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Sammanfattning 
I denna studie behandlade vi rollen som mödrar till sexuellt utnyttjade barn har. Vi utgick från 

familjer där barnet blivit sexuellt utnyttjat av sin biologiska far eller styvfar. 

Det huvudsakliga syftet med den här studien är att få en inblick i orsaken till varför en del 

mödrar till sexuellt utnyttjade barn väljer att inte tro på sitt barn när sexuella övergrepp 

uppdagas, men också att ta reda på vilken roll modern vanligtvis har i dessa familjer. Vi har 

även ägnat tid åt att studera hur man på bästa sätt, med eller utan behandling, kan stärka och 

hjälpa modern att gå vidare. 

Vi valde att inhämta kunskapen genom att jämföra litteratur som vi fann kring ämnet, med 

information som vi skaffat genom att göra intervjuer med fyra personer. Vi valde att göra 

intervjuer med människor med olika erfarenheter. De personer som vi intervjuat får 

representera olika kategorier av yrkesfolk i samhället som i sitt yrke kommer i kontakt med de 

drabbade mödrarna. Detta med fokus på poliser. 

Varje situation är unik, men man kan dock se en genomgående dominans som innehas av 

fäderna i familjen. Detta påverkar modern genom en normaliseringsprocess som gör att hon, 

när övergreppen slutligen uppdagas, har svårt att frigöra sig från sin man. Hon har då fått låg 

självkänsla och dåligt självförtroende. Det är ett stort beslut hon tar eftersom hon har mycket 

att förlora på att tro på barnet då hon ofta står i ekonomiskt och känslomässigt beroende av 

mannen. 
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Inledning 

I detta arbete kommer vi att behandla rollen som mödrar till sexuellt utnyttjade barn har. Vi 

ska utgå från familjer där barnet blivit sexuellt utnyttjat av sin biologiska far eller styvfar. 

Detta med stort fokus på modern. 

Bakgrund 

Mödrar i familjer där barnet utnyttjas sexuellt är bortglömda. I dagens samhälle finns en 

debatt om ämnet, men störst vikt läggs vid offer och förövare och nästan ingen vikt vid 

mödrarna. 

Det är viktigt att moderns roll lyfts fram sakligt och utan förskönande och når berörda 

människor, t ex familj, vänner, bekanta, grannar, barnomsorg, skola, sjukvård, barnhälsovård, 

socialtjänst, BUP/PBU, polis, läkare, vuxenpsykiatri. Detta för att moderns roll ska kunna 

stärkas och hon ska ha ett väl utbyggt nätverk och människor omkring sig som stödjer henne 

och som tror på henne. Moderns benägenhet att tro på barnet och stödja det ska på så sätt öka. 

Detta kommer att bidra till att fler förövare anmäls och på så sätt slutligen får en dom. 

Om de drabbade mödrarna var medvetna om att de har möjlighet att få stöd i ett tidigt skede, 

helst innan övergreppen börjar begås, skulle samhället kunna spara både tid och pengar. 

Offret, förövaren och modern skulle även besparas mycket lidande, men så går det inte till i 

dagens samhälle. Som det är nu kan en moder leva tillsammans med offret och förövaren 

under flera år utan att lägga märke till vad som pågår. När tiden väl är kommen då modern 

eller andra medmänniskor märker vad som pågår eller offret väljer att berätta mår alla parter, 

inklusive modern, väldigt psykiskt dåligt. 

Så länge mammorna inte har ett väl utvidgat nätverk som har möjlighet att stödja henne i 

processen blir det svårt för henne då dessa mödrar ofta tillhör en isolerad familj med litet eller 

inget nätverk. 
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Syfte 

Syftet med föreliggande arbete är att få insikt i ämnet och även ökade kunskaper. 

Vi vill få en inblick i orsaken till varför en del mödrar till sexuellt utnyttjade barn väljer att 

inte tro på sitt barn när sexuella övergrepp avslöjas. Vi vill också lära oss fakta kring de olika 

förklaringsmodeller som finns att tillgodogöra sig om detta. 

Ett annat syfte med arbetet är att ta reda på vilken roll modern har i en familj där sexuella 

övergrepp mot barnet förekommer. 

Vi vill ta reda på om modern vet att det förekommer sexuella övergrepp i familjen eller om 

man kan leva tillsammans med offer och förövare utan att märka vad som pågår. 

Att få kunskap om ifall det är vanligt att modern själv varit utsatt för sexuella övergrepp är ett 

annat syfte. 

