidigt 
som den var en informationskälla (ibid.).  
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4. Metod  
I det här avsnittet presenteras vilket tillvägagångssätt som har använts för att samla in 
informationen som behövs för att genomföra studiens analys och diskussion. Den 
huvudsakliga metoden var fokusgrupper där det är möjligt att mäta påverkan före och efter 
visning av ett stimuli i form av tre kampanjfilmer. Efter fokusgruppernas genomförande fick 
deltagarna en enkät för att studiens forskare skulle kunna mäta kampanjmaterialets 
“stickiness” samt deras parasociala relation och interaktion. Eftersom att studien hanterar 
ett känsligt ämne finns även de etiska överväganden som gjorts redovisade i metodkapitlet.  

4.1 Metodval 

4.1.1 Fokusgrupper 
Fokusgrupper som metod gör det möjligt att på ett effektivt sätt analysera hur en kampanj kan 
komma att påverka människors attityder till det budskap som kommuniceras (Morgan, 1998). 
Morgan (ibid.) ger exempel på olika situationer där metoden är lämplig och en av dessa är när 
olikheter ska förstås. Den aktuella studien syftar till att undersöka eventuella skillnader i hur 
män och kvinnors attityder påverkas och förstå olikheter mellan könen vilket gör att metoden 
är lämplig.  
 
Fokusgruppsmetoden går ut på att människor diskuterar olika aspekter av ett ämne i mindre 
grupper (Dahlin-Ivanoff, 2015: 82). Valet av metod motiveras av att den visat sig värdefull 
för att undersöka hur människor tänker och pratar om ett valt ämne och ger kunskaper om vad 
respondenterna har för inställning till ämnet och varför (Dahlin-Ivanoff 2015: 81). 
Fokusgrupper har visat sig vara särskilt bra då känsliga ämnen behandlas eftersom att 
deltagarna kan få stöd hos varandra, till skillnad från en situation där respondenten sitter 
ensam med intervjuaren (Esaiasson et al., 2017: 331). Ämnet i studien kan i allra högsta grad 
anses som känsligt.  
 
The Sexual Consent Scale-Revised (SCS-R) (Humphreys & Brousseau, 2010) användes som 
frågebatteri till intervjumanualen i fokusgruppsdiskussionerna för att mäta deltagarnas 
attityder till samtycke, före och efter att ha tagit del av stimuli (de tre kampanjfilmerna från 
“Av fri vilja”). SCS-R mäter individers övertygelser, attityder och beteenden med hänsyn till 
sexuellt samtycke (ibid.). Humphreys och Brousseau (ibid.) har gjort en översikt över tidigare 
forskning på sexuellt samtycke, genom att omarbeta en skala med hjälp av Theory of Planned 
Behavior som teoretisk grund. Deras studie ledde fram till fem kategorier varav två av dessa 
har valts till denna studiens syfte: “awareness and discussion” samt “positive attitude toward 
establishing consent” (ibid.). De testade mätningens validitet och reliabilitet och kom fram till 
ett resultat som indikerar att mätmetoden kan användas för att undersöka olika slags 
forskningsfrågor som relateras till sexuellt samtycke (ibid.). De delar av frågebatteriet som 
valts bort motiveras av denna studies design. Studien strävar efter att undersöka deltagarnas 
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attityder till samtycke medan frågebatteriet innehåller ytterligare samlingar av frågor för att 
kunna genomföra andra typer av studier med en annan utgångspunkt än attityder.  

4.1.2 Enkät 
En enkät kan ses som en slags skriftlig intervju som utförs för att samla in den information 
forskaren vill ha gällande det utvalda fenomenet eller frågeställningen (Djurfeldt & Barmark, 
2015: 33). För att på ytterligare sätt kunna se om deltagarna i fokusgrupperna påverkats av 
stimulit som visats under diskussionerna fick de ta del av en enkät. Studien strävar efter att ta 
reda på hur väl deltagarna mindes budskapet i kampanjfilmerna vilket gjorde det nödvändigt 
att följa upp deltagarnas minne av kampanjen efter en tid. Enkäten skickades ut 24 timmar 
efter respektive diskussion och deltagarna uppmanades att i så nära anslutning som möjligt 
efter detta svara på enkäten. Tidsramen för enkäten valdes då det ansågs att ju närmare inpå 
själva diskussionen som enkäten skickas ut, desto troligare är det att deltagarna faktiskt 
kommer att genomföra enkäten direkt. Detta ansågs viktigt ur aspekten att svaren skulle 
kunna jämföras med varandra i analysen. Ett dygn ansågs dock som tillräckligt lång tid för att 
eventuellt hinna glömma bort stora delar av kampanjen om det skulle visa sig att kampanjen 
inte var “sticky”. Enkäten användes också till att ta reda på deltagarnas parasociala relation 
och interaktion till kampanjens ambassadörer, då det ansågs som en mer lämplig metod än att 
endast fråga efter detta i diskussionerna. Till exempel operationaliserades frågor gällande om 
deltagarna kände till kampanjens ambassadörer och huruvida de aktivt följde dessa på sociala 
medier, baserat på den forskning som menar att detta är ett sätt att upprätthålla en parasocial 
relation (Lueck, 2015; Bond, 2016). 
 
Eftersom den huvudsakliga delen av studiens syfte undersöktes under 
fokusgruppsdiskussionerna (deltagarnas attitydförändring) är det endast ett fåtal frågor som 
ställs i enkäten. Utformningen av de frågor i enkäten som kopplades till Sticky Message (och 
även tolkningen av dessa svar i analysen) inspirerades av frågorna i Bigsby, Monahan och 
Ewoldsens (2016) studie där de undersökte “message recall”, alltså hur respondenterna i 
efterhand minns, eller inte minns ett budskap de tagit del av.  

4.2 Urval 
Populationen för studien är unga bosatta i Sverige mellan 18-25 år.  Denna population valdes 
eftersom Brottsoffermyndighetens kampanjfilmer “Av fri vilja” har producerats för att nå just 
denna målgrupp. Urvalet som gjordes var strategiskt, detta för att kunna välja ut deltagare 
som passar in med vad som är målet med studien (Wibeck, 2010: 66). Ett strategiskt urval 
syftar inte till att generalisera resultatet på hela populationen, utan istället att hitta resultat 
som kan anses säga något om andra närliggande fall inom populationen och alltså vara 
allmängiltigt (Esaiasson et al., 2017: 158). Den representerade åldersgruppen 18-25 år 
rekryterades på ett universitet i en medelstor stad eftersom att människor i målgruppen kan 
tänkas återfinnas bäst i universitetsmiljö. Fokusgrupperna rekryterades i första hand genom 
att personer som befann sig på universitetsområdet kontaktades och de som föll inom 
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åldersspannet 18-25 och var villiga att ställa upp togs med i undersökningen. Vidare ombads 
de utvalda personerna att ta med sig en ytterligare deltagare, ett så kallat snöbollsurval som 
innebär att deltagare tar med andra deltagare som passar in till studiens syfte och därav sätter 
“snöbollen” i rullning (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015: 41). Om deltagarna har en viss 
kännedom av varandra kan det leda till att de känner sig bekväma i diskussionen (Wibeck, 
2010: 65), vilket ansågs vara extra viktigt med avseende på studiens känsliga ämne. De sattes 
sedan samman med andra deltagare så att samtliga i gruppen var bekant med minst en person. 
Detta tillvägagångssätt är ett välbeprövat sätt att få “naturtrogna samtalssituationer” (se t.ex: 
Gamson, 1996) 
 
Homogenitet i grupper leder till att gruppmedlemmarna kan slappna av och vara bekväma 
med att dela sina åsikter gällande det utvalda ämnet (Wibeck, 2010: 63). Men medan 
deltagarna kan vara homogena i den aspekt att de har samma socioekonomiska bakgrund, kön 
och/eller ålder rekommenderas fortfarande att de har något som särskiljer medlemmarna från 
varandra eftersom skillnader kan innebär att deras åsikter skiljer sig och därav skapar en 
betydelsefull diskussion (Wibeck, 2010: 64). I denna studie delades grupperna in utifrån kön, 
så att kvinnor och män deltog i separata grupper, undantaget från en grupp där könen 
blandades. Grupperna uppdelades utifrån kön eftersom att studien dels syftade till att söka 
skillnader mellan kvinnor och mäns möjligheter till att bli påverkade av ett budskap, varpå 
denna inledning inte bara möjliggör homogenitet, men också att upptäcka dessa eventuella 
könsskillnader utifrån heterogeniteten mellan grupperna. Morgan (1998) menar att det är 
viktigt att betona både likheterna mellan medlemmarna inom gruppen och olikheterna mellan 
grupperna. Eftersom att medlemmarna inom grupperna har en akademiskt bakgrund och i två 
av fallen är av samma kön, finns det tillräckliga likheter för att åstadkomma homogenitet. 
Heterogenitet uppfylls mellan grupperna också genom kön.  
 
För att i största möjliga mån kunna få ett resultat som kan anses representera populationen 
eftersträvades det att grupperna skulle blandas med personer från olika typer av utbildningar. 
Det slutgilitga urvalet bestod av personer från följande universitetsprogram eller kurser: 
Sjuksköterskeprogrammet, Samhällsvetarprogrammet, Kommunikations- och 
PR-programmet, Kriminologi samt Civilingenjörsprogrammet med inriktningarna teknisk 
kemi och industriell ekonomi. Alla åldrar mellan 20 och 25 år fanns representerade i 
grupperna. Samtliga deltagare svarade också på enkäten med 100 procent svarsfrekvens.  

4.3 Tillvägagångssätt 
Varje fokusgrupp bör bestå av 4-6 respondenter (Esaiasson et. al. 2017: 268). Efter att ett 
urval gjorts sammansattes tre fokusgrupper med fem deltagare i varje. En grupp bestod av tre 
kvinnor och två män. De övriga två grupperna bestod av fem kvinnor respektive fem män. 
Att dela in grupperna på detta sätt motiveras av studiens ansats till att upptäcka skillnader 
mellan hur könen påverkas av kampanjen. Uppdelningen gjorde det möjligt att se om svaren 
skiljde sig åt beroende av om gruppen bestod av enbart män respektive kvinnor. Den 
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blandade gruppen fungerade som ett sätt att kontrollera om själva könsindelningen i sig 
verkade påverka diskussionerna, utifrån antagandet att det är lättare att uttrycka attityder i en 
homogen grupp (Wibeck, 2010: 63). Målet med studien var att se om resultatet kunde 
indikera könsskillnader, därav endast en grupp med kvinnor och en grupp med män. 
Fokusgrupperna genomfördes i universitetets lokaler för att deltagarna skulle känna sig vana 
och bekväma med sin omgivning.  
 
