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1. Inledning 
I Sverige görs varje år mellan en och två polisanmälningar per 1000 barn under 15 år gällande 
sexuella övergrepp. Mellan 51 och 67 procent av polisanmälningarna har under det senaste 
decenniet gällt misstänkta sexuella övergrepp inom familjen. Den egentliga förekomsten är 
okänd när det gäller brott som sexuella övergrepp vilket bl.a. beror på det stora mörkertalet. 
De flesta övergreppen begås oftast i hemmamiljö av närstående mot barn och unga i 
beroendeställning vilket innebär att det är svårt att bilda sig en uppfattning av problemets 
verkliga omfattning och karaktär (SoS-rapport 2000:1).  
 
Sexuella övergrepp mot barn har varit ett näst intill dolt fenomen i samhället ända in på 1980-
talet. Det har inte varit förrän under de senaste två decennierna som det har uppdagats att 
relativt många barn utsätts för övergrepp, såväl inom som utanför familjen. Enligt Mellberg 
(2002) beror detta samhälliga döljande på att det har funnits ett motstånd i samhället att se 
sexuella övergrepp mot barn som en realitet. Även om det idag ses som ett existerande socialt 
problem som många vill ta itu med, lever motståndet i hög grad kvar. I många fall visar det 
sig att stödet till utsatta barn är långt ifrån självklart (Mellberg 2002). 
 
Enligt Socialtjänstlagen har kommunernas socialtjänst det yttersta ansvaret för att de 
människor som vistas i kommunerna får det stöd och den hjälp som de behöver (SoL 2 Kap 
§2). För socialtjänsten innebär misstanken om att ett barn utsatts för sexuella övergrepp ett 
omfattande ansvar och ska vid misstanke genomföra följande uppdrag:  
• skyndsamt bedöma om misstanken är välgrundad 
• säkerställa barnets skydd 
• genomföra en utredning 
• se till familjens behov av akut psykologisk omhändertagande tillgodoses 
• samt se till att samhällets behov av lagar och förordningar följs. 

(Norström/Thunved, 2003) 
Socialtjänstens uppgift vid misstanke om sexuella övergrepp är att först och främst bedöma 
barnets behov av skydd. I en rapport från socialstyrelsen (2003:107) beskrivs det dock att barn 
som utsatts för sexuella övergrepp inte får den hjälp av de myndigheter som har den 
uppgiften.   
 
Avslöjandet av sexuella övergrepp inom familjen är en svår situation. Liksom andra problem 
rör sexuella övergrepp familjer med en mamma, pappa, barn eller andra konstellationer av 
familjebildning som på olika sätt måste handskas med en kris eller katastrofsituation. Därför 
är det viktigt att man är uppmärksam på att hela familjen där ett barn varit utsatt för ett 
sexuellt övergrepp är i kris och det är därför viktigt att socialtjänsten ser till att det finns 
beredskap för psykosocialt omhändertagande av alla familjemedlemmar. Om det sexuella 
övergreppen sker utanför familjen och förövaren är okänd för barnet utgör oftast familjen den 
bästa stödresursen för barnet. Föräldrarna kan då behöva socialtjänstens hjälp och stöd 
(Erixon/Rydh, 2000). Men om nu inte barnen får den hjälp de behöver från de olika 
myndigheterna som har det syftet vad får då de ickeförövande föräldrarna och andra anhöriga 
för stöd? Vart kan dessa vända sig? 
 
Att familjen och de nära anhöriga är viktiga för omsorgen av behövande familjemedlemmar 
har alltid tagits förgivet. Under de senaste århundradena har emellertid staten och de lokala 
myndigheternas uppgifter på området blivit mer betydelsefulla. 1800-talets 
samhällsförvandling och industrialisering ledde till att nya problem blev synliga. Det började 
då växa fram ett stort antal föreningar som sysslade med välgörenhet, upplysningsverksamhet 
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och förebyggande hälsovård. Oftast användes begreppet filantropi för dessa verksamheter då 
man organiserade sig för att hjälpa de behövande. Många av dessa föreningar ansåg att 
”fattigvård” bäst bedrevs på ideell basis med kärlek och kristlig barmhärtighet som grund. Det 
var först under perioden 1870-1920 som statens och kommunens ansvar för fattigvården och 
barnavården tilltog. Filantropin fortsatte att ha inflytande men dessa frågor hörde nu till 
statens ansvarsområde (Meuwisse & Swärd, 2000). Sedan dess så har det pågått en diskussion 
om staten och kommunernas ansvar för sociala problem, vem som skall utföra arbetet, det 
frivilligas roll etc. Under efterkrigstiden uppstod en ny typ av föreningar som har fått en stor 
betydelse för den politiska debatten. Dessa var patient-, klient- och föräldraföreningar som 
bildades för att upplysa allmänheten och påverka politiker om villkoren för olika grupper av 
socialt utsatta människor. Intresset för de frivilliga organisationerna har ökat under de senaste 
femton åren. En anledning till detta är att allt fler organisationer producerar välfärdstjänster på 
uppdrag av stat och kommun vilket gör frivilligsektorn allt synligare. Dessutom pågår en 
diskussion i samhället om hur den sociala omsorgen ska organiseras i framtiden och vilken 
roll de frivilliga organisationerna då ska ha (Socialstyrelsen 2004:123). Vi tyckte i och med 
denna bakgrund att det vore intressant att se till en liten organisation som engagerar sig inom 
ett tabubelagt område inom den sociala omsorgen och som i många fall tar vid då samhällets 
resurser inte riktigt räcker till. 
 

1.1 Bakgrund 
Föreningen ATSUB (Anhöriga Till Sexuellt Utnyttjade Barn) i Göteborg är en ideell, religiöst 
och partipolitisk obunden förening som startade sin verksamhet i april 2001 efter en förebild 
av ATSUB i Stockholm. Föreningen grundades av anhöriga som såg att behovet fanns samt 
att man ville hjälpa andra som eventuellt befann sig i en liknande situation. Som anhörig 
räknas alla personer som finns runt det utsatta barnet såsom föräldrar, syskon, mor- och 
farföräldrar och andra trygga personer i nära anknytning till barnet. Föreningen består av både 
kvinnor och män där alla har, fast på olika sätt, egna erfarenheter av sexuella övergrepp på 
barn. De känner till övergreppens konsekvenser för barnen och för alla som finns runt det 
utnyttjade barnet. ATSUBs erfarenhet är att när de runt barnet får stöd och stöttning påverkas 
hela familjesituationen, vilket självklart kommer de utnyttjade barnen till godo. De ger även 
barnen möjlighet att träffas och de kan då se att de inte har en stämpel i pannan där det står 
”sexuellt utnyttjad”. Verksamheten består av enskilda stödsamtal, stöd och hjälp vid kontakt 
med myndigheter samt annan verksamhet som läger, föreläsningar mm. De anhörigas behov 
är mycket skiftande beroende på var i processen de befinner sig. En del har små barn och 
misstänker eller har precis upptäckt de sexuella övergreppen, en del befinner sig i olika 
rättegångsprocesser och vårdnadstvister och tvingas lämna ut barnet till umgänge med 
förövaren, en del barn berättar först efter flera år och andra först som vuxna. Föreningen ser 
att behovet av stöd ökar för varje år som går, år 2005 hade man t.ex. över 3500 kontakter med 
anhöriga enbart via telefon och e-post (ATSUB, 2005).   
 
Utifrån denna bakgrund vill vi undersöka hur de anhöriga upplever de stöd som de får från en 
förening som ATSUB. Med anhöriga menar vi föräldrar till barn som har blivit utsatta för 
sexuella övergrepp. Vi anser att denna undersökning kan vara relevant inte bara för ATSUBs 
fortsatta arbete utan också för oss själva som blivande socialarbetare i och med att vi 
garanterat någon gång i vårt yrke kommer att stöta på denna problematik. Det är ett ämne som 
har berörts relativt lite under utbildningens gång men som ändå är ytterst relevant. Kan vi med 
denna uppsats bara uppmärksamma en av våra klasskamrater om att inte begå samma misstag 
som gjorts av de socialarbetare som vissa av våra intervjudeltagare har råkat ut för så är vi 
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nöjda. Vi tycker även att undersökningen är relevant för att uppmärksamma politiker och 
kommuner på föreningens existens och det eventuella behov de tillgodoser.   
 

1.2 Syfte och frågeställningar 
Vårt syfte med studien är att beskriva några anhörigas behov av föreningen ATSUB samt att 
undersöka några anhörigas egna upplevelser av det stöd och bemötande de får och har fått av 
föreningen samt andra instanser. 
 
Utifrån detta syfte kommer vi att utgå från följande frågeställningar: 

- Hur beskriver de anhöriga sina situationer när de sökte stöd hos ATSUB? 
- Hur har de anhöriga upplevt stödet och bemötandet från andra instanser? 
- Har stödet från föreningen bidragit till någon förändring av deras situationer och hur 

har då denna förändring sett ut? 
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2. Metod 
Utifrån studiens syfte och frågeställning har vi använt oss av litteraturstudier samt valt en 
kvalitativ forskningsmetod. Syftet med kvalitativa undersökningar är att bilda sig en 
uppfattning om ett fenomen eller olika aspekter av samma fenomen samt att klargöra dess 
karaktär eller egenskaper (Widerberg, 2002). Vi anser därmed att denna metod på bästa sätt 
kan besvara studiens frågeställning då vi vill att de anhöriga själva beskriver sina upplevelser 
och erfarenheter kring det stöd och bemötande som de har fått och får från föreningen samt 
från andra instanser. Vi ville få en så korrekt bild som möjligt där de anhörigas verklighet 
beskrivs av dem själva, utan givna svarsalternativ. Intervjuformen är delvis strukturerad som 
enligt Kvale (1997) utgår från teman och förslag till relevanta frågor men samtidigt ger en 
möjlighet att ändra frågorna till dess form och ordningsföljd om det behövs. Respondenten får 
även en chans att fördjupa och förklara kring de frågor som ställs eller uppstår under 
intervjuns gång, vilket vi anser minimerade risken för missförstånd.  
 

2.1 Avgränsning  
När vi började med uppsatsarbetet var vi medvetna om att det fanns relativt lite forskning om 
just de anhöriga till sexuellt utnyttjade barns situation. Desto mer finns kring just de utsatta 
barnen och förövarna både inom nationell och internationell forskning. Vi har med hjälp av 
vår forskningsöversikt studerat relevant forskning och aktuella teoretiska utgångspunkter för 
vår uppsats för att få en bild av hur de ickeförövande föräldrarnas behov av stöd ser ut och 
vad som erbjuds.  
 
De personer som ingår i vår studie är anhöriga, framförallt mammor, till sexuellt utnyttjade 
barn som utsatts för allt från rena incestuösa övergrepp till överfallsvåldvåldtäkter. Alla 
anhöriga är och har varit aktiva besökare hos föreningen ATSUB. De intervjuade personerna 
representerar en relativt stor variation i ålder. 
 

2.2 Litteraturinsamling 
Litteraturinsamlingen har skett genom sökningar via olika sökmotorer på Mittuniversitetets 
bibliotek; MIMA och LIBRIS, Göteborgsuniversitets GUNDA samt Karlstads Universitets 
litteratursök. De sökord som har använts är sexuella övergrepp mot barn, övergrepp mot barn, 
incest, familj och anhöriga, bemötande, trauma och kriser 
 

2.3 Urval 
För att få tag på intervjupersoner vände vi oss till föreningen ATSUB i Göteborg. Själva 
urvalet av intervjupersoner var vi inte delaktiga i. Vi informerade ATSUB om att vi ville 
intervjua anhöriga till sexuellt utnyttjade barn om hur det stöd och bemötande som de har fått 
har sett ut. Stödpersonerna i föreningen valde själva ut personer utifrån vissa premisser: att 
personen är stabil och har kommit så långt fram i sin bearbetning av det som har skett, att 
hon/han orkar genomföra en intervju utan att själv ta skada, att det skulle vara så olika fall 
som möjligt, var de olika personerna befann sig i processen samt att personerna har en 
tillräcklig styrka och förmåga att kunna uttrycka sig och förmedla sina upplevelser. Eftersom 
det är ett känsligt ämne var det viktigt att omsorgsfullt välja ut intervjupersonerna. Efter att 
föreningens stödpersoner kommit fram till ett visst antal som kunde tänkas ställa upp skickade 
de ut en förfrågan till dessa och sex personer valde att ställa upp på intervjuer. Samtidigt 
informerades de tillfrågade om syftet med intervjuerna. Det vi kan vara kritiska till är att det 
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inte var en ren självselektion då vi inte skickade ut förfrågan till alla föreningens anhöriga. 
Det vi ville undvika var att intervjua personer som tror sig vara längre i 
bearbetningsprocessen än vad de egentligen är. Därför var det viktigt att de på ATSUB med 
sin kompetens och erfarenhet var med och sållade bland dem som kunde tänkas ställa upp. 
Vid kvalitativa undersökningar är syftet att man ska få en bättre förståelse av vissa faktorer 
och därmed kommer inte den statistiska representativiteten i fokus. Det är enligt Holme & 
Solvang (2001) praktiskt omöjligt att förena detta med ett djupgående studium av personers 
upplevelser och medvetenhet av sig själv. Man vill i kvalitativa undersökningar få tag i 
personer som man utifrån vissa underliggande sociala förhållanden anser kan ge en mer 
nyanserad bild av den företeelse man studerar. Författarna skriver vidare att oavsett vilken 
urvalsmetod man använder sig av måste man försäkra sig om ett urval som passar den 
undersökningen man ska genomföra (Holme & Solvang, 2001).  
 

2.4 Tillvägagångssätt 
Efter att intervjupersonerna har gett sitt samtycke till medverkan har kontakten för att 
bestämma lämplig tid och plats för intervjun skett via ATSUB. Under intervjuerna har vi 
utifrån Kvales (1997) rekommendationer skapat en så trygg atmosfär som möjligt genom att 
hålla intervjuerna i lokaler tillhörande ATSUB, bl.a. därför att det är en neutral mark för 
informanterna men ändå välkänd, för såväl dem som oss. Avsikten med detta har varit att 
skapa en intervjusituation som präglas av tillit eftersom ämnet och upplevelsen som 
diskuteras under intervjun är känslig.    
 
Innan vi satte igång med intervjuerna informerade vi respondenterna om etiska regler för 
intervjuns genomförande som tystnadsplikt, anonymitet, hur länge intervjun kommer att pågå, 
hur intervjumaterialet kommer att dokumenteras och vem mer än intervjuaren som kommer 
att ta del av materialet. Utifrån Kvales (1997) tre nämnda etiska riktlinjer började vi med att 
förklara för informanterna om undersökningens generella syfte. Informationen vi gav har varit 
allmän för att inte styra resultaten. Vi informerade även om att deltagandet är frivilligt och att 
de när som helst har rätt att avbryta sin medverkan. Utifrån konfidentialiteten informerade vi 
respondenterna om att deras deltagande är anonymt och att inget i uppsatsen som innehåller 
detaljer som gör att personen går att identifiera kommer att publiceras. Deras uppgifter 
kommer att avkodas och ändras för att undvika igenkännande. Enligt Kvale (1997) har frågan 
om konfidentialitet ett nära samband med frågan om sekretess så för att tydliggöra detta skrev 
vi båda på föreningens egna papper om tystnadsplikt. Varje intervju spelades in på band vilket 
vi upplyste om samt att denna ljudupptagning kommer att förstöras efter att materialet har 
bearbetats. Respondenterna har även informerats om att de kommer att bli kontaktade när 
undersökningen är klar för att ta del av studiens slutresultat, samt för att verifiera om vår 
tolkning och presentation av intervjumaterialet är i överensstämmelse med dem.  
 
Eftersom en intervju om egna upplevelser kan väcka blandade känslor hos respondenten 
ansåg vi samt stödpersonerna på ATSUB att de skulle vara anträffbara efter genomförd 
intervju, utifall respondenterna skulle behöva stöttning efter intervjun. Detta var inte bara en 
trygghet för respondenterna utan också för oss som intervjuare.  
 
Vi hade arbetat fram ett antal frågor som intervjun skulle utgå ifrån (se Bilaga 1). Själva 
intervjuerna har skett i form av en konversation där respondenterna tilläts tala utan avbrott 
och där våra frågor inte har ställts i någon speciell ordning utan har inflikats där det har varit 
lämpligt. Intervjuerna har endast avbrutits för att styra tillbaka till det tema som vi har 
fokuserat på.   
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2.5 Bearbetning och analys 
Syftet med den kvalitativa forskningsintervjun är som sagts att bilda sig en uppfattning om 
olika fenomen. Analysen av data handlar om att kategorisera den insamlade informationen 
med syftet att beskriva det som man har hittat. Data bearbetas för att göra materialet 
överskådligt. All analys innebär att man förenklar och gör det möjligt för forskaren att 
använda insamlade data för att belysa problemställningen (Halvorsen, 1992). Först måste man 
strukturera det stora och gedigna intervjumaterialet för analysen. Våra intervjuer spelades in 
på band som sedan renskrivits ordagrant av den intervjuaren som höll intervjun. Enligt Kvale 
(1997) börjar analysen redan vid utskriften av intervjuerna då överföringen från tal till skrift 
är en tolkande process i sig. Nästa del består av en kartläggning av materialet så att det blir 
lättare att analysera, t.ex. genom att ta bort överflödigt material som avvikelser och 
upprepningar samt att skilja på väsentlig och oväsentlig data utifrån uppsatsens syfte. Under 
själva analysarbetet utvecklas innebörden i intervjuerna, den intervjuades egna uppfattningar 
klargörs och ger forskaren nya perspektiv på fenomen (Kvale, 1997)   
 
Vi har tillämpat ad hoc metoden, som Kvale (1997) beskriver som ett eklektiskt 
tillvägagångssätt där tolkning görs genom sunt förnuft och att man kan växla mellan olika 
metoder för analys. Vi har alltså inte använt oss av någon standardmetod för analysen av 
intervjumaterialet utan växlat mellan olika. Efter att intervjumaterialet har skrivits ned 
ordagrant inklusive eventuella pauser och upprepningar har vi läst igenom samtliga intervjuer 
ett flertal gånger. Första genomläsningen gjordes för att få ett allmänt intryck. Vid de andra 
kodades intervjuerna utifrån intressanta teman, svar på våra frågeställningar, typiska ordval 
och återkommande utryck som vi tyckte var relevanta. Syftet med detta var att hitta 
förbindelser och strukturer som var av betydelse för uppsatsen och som skulle kunna 
användas som underlag till djupare tolkning av t.ex. vissa kommentarer.  
 