Vi vill dessutom ta reda på hur man kan stärka modern så att hon orkar vara förälder och 

vilken slags behandling det finns för modern att tillgå. 

Frågeställningar 

Den huvudsakliga frågeställningen som vi kommer att utgå ifrån under arbetets gång är: 

• Varför väljer en del mödrar att inte tro på sitt barn när sexuella övergrepp avslöjas? 

Även följande frågor kommer vi att bearbeta: 

• Vilken roll har modern i en familj där sexuella övergrepp mot barnet förekommer? 

• Vet modern att det förekommer sexuella övergrepp i familjen? 

• Är det vanligt att modern själv varit utsatt för sexuella övergrepp? 

• Hur kan man stärka modern så att hon orkar vara förälder? 

• Vilken slags behandling finns för modern att tillgå? 
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Avgränsningar 

Vi har valt att fokusera på mödrar till barn som blivit sexuellt utnyttjade av sin biologiska far 

eller styvfar. Eftersom vi valt att fokusera på modern kommer vi inte att beröra varken 

förövare, offer eller andra människor i familjens närhet. 

Vi vill lyfta fram hennes roll eftersom stor vikt läggs vid förövare och offer i dagens samhälle 

och inget vid modern. I de uppgifter som cirkulerar, mest i media, beläggs modern med skuld 

om hon inte ingriper och bemöts med tvivel om hon ingriper. Mödrarna glöms bort fast även 

hon som ”tredje man” indirekt är ett brottsoffer. 

Metod 

I detta arbete har vi hämtat mesta delen av informationen ur litteratur som vi har lånat av 

Umeå Universitetsbibliotek, men även stadsbiblioteken i Gävle och Umeå. Dessutom träffade 

vi vår handledare som gav oss tips på litteratur som kunde vara till hjälp i vårt arbete. 

En nackdel med fakta som vi hittat i litteraturen kan vara att den ibland varit ganska gammal. 

Mycket av litteraturen om ämnet är skriven på 1990-talet då debatten kring ämnet såg 

annorlunda ut. 

Vi valde att använda oss av en kvalitativ metod. Vi sammanställde frågor som vi använde som 

underlag för de intervjuer vi gjort. En fördel med intervjuer är att de tar kort tid att göra och 

att personen som blir intervjuad har möjlighet att uttrycka sina exakta åsikter genom att prata 

fritt. Nackdelar med intervjuer kan vara att de kan vara svåra att få lättöverskådliga och det tar 

lång tid att sammanställa dem. En annan nackdel kan vara den personliga kontakten 

Vi har gjort intervjuer med Nea Mellberg fil. Dr i sociologi vid Umeå Universitet, Therese 

Sterner leg psykoterapeut vid Orana AB, Britt Fredriksson utredare vid polisen i Umeå, Ewa 

Hansson utredare vid polisen i Gävle. Vi valde människor med olika erfarenheter men med en 

tonvikt på poliser då vi studerar till detta och vill lägga vikten på deras åsikter. De personer vi 

intervjuat får presentera olika kategorier av yrkesfolk i samhället som kan komma i kontakt 

med de drabbade mödrarna. 

Vi valde personer ur olika kategorier för att kunna visa relevant kunskap. Därför har vi inte 

valt att intervjua mödrar och inte heller barn. Varje situation är också unik. 
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Att vi valde just litteraturstudier och att göra intervjuer berodde på omfånget av arbetet, det 

ska vara ett ganska litet arbete och intervjuer är mindre tidsödande än enkäter. 

Antaganden 
•  Varför väljer en del mödrar att inte tro på sin dotter när sexuella övergrepp avslöjas? 

Vi tror att de kvinnor som väljer att inte tro på sitt barn och stannar kvar i förhållandet med 

förövaren står i beroendeställning till mannen. Som en del av normaliseringsprocessen har 

hon låg självkänsla och dåligt självförtroende. Hon vågar därför inte ta sig ur förhållandet. 

Ofta har hon litet eller inget nätverk och känner litet stöd från omgivningen och tillåter därför 

inte sig själv att tro på barnet. 

• Vilken roll har modern i en familj där sexuella övergrepp mot dottern förekommer? 

Vi tror att modern har säkerligen rollen som den svaga i familjen, medan fadern är den som är 

mest dominant. Det är fadern som fattar besluten och styr familjen. Modern sköter alla sysslor 

i hemmet. Hon hinner därför inte tillgodose barnets behov. Familjen lever säkerligen ganska 

isolerat eller har ett litet socialt nätverk. Vi tror att det förekommer annan fysisk eller psykisk 

misshandel mot övriga familjemedlemmar. 

