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Abstrakt 

Denna studie har, genom en kvalitativ intervjustudie och utifrån Parks (2010) modell 

om meningsskapandeprocessen, undersökt berättelser om sexuella ofredanden och reaktioner 

efter #metoo-rörelsen. Tre intervjuer har genomförts och analyserats med hjälp av 

innehållsanalys där resultatet beskrev hur respondenterna inom ramarna för sina respektive 

meningssystem hanterade upplevelsen av sexuella ofredanden, om meningssystemet 

förändrades i denna process, samt hur meningssystemet förändrades när respondenterna kom i 

kontakt med #metoo-rörelsen. Parks (2010) modell visade god passform utifrån 

respondenternas utsagor, vilka antydde att de befann sig i meningsskapandeprocessen snarare 

än att mening kring det sexuella ofredandet hade skapats. Resultatet tyder på att sexuella 

ofredanden, då de initierar en meningsskapandeprocess, skapar en diskrepans mellan 

upplevelsen av ofredandet och det tidigare etablerade meningssystemet.  

Nyckelord: Meningssystem, meningsskapandeprocessen, #metoo, sexuella ofredanden, 

Crystal Park.  
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Introduktion 

Kvinnans röst 

I den aktuella samhällsdebatten, medier och sociala medier matas vi med ett ökat flöde 

av kvinnors utsatthet. I mars 2019 får vi exempelvis följa sångerskan och skådespelerskan 

Josefine Nilssons livsöde i en dokumentär på SVT (Stenholm Pihl, 2019), med historien om 

hur mannens våld mot kvinnan har potential att ödelägga. En månad tidigare får vi på SVT 

lyssna till när flertalet kvinnliga röster kliver fram i dokumentären om artisten R Kelly, vilka 

vittnar om ett utbrett sexuellt, mentalt och fysiskt våld (Daniels & Simmons, 2019). Det är 

berättelser som ger kvinnan en röst som tidigare inte fått utrymme, konsekvenser av uppropet 

#metoo.  

I detta finns jag, kvinna och student inom religionspsykologi, som konsumerar artiklar 

med uttalanden och berättelser under hashtagen #metoo. Det lämnar mig i djupa tankar om 

människans inre värld, vilka konsekvenser det möjligtvis kan få för identitet, självrespekt och 

världssyn, att leva i denna utpräglade struktur och kanske vara en av de som också kan skriva 

under med #metoo.  

Syfte och frågeställning 

Syftet med föreliggande studie är att analysera upplevelser av sexuella ofredanden och 

sexuella trakasserier och reaktioner efter #metoo-rörelsen, och utifrån ett religionspsykologiskt 

perspektiv utröna 1) hur respondenterna inom ramarna för sina respektive meningssystem 

hanterade upplevelsen av sexuella ofredanden/trakasserier och 2) därmed också utröna om 

meningssystemet förändrades i denna process, samt 3) om meningssystemet förändrades när 

respondenterna kom i kontakt med #metoo-rörelsen.  

Meningssystem hänvisar till en religionspsykologisk process som utgår från människans 

behov av att skapa mening åt vår omvärld (Murphy, 2017). Ytterligare definition av begreppen 

återfinns i teoriavsnittet.  
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Bakgrund 

#metoo-rörelsen 

Begreppet #metoo myntades 2006 av civilrättsaktivisten Burke, med syfte av att skapa 

solidaritet mellan offer för sexuellt våld (Agathis, Payne & Raphael, 2018). Långt senare, i 

oktober 2017, kliver en rad kvinnor fram och gör uttalanden om hur en filmproducent sexuellt 

trakasserat och utnyttjat kvinnor i filmbranschen. Skådespelerskan Alyssa Milano ber då 

kvinnor som varit med om liknande övergrep att berätta sina historier. Gensvaret är starkt och 

på bara några timmar hade över 25 000 personer anslutit sig, och tre dagar efter uppropet uppger 

Facebook att 6,5 miljoner personer använt hashtaggen #Metoo (Jones, 2017).  

Agathis, Payne och Raphael (2018) beskriver #metoo som en social rörelse som har 

potential att främja medvetenhet och politiska insatser avseende problem som påverkar fysisk, 

psykisk och emotionell hälsa. #metoo-berättelser har ökat medvetenheten och empatin för de 

som blivit utsatta för sexuellt våld, inte bara inom media, kultur och politik, utan alla samhällets 

kvinnor. Rörelsen har varit effektiv i att framhäva kvinnans autonomi, ge henne makt att välja 

när och hur berättelser om sexuellt våld och utsatthet görs offentliga, samt har skapat en 

solidaritet kvinnor emellan (Agathis, Payne & Raphael, 2018). 

Sexuella trakasserier och sexuella ofredanden 

I sexualbrott inkluderas flera olika brottstyper och handlingar som motsvarar olika 

allvarlighetsgrad.  Brottsförebyggande rådet (Brå, 2017) skriver i sin rapport att vid denna 

brottstyp är olikheten mellan könen med avseende på vilka som begår brotten (män) och vilka 

som utsätts (kvinnor) som allra störst. I den nationella trygghetsundersökningen (Brå, 2018) 

uppger 2,4 procent av befolkningen (16–79 år) att de utsatts för sexualbrott under 2016, vilket 

motsvarar cirka 181 000 personer.  

Sexuella trakasserier definieras av diskrimineringslagen som ett uppträdande av sexuell 

natur som kränker någons värdighet. Handlingen kan bestå av såväl gester, ord eller kroppsliga 

beteenden som kramar och smekningar och ska för att juridiskt klassas som sexuella trakasserier 

vara oönskad, kränkande och av sexuell natur (DO, 2017). 

Sexuellt ofredande inbegriper enligt svensk lag exempelvis blottande eller tafsande. I 

brottsbalken 6 kap 10 § stadgas:  
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Den som, i annat fall än som avses förut i detta kapitel, sexuellt berör ett barn under 

femton år eller förmår barnet att företa eller medverka i någon handling med sexuell 

innebörd, döms för sexuellt ofredande till böter eller fängelse i högst två år. Detsamma 

gäller den som blottar sig för någon annan på ett sätt som är ägnat att väcka obehag eller 

annars genom ord eller handlande ofredar en person på ett sätt som är ägnat att kränka 

personens sexuella integritet. (Brottsbalken, SFS 1962:700) 

Insatser för utsatta  

Insatser för de som blivit utsatta för sexualbrott ska enligt Brå (2017) innefatta ett 

kunskapsbaserat och professionellt bemötande. Nationellt Centrum för Kvinnofrid (NCK) har 

fått i regeringsuppdrag att ta fram en guide för att förbättra omhändertagandet och vården av 

sexualbrottsoffer vilket resulterade i en handbok som publicerades år 2008. NCK (2008) skriver 

i denna guide om reaktioner hos de som utsatts för sexuella övergrepp, och poängterar 

normaliteten i reaktionernas bredd. Reaktionsmönster kan variera kraftigt och innefattar ofta 

känslor av ångest, rädsla, skuld, skam, känslor av otrygghet och maktlöshet. På längre sikt kan 

erfarenheten av ett sexualbrott medföra psykiska och fysiska följder, vanligen i form av 

irritabilitet, ilska, ångest, depression, kroniska smärttillstånd, ätstörningar, sexuella störningar, 

reaktivering av trauma och posttraumatiskt stressyndrom (NCK, 2008).  