Då studien också undersöker påverkan behöver den innehålla ett stimuli som gör att 
respondenternas attityder kan mätas före och efter att de tagit del av kampanjen. Därför 
delades diskussionen upp i två delar, där respondenterna efter den första delen av 
diskussionen fick se kampanjfilmerna och därefter igen diskutera samma ämne. På så sätt går 
det att uttala sig om påverkan eftersom att inga andra yttre faktorer bör ha spelat in på 
attitydförändringarna. Stimulit som valdes bestod av tre kampanjfilmer ur 
Brottsoffermyndighetens kampanj “Av fri vilja”, där varje film består av en känd person som 
pratar om sin inställning till samtycke (kampanjen återges i stora drag i Bilaga 10.1 
“Kampanjfilmerna”). Filmerna spelades upp från Brottsoffermyndighetens Youtube-kanal. 
Diskussionerna i fokusgrupperna spelades in och transkriberades sedan. Deltagarna 
anonymiserades och analysen av deras svar följde sedan samma teman som i 
intervjumanualen. 
 
I slutet av diskussionerna fick samtliga deltagare uppge sin mejladress dit enkäten sedan 
skickades 24 timmar senare. Deltagarna var också anonyma i enkäterna men för att kunna 
knyta dem till rätt fokusgrupp fick de uppge vilken dag och tid de deltog i diskussionen. På så 
sätt kunde resultatet analyserat kopplat till hur väl respektive grupp mindes kampanjens 
budskap samt deras relation till kampanjens ambassadörer.  

4.4 Etiska överväganden 
Sex och sexuella övergrepp kan vara ett känsligt ämne för många att prata om, speciellt i 
situationer som är otrygga. För att i största möjliga mån göra det så behagligt som möjligt för 
deltagarna i studien att diskutera ämnet har etiska överväganden varit genomgående i hela 
studien.  
 
Överlien, Aronsson och Hydén (2005) menar att fokusgruppsdiskussioner är den mest 
lämpade metoden för “high involvement topics” (till exempel ämnen som är kopplade till 
kropp, relationer eller sexualitet). De menar vidare att metoden ger djupare förståelse för 
fenomenet, då andra metoder kan upplevas som mer påträngande för individer (ibid.). De som 
deltar i studien har större möjligheter att själva välja om och när de vill dela med sig av sina 
tankar (ibid.). Upplägget möjliggör för deltagarna att inte delta aktivt under vissa delar av 
diskussionen, om det till exempel rör sig om särskilt svåra erfarenheter som en deltagare inte 
är bekväm med att prata om (ibid.). Det är också enklare för deltagarna att prata om ämnet på 
ett mer övergripande plan då det inte nödvändigtvis behöver dela egna erfarenheter (ibid.). 
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Samtliga deltagare i undersökningen har tydligt informerats om det ämne som studien berör 
redan under rekryteringsprocessen. De har därefter informerats i inledningen av 
diskussionerna att de när som helst kan avbryta och lämna rummet, alternativt sitta tysta. De 
har också informerats om att inga svar eller åsikter är dumma, felaktiga eller klandervärda. 
Det har också poängterats att syftet inte är att ta reda på respondenternas egna erfarenheter 
utan snarare deras allmänna syn på frågan, varpå de har kunnat svara i generella drag och 
frågorna har därför inte blivit alltför påträngande. I transkriberingen har deltagarna även blivit 
anonymiserade för att det inte ska gå att spåra vem som har medverkat och vem som har sagt 
vad i fokusgrupperna. Slutligen har de även efter diskussionen och enkäten fått information 
om olika stödlinjer att kontakta om något kommit upp under diskussionen som känts jobbigt.  

4.5 Metodproblem 
Då samtliga deltagare i studien rekryterades från universitetsmiljö är det är svårt att dra 
slutsatser kring om resultatet är allmängiltigt för alla samhällsgrupper. En annan aspekt som 
bör tas hänsyn till är att flera deltagare hade sett delar av kampanjen sedan innan. Det innebär 
att det skulle kunna vara så att dessa deltagare redan hade blivit påverkade av kampanjen.  
 
Kohesion i fokusgrupperna är viktigt, alltså att deltagarna känner samhörighet med gruppen, 
och en önskan att tillhöra den (Wibeck, 2010: 30). Kohesionen kan dock gå till överdrift och 
påverka resultatet negativt. Hög nivå av gruppkohesion kan leda till att ett så kallat 
“group-think” uppstår, det vill säga att det skapas en gemensam sanning där endast ett sätt att 
tänka är det rätta sättet och att andra åsikter inte accepteras (ibid.). I denna studie upplevde 
forskarna att det blev en högre nivå av kohesion i en av grupperna än i de övriga grupperna. 
Dock kan ett sådant resultat säga någonting i sig, till exempel att det kan finnas rådande 
samhällsnormer kring vad som är okej eller inte okej att säga om ett ämne (ibid.), i detta fall 
sexuellt samtycke. 
 
Det eftersträvades att samtliga åldrar mellan 18-25 skulle vara representerade i studien vilket 
innebär att åldrarna 18 och 19 inte fanns med. Risken som finns med detta är att resultatet 
skulle kunna bli missvisande om denna åldersgrupp (18-19 år) har fått en annan bild av 
samtycke efter att till exempel ha diskuterat det i gymnasieskolan med anledning av den nya 
lagen som kan ha implementerats i undervisningen. Dock rörde sig deltagarnas ålder 
fortfarande inom det avsedda åldersspannet (18-25 år) i studien vilket ansågs acceptabelt i 
och med att riskerna har tagits i beaktande. 

4.6 Reliabilitet och validitet 
Validitet innebär att ha få systematiska mätfel, det vill säga att det ska finns god 
överensstämmelse mellan teoretiska begrepp och de frågor som ställs (Barmark & Djurfeldt, 
2015: 51).  För att uppnå hög validitet har intervjumanualen noggrant operationaliserats ur de 
valda teorierna för att passa studiens syfte. Detta eftersom att det krävs god 
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överensstämmelse mellan teori och valda indikatorer för att kunna påstå att studien faktiskt 
mäter det som påstås ska mätas (Esaiasson et al., 2017: 57). Genom operationaliseringen av 
valda teorier öppnar forskaren upp för trovärdiga och giltiga slutsatser om fenomenet som 
studerats (Esaiasson et al., 2017: 57). Denna studie kan anses ha lågt systematiskt mätfel då 
det finns en god överensstämmelse mellan det teoretiska begreppen och intervjufrågorna. 
Detta eftersom forskarna har utgått från ett tidigare testat frågebatteri som är speciellt 
framtaget för att undersöka sexuellt samtycke, vilket i slutändan stärker studiens validitet .  
 
Reliabilitet innebär att studien saknar slumpmässiga eller osystematiska fel (Esaiasson et al., 
2017: 64). Barmark och Djurfeldt (2015: 53) menar att en studies reliabilitet generellt stärks 
då tidigare välutvecklade och testade frågebatterier används, även om frågorna kan 
modifieras för att bättre passa med det egna syftet. Detta har varit fallet i denna studie vilket 
leder till god reliabilitet i det avseendet. Det är också av stor vikt att vara tydlig och 
transparent i hur tillvägagångssättet redovisas, för att visa på god reliabilitet. 
Tillvägagångssättet har därför tydligt redovisats i uppsatsens kapitel 4.3 “Tillvägagångssätt”.  

4.7 Generaliserbarhet och intersubjektivitet 
Kritiker menar att det finns svårigheter kring att göra kvalitativ forskning generaliserbar 
(Svensson & Ahrne, 2015: 26). Detta beror på att kvalitativ forskning inte erbjuder specifika 
tekniker för att generalisera stickprov ur populationen (ibid.). Genom en teoretisk 
generalisering relateras istället studiens resultat till de teoretiska ramverk som finns istället 
för att fokusera på att generalisera resultatet till mer empirisk grund (Svensson & Ahrne, 
2015: 27). Då urvalet i denna studie inte är slumpmässigt kan det vara problematiskt att dra 
slutsatser och applicera det på hela populationen. Eftersom att studien är kvalitativ och inte i 
huvudsak strävar efter att vara generaliserbar utan istället ska ge en djupare förståelse kring 
hur kommunikation kan påverka människors attityder anses detta vara accepterat. Studien 
säger alltså bara något om just den kontext vi befinner oss i, men kan ändå indikera vad som 
skulle kunna gälla för hela populationen och därmed öppna upp för mer generaliserande 
studier. 
 
Den kvalitativa designen på studien påverkar även dess intersubjektivitet. Esaiasson et al. 
(2017: 26) menar att svårigheten med att skilja mellan forskaren och studiens 
analysinstrument leder till att det krävs att forskaren ska vara så öppen som möjligt gällande 
hur hen har kommit fram till den slutsats studien erbjuder. I denna studie har forskarna gjort 
detta genom att noggrant förklarat tillvägagångssättet samt i bilagor redogöra de exakta 
intervju- och enkätfrågor som ställts så att en annan forskare i hög grad kan upprepa samma 
studie (ibid.). Forskarna har även erbjudit noggranna förklaringar och argument till de 
slutsatser som har dragits (ibid.). 
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5. Resultat och Analys 
I det här avsnittet presenteras det insamlade resultatet utefter de fokusgrupper som 
genomförts och den enkät som skickats till deltagarna efter fokusgrupperna. Resultatet av de 
tre grupperna redovisas tillsammans för att effektivt kunna analysera de eventuella skillnader 
som hittats mellan grupperna. De tre grupperna redovisas i form av Man 1-5, Kvinna 1-5 och 
Man/Kvinna 1-5b (där Man/Kvinna 1-5b representerar den blandade gruppen). Resultatet 
analyseras löpande utifrån den teoretiska grund som presenterats i teorikapitlet. De filmer 
som visats under intervjuerna beskrivs i texten som “stimuli” och finns beskrivna i Bilaga 
10.1 “Kampanjfilmerna”.  

5.1 Medvetenhet om samtycke  
Den manliga gruppen var överens om att samtycke är något de inte ofta diskuterar, men när 
de väl diskuterade ämnet så var det oftast med en flickvän efter att denne introducerat ämnet. 
I dessa fall var diskussionen allvarlig och seriös. När männen diskuterat samtycke med 
vänner och bekanta beskrev de jargongen som skämtsam. Gruppen uppgav att samtycke är ett 
viktigt ämne, men att det inte är något som de tänker på mer än de få gånger de hamnar i en 
sådan typ av situation där samtycke inte verkar finnas. De som hade ett intresse för ämnet 
hade framförallt fått det efter att en partner introducerat dem till det. 
 