• Vet modern att det förekommer sexuella övergrepp i familjen? 

Som vi tänker verkar det vara svårt att leva under samma tak som både offer och förövare 

utan att lägga märke till övergreppen som förekommer inom familjen. Vi tror att det finns 

signaler från barnet som modern medvetet eller omedvetet inte lägger märke till. 

• Är det vanligt att modern själv varit utsatt för sexuella övergrepp? 

Vi tror att det är vanligt att modern själv varit utsatt för sexuella övergrepp och därför har låg 

självkänsla och dåligt självförtroende. Vi tror att det blir svårare för henne själv att tro och 

stödja sitt barn om hon själv varit utsatt, det betyder ju att hon blir tvungen att ta itu med sina 

egna problem och barnets. Ofta är hon inte tillräckligt stark för att orka med detta. 

• Hur kan man stärka modern så att hon orkar vara förälder? 

Moderns roll måste lyftas fram och nå berörda människor, t ex familj, vänner, bekanta, 

grannar, barnomsorg, skola, sjukvård, barnhälsovård, socialtjänst, BUP/PBU, polis, läkare, 

vuxenpsykiatri. Det är viktigt att modern har ett väl utbyggt nätverk och människor kring sig 

som stödjer henne och tror på henne. Detta kan ske genom kompetent dagis- och skolpersonal 
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som kan och vågar se problemen och informera vidare om detta. Får man bort skammen och 

tabustämpeln på sexuella övergrepp blir det lättare att våga se och göra något åt problemen. 

• Vilken slags behandling finns för modern att tillgå? 

Vi tror att behandling som finns för mödrar är nästintill obefintlig, ialla fall väldigt begränsad. 

Det finns nog ingen behandling som är specifikt utarbetad att gälla bara mödrarna. Iså fall får 

hon kontakta psykolog, terapeut eller liknande själv. 

Resultat  

Resultat av litteraturstudier 

Situationerna då modern väljer att tro eller inte tro på sitt barn då sexuella övergrepp 

uppdagas ser ut på många olika sätt. De flesta mödrar har gemensamt att de på grund av 

övergrepp eller misstankar om övergrepp befinner sig i en vardagstillvaro som mer eller 

mindre rasat samman.  

Det handlar om förlust av tillit till mannen, men också förlust av tillit och tilltro till en rättvis 

värld. Det handlar också om förlust av kontroll, såväl över det egna livet som barnets och om 

förlust av identitet, både som moder, kvinna och partner.  

När övergreppet avslöjas går kvinnorna igenom en process som innebär att hon förstår att 

något hänt mellan barnet och mannen. Hon måste försöka att förstå att hennes man har utsatt 

deras barn för sexuella övergrepp. Hon måste då förstå sig själv som modern till ett barn som 

utnyttjats sexuellt av den man som hon lever eller har levt tillsammans med.  

Om modern inte kan ta till sig detta är det svårt att tro på barnet och inse vad som egentligen 

har hänt. (Mellberg, Nea, När det overkliga blir verklighet-mödrars situation när deras barn 

utsätts för sexuella övergrepp av fäder, Boréa Bokförlag, Första upplagan, 2002, ISBN 91-

89140-24-9) 

Modern i en ”incestfamilj” befinner sig i en svår situation. Det finns en del mödrar som tar 

sina misstankar på allvar och vänder sig till de sociala myndigheterna för att få hjälp. Andra 

varken kan eller vill tro att något galet sker i deras familj. Det finns andra som misstänker, 

men som tycker sig ha hamnat i ett olösligt dilemma för att de är känslomässigt knutna till 

förövaren eller ekonomiskt beroende av honom. Modern kan uppleva att grunden för hennes 

existens har rubbats, och att det är lättare att förneka verkligheten. Allt detta är oftast 
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omedvetna handlingar. (Kreyberg Normann, Erik, Barn och sexuella övergrepp, Bonnier 

Utbildning AB, första upplagan, 1995, ISBN 91-622-0836-5) 