Vanligt förekommande är att sexualbrottsoffer erbjuds gruppterapi för att förbättra den 

psykiska hälsan (Sayin, Candansayar & Welkin, 2013). I en studie framkom att deltagarna i en 

gruppterapi främst uppskattade att terapin hjälpt dem att skapa mening åt det som de blivit 

utsatta för. Med terapin var de förmögna att se sig själva som överlevare efter en svår och 

destruktiv upplevelse skapad av en annan människas brott, vilket hjälpte till att frigöra från 

skam och skuld och kvinnorna skapade istället en känsla av att de hade möjlighet att förändra 

och påverka sina egna liv, fria från de traumatiska upplevelserna i det förflutna. (Sayin, 

Candansayar & Welkin, 2013) 

På samma sätt som kvinnorna i undersökningen upplevde ”skapa mening” som viktigt 

beskriver även Grossman (2006) förmågan att skapa mening åt traumatiska händelser som en 

viktig aspekt för hur personen sedan ska återhämta sitt självvärde i livet och tillvaron. Denna 

process, när en händelse tillskrivs mening, reducerar diskrepansen mellan världssynen innan 

och efter upplevelsen av traumat vilket integrerar traumaupplevelsen med personens 

livsnarrativ (Grossman, 2006).  
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Teori  

Meningsskapande och meningsskapandeprocessen 

Inom religionspsykologin framhålls att människan bör förstås som en meningsskapande 

varelse, och frågor om lidandets mening, döden, ondskan, tidens flykt och människans ansvar 

och skuld är exempel på grundhot som människan måste bearbeta eller förhålla sig till 

(Wikström, 2007). Behovet av att göra mening är närvarande i det dagliga och alldagliga men 

ställs på sin spets i livets svårare perioder (Park, 2011). I ett försök att förstå vår omvärld frågar 

vi oss själva inte bara ”vad har hänt?” utan även ”varför hände detta?”, och svaren skapar våra 

individuella meningssystem (Murphy, 2017). Meningssystem skapas från en bred bas av 

upplevelser och kulturella influenser och det är via detta system som vi sedan begripliggör vår 

omvärld, som en språngbräda att uppfatta, tolka och minnas livshändelser utifrån (Murphy, 

2017). 

Park (2010) hänvisar till traumateori som menar att människor generellt har ett 

meningssystem med antaganden att världen är rimlig och förutsägbar, och att dåliga saker 

händer dåliga människor och att de själva generellt är goda. Traumaupplevelser stör dessa 

antaganden och sätter dem ur balans. Ett sexuellt ofredande exempelvis, skulle då stå i kontrast 

till det rådande meningssystemet och antagandet att man är en bra person i en värld där goda 

saker händer bra människor.  

Hur den faktiska processen ser ut när en person gör mening är ett aktuellt 

forskningsområde (Murphy, 2017), men viss konsensus kan utrönas enligt följande (Park, 

2010); a) människan har individuella meningssystem, av Park (2010) kallat globala system, 

som förser henne med ett kognitivt ramverk inom vilken de tolkar sina livshändelser utifrån; b) 

när hon sedan möter situationer som har potential att utmana meningssystemet eller motsäger 

den, gör hon en bedömning av händelsen och tilldelar den mening; c) i vilken utsträckning 

denna situationsbundna mening  är avvikande från den globala meningen bestämmer i vilken 

utsträckning hon upplever stress/hot; d) stressen som skapats av diskrepansen mellan den 

situationsbundna och den globala meningen initierar meningsskapandeprocessen; e) processen 

syftar då till att reducera den uppstådda diskrepansen mellan meningssystemet och den 

situationsbundna meningen och återställa en känsla av världen som sammanhängande, och livet 

som meningsfullt och värdefullt att leva; f) denna process, när den är framgångsrik, leder till 
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bättre anpassning till stressande livshändelser. Utifrån dessa uppsatta principer har Park och 

Folkman (1997) skapat en modell som senare vidareutvecklats av Park (2010) (se Figur 1). 

Parks meningsskapandemodell 

Global mening refererar till individens generella meningssystem och inkluderar mål, tro 

och den subjektiva erfarenheten om livets syfte och meningsfullhet. Denna nivå bidrar med ett 

ramverk för hur enskilda situationer bör tolkas. Dessa tolkningar blir då det situationsbundna 

meningssystemet. Tro refererar till övertygelser kring rättvisa, sammanhållning, individuella 

åsikter med mera. Mål refererar både till de som redan infunnit sig och till de som ligger i 

framtiden. De kan handla om bland annat hälsa, relationer, kunskaper och prestationer, och är 

organiserade utifrån en hierarki med mer och mindre viktiga mål. Den subjektiva erfarenheten 

om livets syfte och meningsfullhet refererar till individens känsla kring syfte och riktning där 

Figur 1. Meningsskapandemodellen, fritt översatt från engelska (Park, 2010) 
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ens handlingar riktas mot dessa mål. Den globala meningen antas konstrueras tidigt i livet och 

modifieras med allt fler erfarenheter. Global mening behöver inte alltid vara medveten hos 

människan, men anses vara meningsbärande i individens tankar, beteenden och emotionella 

respons (Park, 2010). 

Situationsbunden mening refererar till mening inom en viss kontext. Processen att skapa 

situationsbunden mening påbörjas när en potentiellt stressande händelse sker. Här påbörjas 

inledande bedömningar av händelsens innebörd, exempelvis om händelsen är omfattande, 

hotande, kontrollerbar, varför händelsen ägde rum och vad upplevelsen av händelsen skulle 

kunna få för konsekvenser. Sedan bedöms om den inledande bedömningen stämmer in på eller 

skiljer sig från det globala meningssystemet. Ju mer den inledande bedömningen skiljer sig från 

det globala meningssystemet, desto kraftigare upplevelse av stress/hot. Om händelsen fört med 

sig en känsla av stress/hot påbörjas återhämtningen av meningsskapandesystemet genom att 

minska diskrepansen mellan den inledande bedömningen av händelsens innebörd och det 

globala meningssystemet. Processen kan ske automatiskt och omedvetet eller avsiktligt och 

medvetet genom att aktivera copingstrategier. Om diskrepansen mellan meningssystemen ska 

minskas innebär det att den ena och/eller den andra måste förändras. Antingen förändras ens 

upplevelse av den hotfulla händelsen, eller så förändras det globala systemet. Individen behöver 

söka efter förståelse för händelsen eller vad den har för betydelse samt genomgå emotionell- 

och/eller kognitiv bearbetning. Därefter återstår att mening skapas; antingen genom att känslan 

av att ha begripit sig på situationen infinner sig (en process som kallas assimilering, på engelska 

assimilation)), att händelsen helt enkelt bara accepteras, att upplevelsen integrerats i identiteten 

(vilket benämns som anpassning, på engelska accommodation) eller att global tro, mål eller 

upplevelse av mening i livet förändras helt (så kallat överanpassning, på engelska over-

accommodation) (Park, 2010).   

Assimilering, anpassning eller överanpassning 

De tre olika sätten att skapa mening (assimilering, anpassning eller överanpassning) 

varierar i grad av funktionalitet och hur utkomsten av meningsskapandet ter sig. Assimilering 

antas vara den minst adaptiva formen av meningsskapande, och betyder att traumat värderas på 

ett sätt som inte motsätter sig det rådande globala systemet. Om det globala systemet inte utsätts 

för hot kan det förbli intakt men innebär istället att den hotfulla situationen måste bortses ifrån, 

exempelvis genom antagandet; ”det jag var med om var inte ett övergrepp”. Anpassning som 
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form för meningsskapande anses vara det mest ideala och betyder att det globala systemet 

granskas för att på ett lämpligt och balanserat sätt integrera traumat, exempelvis ”livet är ibland 

oförutsägbart och dåliga saker händer ibland även bra människor”. Överanpassning innebär en 

extrem korrigering av det globala systemet, exempelvis ”alla män är farliga och det går inte att 

lita på någon” (Park, 2010).  
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Forskningsöversikt 

De studier som finns rörande meningsskapande och sexuella övergrepp behandlar i stor 

utsträckning om erfarenheter av sexuella övergrepp i barndomen (exempelvis; Vivian, 2011). 