Efter att kodningen har gjorts så har vi gått tillbaka till särskilda avsnitt som vi fann relevanta 
för uppsatsen. Genom att uppmärksamma mönster och olika teman kunde vi se vad som hörde 
ihop med vad och som vi sedan kopplade ihop med den litteratur vi har granskat. 
 
I kapitlet Empiri redovisas den deskriptiva delen av intervjumaterialet. Denna information 
återges i en växlande form mellan citat och egen återgivning. De citat som vi har valt att 
återge är det mest väsentliga ur intervjumaterialet. 
 

2.6 Metodproblem 
Metodproblem som har uppstått är bl.a. att valet av litteratur har varit begränsat p.g.a. att det 
inte finns så mycket skrivet om anhörigas situation vid sexuella övergrepp. Vi har även haft 
ett bortfall av respondent. Vi skulle intervjua anhöriga till sexuellt utnyttjade barn, men i och 
med detta bortfall dagen innan intervjutillfället fick vi intervjua en yngre kvinna som själv 
blivit utsatt för sexuella övergrepp. Hon är också anhörig på det sättet att hennes syskon också 
har blivit utsatta.      
 
Vi är medvetna om att resultatet från denna uppsats inte kan generaliseras dels för att vi har 
använt oss av relativt få intervjupersoner som inte valts ut slumpmässigt från en hel 
population utan efter vissa kriterier. Dessa personers egna upplevelser och erfarenheter kan 
dock leda till värdefull kunskap om hur de anhöriga upplever stödet och bemötandet från en 
frivilligförening. Men resultatet från detta självvalda urval kan inte statistiskt generaliseras för 
alla medlemmar i föreningen, vilket inte heller har varit vår avsikt (Kvale, 1997).  
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2.7 Validitet och reliabilitet 
Begrepp som validitet, representativitet och reliabilitet har enligt Widerberg (2002) inte 
samma innebörd i en kvalitativ studie som i en kvantitativ. Men den kvalitativa forskaren 
måste i likhet med den kvantitativa forskaren naturligtvis vara både saklig och tillförlitlig 
(Widerberg 2002). Begreppet validitet betyder giltighet och behandlar frågor som har att göra 
med hur väl man undersöker det man vill undersöka. Med reliabilitet menas hur pålitliga 
mätningarna är, dvs. hur väl man mäter det man vill mäta.  Med hög reliabilitet menas att 
informationen i studien är trovärdig, pålitlig och tillförlitlig. Om studien har hög reliabilitet 
visar den på att en annan forskare skulle kunna göra om studien och då komma fram till 
samma resultat (Halvorsen, 1992). Detta kan dock vara svårt i en kvalitativ studie i och med 
att man kan tolka intervjuerna annorlunda utifrån olika teoretiska begrepp som belyser olika 
företeelser. Det är därför viktigt att man redogör för hela förloppet i uppsatsarbetet dvs. 
förberedelser, datainsamling, tolkning och framställning. 
 
Något som vi har reflekterat över är att om det hade varit andra anhöriga än bara mammor 
som deltagit i intervjuerna hade kanske resultatet sett annorlunda ut. Om t.ex. manliga 
anhöriga hade deltagit hade det möjligen kunnat bidra med andra reflektioner kring stöd och 
bemötande samt andra synvinklar. 
 

2.8 Etiska överväganden  
Vid forskning där man använder sig av individer som informationskällor så har man en 
skyldighet gentemot individerna som deltar i undersökningen. Vi har reflekterat över de 
tidigare nämnda etiska riktlinjerna som Kvale (1997) rekommenderar samt de 
forskningsetiska principer som det Humanistisk-Samhällsvetenskapliga Forskningsrådet 
(HSFR) har formulerat. Inledningsvis gjorde vi ett övervägande om konsekvenserna av 
respondenternas deltagande i undersökningen, att risken för respondenternas deltagande att 
drabbas negativt av undersökningen inte ska vara större än det positiva den tillför. Vi 
bedömde att den positiva utdelningen var större än den negativa risken.  
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3. Tidigare forskning om anhörigas situation 

3.1 Familj 
Enligt Söderquist (1995) förekommer sexuella övergrepp i alla samhällsklasser och i många 
familjer som utomstående betraktar som helt vanliga. Svedin (2002) framhåller att flera 
undersökningar har visat att socialgruppstillhörighet, utbildning, yrke eller inkomst inte har 
någon eller endast ett svagt samband med sexuella övergrepp. Flera analyser av dessa familjer 
har gjorts i ett stort antal undersökningar och i åtskilliga modeller talar man om 
dysfunktionella familjemönster. Familjefaktorer som missbruk och misshandel i familjen eller 
omsorgssvikt hos föräldrarna ökar enligt SoS-rapport (2000:1) markant risken för utsatthet för 
sexuella övergrepp. Svedin (2002) beskriver familjer där ett barn utsätts för sexuella 
övergrepp (vare sig det är incest eller övergrepp från någon utomstående) som mindre 
sammanhållna, mer desorganiserade och generellt mer dysfunktionella än andra familjer. 
Andra forskare talar om att övergreppen fyller olika funktioner i olika familjer, 
konfliktundvikande i den rigida och insnärjda familjen och konfliktreglerande i den kaotiska 
och mer frikopplade familjen (Söderquist, 1995). Andra menar att sexuella övergrepp sker i 
familjer med gränsproblematik i form av rigida och starka gränser mot omvärlden men diffusa 
eller ickeexisterande gränser mellan individerna och mellan varje familjemedlems upplevelser 
av familjen (Lundsbye, 1982). Svedin (2002) menar att äktenskaplig dysfunktion har ett 
relativt stort samband med sexuella övergrepp. Man räknar då med föräldrars skilsmässa eller 
separation och äktenskapliga konflikter. Även familjeförändringar och förekomsten av en 
styvförälder i familjen har ett samband med sexuella övergrepp. Svedin nämner också att barn 
som utsatts för sexuella övergrepp kommer oftare från större familjer, dvs. fler 
familjemedlemmar. Har ett syskon varit utsatt anses det kunna öka risken för sexuella 
övergrepp på andra barn i familjen. Dahlström-Lannes (1994) framhåller att relationerna i 
familjer, där sexuella övergrepp förekommer, är kraftigt störda. Barnen får tillfredsställa 
föräldrarnas behov och ta mer ansvar än vad föräldrarna själva gör.  
 
Ovanstående förklaringsmodeller bygger mycket på familjesystemteori och 
psykoanalytiskteori och i dessa läggs ett stort ansvar på mamman för det som har hänt. 
Mellberg (2002) är kritisk mot dessa förklaringsmodeller som implicit eller explicit lägger 
ansvaret för mannens övergrepp mot barnet på mamman samt lägger skulden på mamman 
som inte har skyddat sina barn. Mellberg menar också att dessa modeller gör antaganden om 
att det är något speciellt med dessa mödrar, att de avviker från det normala att man fokuserar 
på mammans situation och inte på hennes person 
 
Enligt Herman (1992) gör förövaren vid sexuella övergrepp allt för att fly undan ansvaret för 
sitt brott och hans första försvarsmetod är att hemlighetshålla och tysta ned. Om han inte 
lyckas med att hålla offret tyst menar Herman att förövaren försöker se till att ingen lyssnar 
för att minska trovärdigheten hos den som berättar. De argument som förövaren använder sig 
av kan vara allt från högljudda förnekanden till sofistikerade och eleganta bortförklaringar. Ju 
mindre stöd som offret eller vittnet har från sin omgivning desto större chans är det att 
förövarens förklaring av situationen blir gällande. Den anhörige utsätts för manipulation för 
hur hon ska se verkligheten och förövaren gör allt för att få den anhörige att tvivla på sina 
känslor och misstankar. Den anhöriges värld är oftast så komplicerad när det handlar om 
sexuella övergrepp att hon är extra känslig för ett manipulativt beteende, både innan och efter 
uppdagandet (Herman, 1992).     
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3.1.1 Mammornas roll 
Enligt Kreyberg Norman (1995) hamnar mamman lätt i en konfliktfylld situation därför att 
hon å ena sidan får starkt negativa känslor gentemot pappan som förgripit sig på barnet, och å 
andra sidan klandrar hon sig själv då hon inte klarat av att beskydda sitt barn. Hon har ofta 
skuldkänslor för att den som hon har valt som livspartner är den man som nu visar sig har 
utnyttjat deras barn sexuellt. Till detta kan läggas att hon kanske är mycket fäst vid sin man 
och kan därför bli arg på barnet som har ”ödelagt” familjen.  
 
I Nea Mellbergs avhandling ”När det overkliga blir verklighet” (2002) redogörs intervjuerna i 
en kvalitativ studie där tretton mödrar till barn som har utsatts för sexuella övergrepp av sina 
fäder. Mellberg utgår hela tiden i sin avhandling från de anhörigas olika 
giltiggörandeprocesser och aspekter i samband med dessa. Giltiggörandeprocessen handlar 
om att 1) förstå att mannen har utsatt barnet för sexuella övergrepp och 2) förstå sig själv som 
anhörig till ett barn som blivit sexuellt utnyttjad. En viktig aspekt för mammans 
giltiggörandeprocess är om barnet berättar och när, hur och vad det berättar. Att som mamma 
förstå att sexuella övergrepp existerar som fenomen är en sak och att förstå dem i den egna 
vardagsverkligheten med mannen som förövare är något helt annat. När den senare förståelsen 
blir ett faktum försvinner oftast tilliten till mannen och känslor av svek framträder. Hur 
mamman sedan väljer att handla eller inte handla kan också påverkas av oron hur mannen kan 
reagera och vilka konsekvenser det kan få. Om mannen sedan nekar att övergreppen har skett 
kan mamman hamna i en bekymmersam situation där hon tvingas att ta ställning och välja 
mannens eller barnets berättelse (Mellberg,2002). 
 
Mellberg (2002) menar att när ett barn inte mår bra eller klarar sig bra riktas 
uppmärksamheten mot mamman och hennes relation till barnet. Modern får också den 
huvudskakliga uppmärksamheten från sociala myndigheter och psykiatrin. Mödrar bär, i 
tanketraditionen, fortfarande huvudansvaret för omsorgen om barnen vilket gör dem till 
primära måltavlor för kritik om ett barn får problem. Mycket skuld hamnar därmed på 
mamman.  
 
I och med sexuella övergrepp får mammorna ett ansvar att organisera situationen, reda ut vad 
som har hänt och reparera skadan som har skett. Hon har också ansvaret för att förhindra 
ytterligare övergrepp, vilket är ett tungt ansvar när man befinner sig i den redan problematiska 
situationen. Förövaren tycks vara helt befriande från ansvar. Det är ofta alldeles för höga krav 
som läggs/ställs på mammorna. Mammorna ska hjälp sina barn, men de kan inte skydda dem 
mer än vad samhället gör det möjligt för dem att skydda, något som blir tydligt i 
umgängesfrågor där mannen kan tilldömas umgänge med sitt barn trots att misstanke om 
övergrepp föreligger. Det är inte heller alltid så att mammornas bearbetningsprocess ligger i 
fas med samhällets juridiska och polisiära process, vilket bland annat kan få konsekvenserna 
av att en anmälan läggs ner istället för att leda till åtal. De rättsliga och polisiära processerna 
går ofta fortare än den anhöriges giltiggörandeprocess. Den anhörige får inte tillräckligt med 
tid att bearbeta det som uppdagats eller tid till att skifta verklighet (Mellberg, 2002).  
 
Enligt Mellberg (2002) har ett flertal studier visat att de allra flesta mammorna tror på barnet 
och merparten försöker aktivt att skydda det från fortsatta övergrepp. Många mödrar känner 
sig ändå kränkta och ifrågasatta av myndighetspersoner och andra professionella, släktingar 
och vänner. Ifrågasättande och misstänkliggörande från socialtjänstens sida gör att mammorna 
känner brist på stöd och rent av motstånd. Misstänkliggörandet kan ta sig i uttryck genom 
förutfattade meningar, skepsis när mammorna frågar efter personalens kompetens eller bilden 
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av mödrars problem som besvärliga. Många mödrar känner det också som att 
myndighetspersoner sätter förövarens intressen framför barnets (Mellberg, 2002). 

3.2 Stöd och bemötande  
Kreyberg Normann (1995) anser att det är viktigt att man är uppmärksam på att hela familjen 
där ett barn varit utsatt för ett sexuellt övergrepp är i kris, och sannolikt är det fler än barnet 
som behöver hjälp. Syskon har ofta varit vittnen till övergreppen direkt eller indirekt. Vare sig 
syskonen känner till övergreppen eller inte kommer många in i en fas som präglas av 
förnekande. Enligt författaren kan en konflikt mellan syskonen uppstå då syskonet inte tror på 
barnet eller när förövaren förs bort. Det kan också vara jobbigt då det utsatta barnet hatar 
förövaren samtidigt som syskonen älskar samma person. Den idealiserade bild som de flesta 
barn har av sin pappa förstörs som en följd av avslöjandet, något som kan vara en viktig orsak 
till krisreaktionen. Kreyberg Normann (1995) menar därför att det är viktigt att syskon aktiv 
dras med i det efterföljande behandlingsarbetet. 
 
Enligt Kreyberg Normann (1995) tar det lång tid att bearbeta de känslomässiga reaktionerna. 
Mamman har ofta behov av att reda ut sina egna känslor, samtidigt som hon ofta upplever att 
hon dessutom axlar barnets problem. Många mödrar har problem med att tala med barnen 
eller att lyssna till dem. De känner att de inte klarar av att ta emot barnens problem, något de 
får mycket dåligt samvete för. De blir rädda för att gråta så att barnet ser det, av rädsla för att 
belasta barnet med ännu mer skuld. Det är också viktigt att mamman berättar för barnet varför 
hon gråter. Barn måste få hjälp med att förstå att gråten inte beror på att de berättat om 
övergreppen, utan på vad den vuxne gjort mot barnet. Om barnet tror att mamma gråter p.g.a. 
att barnet har berättat om övergreppet, finns risken att barnet drar tillbaka sin berättelse för att 
skydda mamman (Kreyberg Normann 1995). 
 
Enligt Dahlstöm-Lannes (1994) får ofta mammor som är passiva och inte gör något kritik. 
Men de mammor som faktiskt agerar kan ibland bli ännu mer kritiserade. Man ser dem som 
hysteriska och hämndlystna när de blir arga, ledsna och upprörda över vad deras barn utsatts 
för och när de kämpar för sina barns skydd och rättigheter hos olika myndigheter. Ibland kan 
mammorna bli mer utredda än barnen, medan barnen inte utreds alls. Det motstånd 
mammorna möter bidrar till att öka deras vanmakt och aggressivitet (Dahlström-Lannes, 
1994). 
 
I litteraturen tycks man vara överens om att sexuella övergrepp i familjen genomgående 
medför svårare följder än övergrepp som sker utanför familjen. I det senare anser Siedel 
(1991) att de flesta reaktionerna från föräldrarnas sida är skuld för att de har brustit i omsorg 
och övervakning av barnet, blandade känslor inför barnet och inför den utpekade förövaren 
och svårigheter med tanke på polisutredning och möten med polisen. Siedel anser att p.g.a. 
sådana faktorer befinner sig de flesta familjer i kris när övergrepp upptäcks och bör få hjälp 
att hantera situationen. Erixon/Rydh (2000) menar att om de sexuella övergreppen sker 
utanför familjen och förövaren är okänd för barnet utgör oftast familjen den bästa 
stödresursen för barnet. Föräldrarna kan då behöva socialtjänstens hjälp och stöd 
(Erixon/Rydh, 2000).  
 
Svedin (2000) framhåller att det är en viktig och positiv faktor att barnet kan få stöd från den 
icke förövande föräldern. En förälder som upplever mycket stress har dock sämre förmåga att 
stödja sitt barn. Därför anser Svedin är det viktigt att stödja den föräldern och eventuellt också 
erbjuda psykoterapeutisk hjälp.  
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I samband med misstankar om sexuella övergrepp befinner sig alltså barnet och familjen ofta i 
olika kriser samtidigt. För barnet handlar det om själva övergreppet och för de icke-förövande 
föräldrarna om känslor av att inte ha kunnat skydda barnet. I vissa fall kan socialtjänstens 
egen möjlighet att ge råd och stöd till barnet och familjen i denna situation vara tillräcklig, 
medan det i andra behövs hjälp av barnpsykiatrisk expertis (SoS 2000:1). I Socialstyrelsens 
rapport (2003:107) redogör man för att ett okänt antal barn blir föremål för socialtjänsten och 
polisen utredningar men de kan inte granteras skydd mot vidare övergrepp, får inte den vård 
och behandling de behöver eller har inte beredskap att ta emot dem. Orsakerna till detta är 
enligt deras rapport bl.a. att barn inte förmår att tala om övergreppen och att vuxna, både 
professionella och andra, har svårt att se tecken på övergrepp. Förmågan att se ökar om man 
har kunskap. Personer som har intervjuats i rapporten och som arbetar inom socialtjänst, 
barnpsykiatri och polis anser att kunskapen är otillräcklig inom deras egna och andras 
verksamheter. En anledning kan bland annat vara enligt Erixon/Rydh (2000) att omsättningen 
bland socialsekreterare är hög och att nya oerfarna socialsekreterare tillkommer ständigt. 
Enligt SoS-rapporten (2003:107) anser man också att det saknas ett system för att ta vara på 
erfarenheter och överföra dem och andra kunskaper till nya generationer socialarbetare. 
Området är både svårt och känslomässigt krävande och socialtjänsten behöver hjälp utifrån. 
Andra väsentliga problem anser man är brist på resurser och brist på samverkan (SoS 
2003:107).  
 