“Min erfarenhet var att det var mitt ex som var inne på sådana frågor och det gjorde att jag 
blev mer nyfiken.” - Man 3 
 
I den kvinnliga gruppen överlag var det tydligt att samtycke var ett ämne de kunde diskutera 
på ett mer seriöst plan med framförallt kvinnliga kompisar. Någon diskuterade även ämnet 
med sin manlige partner men i huvudsak var gruppen överens om att killar generellt skämtat 
bort ämnet då det kommit på tal eller inte velat ha en djupare diskussion varpå deltagarna 
hellre diskuterar ämnet med en kvinnlig kompis. Samtliga deltagare i den kvinnliga gruppen 
ansåg även att samtycke var ett ämne de personligen tycker är viktigt och vissa av deltagarna 
menade att det var ett ämne de gärna diskuterar och anser vara en viktig politisk fråga. De 
menade att efter att samtyckeslagen kom så har det blivit lättare att finna kraft i sina 
argument.  
 
“Det har varit ganska allvarligt snack [med kvinnliga kompisar]. Det har varit så att man 
kan gå in djupare för att verkligen berätta om egna erfarenheter.” - Kvinna 3 
 
Den blandade gruppen uppgav att samtycke är ett ämne som de börjat diskutera mer på senare 
tid i och med att den nya sexualbrottsslagstiftningen började lyftas i media. För en av de 
manliga personerna i den blandade gruppen hade diskussionen framför allt skett i 
klassrummet tillsammans med manliga klasskamrater där lagens innebörd och 
implementering diskuterats. Samma deltagare lyfte att det framför allt berodde på att hans 
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utbildning kommit att beröra ämnet. Likt den kvinnliga gruppen var den blandade gruppen 
överens om att de diskussioner de deltagit i om samtycke har varit av allvarlig karaktär. Likt 
den manliga gruppen menade den blandade gruppens manliga deltagare att det har hänt att en 
diskussion som börjat med en allvarlig ingång har avslutats med en mer skämtsam jargong 
eller vice versa. När det kom till huruvida samtycke var en viktig fråga eller inte menade den 
blandade gruppen att samtycke är något som ibland kommer upp i vardagen då de talar om 
andra saker och kommer in på ämnet.  
 
“/.../ men sen brukar det utmynnas och bli ganska så här skämtsamt om man kanske tappar 
intresset lite…”  - Man 1b 
 
Efter att ha sett kampanjfilmerna reflekterade den manliga gruppen kring vikten av att 
diskutera frågan med sin omgivning, och det var tydligt att kampanjfilmerna fick dem att 
öppna upp ögonen för att människor måste prata mer om samtycke och sex generellt.  
 
“Något annat som kanske är bra som jag kom att tänka på efter filmen... När jag växte upp, vi 
pratade inte mycket om sex i mitt hem. Ingenting alls. Det kanske är bra när man kanske inte 
pratar om det med nära och kära, att det lanseras något som det här.” - Man 1 
 
Den medvetenhet och den grad av engagemang som den manliga gruppen visade gällande 
samtycke innan exponeringen av kampanjfilmerna kan ur ett ELM-perspektiv beskrivas som 
en mer perifer inriktning. Enligt O’Keefe (2002: 141) innebär den perifera inriktningen en 
svagare motivation för det utpekade ämnet och den manliga gruppen visade tydligt den lägre 
motivationen då de exempelvis hänvisade till att det var deras före detta partners som 
engagerade sig i frågan men att det inte var något de själv brann för. Dock menade en av 
deltagarna att det väcktes en nyfikenhet inom honom men inget större intresse utöver denna 
nyfikenhet.  
 
Den manliga gruppens grad av motivation kan påvisas vara låg på grund av deras oförmåga 
att vidareutveckla den information samtyckesfrågan kommer med, vilket både O’Keefe 
(2002: 141) och Holt (2018) ser som en grundläggande faktor inom ELM. Holt (ibid.) 
förklarar ELM genom att beskriva engagemanget kring Black Lives Matter-rörelsen i USA 
och menar att rörelsen är mer motiverande och har större handlingskraft för afroamerikaner 
eftersom att de är dessa personer som till störst grad blir påverkade av rörelsen. Eftersom att 
anmälda våldtäkter i Sverige består av 93 procent kvinnliga offer och 99 procent manliga 
förövare (Brottsförebyggande rådet, 2019) kan det därför tänkas att den kvinnliga gruppen är 
mer engagerade i ämnet samtycke då de till störst graden påverkas av sexuella övergrepp. 
 
Det skedde ingen större förändring i attityder efter att den kvinnliga gruppen exponerats för 
kampanjfilmerna. Detta beror möjligtvis på att kvinnorna visat stort intresse och medvetenhet 
kring samtycke redan innan exponeringen. Den medvetenhet och grad av engagemang som 
den kvinnliga gruppen visade gällande samtycke innan exponering av kampanjfilmerna kan 
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ur ett ELM-perspektiv beskrivs som en mer central inriktning. Den centrala inriktningen 
påvisar att deltagarna har en hög grad av engagemang till det utgivna budskapet och influeras 
av att deltagarna har både motivationen och förmågan att ta sig an och vidareutveckla den 
mottagna informationen (O’Keefe, 2002: 141). Den kvinnliga gruppen visade tydligt att 
samtycke var något de ansåg var viktigt och något de personligen gärna både pratar om och 
uppmärksammar. Den kvinnliga gruppens höga nivå av engagemang kan även kopplas till det 
faktum att det har länge varit just det kvinnliga könets uppdrag i samhället att se till att det 
finns en social harmoni och att det finns stöd för samhällets invånare (Brunel & Nelson, 
2003). Däremot kan det argumenteras att trots den höga intressenivån i den kvinnliga 
gruppen, har de inte förstått lagen fullt ut eftersom att de påpekar att de som kvinnor behöver 
bli bättre på att säga nej, vilket egentligen går emot vad den nya sexualbrottslagsstiftningen 
uttrycker. 
 
“Jag tycker att jag visar så tydligt med mitt kroppsspåk att jag inte vill. Men det är svårt /.../ 
tjejer behöver bli lite bättre på att säga verbalt ‘nej, jag vill inte.’” - Kvinna 5  
 
När den blandade gruppen exponerades för kampanjfilmerna visades det inte någon större 
förändring i attityder gentemot samtycke, utan de höll sig till sina tidigare åsikter och tankar, 
mycket likt vad den kvinnliga gruppen gjorde. Den blandade gruppen hade även visat en 
medvetenhet och förståelse kring ämnet redan innan stimulit vilket sammanstrålar med den 
kvinnliga gruppen som ansågs ha en central inriktning utifrån ELM-teorin (O’Keefe, 2002: 
141). Majoriteten av den blandade gruppen var kvinnor vilket kan tyda på samma faktum 
som den kvinnliga gruppens engagemang, att det sociala strukturen pekar på att det är 
kvinnan som ska se till att alla mår bra och har stöd i sin vardag (Brunel & Nelson, 2003). De 
manliga deltagarna i den blandade gruppen visade en högre grad av medvetenhet än den 
manliga gruppen. Detta kan bero på att ena manliga deltagaren i den blandade gruppen tydligt 
visade att det var ett ämne han hade diskuterat både med vänner och i skolsammanhang på 
grund av hans val av utbildning. Detta kan ha bidragit till en grundläggande medvetenhet och 
motivation att utveckla informationen (O’Keefe, 2002: 141). 

5.2 Attityder till samtycke  
Den manliga gruppen diskuterade innan filmerna kring i vilka situationer det är viktigt att 
etablera samtycke kopplat till kroppsspråk. Den gemensamma synen var att då någon tydligt 
visar att hen inte vill ha sex så är det viktigt att ställa frågan, men att då personen är 
pådrivande själv så är det inte nödvändigt. Om personen är neutral och varken visar tydligt att 
hen vill eller inte vill så ansåg de inte heller att det var nödvändigt att ställa frågan.  
 
“Om jag skulle se att hon var stressig och alltihop och sitter och är nojig, då skulle jag ju 
fråga.” - Man 1 
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De kvinnliga gruppen menade, likt männen, att samtycke tydligt kan visas med kroppsspråk. 
De skiljde sig dock från den manliga gruppen eftersom att de betonade att verbalt samtycke 
är nödvändigt i vissa situationer. Till exempel menade de att verbalt samtycke är nödvändigt 
då personerna är helt okända för varandra och/eller om de har druckit mycket alkohol, eller 
om de överlag känner att det är otydligt om samtycke finns eller inte. Det ansågs även att om 
den andra personen är passiv så indikerar det att det inte finns samtycke vilket innebär att det 
är nödvändigt att fråga.  
 
“När det var mycket diskussioner på internet så kom ju det här populära.... ‘någon som vill 
ligger inte still’. Och så är det ju verkligen. Vill man så ligger man inte där… alltså 
kroppsspråket… vill man ha sex så visar man det så otroligt mycket.” - Kvinna 5 
 
Den kvinnliga gruppen hade därmed en mer positiv inställning till att etablera ett verbalt 
samtycke till skillnad från männen. Kvinnornas positiva inställning överensstämmer därmed 
med Jozkowski et al. (2013) studie som påvisat att kvinnor är mer benägna att uttrycka 
samtycke verbalt. Dock menade den kvinnliga gruppen att trots att de är positivt inställda till 
verbalt samtycke så är de fortfarande dåliga på att själva uttrycka det. 
 
Den blandade gruppen diskuterade likt den kvinnliga gruppen kring att verbalt samtycke är 
mer nödvändigt när någon av parterna är kraftigt berusad. Detta samtidigt som de lyfte 
osäkerheten kring hur de ska veta att den andra personen är så pass full att det verbalt bör 
efterfrågas ett samtycke. Alla tre grupper menade också att det inte på samma sätt är 
nödvändigt att etablera verbalt samtycke i ett förhållande som med en okänd person. 
 
“Sen blir det ju också, vem är det som håller koll? Eller ska man liksom ha en alkoblås? 
Måste man bära med sig ett alkoblås om man ska följa med någon hem? Det är skitsvårt.” - 
Man, 1b 
 
Vid ett berusat tillstånd resonerade den blandade gruppen kring ifall det är nödvändigt att 
fråga en extra gång och menar att det kan vara en god idé att inte tolka in samtycke i 
meningar såsom “ska vi gå hem till mig?”. Detta var även något den kvinnliga gruppen 
diskuterade och de var överens om att det inte är rätt att läsa in samtycke i andra verbala 
sammanhang, utan att det är viktigt att etablera samtycke även efter detta. De menade att 
någon som följer med en annan person hem kan ha andra skäl än att vilja ha sex, till skillnad 
från den manliga gruppen som menade att de bara skulle etablera samtycke om partnern 
tydligt ändrade sig genom att till exempel verka stressad efter att ha valt att gå hem 
tillsammans.  
 