Färre antal studier behandlar vuxna och lättare brott på straffskalan, och kunskapen kring detta 

är därmed begränsad (Radomski, 2018).  

Meningsskapandeprocessen och betydelsen av att göra mening har identifierats som en 

viktig process och är associerad med posttraumaproblematik, inklusive PTSD. I en avhandling 

av Radomski (2018) indikeras att utfallet av meningsskapande har stort inflytande på 

välbefinnande och depressiva symtom, och ju större hot som traumat är för det globala 

meningssystemet, desto större svårighet för meningsskapandeprocessen att fullföljas.   

Forskning med fokus på meningsskapande och trauman (ej specifikt sexuella trauman) 

har undersökt relationen mellan global och situationsbaserad mening och välmående (Park & 

Gutierrez, 2013). Resultatet visar att global- och situationsbunden mening var relaterade till en 

rad variabler för välmående, såsom depression, ångest, stress, subjektiv glädje och 

livstillfredsställelse. Denna relation visade sig inte för kontroll och religiös tro. De drar i sin 

forskning slutsatsen att både global och situationsbunden mening är av stor vikt vid 

anpassningen till en stressande upplevelse, där båda nivåerna av meningsskapande bör tas i 

beaktande i den hjälp som erbjuds personer som upplevt stressande händelser. Därför krävs 

insatser med fokus både på att stärka adaptiva globala övertygelser som självkänsla och livsmål, 

samtidigt som personen får ompröva situationsbundna betydelser, särskilt de som strider mot 

den globala meningen.  

I Radomskis avhandling (2018) studeras meningsskapandeprocesser och sexuella 

trauman i relation till alkoholanvändning vid traumatillfället och kommer fram till att 

meningsskapandeprocessen är avgörande för senare hälsoproblematik. De variabler som 

författaren funnit mest betydande i detta är bland annat i vilken grad händelsen upplevdes som 

ett hot, med vilka känslor personen reagerade med och i vilken utsträckning personen gjorde 

motstånd. Ju mer hotfull händelsen upplevs och ju starkare reaktioner av negativa känslor 

(rädsla, hjälplöshet, skräck), desto färre adaptiva former av meningsskapande (det vill säga 

assimilering och överanpassning). Samma forskning visar också på komplexiteten i 

meningsskapande då människors tolkningar av sina traumaupplevelser kan innehålla flera olika 

sanningar simultant. Detta, menar Radomski (2018), skulle dock kunna betyda att om fler än 
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en typ av meningsskapande kan identifieras hos en människa indikerar det att personen är kvar 

i stadiet av meningsskapande snarare än att mening är skapat.  

I en studie av Lim, Valdez, och Lilly (2015) intervjuades kvinnor som utsatts för våld 

och/eller sexuellt våld i nära relation med syfte att kartlägga olika typer av meningssystem i 

denna kontext. De ringar in åtta stycken meningssystem;  att lägga skulden på sig själv, där 

personerna ansåg att de helt eller delvis själva var orsaken till det våld som de fick utstå; att 

våldsutövarens agerande berättigades med hjälp av omständigheter och attribut (han gör så mot 

mig på grund av alkoholmissbruket/drogerna/stressen/osäkerhet/svartsjuka); att brottsoffret 

inte ännu funnit någon mening i det de blivit utsatta för, utan fortfarande var fast i “varför”- och 

“hur”- frågor alternativt stängde ute händelserna och blockerade dem i tankarna; att våldet 

normaliserades; att det förklarades genom karma eller annan religiös aspekt där det ansågs 

finnas en gudomlig plan och ett syfte med de brott som de blivit utsatta för; genom förminskning 

och socialt jämförande, där meningsskapandet sker genom att det en själv varit med om 

förminskas och görs betydelselöst och att andra i relation till en själv varit med om mycket 

värre; att våldshändelsen ses som en chans och möjlighet att växa som person; och att det som 

de varit med om var på grund av att de inte haft någon vuxen förebild i uppväxten. 

Ovanstående studier har samtliga uttryckt behov av vidare forskning i ämnet; Lim et al. 

(2015) lyfter fram behovet av en kvalitativ ansats med syfte att undersöka liknande 

meningsskapande kognitiva processer som de funnit i sin forskning; Park (2010) menar att för 

vidare forskning är det viktigt att undersöka vidare vad meningsskapande är, för att sedan kunna 

fråga för vem och under vilka omständigheter meningsskapande sker; och Radomski (2018) 

föreslår vidare forskning för att bredda den rådande kunskapen kring meningsskapande och 

sexuella övergrepp i vuxen ålder. Med utgångspunkt i detta ämnar denna uppsats komplettera 

de luckor i kunskapsfältet som ovanstående forskare belyser.  

  



13 
 
 

 

Metod 

Design  

En kvalitativ studie genomfördes där personer som blivit utsatta för sexuellt ofredande 

och/eller trakasseri intervjuades enskilt. Intervjuerna var semistrukturerade med en blandning 

av öppna-, slutna- och följdfrågor. Valet av design motiveras utifrån Kvale och Brinkmann 

(2014) som menar att den kvalitativa forskningsintervjun söker förstå världen från 

undersökningspersonernas synvinkel för att kunna utveckla mening ur deras erfarenheter. En 

intervjuguide togs fram med inspiration från Magnussons och Mareceks (2015) riktlinjer för 

semistrukturerade intervjuer med öppna frågor. Intervjuerna transkriberades och analyserades 

med hjälp av induktiv innehållsanalys (Elo & Kyngnäs, 2008). Analysmetoden är välanpassad 

för att analysera mångnyanserade fenomen, samt kan fördelaktigt användas där det finns 

begränsad kunskap sedan tidigare (Elo & Kyngnäs, 2008).   

Urval och datainsamling 

Respondenterna rekryterades med hjälp av bekvämlighetsurval där ett informations- och 

rekryteringsbrev (se bilaga 1) skickades till befintliga kontakter som i sin tur skickade detta 

vidare till potentiella respondenter. Utifrån detta etablerades kontakten till tre stycken personer 

vilka slutligen blev de aktuella respondenterna. Urvalskriteriet var att de, innan hösten 2017, 

har blivit utsatta för sexuella ofredanden/-trakasserier och tycker att det känns okej att berätta 

om händelsen och efterföljande upplevelser.     

Innan intervjuerna genomfördes konstruerades en intervjuguide (se bilaga 2) som sedan 

prövades ut genom en testintervju. Efter denna intervju korrigerades frågorna något. Därefter 

genomfördes intervjuerna, de spelades in och transkriberades.  
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Analys av data 

Figur 2. Processen i induktiv innehållsanalys utifrån Elo och Kyngnäs (2008) 

 

Materialet för den föreliggande studien analyserades utifrån Elo och Kyngäs (2008) 

beskrivning av induktiv innehållsanalys (se Figur 2). Analysmetoden består av tre faser: 

förberedelsefasen, organiseringsfasen och presentationsfasen. I den första fasen väljs materialet 

ut som ämnas bli föremål för analysen. I denna studie berör det de transkriberade intervjuerna. 

Materialet läses igenom och forskaren bildar sig en övergripande förståelse av materialet i sin 

helhet.  I organiseringsfasen läses materialet igenom och det sker en öppen kodning där 

meningsbärande enheter och fraser markeras för att täcka alla aspekter av materialets innehåll. 