Enligt Söderquist (1995) är det många olika faktorer som är viktiga när det gäller hur en 
utredning eller terapi kan planeras och läggas upp tillsammans med familjen. En av dessa 
faktorer är om föräldrarna tror på sitt barn som berättar om de sexuella övergreppen eller inte. 
Barnet kan känna sig totalt övergivet av föräldern och reagerar med ilska, besvikelse och kan 
tappa livslusten helt om föräldern inte tror på barnet. Om föräldern tror på barnet eller ej 
handlar inte om några personliga egenskaper hos de vuxna utan är enligt Söderquist en 
interaktion med andra. Han menar att alla som familjemedlemmarna träffar under 
avslöjandekrisen, i utredningar och behandlingar också påverkar familjemedlemmarna, om de 
professionella är skickliga eller inte. Söderquist anser att det är de professionellas ansvar att 
bemöta barnet och familjemedlemmarna så att barnet kan skyddas, fakta komma fram och den 
hjälp som behövs kan erbjudas. Liknande teorier har även Dahlström-Lannes (1994) som 
poängterar att ett bra polisförhör är terapeutisk, det vill säga att det samtidigt hjälper barnet att 
bearbeta det som har hänt. Dåliga polisförhör kan vara förödande. De kan förstärka barnets 
skuld- och skamkänslor, krossa deras självförtroende och få dem att tystna helt. Ett dåligt 
förhör underkänns dessutom som bevisning (Dahlström-Lannes, 1994). 
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4. Teoretiska referensramar 

4.1 Professionella möten 
Hur man som professionell samtalar och bemöter hjälpsökande människor på bästa sätt 
beskriver Gordan i ”Professionella möten” (2004). Gordan framhåller att ett psykoterapeutiskt 
förhållningssätt utgör grunden för de psykiatriska och psykosociala behandlingsmetoder som 
bygger på psykoanalytisk teori. 
 
Enligt Gordan (2004) präglas våra normer av det samhälle vi har vuxit upp i och de grupper vi 
tillhört eller lever i. Det präglar också våra attityder till andra och vår självbild. Gordan menar 
att i många samhällen är det fortfarande i första hand offret för våldtäkten eller incesten och 
inte gärningsmannen som får bära skammen för övergreppet. Det är den svaga och 
misshandlade som får känna av omgivningens förakt och avståndstagande. Detta har lett till 
att offren själva införlivat samhällets attityder och föraktar därmed sig själva för den 
förnedrande gärningen de varit utsatta för.  
 
Gordan (2004) beskriver väntetidens längd som något som kan få en negativ inverkan på en 
hjälpsökande människa. Ju längre tid som går i ovisshet och overksamhet, desto större 
utrymme får plågsamma och motstridiga känslor, upplevelser av förödmjukelse, ångest eller 
resignation. Att man inte heller erhåller information uppfattas lätt som nedvärderande 
budskap: Din tid, det du vill säga, är inte viktigt.  
 
Enligt Gordan (2004) påverkas klientens inställning av om han/hon av egen fri vilja ber om 
samtalet eller om han/hon upplever det som ett tvång. När en människa som är i kris ber om 
stöd och lindring hos t.ex. en läkare eller präst, överväger de positiva förväntningarna om 
hjälp och då upplevs samtalet som frivilligt. Gordan menar vidare att det är svårt att urskilja 
gränsen mellan frivillighet och tvång. Klientens upplevelser av förutsättningarna för sin 
medverkan kan dessutom skilja sig från samhällets definition av situationen. Graden hos 
valfrihet kan ifrågasättas hos barn eller ungdomar som har föräldrar som tagit med dem för en 
kontakt med t.ex. BUP (Barn och ungdomspsykiatrin). Barnen kan då ha svårt att förstå vad 
samtalen ska tjäna till. Motivationen är låg och motståndet är ett naturligt försvar. I början kan 
samtalsledaren kännas som en påträngande vuxen eller som föräldrarnas anhängare. När ett 
barn upplever att ett samtal sker under tvång försvårar detta naturligtvis utredarens försök att 
bygga upp en förtroendefull arbetsrelation. Samtidigt menar Gordan att samtal som i början 
sker under tvång kan med tiden få klart positiva terapeutiska effekter. När man får till ett möte 
befinner sig många av psykiatrins patienter och socialtjänstens klienter i ett så dåligt skick att 
de kan behöva allt stöd för att övervinna motståndet och ta emot den hjälp de på samma gång 
längtar efter. Gordan framhåller betydelsen av att redan under inledningsskedet av ett 
samarbete klarlägga vilka förväntningar klienten har och hur de stämmer överens med 
samtalsledarens mål och förhoppningar. Det är viktigt som samtalsledare att man är medveten 
om att människor kan känna sig kluvna. Det är normalt att vi medvetet eller ej, hyser både 
positiva och negativa känslor, tillgivenhet och fientlighet, till en och samma människa på en 
och samma gång (Gordan, 2004).  
 
Det är enligt Gordan (2004) viktigt att vara medveten om att förhandsupplysningar om en 
klient sätter spår i vårt beteende, vårt medvetna eller omedvetna förhållningssätt. Vi bemöter 
klienter på ett mer eller mindre varmt, förstående eller misstänksamt och reserverat sätt, 
beroende på vad vi fått veta om honom/henne innan. Dessa upplysningar påverkar våra 
bedömningar av hans/hennes personlighet, av orsakskedjan till hur problemen uppkommit 
med mera. Vi kan också enligt Gordan känna empati och sympati för klienter. Empatisk 

 15



förståelse har i sig själv ofta en tydlig behandlingseffekt. Vissa klienter kan överväldigas av 
starka känslor, när de inser att någon verkligen förstår dem i deras smärta och ångest. Det 
lättar också plågan och övergivenheten och känslan av ensamhet. Att bli förstådd, godtagen 
och bekräftad är en ovanlig upplevelse för många klienter och det kan stå i klar kontrast till 
deras dåliga självbild. Erfarenheten av detta menar Gordan, kan utgöra en startpunkt för en 
djupgående förändring, en bättre insikt i den egna problematiken och en mera realistisk och 
förtroendefull hållning till andra människor.  
 
När man arbetar med långvariga terapier för tidigt traumatiserade klienter, menar Gordan 
(2004) att det krävs att terapeuten är envis och ihärdig för att kunna åstadkomma förändringar 
och uppnå begränsade behandlingsmål. Klientens självbild är ofta så dålig att han/hon då och 
då måste pröva om terapeuten verkligen tror på honom/henne och han/hennes möjligheter. 
Klienten är rädd för att terapeuten ska ge upp eller för att han/hon ska bli övergiven. Men det 
är dock viktigt att tänka på att syftet med envisheten inte får bli att bevisa för oss själva att vi 
alltid är duktiga och kompetenta. Vi måste kunna misslyckas och ge klienten en chans till en 
bättre behandling hos en annan terapeut. Enligt Gordan startar läkeprocessen när klienten efter 
allt ifrågasättande och testande av terapeuten upptäcker att terapeuten står ut med hans/hennes 
fientlighet, sorg och förtvivlan utan att vända sig ifrån honom/henne. Upplevelsen av att det 
verkligen finns en person som trots allt kan tycka om honom/henne leder förhoppningsvis till 
att han/hon vågar lita på fler människor.  
 
Enligt Gordan (2004) kan egna upplevelser och problem utgöra en tillgång för att påbörja och 
främja en behandlingsprocess. Men han påpekar att det endast är till fördel för klienten om 
personen har kunnat bearbeta sina upplevelser.  
 
Damgaard/Nørrelykke skriver i ”Det personliga samtalet” (2000) att i mötet med klienter är 
det viktigt att uppmärksamma att människor som är tyngda av problem kan uppleva så stor 
maktlöshet, förvirring och ångest att deras försvarsmekanismer aktiveras. Detta kan i sin tur 
leda till att problem projiceras, förnekas, bagatelliseras eller förträngs. De 
försvarsmekanismer som aktiveras för att förhindra ett sammanbrott måste hanteras med stor 
känslighet och respekt, så att den person som söker hjälp inte utsätts för ett övergrepp. 
Författarna skriver vidare att det är ett absolut krav på professionella att de kan visa respekt 
för de som söker hjälp. Klienternas känslor och behov är som de framställer dem och inte som 
den professionelle tycker att de borde vara. Människors behov är vitt skilda. Några behov kan 
verka skrämmande, frånstötande och totalt oförstående för oss. Det samma kan vara med 
några av de olika känslor som kan komma till uttryck under ett samtal. Om det är svårt för oss 
som professionella att hantera dessa behov och känslor, bör vi stanna upp och överväga om 
det är man själv som ska lyssna bättre, eller om man ska hänvisa till någon annan eller själv få 
handledning med hänsyn till de problemområden som aktiveras (Damgaard/Nørrelykke, 
2000).  
 

4.2 Traumatisk kris 

4.2.1 Kris och utveckling 
Cullberg (1992) definierar traumatisk kris som individens psykiska situation vid en yttre 
händelse som är av den arten eller graden att individens fysiska existens, sociala identitet och 
trygghet eller basala tillfredsställelsemöjlighet hotas. 
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När ett barn berättar om, eller att det på något annat sätt har kommit fram, att de har utsatts för 
sexuella övergrepp utlöses ofta kriser hos både barnet och familjen. Barn och ungdomar som 
blivit utsatta har ofta två kriser att bearbeta. Den första rör de traumatiska upplevelserna från 
själv övergreppet och den andra rör konsekvenserna av själva avslöjandet (Svedin, 2002). 
Krisrektionen vid avslöjandet påverkas av barnets ålder, hur övergreppen har sett ut, hur nära 
man står den som har förgripit sig, om man har blivit hotad samt vilken roll man har upplevt 
sig haft. Andra faktorer som påverkar familjesituationen är om förövaren finns inom eller 
utom familjen. Krisreaktionen kan te sig olika beroende på hur pass trygga 
uppväxtförhållandena har varit samt hur föräldrarna hanterar krisen (Cullberg 1992). 
 
Den traumatiska krisen delas enligt Cullberg (1992) in i fyra faser: chockfasen, 
reaktionsfasen, bearbetningsfasen och nyorienteringsfasen. Den första fasen kan vara från ett 
kort ögonblick till några dygn och man har svårt att ta in det som har hänt och ser ingen väg 
till bearbetning. De drabbade kan vara välordnade på ytan men under den är allt kaos. Nästa 
fas, rektionsfasen, är när man tvingas ta in det som har hänt och ställa om sig både psykiskt 
och fysiskt så att verkligheten kan integreras. Denna fas kan vid ett normalt förlopp pågå i 
fyra till sex veckor. De drabbade försöker finna mening i det som har hänt och ställer sig gång 
på gång frågan ”varför”. Det är i reaktionsfasen som individernas försvarsmekanismer 
mobiliseras vilket är ett sätt att hantera svåra känslor. Dessa mekanismer kan vara allt från 
bortträngning av det inträffande, förnekande till isolering av affekter. Det finns också 
speciella symtom kopplade till reaktionsfasen som: ångest, depressiva besvär, ilska och 
påträngande minnen och tankar om det inträffande (Cullberg, 1992).  
 
För att kunna bearbeta det som har hänt och kunna ta emot hjälp i behandlingssyfte är det 
nödvändigt att komma igenom reaktionsfasen. Detta kan ta olika lång tid i och med att det rör 
sig om två kriser samtidigt vid avslöjandet. Det är otroligt svårt att tala om sexuella övergrepp 
eftersom det väcker mycket skuld- och skamkänslor vilket kan göra att den som blivit 
utnyttjad blir kvar i denna fas om hon/han inte får professionell hjälp (Svedin, 2002). 
 
Den tredje fasen, bearbetningsfasen, kan vara från någon månad efter traumat till runt ett år 
(Cullberg, 1992). Längden på denna fas påverkas av flera olika faktorer så som traumats grad 
och art, individen själv, familjen, nätverk, tillgång till professionell hjälp samt nya och yttre 
händelser, både positiva och negativa (Svedin, 2002).   
 
Nyorienteringsfasen, som är den sista fasen, innebär att individen och familjen kan börja 
lämna traumat bakom sig. Man börjar kunna se en framtid trots det svåra som har hänt. Ärren 
av det förflutna finns kvar men det behöver inte hindra att man går vidare i livet. Enligt 
Cullberg (1992) blir då en kris en del av livet och inte något som ska glömmas och avkapslas.    
 
Enligt Svedin (2000) behöver de allra flesta barn och familjer stöd och krisbearbetning i 
avslöjandefasen. Söderquist (1995) är av samma åsikt och anser att ur terapeutisk synpunkt är 
det oftast en klar fördel att möta familjerna mitt i krisen då de har lättare att ta emot hjälpen 
och krisen har mindre chans att permanentas. Detta är även ett sätt att undvika långa 
behandlingar (Söderquist, 1995).  Det är inte alltid möjligt för terapeuten att träffa familjen på 
ett tidigt stadium, anledningen till det kan vara att familjerna inte vill just då eller att 
utredning måste prioriteras. Söderquist (1995) själv menar att det optimala är att träffa 
familjemedlemmarna så snart som möjligt efter avslöjandet. För att inte störa utredningen kan 
samtalen fokusera på allt det andra och inte själva brottet under de första samtalen. Enligt 
Svedin (2002) är i den tidiga kontakten med familjen ett samarbete med polismyndigheten 
och de socialtjänsten av stor betydelse. En familj som befinner sig i en kris efter avslöjandet 
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om sexuella övergrepp kan behöva hjälp med att få kontakt med dessa myndigheter. Det är 
också enligt Svedin otroligt viktigt att familjen får information om var de olika 
myndigheternas ansvarsområde ligger samt deras olika skyldigheter. Socialtjänstens ansvar att 
se till att barnets säkerhet och skydd tillgodoses går före alla andra instanser.  
 
En terapeut som möter ett barn eller familj i en kris måste framför allt lyssna och ta emot 
deras tankar och känslor. Det är också viktigt att stödja och hjälpa de drabbade till egen 
aktivitet och inge hopp om att det går att ta sig igenom det som har hänt. De berörda parterna 
bör få hjälp med normalisering och förklaring av sina reaktioner på traumat. Här är det dock 
viktigt att inte bagatellisera individens reaktion utan vara beredd att höra, och lyssna och 
hjälpa de drabbade. Genom sin kunskap och erfarenhet om kriser kan den som skall hjälpa 
förmedla hopp och ge perspektiv på det som har hänt (Svedin, 2002). 

4.2.2 Trauma och tillfrisknande 
Enligt Herman (1992) leder traumatiska händelser till att relationer ifrågasätts där jaget som är 
uppbyggt i dessa relationer rasar samman. Jagkänslan påverkas särskilt när man inte längre 
känner sig trygg hos de människor man tidigare känt till. Skamkänslan är också tydlig vid 
sexuella övergrepp. Skammen är en reaktion på den hjälplöshet, kränkning och 
förödmjukande syn förövaren har på en. Efter traumatiska händelser tvivlar offret både på 
andra och sig själv. Anledningen att de känner tvivel hos sig själva är att de när de ser tillbaka 
på händelserna och bedömer sitt eget uppträdande förekommer känslor av skuld och 
underlägsenhet. Denna skuldfråga behöver ventileras med hjälp av andra som är beredda att 
bekräfta det som inträffat, lyssna utan förutfattade meningar och styrka berättelsen. Om 
personen får det stödet utifrån kan hon lättare acceptera det inträffade och komma ifrån dessa 
skuld- och skamkänslor. Resultatet blir oftast en mer rättvis bild av henne själv och 
situationen (Herman, 1992). 
 
Skuldkänslorna finns även hos de anhöriga som kan bli speciellt allvarliga när de har blivit 
vittne till någon annans lidande utan att kunna förhindra det i tid. Enligt Herman (1992), när 
det handlar om svek i nära relationer, skadas förtroendet och tilliten allvarligt, därför driver ett 
trauma människor att både dra sig ur nära relationer och att samtidigt eftersträva dem. Ett stöd 
från andra människor kan förhindra större skada medan en fientlig eller negativ respons kan 
försvåra och förvärra traumat. I början är det primära att försöka våga känna förtroende igen. 
Känslor av rädsla, misstro och isolering kan förvärras genom att de den drabbade vänder sig 
till för att få hjälp inte visar någon förståelse eller visar sig öppet fientlig (Herman 1992).  
 
Att dela den traumatiska upplevelsen med andra är en förutsättning för att kunna gå vidare. I 
denna process söker offret inte bara hjälp av dem som står henne närmast utan också av 
samhället i stort. Samhällets respons påverkar starkt traumats slutliga upplösning. Enligt 
Herman (1992) krävs det ett offentligt erkännande för att återställa känslan av att det finns en 
ordning och rättvisa i världen och om det blir en samhällelig åtgärd som stoppar förövaren 
kan den processen gå lättare. När det handlar om sexualbrott används rättsystemet ofta på ett 
sätt som ifrågasätter offret och de som tror på henne. Detta motstånd då man söker rättvisa 
eller upprättelse kan enligt Herman ofta leda till ytterligare trauma. P.g.a. detta tvingas många 
offer och anhöriga vid sexuella övergrepp att söka upprättelse på annat håll.  
 
Herman (1992) menar att upprätta nya relationer är det enda sättet att komma genom ett 
trauma. De grundläggande förmågorna som tillit, självständighet, identitet, intimitet och 
kompetens måste bekräftas i relationen till nya människor. Tillfrisknad utvecklar sig i tre 
stadier 1) upprättande av trygghet, 2) att minnas och sörja och 3) att återuppbygga ett liv i 
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nuet och förverkliga ambitioner för framtiden. Detta tar dock tid och det måste ta sin tid att 
komma till den punkt då man känner att hoppet om framtiden är en självklarhet. Mycket ska 
bearbetas och sörjas. Hur lång tid det tar beror också på hur mycket motstånd eller stöd man 
kan få från den sociala omgivningen, alltifrån vänner till myndigheter (Herman 1992).  
 