Till skillnad från den blandade och den kvinnliga gruppen var den manliga gruppen mer 
negativt inställda till att etablera samtycke verbalt, undantaget en deltagare. I stort menade 
männen att kroppsspråket talar sitt tydliga språk kring om någon vill ha sex eller inte, och att 
andra frågor såsom “vill du hänga med mig hem?” är samma sak som att fråga “vill du ha 
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sex?”. De menade att någon som följer med en hem, per automatik ger samtycke till sex även 
om de poängterar att personen har rätt att ändra sig. Om personen däremot ändrar sig menar 
männen att det är personens ansvar att berätta det och att de inte behöver fråga om samtycke 
igen.  
 
Den manliga gruppens attityd till att verbalt fråga om samtycke överensstämmer därför med 
Jozkowski et al. (2013) med påståendet att män oftast uttrycker samtycke genom 
kroppsspråk. De belyser risken med en otydlig kommunikation kring samtycke och menar att 
de missförstånd som sker och sedan tolkas som våldtäkter är ett resultat av denna otydliga 
kommunikation. Den manliga gruppens inställning till att läsa av kroppsspråk och känna 
“känslan” av att den andra personen vill ha sex med dem stämmer således överens med 
Jozkowski et al. (2013) forskning och pekar mot att det är ett problematiskt sätt att etablera 
samtycke genom att enbart förlita sig på kroppsspråk. Detta är något som också återfinns i 
Brottsbalken (6 kap. 1§) där det särskilt ska beaktas om samtycke etablerats genom ord eller 
handling vilket innebär att det är av vikt att säkerställa ett verbalt samtycke för att undvika 
missförstånd och situationer som kan tolkas som våldtäkt.  
 
Dock sågs en tydlig förändring bland de manliga deltagarna efter att de blivit exponerade för 
stimulit och återigen diskuterade kring att etablera samtycke verbalt i olika situationer. Då var 
de istället överens om att det ändå kan vara bra att ställa frågan trots att man uppfattar på den 
andra personens kroppsspråk att hen vill ha sex. 
 
“Även fast man har en bra känsla, och det visar sig på något sätt att båda vill… Det skadar 
ju inte att fråga en gång till /.../ Det är ju enkla ord att fråga.” - Man 1 
 
Detta indikerar att kampanjen har övertygat den manliga gruppen till viss mån genom att de 
ändrat uppfattning kring att etablera verbalt samtycke vilket filmerna förespråkar. Efter att ha 
sett kampanjfilmerna var uppfattningen att det kan vara viktigt att etablera samtycke även i de 
situationer där ens sexpartner är neutral eller till och med aktiv. Denna ändring av uppfattning 
kopplas till Ami Hemvikens (Lomberg, 2011) förklaring om att övertyga innebär att ens egna 
sanning blir en annans sanning också, alltså att konceptet sexuellt samtycke har blivit något 
som den manliga gruppen nu ser som en övertygelse och därav är det samma sanning som de 
i kampanjfilmerna förespråkar. 
 
En gemensam inställning bland de tre grupperna var att det verbala samtycket ibland kunde 
upplevas som avtändande eller en “mood-killer”. Den kvinnliga gruppen uttryckte en känsla 
av pinsamhet kring att ställa frågan rakt ut medan den manliga gruppen visserligen höll med 
om detta men att de upplevde att det skulle vara en enkel sak att se förbi den pinsamma 
känslan och ändå ställa frågan. Den blandade gruppen menade att det kan vara en god idé att i 
början av den sexuella situationen klargöra verbalt vad som är okej och inte eller åtminstone 
ha en öppen diskussion kring att båda parter ska säga ifrån direkt då något känns fel.  
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" Då har man klargjort att... jag vill inte göra något som inte känns okej för dig. /.../ jag vet 
inte hur roligt det är att vid varje steg säga ‘är det här okej?’ ‘Ska vi göra så?’ /.../ det blir ju 
väldigt, vad ska man säga, avtändande?" - Man 4b 
 
När det kommer till den manliga gruppens uppfattning kring vem som har ansvaret att 
etablera samtycke är de överens om att ansvaret ligger hos båda men att den som tar 
initiativet har ett lite större ansvar. De är också överens om att den som inte vill ha sex också 
har ett ansvar att säga ifrån och att det oftast då är kvinnan som bör göra det. Detta går dock 
emot den nya sexualbrottslagstiftningen som menar att det är personen som “begår 
gärningen” (Brottsbalken 6 kap. 1§) är den som inte har etablerat ett samtycke via “ord eller 
handling” (ibid.) vilket innebär att det i huvudsak är personen som initierar samlaget som har 
ansvar att se till att den andra personen medverkar i den sexuella handlingen frivilligt (ibid.). 
Detta är även något som lyfts upp i kampanjen som viktigt, där Ellen Bergström lyfter att den 
som tar initiativet till sex ska säkerställa samtycke (Av fri vilja, 2018a).  
 
“Man märker väl vem som är mest sugen. Det är den som ska fråga tycker jag. Man märker 
ju hur attraherad personen är, hur mycket han eller hon vill ha.“ - Man 4 
 
Den manliga gruppen visar tydligt en överensstämmelse med Humphreys och Herolds (2007) 
konstaterande att det är kvinnan som förväntas visa att det finns samtycke i den situation de 
befinner sig i då de menar att kvinnan har ett ansvar att säga ifrån om hon inte vill. Den 
manliga gruppen kontrasterar sig samtidigt till Humphreys och Herolds (2007) påstående att 
det är mannen som är mer trolig att fråga om samtycke då de i diskussionen påpekat att det är 
den som tar initiativet eller “är mest sugen” som bör etablera samtycke.  
 
I den kvinnliga gruppen var det delade meningar kring vem som ska se till att det finns 
samtycke i en sexuell situation. Vissa menade att det var båda parter som skulle etablera 
samtycke, medan andra menade att det var initiativtagarens ansvar att etablera samtycke. De 
påpekade även att i en perfekt värld så skulle det vara båda parter som tar initiativet för att 
undvika att behöva fråga om samtycke verbalt. 
 
“I en drömvärld så kanske det är så att båda tar initiativet tillsammans. Vi vill båda två och 
då kanske det blir att man märker av det och då kanske man inte behöver ställa frågan på 
samma sätt.” - Kvinna 2 
 
När kvinnorna diskuterade om att det var initiativtagarens ansvar att etablera samtycke 
menade en av deltagarna att det kändes säkrare och lättare att säga “nej, jag vill inte” om hon 
sedan innan fått frågan om hon vill ha sex eller inte. Kvinnorna menade även att det finns en 
strukturell brist i samhället när det kommer till kommunikation gällande samtycke. De menar 
att exempelvis porren bidrar till den syn som idag ges av att det är mannen som ska erövra 
kvinnan. Med det påpekade även kvinnorna vikten av bättre sexualkunskap i skolan.  
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“Man får ju aldrig lära sig att man har typ en egen rätt till samtycke” - Kvinna 1 
 
Det blir här tydligt att den kvinnliga gruppen skiljer sig från den manliga gruppens 
överensstämmelse med Humphreys och Herolds (2007) påstående att det är kvinnan som ska 
sätta gränser och visa att det finns samtycke i situationen. Den kvinnliga gruppens tydliga 
eftersträvan efter kommunikation och verbalt samtycke innebär att de fortsätter att stämma 
överens med Jozkowski et al. (2013) påstående att det oftast är kvinnor som är mer verbala 
gällande sexuellt samtycke.  
 
Likt den kvinnliga gruppen var det delade meningar i den blandade gruppen gällande vem 
som ska etablera samtycke då även dessa deltagare tyckte att det var antingen båda eller 
initiativtagaren. De som menade att det var bådas ansvar påpekade att det inte bara är tjejen 
eller killen som vill, utan att det är båda som ska vilja ha sex medan de som menade att det 
var inititativtagerens ansvar konstaterade att när det kom till one-night-stands var det viktigt 
att se till att det inte bara är en själv som visar intresse och initierar till sex. Den blandade 
gruppens skiljer sig därför från Humphreys och Herolds (2007) påstående eftersom att det 
inte är tydligt om det är mannen eller kvinnan som eftersöker sexuella sammanhang och att 
det inte är tydligt om det är mannen som är mest trolig att fråga om samtycke. 
 
“Men jag tänker ett one-night-stand om någon är den som börjar allt… då tycker jag den har 
lite större ansvar att liksom kolla av om ‘är det bara jag som run this show eller?’” - Kvinna 
3b 
 
På frågan om de manliga deltagarna ville ändra eller lägga till något utifrån det som sagts 
innan kampanjfilmerna visats var det blandade svar. Två deltagare menade att de fått en 
tankeställare efter filmerna kring att samtycke även måste etableras i ett förhållande. De 
övriga deltagarna menade att de redan hade de åsikter som presenterades i filmerna och att de 
därför inte ville ändra på något de sagt.  
 
“Inte riktigt ändra... Men alltså en som passade lite är det här med det jag nämnde innan, att 
om man är i ett förhållande... att allting ska ändå kännas, att den andra personen vill. Alltså 
man ska alltid fråga, fast man är i ett förhållande.” - Man 4 
 
När deltagarna i den manliga gruppen först fick frågan om vad de själva kan vinna på att 
etablera samtycke uppgav de att det handlade om att slippa dåligt samvete då de genom att 
etablera samtycke kunde undvika att en sexpartner dagen efter påstår att hen inte alls ville ha 
sex. När de fick frågan igen efter att ha exponerats för filmerna var den gemensamma bilden 
att det finns mer att vinna i form av att sexet blir bättre. De uppgav att det speciellt var ett 
citat från filmen som fick dem att tänka så där Oskar Linnros sa “sex är ju liksom det bästa 
som finns… när båda vill det precis lika mycket” (Av fri vilja, 2018b). 
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“Om man vet att båda är med på tåget, då känns det jättebra. Då vinner man att man vet att 
man har gjort något som båda vill, det känns bra att ha sex med någon om båda är överens.” 
- Man 3 
  
Detta överensstämmer med Brunel och Nelsons (2003) resonemang om att män lättare 
övertygas av budskap som trycker på de förmåner som beteendet skapar för en själv. Detta 
stärks också av Heath och Heaths (2007: 177) forskning kring vikten av att visa på egennytta. 
För att exempelvis en kampanj ska fastna hos mottagaren behöver hen förstå varför 
budskapet är bra för just hen (ibid.) och detta är något som kampanjen därför verkar 
åstadkomma. I detta fall anser den manliga gruppen efter att ha sett kampanjfilmerna att de 
själva vinner på att etablera samtycke eftersom att sexet då blir bättre. Dock hade de sedan 
innan också inställningen att de fanns saker att vinna på att etablera samtycke, men de 
utvecklade nya tankar kring fler fördelar som beteendet kan ha för dem efter att ha tagit del 
av kampanjen.  
 