Koderna kondenseras sedan i syfte att koncentrera materialet och göra det överskådligt men 

fortfarande behålla den kontextuella betydelsen. Därefter kan dessa koder grupperas för att 

sedan bilda övergripande huvudkategorier och underkategorier. I fas tre ska dessa kategorier 

presenteras, förslagsvis genom en modell, tabell eller karta. Denna bör då återspegla innehållet  

i det insamlade data.  
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Etiska överväganden 

Studien uppfyller kraven på att vara etiskt genomförd utifrån Etiska riktlinjer vid 

kvalitativa studier (Kvale & Brinkmann, 2014). Denna innefattar att studien genomförts med 

informerat samtycke; att informanterna är informerade om det allmänna syftet, risker och 

fördelar med att delta, frivillighetsprincipen samt att det är okej att dra sig ur när de vill. 

Informanterna har också delgivits information om konfidentialitet för att skydda anonymitet 

och personernas privata integritet. Då studien behandlar ett känsligt ämne informeras 

respondenterna också om vart de kan vända sig om intervjun lämnar dem med obearbetade 

minnen och tankar (Se bilaga 1 och bilaga 2).  

  

Tabell 1 Exempel på arbetet i orienteringsfasen.  

Meningsenhet Kondensering Kod Underkategori Huvudkategori 

Laila: ”Det var så 

himla pinsamt. 

Eller jag tyckte att 

det var så.. ja men.. 

det var verkligen en 

skamkänsla som jag 

fick, och det var 

liksom alltså det var 

en så himla ny, det 

var ju första gången 

som jag kände den 

typen av skam tror 

jag” 

Det var så 

pinsamt. Det 

var verkligen 

en skamkänsla 

och jag tror det 

var första 

gången jag 

kände den 

typen av skam. 

Laila: Stark 

känsla av skam 

Känslor och 

upplevelser av 

händelsen 

Berättelser om 

sexuella 

ofredanden 
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Analys 

Tabell 2: Presentation av kategorier och koder för intervju med Miriam, Sahara och Laila. 

Kod  Underkategori Huvudkategori 

Miriam: Agens att välja, kontrollerar livet  

Miriam: Mening finns i de mellanmänskliga 

relationerna 

Sahara: Hjälpa andra 

Miriam/Sahara/Laila: Spiritualitet 

Miriam: Man ska vara snäll mot människor 

Sahara: Fokus på att överleva, inte bara 

leva 

Sahara: Öppen och icke dömande  

Laila: Identifiera behov 

Laila: Viktigt med rättvisa och jämlikhet 

Laila: Harmoni och balans 

Meningssystem innan 

händelsen 

 

Meningssystem 

Miriam/Sahara: Upplevde hot 

Miriam: Sviken av en vän 

Laila: Stark känsla av skam 

Laila: Ingen känsla av hot, det var ett bus  

Känslor och 

upplevelser av 

händelsen 

Berättelser om 

sexuella 

ofredanden 

 

Miriam: Jag var för godtrogen och snäll 

Miriam/Sahara/Laila: Patriarkala strukturer 

ochsexualiseringen av kvinnan 

Sahara: För att jag ser ut som jag gör 

Händelsens orsak 

Miriam: Förövaren har det initiala 

ansvaret, offretansvarar för att det inte 

händer igen 

Sahara: Logiskt sett är det förövaren 

Sahara: Jag provocerade fram händelsen 

Ansvar för att 

händelsen ägde rum 

Laila: Normaliserat, ett vanligt ”killbus”  Avsaknad av 

konsekvens 

Konsekvenser av 

sexuella 

ofredanden Miriam: Man behöver inte vara snäll som Anpassning 
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jag trodde  

Miriam: Nyansering- jag har agens men kan 

inte påverkakontexten jag hamnar i 

Miriam: Mer självisk i relationer 

Miriam/Sahara: såhär får ingen göra mot 

mig 

Miriam: Man kan bli utnyttjad i de 

mellanmänskligarelationerna 

Sahara: Vaksamhet- det kan hända vem som 

helst när som helst 

Miriam: Ger du dom fingret tar dom hela 

handen 

Laila: Förakt och sänkt tolerans mot män  

Sahara: Undvikande av platser och tighta 

kläder 

Miriam: Minskad trygghet, förtroende och 

tillit  

Miriam: Ökad misstänksamhet mot män 

Överanpassning 

Sahara: Världsbildens logik kontra känslans 

irrationalitet 

Sahara: Påminna sig själv om sanningen 

Diskrepans mellan 

global och 

situationsbunden 

mening 

Hot mot det 

globala systemet 

 

Sahara: Medveten copingstrategi att lära sig 

försvar 

Sahara: Försöka tänka logiska tankar 

utifrån ens världsbild 

Meningsskapandeproc

essen 

Miriam/Sahara/Laila: Det händer andra men 

inte mig  

Miriam: Man kan aldrig tro att det som ska 

ske sedan sker 

Miriam: En upplevelse man behöver erfara 

Existentiella aspekter 
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för att kunna förhålla sig till 

Miriam: Ny gräns att bevaka 

Sahara: Ett rån av det fria rummet 

Sahara: Kroppen tas som gisslan 

Sahara: Börjar resonera på ett annat sätt 

Miriam: Förtroendet till mänskligheten 

bryts 

Sahara: Skam inför sin kropp, existens och 

sin sexualitet 

Sahara: Ett rån mot självet 

Sahara: Självförakt 

Laila: Objektifierad kärlek- homosexualitet 

Självbild 

Laila: Önskar jag var mer hård  

Miriam/Sahara: Positiva upplevelser 

Miriam: Fler än bara jag 

Sahara: Bekräftade redan existerande tankar 

Upplevelse av #metoo #metoo 

 

Miriam: Tydliggörande rätt/fel 

Sahara/Laila: Reducerad skam och skuld 

Laila: Killar har ännu mer att bevisa 

Miriam: Ser mig själv som en del i det 

kollektiva  

Miriam: Mer förberedd för potentiella 

framtida händelser 

Sahara: Omvärderat tidigare händelser som 

då kändes normala 

Konsekvenser av 

#metoo 

 

Utifrån innehållsanalysen har ett antal teman framträtt (se Tabell 2). Valda delar har 

sedan analyserats med avseende på studiens syfte och frågeställning. Nedan följer 

respondenternas utsagor utifrån 1) hur respondenterna inom ramarna för sina respektive 

meningssystem hanterade upplevelsen av sexuella ofredanden/trakasserier och 2) utröna om 

meningssystemet förändrades i denna process, samt 3) om meningssystemet förändrades när 

respondenterna kom i kontakt med #metoo-rörelsen. 
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Rektioner utifrån respektive respondents meningssystemen 

Miriam. I Miriams berättelse var meningssystemet centralt i reaktionsbeskrivningarna 

efter det sexuella ofredandet hon blev utsatt för. Miriam delar med sig av en historia om en vän 

som hon umgåtts ganska mycket med, och som en kväll när de var ute och drack öl tillsammans 

gjorde ovälkomna närmanden på ett sätt som tolkades som hotfullt. Respondenten var då 21 år 

gammal. För Miriam (vars globala tro betonar vikten av vänskap, att vara vänlig mot andra, och 

där meningen med livet till stor del är de mellanmänskliga relationerna) blir detta ett stort svek 

mot både den specifika relationen men också ett svek mot den globala tron. Miriam, som blir 

utsatt för denna typ av övergrepp för första gången, blir omskakad. Hon upplever att hon var 

för snäll, och för godtrogen, vilket står i stor kontrast till hennes meningssystem, och hon har 

en känsla av att det som hände henne delvis var hennes eget fel just på grund av detta beteende. 