Enligt Herman (1992) måste varje offer hitta sitt eget sätt att återupprätta sin känsla av 
samhörighet med samhället i stort för att återhämta sig. Man vet inte riktigt hur många det är 
som lyckas med detta men Herman menar att de kvinnor som lyckas bäst med att återhämta 
sig är de som upptäcker någon mening med sin erfarenhet. Vanligast är att kvinnor finner 
denna mening genom att aktivt delta i någon social aktivitet som att t.ex. bli frivillig rådgivare 
på kriscentra som berör det man själv har varit med om eller som lobbyister som verkar för 
rättsliga reformer. Genom att vägra gömma sig eller bli tystade, genom att insistera om att 
t.ex. sexuellt utnyttjande av barn är en offentlig angelägenhet och genom att kräva 
samhälleliga förändringar skapar offren, eller anhöriga, sitt egna levande minnesmärke 
(Herman, 1992).    
 
Gemenskap är viktigt efter ett trauma. Enligt Herman (1992) lär sig den som har överlevt ett 
trauma att deras självkänsla, deras känsla av värde, av mänsklighet är beroende av en känsla 
av samband med andra. Denna solidaritet med en grupp menar hon ger det starkaste skyddet 
mot de påfrestande känslorna och tankarna som man går igenom. Traumat isolerar människan 
och då återskapar gruppen känslan av samhörighet. Traumat medför skam och då lyssnar och 
bekräftar gruppen. Traumat ödelägger hennes självförtroende och då stärker gruppen henne. 
Enligt forskning har grupper visat sig vara ovärderliga för människor som har befunnit sig i 
extrema situationer som våldtäkt, misshandel och övergrepp. Det första som man återupprättar 
i gruppen är att upptäcka att man inte är ensam vilket medför att gruppen får en speciell plats i 
tillfrisknandeprocessen. Mötet med andra som har genomgått liknande prövningar hjälper till 
att lösa upp känslorna av isolering, skam och brännmärkning. Det finns även en del risker 
med att söka sig till en grupp med människor i liknande situation. Detta gäller främst om man 
omedelbart söker sig till en grupp efter en traumatisk händelse eftersom man hellre vill vara 
med kända personer än med främlingar. Även om man i teorin vill känna sig tröstad av att det 
finns fler med samma erfarenhet kan det bli jobbigt att höra andras upplevelser som kan sätta 
igång ens egna obearbetade symtom. I allmänhet rekommenderas det att man skall vänta 
några veckor eller månader efter traumat innan man går med i en grupp (Herman, 1992). En 
annan risk enligt Herman är att gruppen måste bibehålla sin huvudsakliga inriktning som att 
t.ex. skapa trygghet, säkerhet och bekräfta. Om detta inte sker så kan gruppmedlemmarna lätt 
skrämma varandra om att deras situation aldrig kommer att bli bättre och påverka varandra 
negativt. Det är därför viktigt att grupper har en bra ledare samt att man koncentrerar sig på 
kunskap och utbildning och inte ett utforskande av varandra. Man ska enligt Herman erbjuda 
ett forum för utbyte av information om symtom, identifiering av olika symtomatiska mönster, 
ge tips och stöd om hur man ska skydda sig själv samt bekräfta och ge stöd. 
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5. Empiri 
Uppsatsen bygger på intervjuer med anhöriga till sexuellt utnyttjade barn. Bakgrunden i 
uppsatsen ligger i hur de anhöriga själva beskriver behovet av föreningen. Vi har 
inledningsvis delat upp det empiriska materialet i underrubriker utifrån vår frågeställning.  
Detta har vi gjort för att det ska underlätta för läsaren men också för oss själva i vår tolkning 
av materialet. För att texten ska bli mer levande och inte gå miste om värdefull information 
har vi valt att ta med en hel del citat från intervjupersonerna. Vi använder oss av fiktiva namn 
på respondenterna bl.a. för att avidentifiera men också för att bibehålla en viss struktur av de 
olika historierna. 
  

5.1 Beskrivning av livssituationen 
När Anna var 12 år uppdagades det att hon hade blivit utsatt för sexuella övergrepp av sin 
farfar. Övergreppen polisanmäldes och farfadern fälldes för övergreppen. Sex år senare 
berättar Anna för sin mamma att även hennes pappa har utsatt henne för sexuella övergrepp. 
Anna gör en polisanmälan 1 ½ år senare. Efter en gedigen polisutredning kunde man ändå inte 
väcka åtal. Anna blev informerad om ATSUB av sin psykolog och Annas mamma valde att 
kontakta föreningen.  
 
Britta har haft många år av oro kring sina barn där två av tre har blivit sexuellt utnyttjade av 
deras farfar. Den äldsta flickan blev senare även utnyttjad av sin pappa och i och med detta 
ville inte Britta att de två andra barnen skulle bo med pappan vilket meddelades till 
socialtjänsten. Britta fick då en motanmälan från pappans syskon och familjen blev aktuell 
hos socialtjänsten. Britta har upplevt det som att det inte fanns någon hon har kunnat prata 
med om hennes och barnens situation och tog kontakt med ATSUB efter att ha fått numret till 
föreningen av sin äldsta dotters psykolog och även sett en tidningsartikel. Hon beskriver 
känslan av första kontakten med ATSUB följande: 

Äntligen har jag fått kontakt med någon. Jag kände mig välkommen. Det 
klickade med en gång, det klickade med barnen också… Det är inget 
ifrågasättande utan man pratar om hur man känner sig, om det som har hänt 
och så. De lyssnar och de förstår, känns det som.  

 
Cecilias dotter blev vid 12 års ålder våldtagen av en manlig bekant till dotterns pappa. 
Föräldrarna är skilda och dottern berättade inte om våldtäkten förrän efter 4 år. Dottern hade 
då berättat det för tre av hennes kompisar som ville att hon skulle berätta det för sin mamma. 
Dottern ville inte att någon skulle få reda på vad hon hade varit med om så Cecilia hade 
ingenstans att vända sig. Hon upplever en frustration över att inte få gå vidare med dotterns 
berättelse.  

När hon hade berättat detta så blev det ju som att allt stannade upp på ett sätt. 
Det enda jag ville göra var ju att ta tag i det. Man såg ju allting framför sig som 
åtal, rättegång och allt detta. Det är ju det man vill ska bli följden av det hela, 
en upprättelse. 

Cecilia övervägde vart hon kunde vända sig för att själv få råd och stöd i sin situation och 
kom fram till att en förening som inte har anmälningsskyldighet skulle kunna vara det bästa 
alternativet för henne. Cecilia kontaktade ATSUB redan dagen efter avslöjandet. 
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Doris har två döttrar varav den äldsta har blivit utsatt för sexuella övergrepp av sin styvfar. 
Övergreppen uppdagades då dottern berättade för sin mamma efter att mamman hade lämnat 
sin make. Doris hamnade i ett chocktillstånd efter avslöjandet.  

Det var en fredagskväll och jag visste inte vart jag skulle vända mig så jag 
ringde till BRIS (Barnens rätt i samhället), Rädda Barnen och överallt för att 
söka hjälp. På måndagen blev socialtjänsten inkopplad. 

Doris blev själv utsatt för misshandel och övergrepp av maken då hon väntade deras 
gemensamma barn och hade i och med detta kontakt med en kurator på MVC 
(mödravårdcentralen). Det var denna kurator som hade ringt socialtjänsten för att Doris och 
hennes två barn skulle få stöd och hjälp. När socialtjänsten blev inkopplad blev Doris och 
hennes två döttrar placerades på ett utredningshem. Utredningen vände från att utreda om 
barnet blivit utsatt för sexuella övergrepp till att utreda om Doris var en lämplig mamma. 
Utredningen visade efter 4 månader att Doris inte brustit i vård och omsorg. Samtidigt lades 
anmälan mot styvpappan ned. Doris blev uppmanad att medverka till umgänge mellan deras 
gemensamma dotter och pappan. Via sin kuratorskontakt på MVC fick Doris under tiden på 
utredningshemmet kontakt med ATSUB. 
 
Evas son blev vid 14 års ålder överfallen av tre män som slog ner honom och bar iväg honom. 
Han blev våldtagen, fotograferad och misshandlad. Sonen berättade inte för någon om det han 
hade varit med om förrän två år senare då han berättar det för en kompis pappa. Pappan 
uppmanade honom att berätta det för sina föräldrar. Eva blev chockad när sonen berättade vad 
han hade varit utsatt för. 

Jag bara gapa och skrek att du ljuger din jävel för att vi ska tycka synd om dig. 
Sådan blir man. Man tar inte åt sig, inte för ens på natten då när allting hade 
landat på något sätt. 

Någon dag efter att sonen hade berättat det, frågade Eva om han ville polisanmäla det och det 
ville han. Händelsen polisanmäldes men i brist på bevis lades utredningen ned. Familjen 
erbjöds tidigt familjeterapi. Efter ett år tog Eva kontakt med ATSUB efter att ha läst om 
föreningen i en tidningsartikel och kände att det var något för henne. Hon är idag själv 
engagerad i föreningen. 
 
Fredrika levde tillsammans med en man som under många år både psykiskt och fysiskt 
misshandlade henne och fysiskt misshandlade barnen. Senare visade det sig även att maken 
förgrep sig på båda barnen. Innan övergreppen uppdagades hade Fredrika under en längre tid 
haft en utmattningsdepression p.g.a. två närståendes dödsfall. Depressionen medförde att hon 
sjönk längre in i sig själv och under tiden pågick våld mot barnen som hon inte orkade stå 
emot. Hon tappade all kontakt med omgivningen då hon skämdes över att hon levde med 
någon som behandlade henne som maken gjorde. Till slut var Fredrika så nedgången att hon 
inte kunde behålla maten och lades in på en psykiatrisk mottagning. Efter tiden där fick hon 
distans till det liv hon levde och började successivt bygga upp sig själv. Hon polisanmälde sin 
make för misshandel av henne själv och barnen. Efter anmälan berättade dottern om 
övergreppen som i sin tur anmäldes till socialtjänsten och polisen.  

Det viktigaste för mina barn är nog att jag har trott på dem redan från början 
och det har gjort att vi har kommit så långt också. Han hade redan passerat 
gränsen så när de berättade så tyckte jag bara att det var en sak till. 

Fredrika och barnen sattes i en jourlägenhet. Det var efter att övergreppen uppdagades som 
hon själv tog kontakt med ATSUB genom att ringa 118 118 och fråga efter en stödförening 
för anhöriga till sexuellt utnyttjade barn. Orsaken till att Fredrika sökte sig till föreningen var 
att hon kände att hon behövde mer nätverk och förståelse för sin situation i och med att hon 
hade stött på mycket motstånd från de andra instanserna.   
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5.2 Stöd och bemötande från andra instanser 
Anna beskriver det stöd och bemötande som hon har fått som både positiva och negativa 
upplevelser. När det uppdagades att Annas farfar hade utsatt henne för sexuella övergrepp 
fick hon kontakt med en psykolog och gick hos denne under flera år. Eftersom farfar erkände 
blev det en helt annan situation jämfört med när proceduren kring pappan drog igång. När 
Anna var 18 år berättade hon för sin mamma om det pappan hade utsatt henne för. Hon 
bestämde sig för att göra en polisanmälan och hon och hennes mamma kontaktade därför 
socialtjänsten. Det socialsekreteraren då sa var:  

Men du vet ju var polisstationen ligger så du kan ju gå dit själv. 
Anna förklarar bemötandet med att det var en semestervikarie och hon orkade väl inte ta tag i 
situationen. Bemötandet bidrog till att Anna inte gjorde någon polisanmälan förrän 1 ½ år 
senare. Anna har haft kontakt både med socialtjänsten och BUP, hon beskriver att skillnaden 
på det stöd och bemötande hon har fått beror till stor del på vilka personer hon haft kontakt 
med. 

Vissa har varit bra och vissa dåliga. Men det handlar inte bara om deras 
professionalitet, utan om kemin mellan oss och vart man är i processen. 

 Anna menar också att socialtjänsten har så mycket lagar och regler de ska följa och de gör 
utredningar utan att det händer något. Polisens bemötande har hon varit nöjd med men även 
där finns en frustration i att utredningen tagit lång tid och att ingenting händer. När händelsen 
med farfar uppdagades blev skolan informerad eftersom Anna var frånvarande en hel del. Hon 
uttrycker ändå att skolan har fungerat som ett överlevnadssätt då hon har fått vara fokuserad 
på annat och varit tvungen att stänga ute det andra. När Anna var 18 år och det kom fram att 
pappan hade utsatt henne för sexuella övergrepp, blev hon sjukskriven från skolan men de 
informerades aldrig om vad Anna hade varit med om. 
 
Brittas erfarenheter från andra instanser som hon och barnen har varit i kontakt med har varit 
både positiva och negativa. Polisen som hon träffade under förhören efter att pappan 
polisanmälts var vänlig. Men hon ansåg att det var svårt att få fram allt som hon ville få sagt. 
Hon hade behövts ledas lite. Anledningen till detta förklarar följande: 

Det är så många år som vi har levt med den här pressen… Det är så mycket 
tankar, så mycket känslor, så man kan inte ha allting klart för sig i huvudet.  

Hon anser att det hade varit bättre om polisen hade frågat mer saker om vad som hade hänt, 
för hade hon fått en indikation på ett tillfälle så hade hon kunnat plocka fram det. Polisen har 
däremot inte givit någon hjälp efter förhöret och inte heller informerat om relevanta saker som 
att barnen t ex får ha med sig en målsägandebiträde vid förhöret som hade kunnat ge stöd.  
Bilden av socialtjänsten är dock mer negativ. Första incidenten skedde redan då Britta och 
äldsta dottern skulle anmäla övergreppen: 

Vi gick gemensamt till socialkontoret för att få hjälp med att göra en 
polisanmälan och då var det en kvinna där som sa ”vet ni inte var 
polisstationen ligger?” 

De visste inte riktigt hur de skulle gå tillväga efter detta bemötande utan väntade ett tag med 
att polisanmäla efter att de hade kontaktat en advokat. Britta anser att hon har blivit mycket 
ifrågasatt. 

De ifrågasätter både barnen och mig, om det verkligen kan vara sant och om 
jag verkligen tror på det. Detta är en av de svåraste bitarna i och med att jag 
måste försvara hela tiden.  

Hon upplever också att socialtjänsten inte har gett henne och barnen rätt stöd. Under 
utredningen försökte socialtjänsten hålla sig neutrala och ansåg att båda föräldrarna var 
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betrodda, trots att de berättar helt olika historier. Under en tid har Brittas yngsta dotter bott på 
ett behandlingshem. Britta upplevde att personalen där inte var intresserade av att höra på det 
som Britta berättade. Därför kände Britta att hon behövde stöd från socialtjänsten vid möten 
med behandlingshemmet. Socialsekreteraren som Britta tog kontakt med höll sig dock inte 
neutral i mötet. 

Jag fick reda på att kuratorn från behandlingshemmet hade ringt och pratat 
med henne (socialsekreteraren) dagen innan som hon skulle följa med mig. Så 
istället för att följa med mig in och sitta tyst och lyssna och vara mitt stöd så 
började hon argumentera och var den som argumenterade mest om alla de 
fördelarna med att min dotter skulle få träffa sin pappa och bo hos honom. 

Britta upplevde att det var tre myndighetspersoner mot henne som mamma och att det kändes 
fruktansvärt.   
 
Det egna stödet som Britta har blivit erbjuden från de olika instanserna har varierat. Hon hade 
en samtalskontakt på socialtjänsten men hon kände sig inte betrodd i och med att de hade tagit 
kontakt med pappan. Hon har haft kontakt på vuxenpsyk men som Britta själv beskriver det: 

Den kvinnan som jag träffade där var så arg på mig att jag inte pratade mer om 
mig själv och att jag inte jobbade med mig själv och min smärta och så.. Jag var 
tvungen att prata av mig om barnen först, att ha någon att bolla med och så är 
det fortfarande. 

Precis när allt uppdagades fick hon träffa en kvinna, efter att hon själv hade begärt att få träffa 
någon men denna kontakt blev inte långvarig.  

Jag kände mig inte riktigt trygg där heller med henne. Det hade jag kanske 
kunnat göra men det… Det kändes som att det inte var riktigt helhjärtat men det 
är inte riktigt rätt uttryckt det heller… Det var lite på nåder som jag fick den 
kontakten där. 

I brist på bevis lade man ner förundersökningen mot pappan. Detta kom som en chock för 
Britta i och med att det har varit en lång väntan och en frustration i väntan. Polisen hade lagt 
ner mycket tid på förhören och säger själva att de antar att han är skyldig men att det inte går 
att bevisa. Bara detta anser Britta är en seger vunnen, dels för att barnen har markerat och 
vågat berätta för henne men också för viktiga myndigheter. Hon anser däremot att det är 
sorgligt att pappan inte kan stå för det som han har gjort.    
 
Cecilias situation ser lite annorlunda ut. Eftersom hon inte fick berätta för någon om det 
hennes dotter hade varit utsatt för kände hon att hon inte kunde kontakta någon myndighet 
eftersom de kan ha anmälningsplikt.  

Först tänkte jag socialtjänst –hur blir det då? Polis –hur blir det då? 
Ungdomsmottagning –hur blir det då? Jag tänkte hela tiden på följden av att jag 
skulle ringa. Så jag ringde liksom inte då utan jag tänkte först. Annars hade jag 
kanske gjort något som min dotter inte ville att jag skulle ha gjort. 

Cecilia sökte på frivilliga föreningar och fick tag i telefonnumret till ATSUB och hon 
uttrycker att det var precis den hjälp hon behövde då. Någon som lyssnade och lugnade henne 
i den situation hon var i just då. 

Jag funderade på det efteråt, vad skulle jag ha gjort om det inte hade funnits 
någon frivillig organisation att vända sig till. 