När den kvinnliga gruppen fick frågan av vad de har att vinna på att etablera samtycke 
menade de att de skulle tycka det var pinsamt om den andra personen inte visade intresse av 
dem eller att de aldrig skulle kunna bli kåta på en person som inte vill vara med dem lika 
mycket. Kvinnorna menade att de märker så tydligt om den andra personen vill vara med dem 
eller inte. Detta kan kopplas till Brunel och Nelsons (2003) konstaterande om att kvinnan är 
den som vill att alla andra ska må bra och ha stöd samtidigt som det även går in på den 
manliga aspekten av forskarnas påstående, att det finns en egen vinning av att etablera 
samtycke. Kvinnorna visar tydligt att de själva vinner på att fråga om samtycke i form av att 
de slipper känna en känsla av pinsamhet och skam.  
 
Den blandade gruppen tyckte att det var viktigt att etablera samtycke för att både känna sig 
bekräftad och för sin egna sinnesros skull. Likt de andra två grupperna överensstämmer 
därför den blandade gruppen med Brunel och Nelsons (2003) manliga aspekt av övertygande, 
att det finns något att vinna för en själv och inte bara för den andra personen. Således 
stämmer Heath och Heaths (2007: 177) resonemang även här då samtliga grupper upplever 
att kampanjen tydliggör deras egennytta.  

5.3 Uppfattning av kampanjen och ambassadörerna 
När den manliga gruppen fick frågan vad de tyckte om valet av ambassadörer för 
kampanjfilmerna var det tydligt att de uppmuntrade användningen av ambassadörer då det är 
denna typ av människor som har en stor påverkan i samhället och att det bidrar till att 
mottagaren blir mer fokuserad på vad kampanjfilmernas budskap är. Den manliga gruppen 
menade att om de till exempelvis tycker att en särskild skådespelare är bra så kommer de att 
ha förtroende för denne och därav bekräfta det hen har att säga. Kopplat till parasocial 
relationship-teorin bekräftar därför den manliga gruppen att ju starkare relation desto starkare 
förtroende finns det mellan ambassadören och mottagaren vilket i slutändan leder till att 
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mottagaren är mer öppen till det budskap ambassadören sänder ut (Tukachinsky & 
Sangalang, 2016).  
 
“Beroende på om jag tycker någon skådespelare är jättebra så har jag förtroende för den 
personen, ofta kommer jag bekräfta det han säger om någonting i samhället till exempel, det 
har en påverkan.” - Man 3 
 
Dock visade resultatet från enkäten att ingen av deltagarna i den manliga gruppen hade en 
välutvecklad relation till någon av personerna i filmerna sedan innan. Ingen av dem följer 
personerna på sociala medier och endast en deltagare upplevde sig känna till samtliga 
personer i filmerna mycket väl sedan tidigare. Övriga manliga deltagare kände till en eller 
ingen person mycket väl och de resterande personerna i filmerna ganska väl eller inte alls.  
I den blandade gruppen kände alla till Ellen Bergström och Oskar Linnros, dock var det bara 
en deltagare som kände till någon av dem mycket väl. Bara en person kände till Emil 
“HeatoN” Christensen sedan tidigare. Tre av personerna är inte följare av någon av 
ambassadörerna på sociala medier, en person följer Oskar Linnros och en person följer Ellen 
Bergström. I den kvinnliga gruppen var det en person som inte kände till någon av personerna 
medan de övriga i gruppen kände alla till Ellen Bergström och Oskar Linnros. Ellen 
Bergström var den person som dessa kände till mycket väl. I den kvinnliga gruppen var det 
likt den blandade gruppen tre personer som inte var följare till någon av ambassadörerna på 
sociala medier, de andra två följer antingen Oskar eller Ellen.  
 
Det kan därför påstås att de parasociala relationerna mellan de deltagare som ingick i 
samtliga grupper och kampanjfilmernas ambassadörer är låg då deltagarna i liten utsträckning 
interagerar med personerna på sociala medier eller i övrigt känner till dem väl (Bond, 2016). 
och på så sätt kommer inte ambassadörernas ord och handlingar påverka deltagarnas attityder 
i allt för stor utsträckning (Eyal & Dailey, 2012). För att just den manliga gruppen skulle 
uppleva en starkare relation till ambassadörerna uttrycktes en önskan kring att ha med mer 
kända personer, som exempelvis Zlatan Ibrahimovic.  
 
Den blandade gruppen menade likt den manliga gruppen att Brottsoffermyndigheten skulle 
ha använt sig av mer kända personer för att bättre lyckas fånga publikens uppmärksamhet. 
Men de lyfte även idén om att myndigheten kunde ha använt sig av “vanliga” människor som 
pratade om samtycke för att göra hela kampanjen mer relaterbar. Detta var något som den 
kvinnliga gruppen också tryckte på.  
 
Även om det var deltagarna i den kvinnliga gruppen som påvisade en stark relation till Ellen 
Bergström så uttryckte de att de hade börjat tröttna på influencer-kulturen och att 
Brottsoffermyndigheten istället skulle ha använt sig av mer vanliga människor för att göra 
kampanjen mer relaterbar. Detta överensstämmer med Bonds (2018) studie om att personer 
hellre drar sig till de karaktärer i tv-serier som liknar en själv eftersom att det finns en större 
relaterbarhet till dessa karaktärer och därav finns en större chans till relation mellan de två 
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parterna. Den kvinnliga och blandade gruppen hade därför funnit ett större förtroende och 
relaterbarhet om Brottsoffermyndigheten använt sig av icke-kända personer. 
 
“Det här blir lite scriptat typ. Höra lite mer från ungdomar typ och kanske en lite längre 
kampanjfilm där man informerar ungdomar. Det handlar ju om deras kroppar, även killar 
som kanske inte vill. De kanske inte vill men försöker fylla ett tomrum. Att man ska va lite 
macho och vilja ligga liksom.” - Kvinna 2 
 
Alla tre gruppernas konstaterande gällande valet av ambassadörer går att kopplas med Eyal 
och Daileys (2012) påstående att förhållandet mellan åskådare och aktör är väsentligt för att 
kunna påverka åskådarens värderingar, attityder och beteende eftersom åskådarens förtroende 
för aktören lättare kan leda till övertygelse. Relationen mellan åskådare och aktör kopplas 
även till Triadafilopoulos (1999) konstaterande om att det inte spelar någon roll hur 
övertygande ett budskap än är om det inte är rätt person som framför budskapet. Vikten av 
rätt talare är även känt som det retoriska begreppet ethos (ibid.). Hand i hand med ethos 
kommer även pathos, som innefattar att påverka publikens känslor, och logos, som beskriver 
argumentets rationalitet (ibid.). De manliga deltagarna ansåg inte att kampanjfilmerna väckte 
några starka känslor eller känslor överhuvudtaget men menade ändå att det fanns en viss 
rationalitet eftersom ambassadörerna, speciellt Ellen Bergström, visade att de brann för ämnet 
och använde sig av logiska argument. Den blandade gruppen ansåg att kampanjfilmerna 
använde sig både av känslor och logik men att det drogs mer åt det logiska hållet.  
 
“Känslor behöver ju inte bara vara att de pratar om det men att det syns i ansiktsuttryck och 
den typen att förmedla känslor så, då tycker jag att Ellen var ett steg före dom andra, alltså 
där såg man att det fanns känsla” - Man 4b 
 
Den kvinnliga gruppen tyckte likt den manliga gruppen att det var mer logiskt anspel i 
kampanjfilmerna med dess argument men att det var Ellen Bergström som visade att hon 
brann för ämnet mest av de ambassadörer som medverkade i kampanjen.  
 
För att på ett bra sätt uppfylla det kriterium som i teorin om Sticky message kallas narrativ 
krävs det att det på ett konkret sätt talas om för mottagaren hur hen ska agera (Heath & Heath 
2007: 18). Detta både genom att både erbjuda stimulans (kunskap om hur man bör agera) och 
inspiration (motivation till att agera) (Heath & Heath 2007: 206). Den manliga gruppen och 
den blandade gruppen hade den gemensamma uppfattningen av att kampanjfilmerna inte 
gjorde det speciellt tydligt vad människor ska göra när det kommer till en situation som 
kräver samtycke. Den generella uppfattningen bland männen var att kampanjkonceptet endast 
agerade som en tankeställare och att det fortfarande kändes främmande hur de skulle kunna 
ställa frågan “ska vi ha sex?” utan att det skulle resultera i en så kallad “mood killer”. Den 
blandade gruppen tyckte att det saknades beskrivningar på situationer där det är viktigt att 
etablera samtycke och beskrivningar på hur samtycke ska etableras. Den kvinnliga gruppen 
ansåg att Ellen Bergström gjorde det relativt tydligt hur de bör agera men inte de övriga 
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personerna i filmerna. De upplevde till viss del att de fick beskrivet för sig hur de bör agera 
av Ellen Bergström men att detta agerande kändes pinsamt.  
 
Utifrån detta verkar Brottsoffermyndigheten nå ut med kunskap om hur man bör agera men 
erbjuder inte inspiration och motivation till att agera i lika stor utsträckning såsom Heath & 
Heath (2007: 206) menar är nödvändigt för att budskapet ska fastna. Detta syns exempelvis 
genom att kvinnorna inte upplever motivation nog för att komma över pinsamheten. 
Resultatet indikerar därför att kriteriet narrativ inte fullt ut verkar ha uppfyllts i kampanjen 
och således bör detta innebära att chansen att de minns budskapet efter en tid blir liten.  
 