Ansvaret lägger hon på förövaren och på patriarkala strukturer, men nu när hon vet att händelser 

som denna kan hända har hon också själv ett ansvar att inte låta det hända henne igen.  

Sahara. För Sahara var chocken och den hotfulla situation som hon utsattes för den 

centrala delen i berättelsen. Hon delger en historia från när hon var 24 år där hon, vid två olika 

tillfällen, blev överfallen i hennes närområde av en man som kommit upp bakifrån och smiskat 

och tagit på hennes rumpa och kropp. Händelserna uppfattas som mycket kränkande och Sahara 

blir drabbad av ilska, ledsamhet och upplever att världen känns hotfull. Upplevelsen av 

händelsen står i kontrast till hennes globala meningssystem som tidigare präglats till största 

delen av trygghet. Sahara lägger en del av skulden varför händelsen ägde rum på sig själv; för 

att hon ser ut som hon gör, hade tighta kläder och därför var provokativ. Berättelsen tar 

vändningar mellan denna självanklagelse och mer strukturella förklaringar (nog är det 

förövaren som bär ansvaret?) och den utbredda sexualiseringen av kvinnokroppen.    

Laila. Laila berättar om första gången hon minns att någon gjorde ett övertramp och 

sexuellt trakasserade henne. Hon gick i mellanstadiet och en kille i klassrummet kom fram och 

tog tag i hennes bröst. Händelsen beskrivs inte som hotfull eller omvälvande, det var ett av dom 

vanliga ”killbusen” som var logisk för henne utifrån det globala systemet. Världen såg ut så, 

och det kändes som en normalitet. Vad som dock fastnade starkast i minnet var den kraftfulla 

känslan av skam som hon aldrig tidigare upplevt så stark. Denna känsla har fastnat hos henne 

och hon har mycket funderingar vad denna känsla grundar sig i. Eftersom Laila tolkade världen 
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som att detta var en normal händelse finns heller ingen att anklaga och ingen bär ansvaret utöver 

de strukturer som skapat dessa normer där sexuella ofredanden ses som ”killbus”. 

Förändringar i meningssystemet genom sexuella ofredanden 

Sahara; Meningsskapandeprocessen: diskrepans mellan global och 

situationsbunden mening. I de insamlade berättelserna återfinns upplevelser och personliga 

tolkningar av sexuella trakasserier utifrån respektive meningssystem och hur upplevelsen i två 

fall initierat en meningsskapandeprocess. För Sahara har meningsskapandeprocessen till viss 

del varit medveten och hon har utifrån kunskap om copingprocesser utfört vissa handlingar för 

att lättare hantera upplevelsen av hot, rädsla och ilska för att stärka sig själv och det globala 

övertygelserna.   

Det var väl absolut en copingstrategi, att gud, jag måste lära mig försvara mig själv och 

få ut, jag kände att jag hade en aggression i mig, alltså verkligen en ilska. Sen försökte 

jag väl bara alltså allmänt att jag försökte, ”det är inte mitt fel och jag får klä mig hur 

jag vill” och så. Och liksom tänka jag försökte väl tänka logiska tankar utifrån min 

världsbild. Mitt mindset liksom. (Sahara) 

Citatet ovan beskriver delar i kampen som Sahara för mellan den situationsbundna meningen 

och sin globala tro. I berättelsen framkommer att händelsen skapat en diskrepans dem emellan 

som hon försöker minska genom att förändra sin situationsbundna upplevelse och påminna sig 

själv om vad hon i grunden tycker och tänker kring dessa typer av händelser. Diskrepansen 

beskrivs som en olöst konflikt där delar av berättelsen indikerar att mening har skapats genom 

att den situationsbundna meningen omstrukturerats, medan andra delar av berättelsen visar på 

motsatsen.  

Men jag försöker påminna mig själv om sanningen. Min sanning att liksom att jag ska 

få röra mg, att jag har rättigheter, jag är värd att bli behandlad med respekt, och att bara 

för att någon kränker ens integritet så, alltså jag försöker ju att inte låta det påverka mig, 

men jag känner ju inte att jag har löst det. Jag vet inte.. (Sahara) 

Miriam, Sahara; Existentiella berättelser. Även Miriam återkommer till liknande 

resonemang; att när det händer en själv börjar man resonera på ett annat sätt. Dessa 

kommentarer kommer ofta i anslutning till försök att förklara varför en situationsbunden 
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mening inte går i linje med moral och politiska åsikter som återfinns i det globala 

meningssystemet. Detta indikerar att det skapats en diskrepans mellan de båda 

meningssystemen och som förklaras av Miriam genom resonemanget; om man inte varit med 

om denna typ av trauma innan har man heller inga ramar för hur man ska hantera upplevelsen. 

Ens tidigare upplevelse kring hur saker och ting förhåller sig utmanas i och med att en själv 

utsätts, och man behöver förhålla sig till en värld där saker man aldrig trott skulle hända en 

själv ändå har hänt.  

Alltså. Jag hade liksom aldrig kunnat trott att en person skulle kunna göra så mot mig. 

Och jag tror att det tyvärr är en erfarenhet som man kanske behöver, som man lär sig 

något av och som kanske väldigt många också har. Och att man inte förstår det förrän 

man har fått den erfarenheten. Typ. Jag tänker att jag var väldigt godtrogen och att jag 

var för snäll. Och att det är det som gjorde att jag hamnade där jag var. (Miriam) 

Innan någon har gått över en gräns så vet man inte att den gränsen finns, för man har 

aldrig varit med om ett sådant övertramp. Men efter att man har gjort det så är det som 

att man har en gräns som man bevakar /…/ Så det skulle jag säga, att i och med att 

någon går över ens gräns så lär man sig också att man har en gräns och man kan vakta 

den gränsen på något sätt. (Miriam) 

Saharas berättelser som är av existentiell karaktär är centrerad kring självet och självet 

i världen. Hon beskriver det fria rummet, och att förövaren som utsatte henne för sexuella 

ofredanden tog detta ifrån henne; nu är inte längre världen och hennes grannområde hennes. På 

samma sätt beskriver hon sin sexualitet, att hon som kvinna inte själv är ägare och har 

bestämmanderätt över sin sexualitet.  

Det kändes, det känns ju som att typ som att ens sexualitet tas ifrån en, eller tas som 

gisslan. För det var ju så obvious att han liksom såg mig liksom på ett sexuellt sätt. Tog 

för sig av min kropp och tafsade och smiskade och liksom. (Sahara)  

Miriam, Sahara, Laila; Överanpassning. De delar av berättelserna som inte betonar 

en olöst konflikt eller diskrepans mellan de två meningssystemen beskriver ett 

meningsskapande präglat av överanpassning där den situationsbundna meningen generaliserats 

till att gälla även andra situationer och i en förstärkt form. Här beskrivs av samtliga respondenter 
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en ökad skepsis mot män generellt, där respondenterna beskriver en ökad vaksamhet i umgänge 

med män samt en känsla av förakt och ogillande.  