Cecilia fortsätter: 
Det känns väldigt trist att samhället inte har några resurser till att stötta 
anhöriga. Man känner sig fruktansvärt ensam. Eftersom det är ett sådant brott 
som är lite speciellt. Så visst skulle man vilja att det fanns resurser. 
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Hon berättar att hon ibland har tänkt att hon kommer och stör de på ATSUB. De jobbar 
frivilligt och hon kommer och tar upp deras tid. Men samtidigt vet hon att de brinner för sitt 
arbete och att de finns till för alla som behöver deras hjälp. Under ett halvår hade Cecilia 
regelbunden kontakt med ATSUB. I dagsläget är den kontakten avslutad men hon vet att de 
alltid finns där och att hon kan höra av sig när hon känner att hon har behov av det.  
 
Doris har från början mycket dåliga erfarenheter från socialtjänsten och polisen.   

Allt var kaos och jag blev verkligen kränkt och utsatt från socialtjänstens sida.  
Efter att anmälan kom in till socialtjänsten besökte två socialsekreterare Doris och de båda 
barnen i hemmet. Mötet med dessa två blev mycket konfliktfyllt. Detta berodde bl.a. på att 
den äldsta dottern hade hotats av förövaren att om hon berättade för någon skulle hon bli 
placerad i familjehem. Flickan blev livrädd och försvann från lägenheten. En annan orsak var 
att den ena socialsekreteraren kom från samma land som Doris men hade en helt annan etnisk 
bakgrund vilket gjorde att Doris kände sig otrygg. Hembesöket resulterade i att Doris och 
hennes två döttrar placerades på ett utredningshem. 

De hörde inte att man var i kris, att man vill hjälpa sitt barn. När man är i kaos 
så vet man inte vilka konsekvenserna är. Man ställer sig frågan vad är det som 
har skett, hur mycket har hon blivit skadad och allt annat… men de frågade 
istället om jag kunde ta hand om mina barn. De började kolla hur jag var som 
mamma istället för att utreda vad som har hänt. 

Konsekvenserna av att placeras på ett utredningshem blev att dottern inte ville berätta och 
avslöja vad hennes styvfar hade gjort under polisförhören. Hon hade berättat för sin mamma 
vilket resulterade i att de hamnade på ”barnhem”, precis det som styvfadern hade hotat med. 

Detta gjorde att hon inte berättade något under polisförhöret. Så det är bevis på 
att det blir stora konsekvenser när man gör fel från början. Och det är svårt att 
rätta till idag. 

Efter fyra månader på utredningshemmet hade socialtjänsten kommit fram till att Doris inte 
hade brustit i vård och omsorg av sina barn. Doris beskriver sin besvikelse: 

De skrev att de inte har bejakat de sexuella övergreppen, utan det lämnar de till 
polisen att utreda… Polisen har lagt ner det här för att de inte hade något att gå 
på i och med att min dotter var så skrämd... Det var ingen som gav mig råd eller 
informerade mig om att säkra bevismaterial. De har inte heller ansträngt sig att 
hjälpa mig i den medicinska rådgivningen eller anlita advokat. Så allt, allt, allt 
var skit från början.  

Doris var nu istället tvungen att medverka till umgänge mellan sitt yngsta barn och pappan 
(förövaren till hennes äldsta dotter).  Här fortsatte problemen. Under själva utredningen om 
vårdnad och umgänge skulle familjen vara på ett ställe där man skulle utreda om familjen 
hade anknytningsproblem eller andra problem. Denna lokal låg i samma område som de hade 
bott i när övergreppen skedde. Doris och barnen mådde mycket dåligt i dessa lokaler i och 
med att det påminde om de traumatiska händelserna. Personalen hade ingen förståelse utan 
ansåg att de var tvungna att åka dit för att det inte fanns några andra lokaler.   

De hade inte den kompetensen att vi upplevde ett trauma eller hur man skulle 
bemöta traumatiserade. De tog ett beslut om att vi skulle vara där för att det var 
billigast så. 

Under denna tid fick Doris ingen hjälp med att ta kontakt med BUP för att få hjälp med 
dotterns trauma. Den kontakten fick hon själv ta. Doris är också besviken på socialtjänstens 
agerande då hon ville ha hjälp med att byta lägenhet.  

De hade ingen förståelse för att jag ville flytta ifrån den lägenheten som 
övergreppen hade pågått i. Min dotter var tvungen att sova i samma rum som 
han hade varit på henne i vilket var väldigt psykiskt påfrestande för både henne 
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och mig själv. Detta var jag tvungen till att ordna själv trots att vi befann oss i 
en kris, trots att det pågick en polisutredning och en annan utredning från 
socialtjänsten. 

Doris och dottern hade båda diagnosen post traumatisk stressyndrom (PTSD) vilket gjorde att 
hon hade svårt att ta tag i de praktiska bitarna själv.  
 
Efter att Doris gjorde en ny anmälan på grund av en rad olika anledningar fick hon och 
döttrarna ett helt annat bemötande från samma socialtjänst. Man kopplade i ett nätverksteam 
där närmare 30 personer var inbjudna som hade olika kopplingar till familjen och deras 
problematik. Det öppnade ögonen för alla. Nätverksmötet anordnades från samma kommun 
men den här gången var det en annan socialsekreterare och chef som tog initiativet. Doris 
beskriver varför det blev ett annorlunda bemötande denna gång:  

Jag tror att det beror mycket på den person som jobbar och hur den uppfattar 
situationen och hur mycket man engagerar sig och vill gå till botten… man ville 
se orsak till problemet och inte symtom. Socialtjänsten fokuserar på sitt jobb 
och inte på själva problemet och man måste alltid se till helheten och inte bara 
en liten bit. 

Polisens agerande blev också annorlunda. De förhörde många olika vittnen, de tog del av 
dokument från alla journaler från sjukvården, de använde sig av samarbetsexpertis. Doris 
upplevde att hon blev förhörd på ett respektfullt sätt. 

Det är så viktigt att man får bekräftelse att folk tror på en… Det hade kanske 
sett annorlunda ut för oss om de hade gjort rätt från början. 

Även dottern, som var i en helt annorlunda situation i och med att krisen hade lagt sig, hade 
stärkts och mognat genom sitt fritidsintresse och stöd från skolan och kunde ge mer 
information än vid första förhöret. 
 
Stödet från skolan för den äldsta flickan har sett olika ut. Dottern gick på lågstadiet när det 
uppdagades och då ville man enligt Doris bara sopa det under mattan och inte ta in hjälp 
utifrån. Under mellanstadiet hade flickan det jobbigt då hon kunde bli påmind om 
övergreppen och blev hänvisad till skolkurator och skolsyster. Enligt Doris hade ingen av 
dessa någon kunskap om sexuella övergrepp. Det var först på högstadiet som flickan och 
Doris fick stöd och hjälp. Det var en ny rektor som fick informationen om dottern och som 
agerade på ett helt annat sätt än sina tidigare kollegor. Skolan var bl.a. med på det stora 
nätverksmötet vilket resulterade i att flickan och Doris fick stöd från skolan. De ordnade bl.a. 
att en psykolog kom och informerade arbetslaget utan att berätta om att det handlade om just 
flickan. Hon informerade om barn med PTSD, vilka symtom de kan visa, hur de kan reagera 
och hur man som lärare kan stötta dessa barn. Lärarna kunde ställa frågor om det var något de 
undrade över. Man satte även in två mentorer istället för en åt dottern som en extra trygghet.      

Det har gjort en enorm skillnad. Hon blir sedd för den hon är. Och om det 
händer någonting i det sociala har hon sin mentor som hon kan vända sig till. 
Hon har också sin klassföreståndare som hjälper henne. Så stödet runt henne är 
bra.  

Efter dessa insatser har dottern även blivit motiverad till att gå på BUP, vilket hon inte var 
innan. De nya socialsekreterarna har även gått in och stöttat ekonomiskt genom att bekosta 
avgiften till dotters fritidsintresse.  
 
Eva och hennes son polisanmälde våldtäkten två år efter att händelsen inträffat. När de gjorde 
anmälan hände det inte mycket annat än att polisen tog anteckningar och gav dem 
telefonnummer till Bris och liknande. Efter några veckor hörde polisen av sig och ville 
komma hem till familjen och hålla förhöret där. Eva upplevde det som mycket positivt. 
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Vi fick en helt underbar polis. Han har till och med haft personliga besök 
hemma hos oss utanför sitt jobb.     

Polisen kontaktade aldrig socialtjänsten så någon erfarenhet från deras bemötande har 
familjen inte. BUP blev inkopplade tidigt då sonen mådde mycket dåligt psykiskt. När de 
sedan gjorde polisanmälan blev familjen erbjuden att gå i familjeterapi som de tackade ja till, 
sonen hade även egen terapi. Eva uttrycker att hon är nöjd med den hjälp de har fått från BUP 
och att de inte har fått väntat länge på att få kontakt. Sonen har kontakt än idag med 
psykiatrin. Om skolan säger Eva att de har underlättat i arbetet för sonen, han har i dagsläget 
ändå inte klarat av gymnasiet. Skolans bemötande till henne som förälder har varit ganska bra 
enligt Eva. Trots att sonen har pekat ut en av förövarna har man inte lyckats fälla honom för 
brottet. 

Han har redan suttit 14 månader för ett pedofilbrott. Men han blånekar och min 
son hävdar… så då är det kört. Det är ju inte offret man tror på. Finns det inga 
bevis, då har det inte skett.  

Eva tycker att polisens bemötande mot familjen har varit positivt och att de har gjort vad de 
har kunnat. Även om man alltid vill att de ska göra ännu mer. Hon säger att polisen har tagit 
sig tid, gjort en grundlig utredning och hela tiden informerat familjen om hur situationen sett 
ut.   
 
Fredrika har varit mycket missnöjd med stödet från socialtjänsten. 

De fattade inte hur jag levde. Och det tog lång tid för dem att förstå. 
Från det att Fredrika och hennes två barn flyttade till jourlägenheten har stödet från 
socialtjänsten varit väldigt bristfälligt. Hon har försökt att få stöd och hjälp med barnen då de 
har visat tydliga tecken på trauma.    

Jag satt med mina barn i den här lilla trånga ettan, dottern bara grät och grät 
och pojken hade mardrömmar. Han kunde inte sova, han hörde höga ljud och 
allt skrek i öronen, han var vettskrämd. Jag ringde till socialen och var 
förtvivlad och grät och ville att de skulle prata med pojken, men det gjorde de 
inte. Jag levde i ett totalt kaos och det kaoset fick jag ordna själv. 

 Fredrika fortsätter: 
Jag skulle ha kunnat fått ett helt annat stöd om de hade snappat upp signalerna 
bättre och vetat om hur barnen fungerade. Dessutom så fick jag höra att detta 
händer inte pojkar enligt statistik… Tänk om jag hade trott på det och sitter med 
en pojke som har upplevt övergrepp. De hade för lite kunskap… 

Problemen slutade inte där. Fredrika upplevde det som att deras socialsekreterare tog parti för 
pappan. Hon berättar: 

Vid jul hade jag varit med min dotter till en läkare och hon hade sår i underlivet 
och då samma dag pratade jag med henne (socialsekreteraren) och hon tyckte 
synd om pappan för att han inte fick fira jul med barnen… Det blev liksom 
droppen för mig, för vi hade haft kontakt med henne ett helt år! Man kan vara 
osäker några månader, det har jag förståelse för, men man kan inte vara osäker 
ett helt år! Man hade kunnat bespara mig och barnen och stöttat oss istället 
mycket bättre men det var mer stötning till pappan som satt hemma och grät. 
Och detta är en väldig besvikelse för mig idag för hade inte jag varit så 
drivkraftig som jag var så vet inte jag var jag hade stått.  

Även barnen har uttryckt att de upplevde att socialsekreteraren tog pappans parti redan då de 
kom till jourlägenheten. Fredrika anser att socialtjänsten saknade kunskapen, förståelsen och 
stödet och säger: 

För att kunna ha förståelse och stöd så måste man ha kunskapen. Jag tror att 
det var den riktiga kunskapen som jag saknade, kunskap om hur det ser ut i de 
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här familjerna, papporna, om hur barn agerar och reagerar genom att stänga 
av minnen och att det tar lång tid att ta fram dem. Det kändes inte som den 
kunskapen fanns och kanske var det därför de tvivlade på om det hade hänt eller 
inte. Det är känslan om att de inte tror på oss som är mest smärtsam. Jag tycker 
att de kan sätta värde på mig som kvinna som sätter stopp, att se det i ett lite 
längre perspektiv och värdesätta de här mammorna och ge dem lite credit för 
allt de gör och inte bara spekulera, ifrågasätta och vara osäker. Detta hjälper 
inte någon, varken barnen eller kvinnorna. 

Fredrika fick själv ta kontakt med BUP. Hon fick ett tips från ATSUB om en bra 
barnpsykolog som arbetar med incest. Efter en viss tid övertalningar fick dottern en tid med 
henne. De båda fick en bra kontakt direkt och terapin för dottern tog fart. Även pojken fick en 
bra kontakt på BUP. Efter att båda barnen har börjat öppna sig på BUP har anmälan därifrån 
till socialtjänsten lett till polisanmälan. Fredrika uppfattar att socialtjänsten har vänt sedan 
BUP kom in med anmälan om de båda barnen. 

När de har talat om hur illa allting är så har jag fått en annan förståelse men 
det har ju tagit en sådan lång tid. Jag behövde ju den när jag kom, när jag var 
som mest ifrån mig. Det är så jag kan känna så här i efterhand. Tänk om jag 
hade gett upp bara för att det var så mycket motstånd och att jag inte hade 
orkat. Det är så krävande i sig att gå igenom allt det här och det finns faktiskt 
kvinnor som ger upp och tar tillbaka anmälningarna. Men det är så skönt att de 
(BUP) har förståelse för det här och att de ser att han inte är frisk.  

Familjen har bott i ett litet samhälle där alla känner alla och där pappan har varit engagerad i 
föräldraföreningar samt varit fotbollsledare för barn. Det är många i samhället som tycker om 
och ser upp till honom. Så från skolans sida ville man bara mörka ner det hela och förnekade 
det inträffade. Det obefintliga stödet förklarar Fredrika följande:  

Är människor rädda så blir de osäkra och så länge som det inte finns en dom 
som säger att detta har hänt så vågar inte alla att handla… Han var ju t.o.m. ute 
och pratade om mina depressioner innan jag lämnade honom för han visste väl 
att det här inte skulle bära. De (förövarna) är ju så smarta. Han hade ju redan 
gått ut och gett en bild av mig till omgivningen. Så jag har fått stå ut med 
ganska mycket om man säger. Men idag är jag jätte glad att jag bara har stått 
på mig och genom det kunnat rädda mig själv och barnen trots att jag har 
många år kvar. 

Fredrika flyttade barnen till en annan skola efter att det även hade kommit fram att dottern 
hade blivit utsatt för utstuderad mobbning vilket skolan också hade blundat för.  

När jag tog tag i det så kände man av det lilla samhällets anda. Så länge som 
allt är bra så är det så trevligt men tills det händer något så är det inte så 
trevligt längre. Jag blev den obekväma personen som ställde krav på att något 
skulle göras. Hade min dotter haft positiva bilder av sig själv så hade hon inte 
stått ut med den här mobbningen utan hon hade sagt ifrån. Men i och med min 
depression och våldet från sin pappa så fanns det aldrig några kanaler ut för 
henne att tala om vad som pågick.  

På den nya skolan har båda barnen fått det mycket bättre, de får stöd från lärarna som ser de 
båda barnen och som förstår vilket betyder mycket för Fredrika och hennes barn. 
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5.3 Har stödet från ATSUB bidragit till någon förändring? 
Anna har haft stöd från flera olika instanser ändå har hon känt att hon har behövt stödet från 
ATSUB.  

Behandling är behandling, här är det mer att få ett stöd från någon som vet vad 
det handlar om. 

Hon uttrycker att det är positivt att personalen på ATSUB har egna erfarenheter från sexuella 
övergrepp på ett eller annat sätt. De vet vad de pratar om och kan bemöta personer på ett bra 
sätt, de har ett annat perspektiv på saker och ting. Hon säger att ibland behöver man inte 
förklara något utan de på ATSUB förstår ändå, man är helt enkelt inte konstig där och så är 
det en mycket avslappnad atmosfär.  

Man kan vara normal i det helt absurda och sjukaste som finns. Det som är så 
skönt här också är att man inte behöver förklara allting, de vet redan 
processerna, de vet redan allt det här. Man behöver inte gå in på detaljer, man 
kan få stöd i den situationen man är, tankemässigt och känslomässigt och allting 
just nu. 

I början var det Annas mamma som hade kontakt med ATSUB. Men på senare tid säger Anna 
att hon har varit där mycket själv, hon har också varit där med sin lillasyster. För Annas del 
har stödet från föreningen sett olika ut. 

Hon (stödpersonen) var till exempel med när jag var inne på förhören, då satt 
hon utanför och väntade på mig. Hon var med efteråt och tog hand om mig. De 
har ju väldig koll på hur det praktiska fungerar, man kan alltid fråga dem. Just 
det här med rättssystemet eller det här med att man kan överklaga beslut och 
hur det går till, hur lång tid det brukar ta ungefär och vad det finns för regler. 
De finns där helt enkelt.  

Anna beskriver att vissa dagar är värre än andra. De (övergreppen) finns alltid där och det 
kommer de kanske alltid att göra, men det handlar om att sortera tankarna och säga stopp. Då 
kan det ibland kännas som att hon behöver prata med någon nära eller med någon på ATSUB. 
Om hur föreningen har bidragit till någon förändring i Annas situation säger hon bl.a. så här:  

Ibland har hon (stödpersonen) påmint mig om att det är så här det är, tro 
ingenting annat om systemet. Hon har tagit mig tillbaka till verkligheten. Det är 
väldigt lätt att glömma bort att systemet är så sjukt, absurt och det är det ju. 
Framför allt har det varit stödet till mamma, att de har kunnat hjälpa mamma. 
Samlat ihop oss i familjen också lite när det har behövts.  