“Det var väl egentligen bara Ellen som sa att man skulle fråga, eller asså rakt ut ‘vill du ha 
sex?’” - Kvinna 5b 
 
När samtliga tre grupper fick frågan vilka känslor som väcktes efter att ha exponerats för 
kampanjfilmerna var det blandade reaktioner. Vissa deltagare i den manliga gruppen ansåg att 
det var ett irritationsmoment att det ens ska behövas sändas kampanjfilmer på en nationell 
nivå som hänvisar till att människor inte ska våldta. Alla manliga deltagare ansåg att 
kampanjfilmerna var relativt svaga och agerade endast som en tankeställare.  
 
“Det är som en tankeställare bara /.../ Jag går inte och tänker på det hela dagen.” - Man 4 
 
I den kvinnliga gruppen kände deltagarna likt den manliga gruppen att det inte väcktes 
speciellt mycket känslor utan att kampanjfilmerna agerade mer som en tankeställare som de 
inte skulle lägga speciellt mycket tid på. Däremot menade kvinnorna att filmerna endast 
agerade som en tankeställare eftersom att de redan kände att de hade all information de 
behövde gällande samtycke. Detta pekar mot att det fanns en uppfattning i både den manliga 
och den kvinnliga gruppen kring att kampanjen hade en låg användning av det retoriska 
begreppet pathos som tidigare nämnt uppnås genom att anspela på publikens känslor (Clifton 
& Van De Mieroop, 2010). Det kan också argumenteras utifrån ELM-teorin att fast att 
kvinnorna har ett centralt spår inom medvetenheten kring samtycke så finns det inte 
motivation att utveckla informationen från kampanjfilmerna ytterligare (O’Keefe, 2002: 141; 
Holt, 2018).  
 
“Det känns som att vi är klara med det där liksom.” - Kvinna 5 
 
Den blandade gruppen skiljde sig från de resterande två grupper när de nämnde att 
stämningen i kampanjfilmerna ansågs få en negativ klang och att det var konstigt att det inte 
fanns mer positiv attityd gentemot att prata om samtycke, utöver att Oskar Linnros nämnde 
att sex är det bästa som finns när båda vill det (Av fri vilja, 2018b). Det kan därför tänkas att 
Brottsoffermyndigheten har försökt anspela på publikens känslor och de sexuella situationer 
publiken kan ha funnit sig i, likt hur Clifton och Van De Mieroop (2010) menar att det går att 
uppnå pathos genom att uppmärksamma publikens perspektiv och vara empatisk gentemot 
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publikens situation. Myndigheten verkar dock inte ha lyckats fullt ut eftersom att deltagarna 
inte har visat i diskussionerna att de haft erfarenheten av att samtycke härletts till enbart 
negativa situationer.  
 
“Det som jag tyckte var tråkigt ändå det var ju att efter att man sett de här videorna fick man 
typ en negativ känsla. Alltså det var ingen positiv video om man säger så, det var ingen så 
här ‘samtycke är bäst!’” - Kvinna 5b 
 
Teorin om Sticky message (Heath & Heath, 2007: 17-18) menar också att människor måste 
känna någonting för att överhuvudtaget bry sig om budskapet och därmed minnas det och 
således alltså bli övertygade. Till exempel menar Heath och Heath (2007:169) att en teknik 
för att få någon att bry sig är att rikta innehållet mot något som tilltalar mottagarens 
egennytta. Detta är som nämnt något som kampanjen till viss del har visat sig göra i och med 
att deltagarna har uppfattat att det i filmerna presenteras argument om vad de själva har att 
vinna på att etablera samtycke. Dock var det bara den blandade gruppen som ansåg att 
filmerna väckte några känslor hos dem. Detta resultat pekar likt resultatet kring det narrativa 
kriteriet att chansen för att mottagarna ska minnas budskapet i efterhand blir lägre, även om 
den påtalade egennyttan gör att chansen ändå bör finnas.  
 
Enkäten visade att två personer i den manliga gruppen mindes namnen på samtliga 
ambassadörer i filmerna, de övriga tre männen kunde inte minnas namnen. I den kvinnliga 
gruppen mindes fyra av fem deltagare namnet på samtliga ambassadörer i filmerna, en person 
mindes inte namnet på Emil “HeatoN” Christensen men beskrev honom som “en kille som 
håller på med e-sport” vilket stämmer. Vidare visade enkäten att samtliga personer i den 
blandade gruppen mindes namnen på Oskar Linnros och Ellen Bergström medan bara en 
person mindes Emil “HeatoN” Christensens namn.  
 
De manliga deltagarna hade svårt att minnas vad personerna hade på sig medan flera i den 
blandade gruppen mindes att personerna hade t-shirts med trycket “Av fri vilja”. Tre av 
deltagarna i den manliga gruppen och tre av deltagarna i den blandade gruppen mindes de 
argument som åtminstone en av personerna i filmerna använt. Tre av fem personer i den 
kvinnliga gruppen mindes de kläder som personerna i filmerna hade på sig samt de argument 
som åtminstone en av personerna i filmerna framfört. Samtliga deltagare i den kvinnliga 
gruppen mindes känslan som förmedlas i filmerna.  
 
Då det kommer till att minnas det huvudsakliga budskapet i filmen  kunde alla deltagare 2

återge åtminstone någon del de mindes från filmerna. Samtliga grupper verkar minnas själva 
filmerna men inte budskapet i sin helhet. I den blandade gruppen mindes tre av fem deltagare 
hela budskapet, medan två av fem istället mindes budskapet som att det är okej att säga nej 

2 att sex ska vara frivilligt, annars är det olagligt. Att det i huvudsak är på initiativtagarens 
ansvar att etablera samtycke. Att ett nej inte behöver uttalas för att det ska vara ett nej (Av fri 
vilja, 2018a-c).  
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och verkade således inte minnas den del av budskapet som lyfte att det inte krävs att någon 
säger nej rakt ut för att det ska kunna vara olagligt. I den manliga gruppen var det tre personer 
som mindes hela budskapet. En person mindes endast att “Ett nej är lika med ett nej”, vilket 
indikerar att inte hela budskapet blivit ihågkommet då det inte krävs att en person säger nej 
för att det inte ska finnas samtycke. En person mindes inte det konkreta budskapet utan 
svarade istället att kampanjens budskap var att väcka uppmärksamhet. I den kvinnliga 
gruppen fokuserade två personer delvis på vikten av att våga säga nej men de nämnde också 
andra delar av budskapet, såsom att det ändå är bådas ansvar att se till att beslutet om att ha 
sex är gemensamt. De andra deltagarna i den kvinnliga gruppen mindes även de det 
huvudsakliga budskapet i filmen. I samtliga grupper var det minst två personer som återgav 
vad de själva hade att vinna på att etablera samtycke som en del av det huvudsakliga 
budskapet.  
 
Den blandade och framför allt den kvinnliga gruppen var alltså de som bäst mindes namnen 
på personerna i filmerna och även de kläder personerna hade på sig, något som enligt Bigsby 
et al. (2017) frågebatteri indikerar hur uppmärksamma deltagarna varit på att ta emot 
budskapet. Den kvinnliga gruppen var den som bäst mindes det huvudsakliga budskapet i 
filmerna medan det var färre i de andra grupperna som mindes budskapet fullt ut. Heath och 
Heath (2007: 17-18) poängterar i sitt kriterium emotionell att ett budskap behöver en 
känslomässig vinkling för att det ska fastna hos mottagaren. Visserligen visar resultatet att 
den blandade gruppen uppfattar att kampanjen väcker känslor och det är även denna grupp 
som minns namnen och kläderna på personerna väl, dock uppfattade inte den kvinnliga 
gruppen att filmerna väckte känslor samtidigt som även dessa mindes namnen och kläderna 
väl.  
 
Att den kvinnliga gruppen var den grupp som bäst mindes det huvudsakliga budskapet skulle 
kunna förklaras av att denna grupp var den som till störst del uppfattade kampanjens narrativa 
vinkling. Den narrativa vinklingen innebär att kampanjen ska tydliggöra för personen som 
tittar hur hen bör agera genom att erbjuda kunskap om hur och motivation till att genomföra 
agerandet (Heath & Heath 2007: 206). Även om de upplevde beskrivningen av hur de bör 
agera som pinsam så uppfattade de att det var någorlunda tydligt hur de bör agera. De fick 
således i viss mån kunskap om hur de bör agera (ibid.). Den blandade gruppen och den 
manliga gruppen tyckte inte att filmerna gjorde detta konkret vilket skulle kunna förklara 
varför dessa grupper sämre mindes budskapet i sin helhet. Generellt sätt uppfattades det inte 
att kampanjen inspirerade och därmed motiverade deltagarna till att agera, och en narrativ 
vinkling (ibid.) uppfattades således inte fullt ut.  
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6. Slutsats 

Resultatet visar att Brottsoffermyndighetens kampanj “Av fri vilja” i stort har haft en låg 
påverkan på sin målgrupps attityder gentemot samtycke. Det faktum att samtliga grupper 
saknade en stark relation till samtliga ambassadörer i filmerna gör att avsaknaden av en stark 
parasocial relation mellan parterna kan förklara den låga nivån av påverkan. Dock pekar 
resultatet mot att män i något högre grad påverkas än kvinnor då de manliga deltagarna 
uppvisar förändrade attityder i viss mån efter att ha tagit del av kampanjen. Detta trots att 
männen var de som hade den allra svagaste parasociala relationen till ambassadörerna. Vi 
kom fram till att en trolig förklaring till detta kontrasterande resultat kan ligga i att de 
kvinnliga deltagarna i studien uppvisade en större medvetenhet kring och intresse för ämnet 
än de manliga deltagarna och därmed redan hade de attityder som Brottsoffermyndigheten 
önskar. Något som dock sticker ut är att kvinnorna inte fullt ut hade de önskade attityderna då 
de även efter att ha sett kampanjen uttryckte en uppfattning om att kvinnor måste bli bättre på 
att verbalt säga nej. Detta går stick i stäv med lagstiftningen som menar att de inte ska behöva 
säga nej för att det ska kunna räknas som våldtäkt.  
 
Resultatet indikerar också att kampanjens budskap fäster sig bättre hos kvinnorna än hos 
männen och den blandade gruppen efter 24 timmar, kanske delvis på grund av kvinnornas 
redan utvecklade engagemang för ämnet. En förklaring kan också hittas i att kvinnorna i 
högre grad uppfattade att kampanjen hade en narrativ vinkling. Dock uppfattade de inte en 
emotionell vinkling vilket tyder på att svaret mest troligt ligger i att kvinnorna i högre grad är 
intresserade av ämnet än de övriga grupperna och således har lättare för att minnas budskapet.  
 