Sen tror jag liksom som det som jag sa förut att jag har en ganska, män har väldigt 

väldigt mycket att bevisa för mig för att jag tänker att de flesta bara är dumma i huvudet 

typ eller bara att dom gör så jävla dumma saker, och den bilden är ju förstärkt för man 

får ju bekräftat att såhär, det har hänt så mycket skit och det händer fortfarande så 

mycket skit. Och det känns ju bara sjukt deppigt.. ja så lite hopplöshet tror jag att det 

också är kopplat till. (Laila) 

Nämen om jag tänker på det jag tycker är meningen med livet så är ju dom 

mellanmänskliga relationerna, och det har jag nog tänkt väldigt länge på något sätt. Det 

här var vi ju inne på förut med vad som gör livet meningsfullt. Men jag tror att jag efter 

den här händelsen har blivit väldigt mycket mer, alltså att jag, inte kanske kalkylerande, 

eller jo till delvis kalkylerande men att man får fundera på att man inte ska bli utnyttjad 

i dom mellan mänskliga relationerna. Att man måste ta hand om sig själv och se till sig 

själv. (Miriam) 

Ett annat tema som faller in under överanpassning är ett undvikande eller förändrat beteende, 

en generaliserad känsla av otrygghet och att det kan hända vem som helst när som helst. Denna 

känsla har för Sahara gett upphov till ett undvikandebeteende där hon numer undviker vissa 

sorters kläder och vissa platser.  

Men jag är så i den beredskapen, jag är så rädd för att det skulle hända igen och hur det 

ska kännas att hur arg jag ska bli. Så jag känner liksom inte, jag pallar inte att utsätta 

mig själv för risken så jag blir så, jag kommer inte springa runt i tights just i det där 

området. (Sahara) 

Miriam; Anpassning. I vissa fall har meningsskapandet hos Miriam gett upphov till en 

mer adaptiv anpassning där konflikten minskat mellan det globala och det situationsbundna 

meningssystemen. Diskrepansen har minskat genom att meningssystemen tillåtits att mötas, 

och de har anpassats snarare än förändrats. 

Jag tror ju att jag har agens liksom, att jag kan agera, att jag kan påverka mitt liv. Men 

jag kan ju aldrig riktigt påverka den kontexten jag hamnar i. När det gäller sådana saker, 

personer som tar sig friheter med en. (Miriam) 
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Laila; Avsaknad av initierad meningsskapandeprocess. För Laila, som i den aktuella 

berättelsen inte upplevde hot, upplevde därför inte heller konflikt mellan de båda 

meningssystemen. Det hon fick erfara upplevdes som helt normalt, mycket skamfyllt men en 

del av tillvaron. Utifrån hennes tolkning blir inte heller konsekvenserna av denna händelse så 

omfattande utan det noteras och så går hon vidare utan efterföljande komplikationer.  

Det var ett sådant ”killbus” men jag vill liksom inte, det är bara så sjukt. Men det var 

väl så jag tänkte då, alla killar bara sprang runt och typ tafsade på folk hit och dit. (Laila) 

Förändringar i meningssystemet genom #metoo 

Laila; Metoo-rörelsen ökade känslan av förtryck. Laila, vars erfarenhet inte 

initierade någon meningsskapandeprocess, berättar vidare i intervjun om ytterligare 

erfarenheter av sexuella ofredanden och sexuella trakasserier. Erfarenheter som till skillnad från 

den första skapade mycket känslor och funderingar. Många av de sexuella ofredanden som Laila 

upplevt och som satt djupa spår hände från 20-årsåldern och framåt och är associerade till 

hennes sexuella läggning och att män vid flera tillfällen i offentliga sammanhang sexualiserat 

hennes kärlek. Med dessa händelser i ryggen blev #metoo-rörelsen initialt en positiv upplevelse 

som reducerade skam och skuld, men ju större rörelsen blev och ju mer närvarande den blev i 

hennes liv desto starkare negativa känslor drabbades hon av. Idag känner Laila stor ilska och 

frustration över patriarkala strukturer och män generellt har mycket att bevisa för att uppfattas 

som annat än onda.  

Sahara; Skamfullt att vara kvinna. För Sahara blev konsekvenserna av #metoo 

blandade. Visserligen reducerade rörelsen skam och skuld kopplat till den specifika händelsen 

och andra händelser genom livet men mest upplevde hon att det bekräftade redan existerande 

tankar och upplevelser kring patriarkalt våld och förtryck. Det var en positiv upplevelse initialt, 

men fick henne även att tänka på tidigare händelser i tonåren som hon i stunden de hände 

upplevde som normala, men som i ljuset av #metoo omtolkades som hotfulla och statuerande 

av ett manligt förtryck. Bland annat berättar hon om en händelse som hon upplevt som hon i 

stunden bara upplevde som skamfull, men som hon omvärderat i och med #metoo-rörelsen och 

numer känner starkare negativa känslor kring men som inte i lika stor utsträckning är 

skambelagda.  
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Och då minns jag att jag skämdes, över liksom. Hade det liksom, det blir ju extra 

känsligt eftersom jag var så ung, men man kan ju tänka ”men gud det är ju han som ska 

skämmas” men jag minns att jag typ skämdes över att jag liksom ens existerade som 

kvinna liksom. Man satt där och var kvinna, det var jobbigt och skamligt. Och det är ju 

bara ett exempel, det är ju så mycket som man bara tänker att, det är så mycket alltid 

som har varit på killars villkor. Så är det ju fortfarande i jättehög utsträckning. (Sahara) 

Miriam; Jag som en del av det kollektiva. För Miriam skapade #metoo-rörelsen en 

starkare känsla av att vara del av ett kollektiv; att vara en av alla kvinnor som blivit utsatt för 

patriarkalt förtryck. Rörelsen blev hjälpsam för henne då de blev tydliggörande vad som är rätt 

och fel. Den gräns som skapades när hon blev utsatt för sexuellt ofredande blev lättare att 

applicera på andra händelser, de som tidigare varit i gråzonen och som hon tidigare 

normaliserat. Rörelsen fick henne att omvärdera tidigare händelser som hon, liksom andra som 

varit unga kvinnor, utsatts för och som sedan inte vetat var gränsen går mellan felaktigt och 

acceptabelt beteende. Med historierna som #metoo lyft fram, menar hon, är det lättare att vara 

förberedd på potentiella framtida händelser, och då veta var gränsen går mellan rätt och fel.  
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Diskussion 

Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att samla in berättelser om sexuella ofredanden och sexuella 

trakasserier och reaktioner efter #metoo-rörelsen och undersöka hur respondenterna hanterade 

upplevelsen utifrån sitt meningssystem, om meningssystemet förändrades och hur #metoo-

rörelsen sedan påverkade meningsskapandeprocessen. Utifrån detta syfte har flera fynd 

utkristalliserats och presenterats. Nedan följer resultatet av analysen diskuterat utifrån teori och 

tidigare forskning.  

Analysen visar att respondenterna befinner sig i olika delar av 

meningsskapandemodellen (se Figur 1) simultant, både utifrån vilken aspekt av händelsen det 

gäller, men också beroende på vilken kontext och vinkel händelsen och upplevelserna beskrivs 

utifrån. Vi återfinner historier både där det skett en lyckad anpassning mellan den 

situationsbundna meningen och den globala meningen samt berättelser om situationer där det 

finns en diskrepans där emellan. Vi finner exempel på både medvetna metoder (som att lära sig 

försvar och säga tröstande ord till sig själv) och omedvetna metoder (exempelvis känslomässiga 

förändringar) för återhämtning av meningssystemet. Vi får även följa med i bearbetande 

tankeprocesser och i sökandet efter begriplighet/signifikans. Utsagorna ger exempel på 

acceptans, förståelse, försoning och när tro, mål, syfte och identitet förändrats i den globala 

meningen. I det tre respondenternas berättelser har samtliga delar från Parks (2010) modell 

återfunnits, så när som på assimilering (att den situationsbundna meningen förändras för att inte 

hota det globala systemet).  