Anledningarna till förnekandet av verkligheten kan vara flera. Mödrarna är många gånger 

både ekonomiskt och känslomässigt beroende av männen. De försvarar sig själva och den 

egna tillvaron genom att inte märka något. Deras känslor av maktlöshet och rädsla för 

effekterna av ett ingripande bidrar till att göra mödrarna handlingsförlamade. Samtidigt finns 

hos dessa kvinnor känslor av skuld och ansvar, både för att övergreppen skett och för att de 

inte stoppat dem. Många mödrar som uppfattar sitt barns signaler tror på deras historia och 

agerar utifrån sin övertygelse. Ett sådant ställningstagande kan medföra stora och svåra 

förändringar i deras liv. De kan mötas av ifrågasättande eller så hålls de delvis ansvariga för 

att de tidigare inte förstått och stoppat övergreppen. (Winding Ruth, Inte kan det väl vara 

möjligt-sexuellt utnyttjande av små barn inom familjen, PsykologiFörlaget AB, Tunatryck 

AB, 1986, ISBN 91-7418-132-7) 

Kvinnans roll i de familjer där det förekommer sexuella övergrepp mellan fäder och barn är 

oftast undanskymd. Hon kallas ibland för ”tredje man” eller ”den tysta parten”. (Rathsman, 

Kerstin, Incest-Att bo i en stulen kropp, Studentlitteratur, 2001, ISBN 91-44-01729-4) 

I en normal familj är varje medlem en självständig individ. Familjen har många kontakter och 

gränserna mot andra människor är öppna. Om sexuella övergrepp uppstår i den här familjen 

får förövaren lämna familjen. 

I den typiska ”incestfamiljen” är gränserna mellan vuxna och barn oklara och suddiga. Alla 

behov tillfredsställs inom familjen. Barnet byter ofta roll med modern och ersätter henne både 

i köket och i sängen. Familjemedlemmarna gör allt tillsammans och utåt sett verkar familjen 

fungera idealiskt. Men relationerna är kraftigt störda och barnet tar ofta mer ansvar för 

föräldrarna än tvärtom. Familjen lever isolerat även om de kan ha ett ytligt socialt liv t ex vara 

aktiva föreningsmedlemmar. Familjen är samtidigt mycket rädd för insyn och ingen 

utomstående vet hur familjen har det. 

Pappan kan bevaka barnet, oftast dottern, av svartsjuka, men även av rädsla. Familjen är starkt 

oroad för kontakter med myndigheter, avbeställer tider eller följer med barnet till skolkurator 

eller psykolog. Barnet kan ju avslöja ”familjehemligheten”. (Dahlström-Lannes, Monica, Mot 
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dessa våra minsta-sexuella övergrepp mot barn, Rädda Barnen och Förlagshuset Gothia, 1990, 

ISBN 91-526-1809-9) 

Dessa kvinnor kännetecknas av en dålig självkänsla och svårigheter att knyta kontakter och 

vidmakthålla nära relationer, problem som kan bottna i egna upplevelser av sexuella 

övergrepp. Många mödrar är gifta med en man som har orealistiska förväntningar på dem, 

samtidigt som de själva drömmer om att bli helt förstådda och omhuldade, när dessa 

förhoppningar grusas blir förhållandet makarna emellan kyligt och präglas av besvikelse. 

Kvinnan kan id etta läge söka sig utåt (arbete, studier, vänner) i hopp om att där få sina behov 

tillfredsställda. Andra kvinnor sjunker ner i en depression eller utvecklar psykosomatiska 

besvär. Moderns ”frånvaro” ökar riskerna för sexuella övergrepp inom familjen. Relationen 

mellan mor och barn (dotter) i dessa familjer är dålig. En kvinna som under sin barndom inte 

fått moderlig omvårdnad saknar de förutsättningar som krävs för att kunna ge en sådan. 

Istället kan hon vända sig till de egna barnen för att få den där omsorg som hon alltid längtat 

efter. I dessa familjer sker ofta ett rollbyte som ska tillfredsställa både moderns och övriga 

familjemedlemmars behov, samt även sköta de praktiska göromålen. (Winding Ruth, Inte kan 

det väl vara möjligt-sexuellt utnyttjande av små barn inom familjen, PsykologiFörlaget AB, 

Tunatryck AB, 1986, ISBN 91-7418-132-7) 