Efter många år av terapi och psykologkontakt har Anna tagit en paus, som hon själv uttrycker 
det, och har för tillfället ingen professionell kontakt. Hon säger att hon kan komma till 
ATSUB när hon känner att hon behöver det och att det för tillfället känns ganska bra.  

Det är svårt att säga nu räcker det här. Nu skall vi fokusera på mitt liv och 
börja leva.  

 
Britta har från första kontakten med ATSUB känt ett stort förtroende. Stödet från föreningen 
har bestått av stödsamtal samt stöttning kring polisförhör. Hur stödsamtalen har gjort någon 
skillnad beskriver Britta följande: 

Varje gång som jag har ringt då det är runt barnen, då de har berättat saker, 
kontakten med socialtjänsten, anmälningar och då min yngsta dotter måste åka 
till sin pappa så handlar det just om att få prata om den oron. Jag kan kanske få 
någon vinkling på allt detta samt att jag har gjort det som jag kan göra, att få 
bekräftelse på att jag har gjort rätt.    

Hon fortsätter: 
Det händer ju saker hela tiden. Det är ju inte så att det är statiskt något som det 
här utan det kommer nya saker och nya attacker hela tiden. Då är der väldigt 
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skönt att veta att ATSUB finns. Någon som backar upp och som kan tackla och 
som kan vara med och just att man slipper det här ifrågasättandet. Det är någon 
som håller en i handen under vägen.  

 
Britta har haft kontakt med flera olika personer från andra instanser för att få hjälp och stöd 
bl.a. med en samtalskontakt på socialtjänsten och på vuxenpsykiatrin samt vuxenstöd på BUP. 
Inga av dessa kontakter har fått Britta att känna sig betrodd eller trygg. Kontakten med 
ATSUB har däremot gett henne den känslan: 

Det enda stället som jag har känt mig trygg det är ju här (på ATSUB). Där man 
kan säga precis vad som helst. 

Hon har känt att inom alla andra instanser har hon fått hålla tillbaka mycket för att hon har 
känt en rädsla över att det skall ligga henne i fatet p.g.a. hennes och exmakens gemensamma 
vårdnad runt de yngre barnen. Hon fortsätter att förklara varför hon känner sig trygg på 
ATSUB: 

Det handlar om just det här här. Det är ingen som har kontakt med förövaren 
här och som tar hans parti. De har egen erfarenhet och samlad kunskap. De vet 
vad de pratar om eller vad vi pratar om.  

Föreningen inger också ett hopp om framtiden då de upplyser om att Brittas kamp för sina 
barn går åt rätt håll. Britta beskriver själv känslan där hon är i processen: 

Jag har tidigare försökt att tänka på någonting annat, men jag försöker inte 
göra det nu. Jag behöver vara i den här sorgen ett tag.  

 
Eftersom Cecilia inte har haft kontakt med några andra myndigheter har ATSUB varit det 
enda stöd hon har haft. Hon beskriver att hon kände en lättnad när hon fick kontakt med 
ATSUB och att det märktes att de visste vad hon pratade om. Hon fick stöd i sina tankar och 
känslor och de gav henne råd och stöd i hur hon skulle hantera situationen. Cecilia beskriver 
fördelen med föreningen på följande sätt: 

Första är nog att de känner igen situationen, de har varit med om samma saker. 
Att de har en erfarenhet. Det är nog nummer ett. Och sen nummer två att de har 
tid och lyssnar. Och håller humöret uppe liksom. 

Cecilia beskriver att hon inte ständigt behöver stöd utifrån, men att det är skönt lite då och då. 
Hon tycker att föreningen har varit helt fantastiska på att ta sig tid och visa att de bryr sig om 
alla. Hon har inte känt att hennes ärende är mindre viktigt än någon annans. Om kontakten 
med föreningen har bidragit till någon förändring säger hon så här: 

Jag står ju kvar på samma ställe där jag var eftersom min dotter fortfarande 
inte vill ta tag i det och själv bearbeta det. På det sättet har man väl inte kunnat 
bearbeta det eller gått vidare i det som har hänt. Det var ändå en markant 
skillnad i att bara få komma hit och få stödsamtal. Jag vill inte kalla det 
bearbetning för då vill jag ha med min dotter på det hela. 

Cecilia säger att hon tror att arbeta i föreningen är ett sätt att bearbeta sina upplevelser. Hon 
kan själv tänka sig att arbeta i föreningen, men att det är för tidigt att göra det nu. 
 
Doris tog kontakt med ATSUB för första gången under tiden på utredningshemmet. Från och 
med denna kontakt har stödpersonen från föreningen fungerade som ett stöd åt Doris och 
barnen.   

Hon (stödpersonen) har förhindrat att det har blivit ännu värre. När man är 
utsatt för två socialsekreterare, man är rädd som mamma, man är rädd om sitt 
barn, man är rädd för mannen som har utsatt barnet och när man befinner sig i 
kris är det svårt att tänka klart och fatta riktiga beslut Då är det jätteviktigt att 
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man får ett stöd, någon som man kan prata med om alla tankarna, någon som 
förstår situationen, någon som vet hur man skall hantera och stötta folk i kris. 

Doris fortsätter: 
Hon (stödpersonen) hjälper genom att vara med, hålla den röda tråden och 
fokusera på det som är viktigt. Hon stärker mig och jag kan diskutera med 
henne om vad jag eventuellt glömde samt mina tankar. Det är också viktigt att 
man kan prata öppet och veta att hon har tystnadsplikt.  

Doris anser att stödet som stödpersonen medför även är viktigt i situationer då man möter på 
myndighetspersoner som överskrider sina befogenheter och uttrycker tvång.  

Om jag hade varit ensam så hade jag kanske känt mig tvingad och rädd för 
konsekvenserna om man inte accepterar. Det är alltid bra att ha någon med sig. 
Och hon är ju så kunnig också, det hade nog inte räckt med bara en väninna.  

Doris påpekar att personalen på föreningen sitter inne med många av nyckelerfarenheterna 
och om kunskapen om den rättsliga processen vilket har hjälpt henne mycket. Att 
verksamheten bygger på egna erfarenheter ser Doris som något mycket positivt: 

När du har upplevt någonting själv och sett hur verkligheten är, att det inte är 
som det står på papperet där det står att man får stöd och hjälp och att alla 
finns till för en i samhället utan att det är tvärtom ibland, så förstår man bättre. 
Vi diskuterar inte de andras upplevelser, vad de har varit med om för det är helt 
upp till mig om jag vill berätta eller inte och hur mycket man vill berätta. Det 
räcker med att man vet.  

Hon anser också att det har stor betydelse att stödet sker på frivillig basis.  
Man känner att de gör någonting som de verkligen känner för som de verkligen 
vill, som de gör från hjärtat. De är engagerade och motiverade på ett helt annat 
sätt än vad myndigheter kanske är, som inte bryr sig om man kommer eller inte 
för de får betalt ändå, det är deras jobb. Trots att de som jobbar professionellt 
verkligen kan vara jätte engagerade och verkligen brinna för det de gör och 
verkligen vill hjälpa de människor som de möter men de finns ju dem som tycker 
annorlunda. Det finns ju sådana inom alla yrken… 

 
Eva har gått i både familjeterapi och egen terapi och efter ett år tog hon kontakt med 
föreningen. Hon kände att det var något bra och hon upplevde bemötandet från ATSUB som 
mycket positivt. Hon beskriver det som att det ger en liten kick att vara på ATSUB samtidigt 
som det fungerar som en ventil. Ibland har hela familjen varit där, annars är det mest Eva som 
är där själv.  På frågan om vad det kan vara hos föreningen som hon inte får på familjeterapin 
svara Eva så här: 

Det är väl gemenskapen här. Alla har samma problem och alla förstår att man 
mår dåligt mellan varven och varför man är som man är. 

I början ringde Eva till ATSUB när hon kände att hon behövde det. Ibland kunde det vara för 
att hon hade frågor om polisförhören, eller andra praktiska saker. Hon tycker att just den 
informationen har varit bristfällig hos andra instanser och att det som förälder är svårt att veta 
hur man ska agera i olika situationer. Idag deltar hon i föreningens fasta kvällsträffar och är 
själv engagerad i föreningen.  

Det är väl det att man känner att man ger någonting till andra också. Att man 
behövs. Det är samtidigt terapi för en själv också att kunna hjälpa andra. 

Eva berättar att hon kände redan från början att hon ville finnas till för andra och att vara till 
nytta.   
 
När Fredrika kom till föreningen för första gången fick hon en bekräftelse på att hennes 
situation inte var unik utan att det fanns många som var i samma situation som henne själv. 
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Det var så befriande att känna att det är inte bara jag som snurrar omkring och 
kämpar i motvind utan så här ser det ut. 

Hon kände en stor tacksamhet och befrielse över att det fanns någonstans dit hon kunde vända 
sig. Hjälpen från ATSUB har bl.a. bestått av stödsamtal samt ge Fredrika tips och råd om vart 
hon kunde vända sig för att söka terapeuter till sina barn. Stödsamtalen har haft stor betydelse: 

De har hjälpt mig genom att bara finnas och lyssna och komma med råd och se 
vad man kan göra. Genom att lyssna då jag är ledsen och oroar mig för 
någonting.  

Betydelsen av att personerna inom ATSUB har egna erfarenheter beskriver Fredrika som 
följande: 

Det är det som gör det, tror jag. Det är just det att de sitter inne med egna 
erfarenheter och vet hur barnen fungerar, hur männen fungerar. De vet hela 
den här biten så man behöver inte förklara utan de vet redan att så här är det.  

Hon fortsätter: 
Jag kan ju tycka att det inte går att komma ifrån att egna erfarenheter ger bäst 
kunskap, för det som jag går igenom med mina barn, det går inte att läsa sig till 
i en bok. Jag har fått lära mig på egen hand hur mina barn reagerar och hur jag 
ska vänta i dem, när jag ska låta det vara, när det blir för mycket… det har ju 
inte jag läst mig till i någon bok utan det är ju erfarenheter från livet. Det 
viktigaste för mina barn är nog att jag har trott på dem redan från början och 
det har gjort att vi har kommit så långt också. Han hade redan passerat gränsen 
så när de berättade så tyckte jag bara att det var en sak till. 

 
Fredrika fick frågan om vad det kan bero på att myndigheter inte besitter samma kunskap som 
ATSUB gör och på det svarade hon:  

För det första vill man inte se att det händer och sedan vill man inte se vilken 
skada det gör för de här barnen, för det gör en otrolig själslig skada som tar 
många år av läkning och kanske alltid kommer att finnas i deras liv. Och jag 
tror, att vågar man se den smärtan barnen genomlever så tar man tag i att göra 
något åt det. Men så länge som man blundar för det… Jag kan reagera på att 
man aldrig får läsa i tidningar om barn som blir våldtagna i sina hem som blir 
utsatta för riktiga våldtäkter gång på gång på gång? När ska vi vakna upp för 
det? Vi vågar se det yttre våldet men vi vågar inte se det inre våldet. Det är lite 
bakvänt kan jag känna. Men jag tror att det handlar om människors egna 
värderingar och rädslor och alla människor behöver sin tid att förstå det. Jag 
skulle vilja väcka alla men tyvärr kan jag inte det.  
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6. Analys och diskussion 
Vi anser att det inte finns mycket forskning eller teorier kopplade till de anhörigas situation 
vid sexuella övergrepp på barn men det finns flera närliggande områden som kan förklara och 
definiera situationen. Kris- och traumateorier, diskussioner kring stöd och bemötande samt 
hur de professionella ska förhålla sig till människor som befinner sig i en kris är t.ex. mycket 
lämpliga och giltiga diskussioner om de anhörigas situation. Dessa teorier och diskussioner 
belyser att den anhörige i lika stor utsträckning som barnet går igenom en kris med allt vad 
det innebär. I och med detta måste den anhörige ses som en del av situationen och bör därmed 
också placeras i ett sammanhang av förståelse som utgår från att den anhörige är med i 
situationen och inte utanför den.   
 
I vår undersökning finns det många likheter i respondenternas upplevelser och situationer. 
Men det finns också en del olikheter. Likheterna bland vissa, speciellt inom de rent incestuösa 
fallen, rör bl.a. familjestrukturerna där merparten numera är separerade från förövaren, att 
man driver en långdragen och smärtsam vårdnadstvist samt att männen i fråga manipulerar 
omgivningen och mamman ifrågasätts. Bemötandet från socialtjänsten har också visat sig vara 
densamma för dessa mödrar, då de har upplevt ett stort motstånd. För de mödrar vars barn har 
blivit utsatta av en okänd förövare har stödet sett annorlunda ut. Å andra sidan har inte Cecilia 
haft kontakt med någon annan än ATSUB och utifrån det anser vi att det är svårt att dra några 
slutsatser om detta. Oberoende av vilken typ av övergrepp som barnen har blivit utsatta för 
har alla våra respondenter trott på sina barn vid avslöjandet. Oavsett om man har haft en 
positiv eller negativ upplevelse från andra instansers stöd och bemötande ser vi att behovet av 
föreningen ATSUB är stort hos alla av våra respondenter. 
 

6.1  Beskrivning av livssituationen 
Enligt Svedin (2000) behöver de allra flesta barn och familjer stöd och krisbearbetning i 
avslöjandefasen. Detta gäller både när övergreppen har skett inom eller utanför familjen.  
Söderquist (1995) anser även att det är en klar fördel att möta familjerna mitt i krisen då de 
har lättare att ta emot hjälpen och krisen har mindre chans att bli permanent. Hos en del av 
våra respondenter finns förövaren inom familjen och är rena incestuösa övergrepp. I dessa fall 
tillkommer ytterligare komplikationer, då det finns syskon, skilsmässa, psykisk och fysisk 
misshandel etc. Oavsett om förövaren finns inom eller utom familjen så hamnar hela familjen 
i en kris. Hur man bemästrar en krissituation är helt individuell. Varje människa hanterar sin 
stress eller situation efter sin helt egna personliga förmåga och sätt. Det finns dock vissa yttre 
omständigheter som kan hjälpa de anhöriga att hantera stressen på ett mer positivt vis. Stöd 
från det informella och det formella nätverket har visat sig var viktigt. Dess värre har vår 
studie visat att det stöd som att bekräfta och legitimera känslor och tankar hos de anhöriga i 
avslöjandefasen och tiden därefter inte har tillgodosetts då de har upplevt motstånd och 
misstanke när de sökt hjälp inom den offentliga sektorn.  
 
Avslöjandena om övergreppen kom som en chock för i stort sett alla. Eva beskriver sin 
reaktion: 

Jag bara gapa och skrek att du ljuger din jävel för att vi ska tycka synd om dig. 
Sådan blir man. Man tar inte åt sig, inte förens på natten då när allting hade 
landat på något sätt. 

Enligt Cullberg (1992) är det i den första fasen, chockfasen, som man har svårt att ta in det 
som har hänt. Det kan också på ytan verka som att allt är som vanligt men under den är allt 
kaos. Fredrika som själv varit utsatt för psykisk och fysisk misshandel av maken beskriver 
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dock att hon på en gång tog till sig det barnen hade sagt för att maken redan hade passerat 
gränsen. Hon och Doris beskriver att de redan har gått igenom mycket i och med att de har 
levt i en dysfunktionell familj med stora psykiska påfrestningar. Enligt Cullberg (1992) har 
detta en stor betydelse för hur man reagerar vid avslöjandet. Vi anser att det är en viktig 
aspekt då man ska stötta dessa mödrar vid avslöjandefasen.  
 
I reaktionsfasen, den andra fasen, tvingas man enligt Cullberg (1992) ta in det som har hänt 
och man ställer in sig både fysiskt och psykiskt för att kunna integrera verkligheten. Några av 
våra respondenter beskriver att när de har sökt hjälp eller stöd har myndigheterna vänt dem 
ryggen. Doris beskriver sina upplevelser följande: 

De hörde inte att man var i kris, att man vill hjälpa sitt barn. När man är i kaos 
så vet man inte vilka konsekvenserna är. Man ställer sig frågan vad är det som 
har skett, hur mycket har hon blivit skadad och allt annat… men de frågade 
istället om jag kunde ta hand om mina barn. De började kolla hur jag var som 
mamma istället för att utreda vad som har hänt. 

Hon poängterar också att om socialtjänsten hade agerat annorlunda hade kanske hennes och 
barnens situation sett annorlunda ut. Fredrika hade en liknade upplevelse då hon i desperation 
försökte få socialtjänsten att hjälpa henne med barnen som var mycket traumatiserade.  

Jag satt med mina barn i den här lilla trånga ettan, dottern bara grät och grät 
och pojken hade mardrömmar. Han kunde inte sova, han hörde höga ljud och 
allt skrek i öronen, han var vättskrämd. Jag ringde till socialen och var 
förtvivlad och grät och ville att de skulle prata med pojken, men det gjorde de 
inte. Jag levde i ett totalt kaos och det kaoset fick jag ordna själv. 