Det finns med i informanternas globala meningssystem att strukturellt sett är kvinnor 

mer utsatta än män i samhället, dock återfinns en tydlig tanke att ”det händer inte mig”. När det 

sedan händer blir det svårt att se sig själv utifrån den strukturella världsbild som initialt finns 

och det skapas en svårighet att se sig själv i denna yttre värld, i samhällssystemet. Tolkningen 

av situationen blir jagcentrerad istället för strukturell, där utsagorna innehåller delar av 

förklaringar kring att de själv bär skulden genom att de sett ut på ett visst sätt eller med sitt 

beteende skapat situationen där de sedan blev offer. Här skapas en diskrepans mellan 

världsbilden som ”patriarkatet fullt av kvinnoförtryck” och den spontana känslan av skam och 

skuld. Denna diskrepans stämmer in på diskrepansen mellan situationsbaserad mening och 

global mening, och behöver i teorin reduceras (Park, 2010). Diskrepansen återfinns exempelvis 
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i hur Sahara uttrycker sig; ”jag känner skam över att jag känner skam”. Den situationsbundna 

skamkänslan rättfärdigas inte av det globala systemets världsbild att skam är en felaktig känsla 

i situationen. 

 Diskrepansen i Saharas berättelse liknar ett av de sätt att göra mening på som Lim et 

al. (2015) finner i sin studie; att mening inte ännu gjorts. Även att lägga skulden på sig själv 

och att brottet normaliserats är exempel på meningsskapande som återfinns i Lim et al. (2015) 

såväl som i berättelserna i den aktuella studiens material. Detta gör det därför rimligt att anta 

att Parks (2010) modell om meningsskapandeprocessen samt den teoretiska grunden om 

traumateori är relevant för offer utsatta för sexuella ofredanden. Detta stämmer in på det 

resonemang som Park (2010) för när hon hänvisar till traumateori och menar att människor 

generellt har ett meningssystem med antaganden att världen är rimlig och förutsägbar, och att 

dåliga saker händer dåliga människor och att de själva generellt är goda. Ett sexuellt ofredande 

exempelvis, står därför i kontrast till det rådande meningssystemet och antagandet att man är 

en bra person i en värld där goda saker händer bra människor.  

Genomgående finns fynd som bekräftar Radomski (2018); ju mer hotfull händelsen 

upplevs och ju starkare reaktioner av negativa känslor (rädsla, hjälplöshet, skräck), desto färre 

adaptiva former av meningsskapande (det vill säga assimilering och överanpassning). Samma 

forskning visar också på komplexiteten i meningsskapande då människors tolkningar av sina 

traumaupplevelser kan innehålla flera olika sanningar simultant (Radomski, 2018). Att fler än 

en typ av meningsskapande kan identifieras i respondenternas utsagor skulle, enligt detta 

resonemang kunna indikera att de befinner sig i meningsskapandeprocessen snarare än att 

mening är skapat.  

Att de befinner sig i meningsskapandeprocessen blir sedan relevant för hur #metoo-

rörelsens intåg påverkar utkomsten av processen. Utsagorna tyder på att #metoo-rörelsen inte 

initierade någon förändring i meningssystemen, däremot påverkade rörelsen 

meningsskapandeprocessen (som var aktuell för Miriam och Sahara). Lailas berättelse, som inte 

innefattade en upplevde av hot och där händelsen därför inte skapade en 

meningsskapandeprocess, blir istället ett bra exempel på en upplevelse som från början helt 

normaliserats. Lailas globala system innefattar redan dessa aspekter och vetskapen att hon själv 

som kvinna kan drabbas av detta. Upplevelsen av hot infinner sig för henne många år senare, 

när #metoo-rörelsen startade och hon hade erfarit fler upplevelser än den för denna studie 

aktuella.  
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För Miriam och Sahara adderades i och med #metoo-rörelsen ny information till deras 

upplevelse; en känsla av gemenskap. Den starkaste kopplingen som de gör är dock till tidigare 

upplevelser, att de i och med #metoo börjar minnas fler händelser då de blivit sexuellt ofredade. 

Här går det därför att diskutera huruvida #metoo-rörelsen initierar en meningsskapandeprocess 

retroaktivt, att de omtolkar tidigare normaliserade händelser som hotfulla, vilket skapar starka 

negativa känslor som de på något sätt tvingas förhålla sig till. Den första positiva känslan av 

rörelsen har därför delvis bytts ut till en olustkänsla, att saker har hänt dem som dom utifrån 

dagens kunskap inte borde ha blivit utsatta för. Detta går i linje med Murphy (2018) som menar 

att meningssystem skapas från en bred bas av upplevelser och kulturella influenser. En kulturellt 

präglad rörelse som #metoo skulle utifrån det resonemanget ha möjlighet att ha inflytande på 

det globala meningssystemet. 

Metoddiskussion 

Viktigt att ta i beaktande utifrån studiens metodval är att respondenterna tillhör en 

homogen grupp; de identifierar sig alla som kvinnor och är alla inom ett åldersspann på fem år. 

Upplevelserna är dock mycket skilda från varandra vilket delvis breddar perspektivet. Då denna 

studie har en kvalitativ ansats behöver inte detta vara problematiskt då metoden inte har någon 

avsikt att generalisera eller jämföra dem emellan. Dock hade det varit intressant att utföra en 

studie med motsatta villkor, en heterogen grupp med homogena upplevelser och där det sexuella 

ofredandet sammanfallit närmre varandra tid. På det sättet skulle det vara enklare att applicera 

Parks (2010) modell på mer liknande villkor.  
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Slutsats 

Sammanfattningsvis återfinns många av komponenterna i Parks (2010) modell även i 

berättelserna för den aktuella studiens respondenter. Centralt är diskrepansen mellan den 

situationsbundna meningen och den globala meningen där respondenterna använt olika 

strategier för att minska denna obalans. Diskrepansen beskrivs som en olöst konflikt där delar 

av berättelsen indikerar att mening har skapats genom att den situationsbundna meningen 

omstrukturerats, medan andra delar av berättelsen visar på motsatsen. De delar av berättelserna 

som inte betonar en olöst konflikt eller diskrepans mellan de två meningssystemen beskriver 

ett meningsskapande präglat av överanpassning. Respondenterna befinner sig i olika delar av 

meningsskapandemodellen simultant vilket indikerar att meningsskapandeprocessen inte ännu 

är fullständig.  
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Bilaga 1 Informationsbrev vid rekrytering 

Hej 

Som student inom religionspsykologi har jag kommit att intressera mig för kärnan hos 

människan, hur hon förstår sig själv och sin omvärld utifrån samhällets ramar och regler. 

Inom religionspsykologin framhålls att människan måste förstås som en meningssökande 

varelse, och frågor om lidandets mening, döden, ondskan och människans ansvar och skuld är 

exempel på grundhot som människan på ett eller annat sätt måste förhålla sig till. Detta skapar 

individuella meningssystem, vilka kan vara associerade till både traditionella religioner, 

innehålla olika element fragmententerat eller kombinerat, eller vara helt frånkopplat religiös 

betydelse (DeMarinis, 2008).   

Tillsammans med min handledare, Mikael Lundmark, (institutionen för idé- och 

samhällstudier, Umeå universitet) driver jag en studie om meningssystem hos människor som 

blivit utsatta för sexuella ofredanden. Studien utförs genom intervjuer där studiens deltagare 

dels ombeds översiktligt berätta om händelsen när ofredandet ägde rum, och dels ombeds 

besvara mer specifika frågor om sitt meningssystem samt meningssystemet i relation till 

upplevelsen kring ofredandet. Intervjuerna spelas in och beräknas ta cirka en timme. 