Det finns en utbredd föreställning att mödrar alltid känner till (medvetet eller omedvetet) när 

ett barn utnyttjas sexuellt av den egne mannen, men så är inte fallet. När övergreppen 

avslöjas, ofta genom barnets egna berättelser, gör mödrarna nya tolkningar och de är då de 

förstår vad som egentligen har hänt. De går bakåt i minnet, med barnens berättelser som facit 

och de kan komma ihåg händelser och situationer som de nu förstår hade med övergreppen att 

göra, men som de då tolkades på ett annat sätt. Situationer som de då tolkade som uttryck för 

en positiv, fysisk och känslomässig närhet mellan fäder och barn. Många barn som utsatts för 

sexuella övergrepp har inte mått psykiskt bra under uppväxten och inte förrän avslöjandet av 

sexuella övergrepp har modern förstått varför. En del mödrar har sökt förklaringen hos sig 

själv och i sina relationer till döttrarna om varför barnet inte mått bra.  De såg sig själv som 

dåliga mammor som inte räckte till istället för att söka efter problemen mellan far och barn. 

När väl övergreppen avslöjas blir skuldbeläggandet ännu större. (Mellberg, Nea, När det 

overkliga blir verklighet-mödrars situation när deras barn utsätts för sexuella övergrepp av 

fäder, Boréa Bokförlag, Första upplagan, 2002, ISBN 91-89140-24-9) 
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Det finns tre typer av mödrar: 

1. De som inte vet-och står på barnets sida. 

Vid avslöjandet ger dessa mödrar sitt barn stöd. De tror på barnet och agerar omedelbart. 

Många barn vågar berätta om övergreppen först när föräldrarnas skilsmässa är ett faktum och 

hotet inte överhängande. Ofta möts dessa mödrar med skepsis av myndigheterna: Visst är väl 

anmälan ett vapen i en vårdnadstvist? 

2. De som inte vet-men inte orkar stå på barnets sida. 

Avslöjandet kommer som en överraskning för dessa mödrar, som inte förmår sätta barnens 

behov före sina egna. Rädslan för framtida ensamhet, skam över hela situationen och skuld 

över att inte ha kunnat skydda sina barn får dem att stå på förövarens sida. De orkar inte heller 

riskera sin social och ekonomiska trygghet. Dessa mödrar vacklar ofta i sin lojalitet, men med 

rätt hjälp kan de byta sida och bli ett stöd för sina utsatta barn. 

3. De som vet-och inte står på barnets sida. 

Dessa mödrar har ofta själva varit offer för fysiska eller sexuella övergrepp. Barnens utsatthet 

blir en smärtsam påminnelse om den egna barndomen. De orkar inte se vad som pågår. Ett 

totalt förnekande blir deras försvar. Mödrarna har aldrig fått hjälp-varken som barn eller 

vuxna-med sina barndoms trauman. Om de blir vittne till övergrepp tolkar de ofta om 

verkligheten. Vid avslöjandet överger de sina barn. (Dahlström-Lannes, Monica, Mot dessa 

våra minsta-sexuella övergrepp mot barn, Rädda Barnen och Förlagshuset Gothia, 1990, 

ISBN 91-526-1809-9) 

Många mödrar uppfattar sitt barns signaler tror på deras historia och agerar utifrån sin 

övertygelse. Ett sådant ställningstagande kan medföra stora och svåra förändringar i deras liv. 

De kan mötas av ifrågasättande eller så hålls de delvis ansvariga för att de tidigare ej förstått 

och stoppat övergreppen. (Winding Ruth, Inte kan det väl vara möjligt-sexuellt utnyttjande av 

små barn inom familjen, Psykologiförlaget AB, Tunatryck AB, 1986, ISBN 91-7418-132-7) 

Det kan förefalla märkligt, att man kan leva i en och samma familj utan att veta, vad som äger 

rum inom hemmets väggar. Men tystnaden är nästintill total. Det är sällan som modern är den 

dominerande i de familjer där incest äger rum.  
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Modern kan skuldbelägga sig själv, därför att hon har valt att skaffa barn tillsammans med en 

man, som sedan har förgripit sig på deras gemensamma barn. Samtidigt kan hon, om hon är 

förälskad i sin man, känna ilska mot barnet, vilket i och med avslöjandena ödelägger 

familjelivet. 

Många gånger gör barnen sina mödrar ansvariga för de övergrepp som deras fäder begår mot 

dem. De anklagar mödrarna för att de inte finns där, när de behöver dem. Mödrarna är kanske 

sjuka eller arbetar på kvällar, helger och nätter, när många av övergreppen äger rum. 

Den vanligaste bilden av mödrar i familjer, där det förekommer incest, är en dyster bild. 