Resultatet i den blandade gruppen hade likheter med både den manliga och den kvinnliga 
gruppen. Den blandade gruppen hade inte lika högt engagemang i frågan som kvinnorna men 
hade istället liknande attityder som kvinnorna. Den blandade gruppen anses därför stärka 
resultatet i de renodlade grupperna genom att ha likheter med båda grupperna.  
 
Syftet med studien var att undersöka hur genus påverkar mottagandet av 
Brottsoffermyndighetens kampanj “Av fri vilja”. Resultatet visade att det finns indikationer 
för vissa skillnader i hur män respektive kvinnor påverkas av kampanjen men resultatet är 
tvetydigt och det finns motsägelser gentemot vissa teoretiska resonemang. I huvudsak visar 
resultatet dock att tidigare medvetenhet och engagemang för samtycke kan avgöra hur 
kampanjen tas emot och att detta i stor grad beror på genus då kvinnorna har haft ett större 
intresse för ämnet än männen. Resultatet bör ses som en indikation på hur genusskillnaderna 
skulle kunna te sig även kopplat till andra kampanjer med övertygande ambitioner, dock är 
samtycke ett sådant ämne som det redan i sig finns stora skillnader i uppfattningar kring, där 
män är mer negativt inställda än kvinnor (Finch, 2018). Detta innebär att resultatet bör stå 
ensamt och tala enbart för fallet i fråga, även om det kan indikera att liknande skillnader kan 
hittas i mottagandet av andra kampanjer.  
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7. Slutdiskussion  
I denna studie har det framhållits att det budskap som Brottsoffermyndighetens kampanj sänt 
ut har kommit att fastna mer hos en grupp än den andra. Det är dock relevant att lyfta att 
frågan kring vad som var det huvudsakliga budskapet i filmerna aldrig ställdes till deltagarna 
i direkt anslutning till diskussionerna, utan istället ställdes endast i enkäten. Detta gör det 
vanskligt att uttala sig kring huruvida det kan vara så att grupperna i själva verket inte förstått 
budskapet snarare än att de inte minns innehållet i filmerna, något som det faktum att de 
minns namn, kläder, argument och känslor relativt bra indikerar. Det skulle alltså kunna vara 
så att kampanjens budskap inte nått fram till deltagarna på ett tydligt sätt, vilket gör att det 
inte spelar någon roll hur väl målgruppen minns kampanjen eftersom att de kan ha 
missförstått budskapet. Ett exempel från resultatet är att flera deltagare har lyft fram att de 
tycker att det är viktigt att kvinnor blir bättre på att säga ifrån verbalt om de inte vill ha sex. 
Detta är tvärtemot vad den nya sexualbrottslagstiftningen syftar till då den säger att personen 
inte ska behöva säga nej, utan att det ska räcka med handling. En förklaring till detta kan 
återfinnas i filmerna (Av fri vilja, 2018a) där Ellen Bergström säger “det är okej att säga nej” 
vilket kan ha misstolkats. Kampanjen har kanske inte belyst denna del av lagstiftningen och 
vad samtycke innebär tillräckligt tydligt. Ellen Bergström är också den person som flest 
verkar ha en relativt stark parasocial relation till vilket tyder på att deltagarna kan ha lättare 
att påverkas av hennes ord än de andra ambassadörernas. 
 
Något som också bör lyftas är att det kan finnas alternativa förklaringar till att vissa deltagare 
ändrat sin attityd. Det kan antas att diskussionerna deltagarna emellan har haft inflytande på 
deras attityder. Gruppdiskussionerna i kombination med filmerna kan ha varit avgörande för 
de attitydförändringar som hittats då det kan tänkas att deltagarna påverkat varandra med sina 
argument under diskussionens gång. Att diskutera kring ämnet kan därför anses som en 
påverkan i sig och det är svårt att uttala sig om vad som har mest effekt – att titta på filmerna 
eller att ta del av diskussionen som filmerna ger upphov till. I övrigt bör det inte finnas några 
andra alternativa förklaringar till attitydförändringarna eftersom att dessa har mätts upp i 
direkt anslutning till att deltagarna exponerats för kampanjen.  
 
Samtliga deltagare uppgav också att de hade sett delar av kampanjen sedan tidigare, såsom 
affischer eller korta klipp, vilket gör att samtliga grupper till viss del isåfall redan bör ha 
påverkats av dessa innan undersökningen. Dock var det ingen deltagare som hade sett 
kampanjen i sin helhet vilket gör att studiens resultat ändå är tillräckligt relevant för att kunna 
uttala sig om att viss påverkan bör kunna åstadkommas genom att visa kampanjen. Dessutom 
ansågs det faktum att det inte var någon deltagare som inte sett någon del av kampanjen som 
ett skäl till att tro att samtliga deltagare hade liknande förutsättningar att påverkas.  
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8. Fortsatt forskning  
I denna studie har ingen information om deltagarnas sexuella läggning samlats in. Eventuella 
skillnader i hur personer i samkönade relationer (fasta såväl som tillfälliga) ställer sig till 
frågan om samtycke och hur de påverkas av exempelvis Brottsoffermyndighetens kampanj 
kan finnas. Därför är det av stort intresse att i framtiden undersöka hur denna studies resultat 
kan ställas i relation till en studie där deltagarnas sexualitet tas i beaktande.  
 
Vidare är det möjligt att göra en liknande studie som den genomförda, där deltagarnas 
attityder följs upp med ytterligare intervjuer eller enkäter efter några månader, för att om 
budskapet fastnar och blir ihågkommet efter en längre tid än 24 timmar som i denna studie.  
 
Slutligen är det av relevans att i framtiden undersöka hur personer som redan har en uttalad 
negativ inställning till ett fenomen som samtycke, påverkas av en kampanj som syftar till att 
påverka mottagarnas attityder till det motsatta. Detta för att på ett djupare plan få förståelse 
för om och isåfall hur personer som inte redan har en hög nivå av engagemang och 
motivation till ett ämne kan påverkas av en kampanj.  
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10. Bilagor 

10.1 Kampanjfilmerna 
Kampanjen är uppdelad i tre filmer där var och en sitter framför en kamera och pratar med 
någon ur bild. Ellen pratar om att båda parter ska vilja ha sex, och för att kunna veta det så 
ställer man frågan “vill du ha sex?” (Av fri vilja, 2018a). Hon pratar vidare om att man får 
säga nej och att man får ändra sig även om man först känt att man vill – att ett nej då raderar 
det första ja:et och alltid står över allt annat. Ellen berättar att den som tar initiativet till sex 
som ansvarar över att respektera den andra personens gräns (ibid.). Ellen menar att man ska 
prata med sina vänner om ämnet då det är viktigt eftersom att det handlar om ens egen kropp, 
och om andras kroppar (ibid.).  
 
Oskar inleder sin film med att prata om att killar och män har ett större ansvar än de tar idag 
(Av fri vilja, 2018b). Vidare menar han att det inte alltid är lätt att känna av om någon vill ha 
sex, även om man tror att man är bra på det och att man därför bör kommunicera och 
dubbelkolla att man förstått situationen rätt (ibid.). Han avslutar med att säga att sex är det 
bästa som finns, när båda vill lika mycket (ibid.).  
 
Emil inleder med att prata om att sex ska vara frivilligt och att det innebär att man är med på 
det som händer och att man har valmöjligheten att säga nej (Av fri vilja, 2018c). Han menar 
vidare att det är viktigt att både känna av, lyssna och våga fråga (ibid.). Han berättar att det är 
olagligt att ha sex med någon som inte vill, och att det är lika viktigt i förhållanden där många 
tar för givet att man alltid vill ha sex (ibid.). Han berättar att spelplanen kan ändras och att 
man då bör fråga igen om något inte känns helt rätt (ibid.). Han uppmanar tittarna att stötta 
sina nära som blivit utsatt för övergrepp (ibid.). Slutligen lyfter han att det är viktigt att prata 
om känslor och att framför allt den manliga sidan inte gör det tillräckligt mycket idag (ibid.). 
Han berättar att han själv är dålig på att prata känslor med sina vänner, och att det innebär att 
man tar för givet vad andra känner (ibid.). 
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10.2 Intervjumanual 
 
Inledningsfras från moderatorerna 
Under denna diskussion kommer vi att ställa frågor som handlar om sexuellt samtycke. Vi 
kommer att titta på några filmer och diskutera dessa. Vi vill poängtera att ni aldrig behöver 
prata utifrån era egna erfarenheter eller specifika situationer som hänt er, vi vill endast veta er 
generella uppfattning och era åsikter rent allmänt. Ni kan när som helst avsluta diskussionen, 
välja att inte svara, eller lämna rummet. Med “partner” menar vi vem som helst som man har 
någon form av sexuell aktivitet med, det kan vara ett “one-night stand” lika gärna som en fast 
partner. Ibland säger vi bara samtycke, då menar vi sexuellt samtycke.  
 
 
Bakgrundsfrågor 
Dessa frågor syftar till att bryta isen och ta reda på bakgrundsfaktorer som kan förklara 
resultatet.  
 
Berätta om er själva, vad ni heter, hur gamla ni är, vilket program/kurs ni läser.  
 
 
Medvetenhet och ELM 
Dessa frågor mäter tidigare intresse och kunskap kring ämnet. De är utvecklade /översatta 
från subscale 5 “Awareness and discussion” i The Sexual Consent Scale-Revised (SCS-R) 
(Humphreys & Brousseau 2010). Några frågor är även operationaliserade ur teorin 
Elaboration Likelihood Model som mäter till vilken grad människan övertalas utifrån 
sannolikheten att hen engagerar sig i att vidareutveckla den information som tas emot. Sättet 
de går vidare med den insamlade informationen delas in i antingen den centrala vägen eller 
den “pheripheral” vägen som beror på  graden av engagemang.  
_______________________________________________ 
 
Har ni själva diskuterat frågor kring sexuellt samtycke med till exempel en vän, eller en 
partner? Eller har ni hört andra diskutera frågan, till exempel människor på skolan eller på 
arbetsplatsen? Hur har diskussionen sett ut) (skämtsam, allvarlig - vilken nivå har 
diskussionen varit på) 
 
Är det samtycke en viktig fråga (t.ex. politiskt) för er, något ni brinner för?  
 
 
Attityder till samtycke 
Dessa frågor mäter attityder till att etablera sexuellt samtycke. De är utvecklade /översatta 
från Subscale 2 “Positive attitude toward establishing consent” i The Sexual Consent 
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Scale-Revised (SCS-R) (Humphreys & Brousseau 2010) De kommentarer som står inom 
parentes är vad vi som moderatorer ska “checka av” och se till att deltagarna svarar på.  
Frågorna ställdes om efter att kampanjfilmerna visats.  
_______________________________________________ 
 
På vilka olika sätt upplever du att du eller en eventuell partner kan visa att ni är med på det 
som ska hända i ett sexuellt sammanhang? (verbalt, kroppsspråk, kontrakt?)  
 