 
Enligt Herman (1992) är det första som förstörs när en människa utsätts för trauma tilliten till 
människor och verkligheten runt omkring. Tilliten är också det första som måste återställas 
för att ett tillfrisknande ska kunna komma till stånd. Tilliten är alltså en mycket viktig del i en 
traumadrabbad människas liv. Herman menar att ett stöd från andra människor kan förhindra 
att skadan blir större medan en fientlig eller negativ respons kan försvåra och förvärra 
traumat. Det primära är alltså att kunna känna förtroende igen. Vår undersökning har visat att 
vissa av våra respondenter inte har upplevt denna viktiga del hos de myndigheter som de har 
varit i kontakt med. Så när inte heller samhället kunde ge det stöd som Doris och Fredrika var 
i behov av var det ytterligare en tillit som gick om intet. Det sista skyddsnätet drogs bort och 
de lämnades ensamma. För att den anhörige på bästa sätt ska komma igenom ett trauma 
behöver hon få hjälp med att bearbeta sina känslor och tankar samt få bekräftelse på att det 
som de kämpar för och går igenom med sina barn inte är helt befängda lögner. Även här ser vi 
att socialtjänsten brister i sitt agerande. Fredrika berättar: 

Jag skulle ha kunnat fått ett helt annat stöd om de hade snappat upp signalerna 
bättre och vetat om hur barnen fungerade. Dessutom så fick jag höra att detta 
händer inte pojkar enligt statistik… Tänk om jag hade trott på det och sitter med 
en pojke som har upplevt övergrepp. De hade för lite kunskap… 

 
I och med att vår undersökning är baserad på anhörigas upplevelser är det svårt för oss att 
förklara anledningen till myndigheternas agerande då vi inte har undersökt dessa.  Flera av 
våra respondenter anser att det är brist på kunskap om hur människor reagerar i kris och vilka 
behov man har då man befinner sig i en, vilket vi håller med om. De flesta 
myndighetspersoner möter de här människorna i reaktionsfasen då individens 
försvarsmekanismer mobiliseras för att hantera svåra känslor. Därför krävs det en kunskap om 
att människor i dessa situationer får ett annorlunda beteende än vad de kanske skulle ha haft i 
en annan situation. Detta beteende kan tyckas skrämmande och irrationellt för den som inte 
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har sett det förut. Enligt Svedin (2002) är det nödvändigt att komma igenom reaktionsfasen 
för att kunna bearbeta det som har hänt och för att kunna ta emot hjälp i behandlingssyfte. 
Men i och med att sexuella övergrepp väcker så mycket skam och skuldkänslor är det lätt att 
man blir kvar i reaktionsfasen om man inte får professionell hjälp. Vi anser därför att det är av 
stor vikt att man som professionell är medveten om de olika faserna som en människa 
befinner sig i som är i en kris. I och med att hjälpen har kommit sent i många av våra 
respondenters fall kan detta ha påverkat deras situation men framförallt deras 
tillfrisknandeprocess negativt. Om rätt hjälp och stöd hade kommit från början och 
socialsekreterarna hade haft mer kunskap om hur människor reagerar i en kris hade kanske 
deras situationer sett annorlunda ut idag.    
 

6.2 Stöd och bemötande från andra instanser 
Enligt socialtjänstlagen 2 Kap § 2 har kommunernas socialtjänst det yttersta ansvaret för att 
de människor som vistas i kommunerna får det stöd och den hjälp som de behöver 
(Norstöm/Thunved, 2003). Socialtjänstens uppgift vid misstanke om sexuella övergrepp är att 
först och främst bedöma barnets behov av skydd. Trots denna lag anser vi att kommunerna 
inte uppfyller det som det förväntas av dem. Socialstyrelsens rapport (2003:107) har visat att 
barnen inte kan garanteras skydd mot vidare övergrepp och de får inte heller den vård och 
behandling de behöver. Även våra respondenter har uttryckt att det finns brist på resurser och 
kunskap hos socialtjänsten. Vi anser att man år 2006 borde vara medvetna om de här 
problemen och att någon förändring måste till.  
 
Vid sexuella övergrepp är det viktigt att stödja den icke förövande föräldern så att denna skall 
orka hjälpa och stötta sina barn. Svedin (2000) menar att om föräldern inte får detta stöd och 
upplever mycket stress har de sämre förmåga att finnas till för barnen. Bland våra 
respondenter har denna stöttning varit näst intill obefintlig vid den mest akuta fasen. Det finns 
dock en skillnad hos Eva och hennes familj som fick stöd från polisen från dag ett samt blev 
erbjudna familjeterapi relativt fort efter avslöjandet. Här har vi ställt oss frågan om det beror 
på att det var lättare för myndigheten att agera då gärningsmannen var okänd. Familjen 
ifrågasätts inte på samma sätt och det familjen berättar uppfattas som trovärdigt och man 
lyssnar mer till deras behov av stöd.  
 
Enligt Mellberg (2002) bär mödrar enligt tanketraditionen fortfarande huvudansvaret för 
barnen vilket gör att de utsätts för kritik då barnen far illa. Mamman får i och med detta den 
huvudsakliga uppmärksamheten av socialtjänsten och andra instanser. Detta stärks av vår 
undersökning då Doris blev placerad på ett utredningshem. Tyvärr har det visat sig bland våra 
respondenter att den uppmärksamheten de får är inte till deras fördel i deras hantering av 
situationen. Myndigheterna som respondenterna har träffat har bl.a. ifrågasatt, haft 
förutfattade meningar och bemött dem med misstro. Britta upplevde ett stort ifrågasättande 
från omgivningen och myndigheterna.  

De ifrågasätter både barnen och mig, om det verkligen kan vara sant och om 
jag verkligen tror på det. Detta är en av de svåraste bitarna i och med att jag 
måste försvara hela tiden.  

Det har även visat sig att myndighetspersonerna har satt förövarens intresse framför barnens. 
På följande sätt beskriver Fredrika sina upplevelser av detta: 

Vid jul hade jag varit med min dotter till en läkare och hon hade sår i underlivet 
och då samma dag pratade jag med henne (socialsekreteraren) och hon tyckte 
synd om pappan för att han inte fick fira jul med barnen… Det blev liksom 
droppen för mig, för vi hade haft kontakt med henne ett helt år! Man kan vara 
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osäker några månader, det har jag förståelse för, men man kan inte vara osäker 
ett helt år! Man hade kunnat bespara mig och barnen och stöttat oss istället 
mycket bättre men det var mer stöttning till pappan som satt hemma och grät. 
Och detta är en väldig besvikelse för mig idag för hade inte jag varit så 
drivkraftig som jag var så vet inte jag var jag hade stått.  

 
Herman (1992) menar att ju mindre stöd som den anhörige har från sin omgivning desto större 
chans är det att förövarens förklaring av situationen blir gällande. Han menar även att den 
anhöriges värld redan är så komplicerad på grund av de sexuella övergreppen att hon är extra 
känslig för ett manipulativt beteende. Vi anser att det är av stor vikt att man som professionell 
är medveten om att många av dessa män, som utsätter sina barn för sexuella övergrepp samt 
fysisk och psykisk misshandel av sina sambos, har detta manipulativa beteende.   
 
Många av förklaringsmodellerna av de familjer där sexuella övergrepp förekommer bygger 
mycket på familjesystemteori och psykoanalytiskteori och i dessa läggs ett stort ansvar på 
mamman för det som har hänt. Mellberg (2002) är kritisk mot dessa modeller i och med att 
det inte är mannen som får ta ansvaret för övergreppen utan istället så lägger man skulden på 
mamman som inte har skyddat sitt barn. Detta är även något som våra respondenter har 
upplevt, att skulden läggs över på dem som mammor istället för att förövaren får stå till svars 
för det som han/hon har gjort. En av mammorna berättar:         

Jag tycker att kan de inte sätta värde på mig som kvinna som sätter stopp, att se 
det i ett lite längre perspektiv och värdesätta de här mammorna och ger dem lite 
credit för allt de gör och inte bara spekulationerna, ifrågasättandet och 
osäkerheten som inte hjälper någon, varken barnen eller kvinnorna. 

 
Enligt Söderquist (1995) ligger ansvaret hos de professionella att bemöta barnet och de 
anhöriga så att barnet kan skyddas, fakta kan komma fram och att den hjälp som behövs kan 
erbjudas. Han menar att alla som familjemedlemmarna träffar under avslöjandekrisen, i 
utredningar och behandlingar påverkar dem oavsett om de professionella är skickliga eller 
inte. Liknande teorier har Dahlström-Lannes (1994) som menar att ett bra polisförhör kan 
vara terapeutiskt och ett dåligt kan vara förödande. I vår undersökning har respondenterna 
upplevt att de professionella inte har tagit detta ansvar. Doris berättar bl.a. att p.g.a. 
socialtjänsten agerande då familjen hamnade på utredningshemmet blev dottern så pass 
skrämd att hon inte vågade prata med polisen. Detta kan möjligtvis förklaras med hjälp av 
Mellbergs teori angående giltiggörandeprocessen. Enligt Mellberg (2002) tar det olika lång tid 
för den anhörige och det utsatta barnet att ändra sin verklighet, giltiggörandeprocessen 
varierar kraftigt. Det är därför som de anhöriga oftast hamnar i otakt med den juridiska och 
polisiära processen. I och med detta så är det mycket som kan gå snett vilket kan leda till att 
anmälan inte leder till åtal och eller att åtalet läggs ner. Att en anmälan inte leder till åtal 
betyder inte att övergreppen inte har ägt rum. Det kan helt enkelt betyda att p.g.a. 
oprofessionellt handlande från början är varken barnet eller den anhörige i stånd att på ett 
tillfredsställande sätt berätta vad de varit med om eller iakttagit. Detta är viktigt att 
uppmärksamma bland de professionella samt att ändra på. Ett exempel på detta är Britta som 
upplevde att hon hade svårt att komma ihåg händelseförloppet vid polisförhöret. Hon 
uttrycker en önskan om att polisen skulle ha ställt mer specifika frågor om vissa situationer 
eller händelser. Hon beskriver varför: 

Det är så många år som vi har levt med den här pressen… Det är så mycket 
tankar, så mycket känslor, så man kan inte ha allting klart för sig i huvudet.  

Enligt Damgaard & Nørrlykke (2000) bör man som professionell, om man känner att man inte 
klarar av en situation eller att det väcker konstiga känslor hos en, stanna upp och överväga om 
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det är man själv som ska lyssna bättre, eller om man ska hänvisa till någon annan eller själv få 
handledning med hänsyn till de problemområden som aktiveras. Vi anser att man som 
socialsekreterare måste våga be om hjälp eller rådfråga sina kollegor om ett problem eller en 
omöjlig situation uppstår. Man måste vara medveten om sina egna brister annars är det 
klienten som drabbas och blir lidande av konsekvenserna. Doris berättar att efter andra 
anmälan till samma socialtjänst fick hon ett helt annat bemötande.  

Jag tror att det beror mycket på den person som jobbar och hur den uppfattar 
situationen och hur mycket man engagerar sig och vill gå till botten… Man ville 
se orsak till problemet och inte symtom. Socialtjänsten fokuserar på sitt jobb 
och inte på själva problemet och man måste alltid se till helheten och inte bara 
en liten bit. 

Anna menar att det inte bara är de professionellas fel att kontakten ibland inte fungerar. 
Vissa har varit bra och vissa dåliga. Men det handlar inte bara om deras 
professionalitet, utan om kemin mellan oss och vart man är i processen. 

Vi menar inte att myndigheter över lag gör ett dåligt jobb, vi vill bara göra människor 
medvetna om riskerna med ett bristfälligt bemötande och att det förekommer. 
 
Eva har till skillnad mot Britta en positiv upplevelse av det bemötandet hon har fått från 
berörd myndighet. Hon och hennes familj är mycket nöjda med polisen som skötte förhören 
med sonen. 

Vi blev uppringda av polisen efter ett par veckor. Han frågade om han fick göra 
ett hembesök, för det är lättare att hålla förhören hemma tyckte han då det är ett 
tungt ämne. Vi fick en helt underbar polis. Han har till och med haft personliga 
besök hemma hos oss utanför sitt jobb.     

Polisen positiva bemötande tror vi har bidragit till att familjen kom ur reaktionsfasen relativt 
snabbt och de kunde sätta igång med behandling i form av familjeterapi. Den empati polisen 
visade kan enligt Gordan (2004) ha haft betydelse för familjens fortsatta behandling. Att bli 
förstådd, godtagen och bekräftad är enligt Gordan en ovanlig upplevelse för människor som 
befinner sig i en utsatt situation. Erfarenheten av detta kan vara till stor nytta i 
förtroenderelationen till andra myndigheter.  
 
Gordan (2004) menar att det är viktigt att man som professionell är medveten om att den 
förhandsinformation man har om en klient sätter spår i beteendet och det medvetna eller 
omedvetna förhållningssättet. Hur vi bemöter en klient påverkas av vad man har fått veta om 
honom eller henne innan. Doris berättar att den första socialsekreteraren som kom hem till 
henne var från samma land som henne, vilket kan vara positivt. Men i Doris fall var det en 
negativ upplevelse. Doris och socialsekreteraren hade olika etniska bakgrunder vilket bidrog 
till att Doris inte kände sig trygg med socialsekreteraren och därmed påverkades samarbetet. 
Fredrika i sin tur kom från ett litet samhälle där alla känner alla. Detta gjorde att när pappan 
hade spridit ut sin version av det som hade hänt, hade alla fått en bild av henne. Detta kände 
hon av i kontakten med skola och med andra myndigheter.  

När jag tog tag i det så kände man av det lilla samhällets anda. Så länge som 
allt är bra så är det så trevligt men tills det händer något så är det inte så 
trevligt längre. Jag blev den obekväma personen som ställde krav på att något 
skulle göras. 

Vi håller med Gordan (2004) att man som professionell måste vara medveten om hur 
förkunskaperna om en person påverkar ens agerande. I de här fallen kan resultatet bli 
förödande, det kan resultera i att man inte tillsätter några eller fel resurser. Det är mycket 
tackvare sin envishet som dessa mammor har fått det stöd och den hjälp de har rätt till.  
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Förutom myndigheters agerande har skolan en stor inverkan på de utsatta barnen och de 
anhöriga. Hur skolan agerar när de får vetskap om sexuella övergrepp kan ha stor del i barnets 
psykiska mående. Gordan (2004) menar att det är vanligt att det i första hand är offret för 
våldtäkten eller incesten och inte gärningsmannen som får bära skammen för övergreppet. Det 
är den svaga och misshandlade som får känna av omgivningens förakt och avståndstagande. 
Detta har lett till att offren själva införlivat samhällets attityder och föraktar därmed sig själva 
för den förnedrande gärningen de varit utsatta för. Därför anser vi att det är viktigt att skolan 
vet hur de ska agera när ett barn har utsatts för sexuella övergrepp. Lärare måste vara 
uppmärksamma på mobbing och hur eleven mår för dagen. Det är en lång process som barnet 
skall ta sig igenom och de olika faserna barnet hamnar i påverkar barnets beteende. Det är 
viktigt att lärare kan föra en dialog med den icke förövande föräldern för att barnets bästa 
skall kunna tillgodoses samt att barnets intresse skall komma i första hand. Anna beskriver att 
skolan blev som ett överlevnadssätt för henne även om hon var frånvarande en hel del. Där 
kunde hon släppa tankarna på övergreppen och istället koncentrera sig på skolarbetet. Doris 
berättar att stödet från skolan för den äldsta flickan har sett olika ut. Övergreppen uppdagades 
när dottern gick i lågstadiet och då ville man enligt Doris bara sopa det under mattan och inte 
ta in hjälp utifrån. Inte heller på mellanstadiet fick flickan någon speciell hjälp. Hon blev 
hänvisad till skolkurator och skolsyster, som inte hade några kunskaper om sexuella 
övergrepp enligt Doris. Det var först på högstadiet som flickan och Doris fick stöd och hjälp. 
Det var en ny rektor som fick informationen om dottern och som agerade på ett helt annat sätt 
än sina tidigare kollegor. Det stöd dottern fick bidrog till att hon blev motiverad att gå på BUP 
vilket hon inte hade varit innan. Fredrika har också både positiva och negativa erfarenheter 
från barnens skola. Hennes dotter blev mobbad i skolan, vilket Fredrika ansåg att skolan inte 
gjorde någonting åt. När barnen sedan bytte skola fick de ett helt annat stöd och bemötande 
och både barnen och Fredrika är nöjda med den nya skolans agerande. Vi anser att det är 
viktigt att skolan får information om hur de ska bemöta de utsatta barnen. De behöver få 
vetskap om hur barnen reagerar hur deras beteende påverkas och vad man som vuxen ska göra 
när ett barn mår dåligt. Skolan är en viktig del i barnens liv och för de utsatta barnen blir det 
ett ställe där man kan slippa övergreppen. Ett ställe där man kan känna sig normal och leka 
med kompisar. Blir barnet då mobbat finns det ingen säker plats där barnet kan känna sig 
trygg. Vi anser att det är de vuxnas ansvar att se till att skolan är en bra och fungerande miljö 
för de utsatta barnen. 
 

6.3 Har stödet från ATSUB bidragit till någon förändring? 
Trots alla våra respondenters likheter och olikheter har alla en sak gemensamt, behovet av 
föreningen är stort. Oavsett vilket stöd eller bemötande de har fått från andra instanser, om det 
har varit bra eller dåligt, anses föreningens stöd som en viktig del i processen.      

Behandling är behandling, här är det mer att få ett stöd från någon som vet vad 
det handlar om. 

Vi har ställt oss frågan många gånger under arbetets gång vad det är som ATSUB har som 
inte kan tillgodoses på annat håll. Den gemensamma nämnaren som alla våra respondenter har 
gett uttryck för är den egna erfarenheten hos stödpersonerna. Anna förklarar: 

Man kan vara normal i det helt absurda och sjukaste som finns. Det som är så 
skönt här också är att man inte behöver förklara allting, de vet redan 
processerna, de vet redan allt det här. Man behöver inte gå in på detaljer, man 
kan få stöd i den situationen man är, tankemässigt och känslomässigt och allting 
just nu. 

De egna erfarenheterna hos stödpersonerna på ATSUB gör att de vet vad de anhöriga går 
igenom, de har själva varit där och vet då vad samhället saknar.  
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När du har upplevt någonting själv och sett hur verkligheten är, att det inte är 
som det står på papperet där det står att man får stöd och hjälp och att alla 
finns till för en i samhället utan att det är tvärtom ibland, så förstår man bättre. 