Dessa mödrar beskrivs som tysta, passiva, kalla, fysiskt och psykiskt svaga, maktlösa och 

oförmögna att försvara sig själva, än mindre sina barn. Om en mor mot förmodan agerar och 

ingriper, blir de ofta anklagade för att vara hysteriska. Rathsman, Kerstin, Incest–Att bo i en 

stulen kropp, Studentlitteratur, 2001, ISBN 91-44-01729-4 

I de familjer där det förekommer sexuella övergrepp finns ofta ett samband mellan hot, våld, 

sexuella kränkningar och övergrepp mot kvinnor/mödrar och övergreppen mot barnen. 

(Mellberg, Nea, När det overkliga blir verklighet-mödrars situation när deras barn utsätts för 

sexuella övergrepp av fäder, Boréa Bokförlag, Första upplagan, 2002, ISBN 91-89140-24-9) 

Påfallande ofta har mödrar som lever i dessa familjer kvälls- eller nattarbete. Ibland är de 

sjuka eller trötta. Alla mödrar behöver stöd och hjälp efter avslöjandet och det är viktigt att 

inte omgivningen inte skuldbelägger dem. Många har mycket dåligt självförtroende och 

barnen hatar ofta modern mer än förövarna. Barnen känner sig svikna dels av att mödrarna 

inte skyddade dem när övergreppen pågick, dels för att mödrarna inte trodde på dem efter 

avslöjandet. 

Mödrar som är passiva och inte gör något får ofta kritik. Men de mödrar som faktiskt agerar 

kan ibland bli ännu mer kritiserade. De kallas 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. Det kan t o m hända att mödrarna blir mer utredda än 

barnen, medan barnen inte utreds eller förhörs alls. I takt med det motstånd som mödrarna 

möter ökar deras vanmakt och aggressivitet. 

Få föräldrar utsätter sig av fri vilja för den enorma påfrestning som samhällets misstroende, en 

polisutredning och en rättegång innebär för både dem själva och barnen. Ett flertal föräldrar 
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har smärtsamma erfarenheter. De har gjort polisanmälan, men ingen utredning har gjorts och 

förundersökningen har lagts ned. Deras försök att skydda sina barn har vänts emot dem och 

resulterat i att den misstänkte förövaren fått vårdnaden eller umgängesrätten. (Dahlström-

Lannes, Monica, Mot dessa våra minsta–sexuella övergrepp mot barn, Rädda Barnen och 

Förlagshuset Gothia, 1990, ISBN 91-526-1809-9) 

Det är ovanligt med behandling för mödrarna till sexuellt utnyttjade barn, även om alla 

mödrar i dessa situationer skulle behöva hjälp, men under 1989-1990 pågick ett projekt, 

Grindprojektet, där man hade gruppsykoterapi med incestdrabbade familjer. Detta 

finansierades av Stockholms läns landsting, med stöd från socialstyrelsen och Rädda Barnen. 

Förutsättningen för att driva grupperna mödrar/barn parallellt var samarbete och fullständig 

öppenhet mellan terapeuterna om familjens svårigheter och vad som hände i grupperna under 

behandlingen. En annan förutsättning var att modern skulle tro på att barnet varit utsatt för 

övergrepp för att få vara med i terapin. 

Gruppen arbetade endast med samtal och dom hade inga givna teman. Kvinnorna tog själva 

upp vad de hade behov av att prata om. Samtalen fokuserades till övergreppet och hur det 

hade förändrat deras liv och till svek, skuld, ansvar och ensamhet. 

Det första målet var att hjälpa kvinnorna att överleva chocken av avslöjandet, och dess följder 

för alla i familjen. Behoven bedömdes utifrån ett familjeperspektiv och vad var och en i 

familjen behövde. Ännu ett mål för gruppterapin var att stärka kvinnornas självkänsla och att 

arbeta sig fram till ett ställningstagande till mannen. Att arbeta sig fram till ett 

ställningstagande till mannen och relationen är i hög grad beroende av vilket socialt nätverk 

och stöd i omgivningen, inklusive från myndigheter, kvinnan har.  

Efter dessa steg är målet att modern ska kunna rikta sig mot barnet, offret, och på ett inre plan 

kunna inse vad dottern blivit utsatt för. Detta för att hon ska kunna börja skydda och möta 

barnet och orka vara den förälder som barnet behöver.  (Rädda Barnens skriftserie 1991:2, Att 

läka såren-Om sexuella övergrepp mot barn, ISSN 0284-0561) 
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Resultat av intervjuer 

Samtliga personer som vi intervjuat är överens om att kvinnan, då hon väljer att tro eller inte 

tro, oftast befinner sig i ett chocktillstånd. Det är för modern en otänkbar tanke att hennes man 

kan förgripa sig sexuellt på deras barn.  