I vilka situationer tycker ni att det är viktigt att fråga, eller på annat sätt läsa av ifall det finns 
ett sexuellt samtycke? Avgör situationen/aktiviteten på vilket sätt man bör etablera samtycke? 
(Diskutera allt från kyssar till fullbordat samlag - är det viktigt med verbalt samtycke i vissa 
fall och räcker kroppsspråk i andra fall? )  
 
Hur viktigt är det för dig att känna att din partner är med på det som ska hända (samtycker)? 
(missförstånd, ligger det i deltagarnas intresse att etablera samtycke?) 
 
Behöver man fråga/läsa av samtycket hos den man har sex med inför varje “aktivitet” om det 
är samma person? Och om man är ihop, är det lika viktigt att på något sätt etablera samtycke 
som om man har sex med någon man inte är ihop med?  
 
Behöver man fråga om/etablera samtycke flera gånger under samma tillfälle? Varför/hur? 
(om man t.ex. påbörjar någon annan typ av sex)  
 
Upplever ni att ni har förväntningar på er från omgivningen (vänner, familj) att etablera 
sexuellt samtycke?  
 
Vem är det som har ansvar för att se till att båda är med på det som ska hända? (den som tar 
initiativet, killen/tjejen? båda?) 
 
 
KAMPANJFILMER/STIMULI VISAS 
 
Ellen Bergström:  
https://www.youtube.com/watch?v=Zjcx-pUBL_I 
 
Oskar Linnros:  
https://www.youtube.com/watch?v=zQOhnSYahPo 
 
Emil "HeatoN" Christensen 
https://www.youtube.com/watch?v=9QmphC9Rb98 
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“Ska vi ha sex?” 

 
Parasociala relationer, Ethos, pathos, logos 
Dessa frågor är operationaliserade utifrån teorin om parasociala relationer samt ehtos, 
pathos och logos. Dessa ställs direkt efter kampanjfilmerna.  
_______________________________________________ 
 
Känner ni till dessa personer som vi precis såg i filmerna? (På vilket sätt - hur stark relation 
anser de att har till personerna?)  
 
Kan ni känna igen er i någon av personerna utifrån vilka personer de är, till exempel att ni har 
samma intressen eller roll? (“Om åskådaren och aktören har en gemensam roll, exempelvis 
att vara student eller mamma, kan relationen bli starkare eftersom åskådaren på så sätt ser 
aktören som ännu mer relaterbar”) 
 
Litar ni på personerna på filmerna, tror ni på det de säger om ni endast tänker utifrån vilka de 
är? Inger de förtroende för ämnet? (hur stort förtroende har de för personerna - ethos + 
relationer) 
 
Anser ni att personerna bjuder in er som publik till att agera på något sätt? Tycker ni att 
personerna visar förståelse för den situation som just ni är i, eller kan hamna i? (“pathos 
uppmärksammar publikens perspektiv och uppnås genom att anspela på publikens känslor 
och visa empati till publikens situation, samtidigt som talaren bjuder in publiken till att 
agera”) 
 
Anser ni att personerna är rationella och logiska eller känslosamma, huvudsakligen? Eller 
både och? (Logos - rationell)  
 
Sticky message  
Dessa frågor är operationaliserade utifrån teorin om Sticky message och kriterierna 
“narrativ” och “emotionell” 
_______________________________________________ 
 
Tycker ni att filmerna gör det tydligt av vad ni ska göra i en situation där ni ska ha sex med 
någon?  
 
Efter att ha sett filmerna, känner ni er mer säkra i vad ni bör göra i situationer där ni vill ha 
sex med någon? 
 
Upplever ni att ni har möjlighet och vilja att agera på det önskade sättet?  
 
(3 första frågorna: “narrativt: genom att beskriva för mottagaren vad han eller hon ska 
göra, samt att inspirera och därmed motivera till att göra det.”) 
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Väcker filmerna känslor hos er, vilka?  
 
Vilka känslor tror ni att avsändaren vill att ni ska känna?  
 
(2 nästa frågorna: emotionell - “För att mottagare ska bry sig om ett budskap behöver de 
känna någonting. Det kan handla om att skapa en känsla av att någonting är till exempel 
äckligt, genom att värdera fakta.” ) 
 
Vad har ni SJÄLVA att vinna på att agera eller tänka så som de vill att ni ska? Varför är det 
bra för just er att etablera samtycke? (alltså inte varför det är bra för partnern, vad vinner man 
själv på att agera så här). 
 
(Sista frågan: Emotionell - spela på mottagarens egenintresse) 

Allra sista frågan för att mäta attitydförändringen:  
 
Nu när ni sett filmerna, vill ni ändra något ni har sagt i diskussionen vi hade innan?  
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10.3 Enkätfrågor 
Dessa frågor mäter kampanjens “stickiness”. Teorin utgår ifrån att om ett meddelande blir 
ihågkommet så är det mer övertygande, och om det visar sig att deltagarna minns kampanjen 
talar detta för att de kan ha blivit övertygade och fått förändrade attityder. Frågorna är 
uppdelade i 5 avsnitt och utgår från innehållet i filmerna. Svaren kodas sedan utifrån om de 
ska anses indikera att deltagarna visar tecken på att minnas kampanjen eller inte, likt 
kodningen i en liknande design av studie (Bigsby, Monahan och Ewoldsen, 2017). Vi frågar 
också om deltagarna hade sett kampanjen innan för att kunna dra slutsater om de som redan 
sett den minns bättre av den anledningen, samt att det efterfrågas vilken fokusgrupp de 
deltagit i för att kunna härleda svaren till rätt grupp.  
 
Inledande text i enkäten:  
Denna enkät tar ca 5 minuter att genomföra. Det är mycket viktigt att du svarar på alla 
frågor så utförligt du kan. Vi vill veta hur mycket du minns av filmerna för att kunna dra 
slutsatser kring hur väl de fungerade. Det är därför viktigt att du bara svarar utifrån ditt 
minne och inte tittar på kampanj-filmerna igen innan du svarar på enkäten. Om du inte 
kommer ihåg så är det inte ett problem, vi bedömer filmerna och inte ditt minne! 
 
Avsnitt 1 
1. Välj det datum och tid då du deltog i fokusgruppsdiskussionen 

- onsdag 8 maj kl. 15.30 
- fredag 10 maj kl. 11.00 
- fredag 10 maj kl 15.30 

 
2. Vilka personer var det som var med i kampanjfilmerna? Skriv namnet på de du minns. Om 
du inte minns någon av personernas namn skriver du "minns ej". Det går bra att skriva bara 
förnamn/efternamn/smeknamn om du inte minns hela namnet.  
 
Avsnitt 2 - Ambassadörerna 
Här kommer några frågor gällande ambassadörerna som medverkade i kampanjfilmerna. 
Svara så utförligt som möjligt. 
 
3. Personerna som var med i kampanjfilmerna var skådespelaren Ellen Bergström, Emil 
"HeatoN" Christensen och Oskar Linnros, minns du något mer om dessa?  
Nu när du vet vilka som deltog i kampanjfilmerna, kommer du ihåg ytterligare något om 
dessa såsom till exempel hur de såg ut, vad de sa, eller vad de hade på sig? Minns du vilken 
känsla de försökte förmedla och vilka argument de använde sig av? Beskriv så utförligt du 
kan vad du minns. 
 
4. Hur väl kände du till Ellen Bergström sedan tidigare? 
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- Kände inte till henne alls 
- Hade hört talas om henne, men hade ingen större koll på hur hon t.ex. ser ut. 
- Kände till henne ganska väl 
- Kände till henne mycket väl 

 
5. Hur väl kände du till Emil "HeatoN" Christensen sedan tidigare? 

- Kände inte till honom alls 
- Hade hört talas om honom, men hade ingen större koll på hur hon t.ex. ser ut. 
- Kände till honom ganska väl 
- Kände till honom mycket väl 

 
6. Hur väl kände du till Oskar Linnros sedan tidigare? 

- Kände inte till honom alls 
- Hade hört talas om honom, men hade ingen större koll på hur hon t.ex. ser ut. 
- Kände till honom ganska väl 
- Kände till honom mycket väl 

 
7. Följer du någon av personerna på sociala medier (t.ex. Instagram, Twitter, Facebook, 
YouTube)? (kryssrutor) 
Ellen Bergström 
Emil "HeatOn" Christensen 
Oskar Linnros 
Ingen av personerna 
 
Avsnitt 3 - Kampanjfilmerna 
Här kommer några frågor gällande själva kampanjen och dess budskap. 
 
8. Vad är det huvudsakliga budskapet du minns från kampanjen? Förklara så utförligt som 
möjligt 
 
9. Hade du sett kampanjen, eller delar av kampanjen innan vi visade den för dig?  

- Ja, jag hade sett hela kampanjen tidigare 
- Ja, jag hade sett delar av kampanjen tidigare 
- Nej, jag hade inte sett kampanjen tidigare 

 
 
Avsnitt 4 - Diskussionen 
Till sist vill vi veta vad du tyckte du om undersökningen, berätta gärna kort hur du upplevde 
diskussionen. Kunde du uttrycka det du ville? Var det något du inte kände att du fick sagt? 
 
Avsnitt 5 - Avslutning 
Tack för att du medverkade i vår studie! 
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Vi vill passa på att påminna om kontaktinformationen  till olika stödlinjer som vi delade. 
Tveka inte att kontakta någon av dem om du nu i efterhand känner att diskussionen väckt 
känslor eller minnen som du tycker är jobbiga. 
 
Ta hand om dig! 
 

10.4 Videoklipp 
Act On CO2, 2015. Best Climate Change Advert.  
https://www.youtube.com/watch?v=zMvWGT6l3lI (Hämtad 2019-04-22) 
 
Australian Better Health Initiative, 2008. "Measure Up" Australian obesity TVC. 
https://www.youtube.com/watch?v=9dL4lN6GKi4 (Hämtad 2019-04-22) 
 
Centers for disease control and prevention (CDC). 2012. CDC: Tips From Former Smokers - 
Terrie's Tip Ad. https://www.youtube.com/watch?v=5zWB4dLYChM (Hämtad 2019-04-22) 
 
NIVEA. 2015. Take Care Out There with NIVEA Sun. 
https://www.youtube.com/watch?v=wlQzOrEuZZE (Hämtad 2019-04-22) 
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