Enligt Gordan (2004) kan egna erfarenheter vara till en fördel, men bara om man har kunnat 
bearbeta sina upplevelser. Detta anser vi att man måste vara uppmärksam på när man arbetar 
inom ATSUB. Risken finns att om man inte har kommit tillräckligt långt i sin egen process, 
om man själv har varit utsatt och blir för påmind om det, kan det vara förödande för alla 
parter. Arbetet kan vara emotionellt påfrestande i och med att man möter dessa utsatta barn 
och deras familjer. P.g.a. detta kan arbetet vara krävande och slitsamt och det kan vara få som 
klarar av att känna samma inlevelse och entusiasm över en längre tid, då samtliga har ett eget 
liv att leva vid sidan om. Detta visar på att en frivillig organisation som ATSUB kan vara 
sårbar. Men så länge som man uppmärksammar detta och är medveten om det så förblir den 
egna erfarenheten det som väger tyngst för de anhörig och stödpersonerna. Den gemenskap 
och förståelse medlemmarna i föreningen har, går aldrig att ersättas av de professionellas 
inlästa förståelse. Det är som Fredrika beskriver det:  

Jag kan ju tycka att det inte går att komma ifrån att egna erfarenheter ger bäst 
kunskap, för det som jag går igenom med mina barn, det går inte att läsa sig till 
i en bok. Jag har fått lära mig på egen hand hur mina barn reagerar och hur jag 
ska vänta in dem, när jag ska låta det vara, när det blir för mycket… det har ju 
inte jag läst mig till i någon bok utan det är ju erfarenheter från livet. 

 
En viktig aspekt med att stödpersonerna på ATSUB har egna erfarenheter är att de anhöriga 
upplever att de inte har blivit ifrågasatta som de har blivit av andra instanser. Detta tror vi 
bl.a. kan bero på att stödpersonerna vet att samhället ser ut som det gör, att förövarna är som 
de är samt vilket tillstånd man befinner sig i i en situation som denna. De anhöriga känner en 
stor trygghet i och med detta något som de inte har känt gentemot berörda myndigheter. Vår 
studie visar att samhällets löfte till utsatta barn när det gäller möjligheterna att få hjälp och 
stöd inte svarar till det ansvar som samhället är beredda att ta. Samhället svarar inte heller på 
det krav som de ställer på mödrarna när det gäller att förstå och skydda barnen. Vissa av de 
anhöriga som vi har intervjuat med problematiken av rena incestuösa inslag visar på att 
problem och dilemman oftare indikerar motstånd än stöd. Socialstyrelsens rapport (2003:107) 
framhåller att detta kan bero på brister i lagstiftningen och rättstillämpningen, brister i 
samarbetet mellan och inom olika myndigheter samt brister i kompetens hos en del 
myndighetspersoner.  
 
De anhöriga känner även en trygghet hos föreningen då de inte tar förövarens parti. I 
föreningen riktas uppmärksamheten enbart på de ickeförövande föräldrarna och barnen. Vissa 
av våra respondenter kan förstå dilemmat med att socialtjänsten måste höra allas versioner 
men å andra sidan upplever vissa av dem detta som väldigt kränkande. Britta förklarar 
föreningens inställning:  

Det handlar om just det här här. Det är ingen som har kontakt med förövaren 
här och som tar hans parti. 

Stödpersonerna känner även till de olika faserna som de anhöriga hamnar i och går igenom 
vid krisen eller traumat som uppstår då de sexuella övergreppen uppdagas. Antingen har de 
själva befunnit sig i en liknande situation eller så har de träffat många genom föreningen med 
liknande erfarenheter.  

…när man befinner sig i kris är det svårt att tänka klart och fatta riktiga beslut 
Då är det jätteviktigt att man får ett stöd, någon som man kan prata med om alla 
tankarna, någon som förstår situationen, någon som vet hur man skall hantera 
och stötta folk i kris. 
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Vi anser att har man själv fått ett bristfälligt bemötande kan man ta lärdom av detta och inte 
själv agera på samma sätt. Enligt flera forskare upplever mamman skuldkänslor då ett sexuellt 
övergrep uppdagas. Detta beror bl.a. på som tidigare nämnts att mamman i tanketraditionen 
bär det yttersta ansvaret för sina barn vilket innebär att mamman ifrågasätts då barnet mår 
dåligt. Skulden läggs även på mamman som inte har skyddat sina barn. Enligt Herman (1992) 
behöver dessa känslor ventileras med hjälp av andra som är beredda att bekräfta det som 
inträffat, lyssna utan förutfattade meningar och styrka berättelsen. Vissa av våra respondenter 
har inte fått någon bekräftelse att de har handlat rätt från andra instanser vilket vi anser istället 
uppfylls av ATSUB. Mammorna känner att föreningen bekräftar att de har handlat rätt och 
riktigt.  

Varje gång som jag har ringt då det är runt barnen, då de har berättat saker, 
kontakten med socialtjänsten, anmälningar och då min yngsta dotter måste åka 
till sin pappa så handlar det just om att få prata om den oron. Jag kan kanske få 
någon vinkling på allt detta samt att jag har gjort det som jag kan göra, att få 
bekräftelse på att jag har gjort rätt.    

 
I och med egna erfarenheter besitter stödpersonerna också en kunskap som har stor betydelse 
för de anhöriga. Respondenterna upplever att de kan vägleda dem i de rättsliga processerna, 
vilka skyldigheter socialtjänsten och polisen har gentemot de anhöriga samt vilka rättigheter 
barnen och deras familjer har.  

De har ju väldig koll på hur det praktiska fungerar, man kan alltid fråga dem. 
Just det här med rättssystemet eller det här med att man kan överklaga beslut 
och hur det går till, hur lång tid det brukar ta ungefär och vad det finns för 
regler. De finns där helt enkelt.  

Svedin (2002) menar att det är de berörda myndigheterna som ska informera om 
myndigheternas olika ansvarsområden samt deras olika skyldigheter. Utifrån vår studie anser 
vi att de berörda myndigheterna inte har tagit detta ansvar om att informera de anhöriga vilket 
har inneburit ytterliga problem och svårigheter under de olika processerna. 
 
Kreyberg Normann (1995) påpekar vikten av att uppmärksamma hela familjen då ett barn har 
varit utsatt för sexuella övergrepp då det är fler än barnet som behöver hjälp. Syskonen anses 
vara extra viktiga att involvera i bland annat behandlingsarbete då de har sin egen reaktion att 
ta itu med. Detta är något som ATSUB lägger stor vikt vid då de inte bara stöttar det utsatta 
barnet och den ickeförövande föräldern utan också barnets syskon. Vi anser att syskonen är en 
grupp som många gånger glöms bort och som knappt berörs i tidigare forskning. Detta är 
något som vi skulle vilja uppmärksamma och som vi tycker vore intressant att forska vidare 
om. Även om syskonen inte har varit utsatta för övergrepp påverkas de av krisen som drabbar 
familjen. Doris berättar t.ex. att hon var tvungen att medverka till umgänget mellan pappan, 
som förgripit sig på den äldsta dottern, och den yngsta dottern. Detta är situationer som 
påverkar syskonen och gör att de också mår dåligt.     
    
Cecilia skiljer sig från de övriga respondenterna då hon inte har haft kontakt med någon 
myndighet. För henne har ATSUB betytt oerhört mycket.  

Jag funderade på det efteråt, vad skulle jag ha gjort om det inte hade funnits 
någon frivillig organisation att vända sig till. 

Cecilia fortsätter: 
Det känns väldigt trist att samhället inte har några resurser till att stötta 
anhöriga. Man känner sig fruktansvärt ensam. Eftersom det är ett sådant brott 
som är lite speciellt. Så visst skulle man vilja att det fanns resurser. 
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Cecilia sökte själv upp föreningen och för henne var det precis det hon letade efter. Hon fick 
det stöd och bemötande hon behövde just då. Vi ställer oss frågan vad finns det för hjälp till 
de personer som bor i en stad där ATSUB inte har sin verksamhet? Vart ska dessa personer 
vända sig för att få stöd i sina funderingar och svåra situation? Det är svårt som anhörig att 
veta vad man kan få för stöd och hjälp från samhället. ATSUB finns till för de anhöriga, men 
vetskapen bland befolkningen om deras existens är liten. Både socialtjänsten och polisen 
borde kunna informera de anhöriga om olika frivilliga organisationer.  
 
I och med att Cecilia kom i kontakt med föreningen har det väckt hennes intresse att kunna 
hjälpa andra som hamnar i liknande situationer. Hon beskriver att hon inte är redo för det 
riktigt än, men längre fram kan hon tänka sig att arbeta i föreningen som stödperson. Enligt 
Herman (1992) måste varje offer hitta sitt egna sätt att återupprätta sin känsla av samhörighet 
för att återhämta sig. De som klarar detta bäst är de som upptäcker någon mening med sin 
erfarenheter. Detta är något som vi anser att Eva har gjort, som redan från början i kontakten 
med ATSUB var på god väg i sin återhämtning. Hon berättar att hon redan från början kände 
att hon ville engagera sig i föreningen. 

Det är väl det att man känner att man ger någonting till andra också. Att man 
behövs. Det är samtidigt terapi för en själv också att kunna hjälpa andra. 

 
Gemenskapen i föreningen är något som många av respondenterna reflekterar över, som är en 
viktig del i att deras situation har förändrats sedan de tog kontakt med ATSUB. Även Herman 
(1992) har lyft fram att gemenskapen är viktig efter ett trauma. Flera av våra respondenter har 
påpekat att det var just upptäckten om att man inte var ensam i sin situation som var så 
befriande, samtidigt som det var oroväckande för dem att se att så många utsätts och drabbas 
av övergrepp. Att möta människorna i föreningen har hjälpt våra respondenter att ta sig ur den 
isolering som många av dem kände då de kämpade med att hålla huvudet över ytan. 

Det var så befriande att känna att det är inte bara jag som snurrar omkring och 
kämpar i motvind utan så här ser det ut. 

Föreningen fungerar och agerar som den grupp som Herman (1992) anser vara så viktig i 
tillfrisknandeprocessen, som kan ge det starka skyddet och stödet i de tankar och känslor som 
man går igenom som anhörig till ett utsatt barn. Föreningen får de anhöriga att återfå känslan 
av samhörighet efter att ha känt sig isolerade och ensammast i världen om denna svåra 
situation. Föreningen lyssnar också och bekräftar de anhöriga då de har känt skam och skuld 
för det inträffade. Föreningen stärker även de anhöriga då deras självförtroende har nått botten 
då myndigheter har agerat som de har gjort. Cecilia beskriver fördelarna med ATSUB: 

Första är nog att de känner igen situationen, de har varit med om samma saker. 
Att de har en erfarenhet. Det är nog nummer ett. Och sen nummer två att de har 
tid och lyssnar. Och håller humöret uppe liksom. 

De risker som finns med att vara i en grupp, att man t.ex. söker sig till gruppsamtal då man är 
i en tidig fas i processen, tar ATSUB hänsyn till och hänvisar gärna att man börjar med 
enskilda stödsamtal. ATSUB tar också hänsyn till det som Herman (1992) anser som viktigt 
att man koncentrerar sig på föreningens huvudsyfte det vill säga att dela med sig av sin 
erfarenhet och kunskap samt att skydda och stärka de anhöriga. Genom att föreningen stärker 
mammorna och andra anhöriga stärks även barnen.  
 

6.4 Slutkommentar 
Behovet av föreningen ATSUB är stort hos de anhöriga som vi har intervjuat. Även om man 
har fått ett bra bemötande och stöd så finns ändå behovet av att få känna att man inte är 
ensam, att det finns fler människor ute i samhället som går igenom samma eller liknande 
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svåra situation. Vissa av våra respondenter har fått oss att förstå att den erfarenhet och 
kunskap som föreningen besitter finns inte hos andra instanser som möter dessa familjer.  
 
Sexuella övergrepp på barn är ett tabubelagt ämne som väcker många tankar och känslor av 
avsky gentemot bl.a. de förövare som förgriper sig på barnen. Men ändå tas ansvaret ofta bort 
från förövaren och läggs istället på mamman. Respondenterna förklarar detta med okunskap 
bland de berörda myndigheterna. För att kunna se och identifiera någonting måste man ha 
kunskap om vad det är och hur det kan ta sig i uttryck. För de professionella spelar 
förkunskapen man har om sexuella övergrepp in på hur benägen man är att se det som 
verkligen sker. Vi har tolkat det som att vissa av de professionella som våra respondenter har 
mött inte har kunnat koppla samman symtomen och berättelserna med övergreppssituationen 
och inte heller kunnat bemöta människor som befinner sig i kris. Vi anser att kunskapen om 
sexuella övergrepp måste öka på alla plan. Både socialsekreterare, poliser, jurister samt 
skolpersonal behöver öka sin kompetens när det gäller hur barn reagerar, hur föräldrarna 
reagerar, hur de manipulativa förövarna agerar samt vad som är normalt och vad som kan vara 
tecken på övergrepp.  
 
Det är också viktigt att de professionella är medvetna om sina egna reaktioner när de kommer 
i kontakt med den här sortens brott. Detta är en problematik som många av oss som blivande 
socionomer kommer att komma i kontakt med vilket vi anser att man måste vara medveten 
om. Vår undersökning visar på samma resultat som Gordans (2004) resonemang d.v.s. att 
myndighetspersoner har svårt att hantera sina reaktioner vilket innebär att de anhöriga drabbas 
av konsekvenserna av detta. Vi anser därför att det är viktigt att programansvariga för 
socionomutbildningen tar sitt ansvar och utökar ämnesområdet i läroplanen, både om sexuella 
övergrepp på barn samt hur man som socionom skall hantera sina egna reaktioner i möte med 
dessa familjer. Vi anser också att man bör på de olika socialkontoren upprättar en 
handlingsplan som kan vara som en grund för hur man ska agera vid sexuella övergrepp mot 
barn. Det är viktigt att kunskap från äldre mer erfarna kollegor implementeras hos de yngre 
mindre erfarna. Kanske vore det en idé att vidareutbilda vissa personer inom de berörda 
myndigheterna som kan föra vidare kunskapen om de olika parallellprocesserna, att lättare se 
tecken och identifiera vad för slags problematik det rör sig om. Detta kan förhindra det 
smärtsamma ifrågasättandet som vissa av våra respondenter har upplevt samt förhindra att 
misstänkliggöra fel person. En förhoppning från vår sida är att berörda myndigheter skall ta 
tillvara den kunskapen som föreningen ATSUB besitter och på så vis öka kompetensen bland 
sina egna. Föreningen skulle kunna vara till stor hjälp för dessa myndigheter och ett 
samarbete skulle gynna alla berörda.  
 
Vi anser också att diskussionen om sexuella övergrepp mot barn borde belysas mer i 
samhället. Här är det viktigt att nyansera diskussionen och att vara tydlig. Om det finns en 
öppen diskussion om att alla typer av sexuella övergrepp sker och i alla samhällsklasser kan 
det vara lättare för den anhöriga att få rätt stöd och bemötande. Vi människor behöver få hjälp 
av samhället att ändra våra attityder och lära oss vad som är övergrepp och hur det kan ta sig i 
uttryck. Samhället måste tillåta att barn och föräldrar blir hörda så att man kan möta deras 
behov. Vi tror att vågar man bara se och förstå hur stor denna problematik är så kan man i 
större uträckning hjälpa barn och anhöriga att ta sig ur sin svåra situation och skydda barnen 
från fortsatta övergrepp vilket egentligen är samhällets skyldighet enligt lag. Nyckeln är alltså 
kunskap, en kunskap som ATSUB besitter samt att erkänna att fler barn än vi tror är utsatta 
för en av de värsta kränkningar man kan utsätta ett barn för och att bakom varje barn finns det 
en anhörig som är i lika stort behov av stöd och hjälp. 
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Bilaga 
 
Intervjufrågor 
Intervjun kommer att ingå i en c-uppsats, uppsatsarbetet är ett moment i 
socionomutbildningen vid Mittuniversitetet i Östersund. Syftet med uppsatsen är att beskriva 
de anhörigas behov av föreningen ATSUB samt att undersöka några anhörigas egna 
upplevelser av det stöd och bemötande de får/fått av föreningen. Utifrån detta syfte kommer 
vi att utgå från följande frågeställningar: 

- Hur beskriver de anhöriga sin situation när de sökte stöd hos ATSUB? 
- Hur har de anhöriga upplevt stödet och bemötandet av föreningen? 
- Har stödet bidragit till någon förändring av deras situation och hur har då den 

förändringen sett ut? 
- Har de anhöriga några åsikter om vad som är bra, dåligt och vad som kan göras 

annorlunda i verksamheten? 
 
Som deltagare i intervjun är personliga uppgifter skyddade. Inget kommer att publiceras i 
uppsatsen som innehåller detaljer som gör att personen går att identifiera. I uppsatsen kommer 
uppgifter att avkodas och ändras för att undvika igenkännande av deltagarna. 
Ljudupptagningen kommer att förstöras efter att materialet har bearbetats. Vi har 
tystnadsplikt. 
 

1. Orsak till att ni har tagit kontakt med ATSUB. Kan ni berätta om er situation? 

2. Har ni/du sökt stöd någon annanstans? 

- tex. stöd och/eller hjälp från vänner, släkt, skola? 

- Andra instanser, tex. BUP, Socialtjänst. 

- Hur har detta stöd/hjälp sett ut? 

- Om inte, vad hände? 

3. Vad saknade ni inom Socialtjänsten? Vad var det som var bra, dåligt och som kan 

göras annorlunda? 

4. Hur kom ni i kontakt med ATSUB? 

5. Vad hade ni för förväntningar/önskningar inför denna kontakt?   

6. Hur kände ni/du inför den första kontakten? (lättnad, hoppfullhet, uppgivenhet) 

7. Hur har stödet sett ut från ATSUB? Vad har detta stöd givit er/dig? Hur handskas 

ni/du med problematiken/oron efter tex. ett besök hos ATSUB? Har stödsamtalen gjort 

någon skillnad? 

8. Känns det som om det har skett en förändring av er/din situation? Hur har denna 

sett/ser ut i så fall? 

9. Vad saknar ni inom ATSUB? Vad är det som är bra, dåligt och som kan göras 

annorlunda? 

10. Har det någon betydelse att ATSUB är en ”frivilligt” baserad verksamhet? 
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