Kvinnan har mycket att förlora om hon väljer att tro på barnet och ofta riskerar hon att inte bli 

trodd av t ex myndigheter och omgivningen.  

Kvinnan känner ofta stark tillit till mannen. Detta gör att hon känner stark skuld gentemot 

fadern om hon väljer att tro på barnet när sexuella övergrepp uppdagas. 

Samtliga som vi intervjuat menar att kvinnan ofta har en undergiven roll gentemot mannen, 

han är dominant på något sätt i familjen. Han kräver däremot mycket uppmärksamhet av 

familjemedlemmarna, speciellt kvinnan, och tar mycket plats i familjen. Ibland förekommer 

det fysiskt eller psykiskt våld i relationen mellan kvinnan och mannen i samband med 

sexuella övergrepp. Det sker en typ av normaliseringsprocess där mannen bryter ner kvinnans 

självförtroende och självkänsla. 

Ingen av de vi intervjuat tror att modern haft kännedom om övergreppen. Däremot tror de att 

kvinnorna i efterhand kan känna skuld och tycka att de borde sett de signaler som barnet sänt 

ut. Om det förekommer fysiskt eller psykiskt våld mot modern i relationen blir det svårare för 

henne att se barnets signaler.  

Det är inte vanligt att mödrarna själva varit utsatta för sexuella övergrepp, men det 

förekommer. 

Alla personer vi intervjuat tycker att det är viktigt att ge information om sexuella övergrepp 

på skolor och genom media för att stärka modern så att hon orkar vara förälder. Det är viktigt 

att modern får stöd under utredningstiden av professionell personal t ex en kurator eller av 

någon anhörig eller nära vän för att sedan kunna stötta barnet under en svår tid.  
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Det är viktigt att modern och barnet får mötas och berätta hur de känner för att skapa en 

ömsesidig förståelse. Detta stärker modern och hennes självförtroende, så att hon kan stötta 

barnet under utredningens gång och även efteråt.  

Det är även bra om modern får träffa andra mödrar i samma situation för att förstå att  hon 

inte är ensam i den situation som hon befinner sig i. 

Behandling för mödrarna då hennes barn blivit sexuellt utnyttjat är ovanlig. Ingen av de vi 

intervjuat har berättat om någon specifik behandling. Modern får istället på egen hand söka 

hjälp hos psykolog eller kurator, terapi- och samtalsgrupper, socialtjänst, vårdcentral, 

Brottsofferjouren eller frivilligorganisationer.  

Slutsats 

Enligt både litteraturen vi studerat och de intervjuer vi gjort har vi dragit slutsatsen att en 

moder inte kan föreställa sig att ens egen man skulle kunna utsätta sitt eget barn för sexuella 

övergrepp. 

Ställningstagandet är svårt för modern då hon ofta är känslomässigt beroende av mannen och 

har mycket att förlora på att välja att tro på barnet. Mödrarna riskerar mycket om de väljer att 

tro på barnen eftersom det innebär att de måste ta ansvar och även flytta från mannen. Man 

kan inte välja att tro på barnet samtidigt som man lever kvar i relationen med mannen. 

Om modern väljer att tro på barnet inträffar det att hon möter stor misstro från olika 

myndigheter såsom polis, socialtjänst, rättsväsendet men även från allmänheten. Hon beskylls 

i dessa fall för att använda polisanmälan som ett vapen i en vårdnadstvist. 

Enligt litteraturen byts rollerna mellan familjemedlemmarna, så att barnet ofta får ta moderns 

roll.  Detta är inget som styrkts genom intervjuerna. 

Däremot är gemensamt för både litteratur och intervjuer att modern har en undanskymd roll 

där hon är undergiven mannen.   

Hon har rollen som den svaga i familjen, medan fadern är den som är mest dominant. Det är 

fadern som fattar besluten och styr familjen.  

I både litteratur och i intervjusvaren har vi sett att det även kan förekomma fysisk eller 

psykisk misshandel i de familjer där sexuella övergrepp förekommer. 
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Majoriteten av mödrarna vet inte vad som pågår i deras familjer. I efterhand lägger mödrarna 

skulden på sig själva och tycker att de borde ha sett signalerna som barnet försökt få modern 

att uppmärksamma. En del mödrar har sökt förklaringen hos sig själva innan övergreppen 

avslöjats och i sina relationer till barnet om varför barnet inte mått bra. Detta istället för att 

söka efter grunden till problemen mellan barnet och fadern. 