Intervjuerna kommer att skrivas ned efter intervjutillfället och behandlas tillsammans med 

inspelningen konfidentiellt. I det färdiga arbetet kommer inte de intervjuade personerna att 

kunna identifieras.  

Jag söker dig som innan 2017 blivit utsatt för sexuellt ofredande och känner dig 

bekväm med att prata om händelsen och upplevelsen av den. Din medverkan är frivillig 

men det skulle vara av stort värde att få ta del av dina erfarenheter. Du kan när som helst välja 

att avstå från fortsatt deltagande i studien utan att behöva ange orsak till detta.  

Om du har några frågor är du välkommen att kontakta mig eller min handledare. 

 

Med vänliga hälsningar  

Ulrika Stenhamre  Mikael Lundmark, Handledare 

Umeå Universitet  Lektor i religionsvetenskap 

ustenhamre@gmail.com   Institutionen för Idé- och samhällstudier 

0707731024   Umeå universitet 

   mikael.lundmark@umu.se 

 

Källa: DeMarinis, V. (2008). The impact of postmodernization on existential health in 

Sweden: psychology of religion’s function in existential public health analysis. Archive for 

the Psychology of Religion, 30, 57-74 
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Bilaga 2 Intervjuguide 

Semistrukturerade intervjuer, med frågor där vissa är öppna och andra varierande grad styrda, 

med plats för följdfrågor för att fördjupa respondentens svar. Det är helt okej att göra mindre 

avstickare från frågorna om något intressant framkommer, dock inte på bekostnad av att 

övriga frågor. Intervjuguiden följer frågeställningens struktur med tre stycken delar, en för 

varje fråga. Intervjun beräknas ta ungefär en timme, men vi avslutar när vi känner oss färdiga.   

Innan vi börjar 

- Mitt namn 

- Kandidatuppsats i rel.psyk.  

- Jag skriver mitt arbete om något som kallas meningsskapandeprocesser. Här i relation 

till sexuella ofredanden och #metoo-rörelsen.   

- Mer än så är inte nödvändigt att du vet innan vi genomför intervjun, men om du vill 

kan jag berätta lite kort när vi är färdiga, och så får du självklart läsa uppsatsen så 

småningom.  

- För att kunna vara med i denna studie krävs det att du innan 2017 blev utsatt för 

sexuellt ofredande (som upplevdes som en kris/trauma) och känner sig bekväm med 

att prata om händelsen och upplevelsen av den, stämmer detta in på dig? 

Informerat samtycke 

- Det är helt frivilligt att delta i denna intervjustudie 

- Du kan när som helst avbryta din medverkan utan att uppge något skäl och jag raderar 

då inspelningen omedelbart. 

- Jag kommer att spela in intervjun, och inspelningen kommer att behandlas så att inte 

obehöriga kan ta del av det. 

- Intervjun kommer att anonymiseras och personliga inslag kommer att tas bort.  

- Resultatet från arbetet kommer inte att publiceras i någon tidskrift men räknas som en 

offentlig handling eftersom den är skriven via universitet.  

- Resultaten kommer endast att användas i forskningssyfte.  

- Information om stödlinje för personer som utsatts för sexuella övergrepp/sexuellt våld 

eller dylikt. Föreningenstorasyster.se, chatten är öppen 20-22 mån-to och 16-18 

söndag. 

➔ Vill du delta i denna studie?  

- Någon fundering innan vi börjar? 

• Meningssystem 
Mål (här eller i framtiden, hälsa, relationer, kunskap, prestation).  

Tro (rättvisa, sammanhållning, individuella åsikter) 

Livets syfte och meningsfullhet (individens känsla kring syfte och riktning där ens handlingar härleds mot 

dessa mål) 

- Har du något mål som du strävar mot just nu? 

(hälsa, relationer, kunskap, prestationer) 



34 
 
 

 

Vad betyder det målet för dig personligen?  

Har målet förändrats genom tiden, och vad tror du påverkar målet till 

förändring? 

- Vad tänker du att du vill du vara för slags människa? (regler moral) 

Gör du något för att leva utefter det? 

Är det något du gör som går emot det? 

Hur blir det?  

- Vad tycker du är en meningsfull tillvaro? (litet som smått, fysiskt eller psykiskt) 

Strävar du mot detta? 

Finns det regler/moraliska regler kopplade till detta? 

- Har livet ett syfte?  

Varför/varför inte? 

- Vad har du för relation till religion/spiritualitet?  

Ponera att allt det du tror på och lever utefter skulle kokas ihop till en ny 

religion, finns det några grundpelare/begrepp i det manifestet? Vilka? 

- Nått mer att tillägga till detta? 

 

• Berättelse om sexuellt ofredande  

 

potentiellt stressande händelse sker 

inledande bedömningar (hotande, kontrollerbar, varför, konsekvenser)  

inledande bedömningen = globala meningssystemet? Ju mer diskrepans desto mer hotfullt  

 

- Berätta lite kort om händelsen då du blev sexuellt ofredad.  

Var det hotfullt? 

Följdfrågor för att få en bra men kortfattad bild av händelsen 

- Hur upplevde du situationen? (skam, ilska, förnedring etc)  

 

• Berättelse om meningsskapandeprocessen 
 

minska skillnaderna mellan den inledande bedömningen av händelsens innebörd och det globala 

meningssystemet 

Processen kan ske automatiskt och omedvetet eller avsiktligt och medvetet  

Minska diskrepansen = något måste förändras genom någon form av förståelse eller bearbetning.  

Mening har skapats. Begriplig/accepteras/integrerats i identiteten/etc  
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- Berätta lite om tiden direkt efter,  

- Vad använde du för strategier för att hantera upplevelsen? (beteenden, tankar, känslor) 

Fungerade strategierna?  

Hur gjorde du för att gå vidare? 

- Hur ser du på dig själv i relation till det som hände? 

Är det någon skillnad på upplevelsen du har av dig själv nu från hur du 

upplevde dig själv innan? I så fall vilken? 

- Har du eller har du haft tankar kring, eller försökt förklara, varför detta drabbade just 

dig eller varför det skulle hända just då? 

Om ja, har du hittat svar på det?  

- Tänker du att det finns någon orsak till vad som hände den gången? 

Vilken orsak? 

Finns det någon/något som bär ansvaret för händelsen? 

- Vad mer kan du berätta som hjälper mig att förstå det fundamentala i din berättelse 

och vad din upplevelse betytt för dig i ditt liv i allmänhet? 

• #metoo-rörelsen 

- Oktober 2017 startade #metoo-rörelsen, känner du till denna? 

- Berätta lite kort om dina upplevelser av rörelsen.  

- Påverkade rörelsen dig på ett personligt plan? 

 Så fall, på vilket sätt? (självuppfattning/självförtroende/självet i relation 

till omvärlden)  

- Förändrades din upplevelse av det sexuella ofredandet på grund av #metoo-rörelsen? 

I så fall, på vilket sätt? 

- Har du några tankar om #metoo-rörelsens konsekvenser utifrån det samtal vi hade 

innan kring (plocka upp något vi pratat om tidigare)? 

- Om du skulle vara med om samma sak nu efter #metoo-rörelsen som det sexuella 

ofredandet du var med om innan, tror du att du skulle hantera det på något annat sätt? 

 Om ja, vad skulle vara anorlunda? 

Avslut 

- Det börjar bli dags att avrunda, är det något mer du skulle vilja tillägga som inte redan 

framkommit under intervjun? 

- Hur har det varit att svara på dessa frågor? 

- Så då känns det okej att avsluta nu? 

➔ Tack för ditt deltagande! 
 

 

 