Det förekommer att modern själv varit utsatt för sexuella övergrepp, men vi har inte lyckats 

att hitta något samband mellan att en moder som blivit sexuellt utnyttjad skulle välja en man 

som utsätter sina barn för sexuella övergrepp. Däremot kan eventuellt modern själv 

aktualisera händelser av sexuella övergrepp som begåtts mot henne då övergreppen mot 

barnet avslöjas. Detta är svårt att visa något samband. När en anmälan görs på sexuella 

övergrepp mot barnet i familjen så utreds inte moderns situation om det inte görs en egen 

anmälan på de övergrepp som eventuellt förekommit på henne. I dessa fall utreds endast 

barnets förhållanden. 

För att kunna stärka modern i situationer där sexuella övergrepp förekommer eller avslöjas är 

det viktigt att våga se problemen och våga tro på modern och barnet. Det har visat sig att hon 

ofta blir misstrodd av myndigheter, t ex när polisanmälan eller anmälan till socialtjänsten 

görs. 

Vi har genom intervjuer fått fram att det är viktigt att information om sexuella övergrepp går 

ut genom t ex dagis och skola. 

För modern är det viktigt att veta var hon kan vända sig då övergreppen uppdagas och veta att 

hon kan finna stöd hos sin omgivning. 

Även samtalsterapi mellan modern och barnet är viktigt för att modern ska kunna stärkas 

genom att förstå hur barnet känner och vilka signaler det har försökt att ge. Modern får då 

även tillfälle att berätta för barnet vad hon känner. Detta för att skapa ömsesidig förståelse och 

kommunikation vilket är ett måste för att modern ska kunna stötta sitt barn under utredningen 

samt stärka sitt eget självförtroende. 

Det finns ingen specifik behandling för mödrar till barn som blivit sexuellt utnyttjade. Modern 

får själv ta initiativ till det stöd som hon anser sig behöva. Detta genom att vända sig till 

psykolog, kurator, terapi- och samtalsgrupper, socialtjänst, vårdcentral, Brottsofferjouren eller 

anhöriga eller vänner. 
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Diskussion 

När vi tittat på vad vi kunde ha gjort annorlunda i arbetet var det främst formuleringen av 

frågeställningarna. De är nu utformade så att de går att tolka på flera sätt. Detta märks i de 

skriftliga intervjusvar vi fått. 

Det visade sig att vi fick jättemycket svar från litteraturen på vissa frågeställningar och på 

vissa frågeställningar fanns inga svar alls. I en del av de böcker vi läste som valdes bort till 

arbetet fanns ingen information alls som handlade om modern. Däremot var det mycket lätt att 

hitta information om offer och förövare. Vi kanske hade kunnat hitta fler och mer varierande 

svar på frågeställningarna angående modern om vi läst fler böcker. Man hade även kunnat 

inrikta sig på offret eller förövaren mer och då kunnat få mer information från litteraturen. 

Istället för att intervjua personer som jobbar med mödrarna hade vi kunnat ställa frågorna till 

mödrar som lever/har levt i familjer där sexuella övergrepp förekommit. Det hade då blivit 

mer som fallstudier istället för att samla allmän information runtomkring modern. 

Man hade kunnat ta reda på om det finns ett samband mellan utbildning och övergrepp. T ex 

om det är vanligare att fadern har högre utbildning än modern i de familjer där sexuella 

övergrepp förekommer. Detta är en tanke som väckts genom att det visat sig att fadern ofta är 

dominant i dessa familjer. Vi tänker att utbildning kan ha ett samband med dominans i 

familjen. På grund av tidsbrist valde vi att begränsa oss enbart till moderns roll. 

En del av de antaganden vi gjort under rubriken Antaganden visade sig inte stämma. Ett 

antagande handlade om ifall om modern vet om att det förekommer sexuella övergrepp i 

familjen. Vi trodde att det skulle vara svårt att bo tillsammans med både offer och förövare, 

alltså barnet och fadern, utan att märka vad som pågick. I litteraturen har vi läst flera tydliga 

exempel på situationer där vi tycker att modern borde ha förstått att något var fel. Ett exempel 

på detta är då en pappa står naken och trär på en kondom med dottern bredvid sig. När 

mamman kommer hem och ser detta säger pappan att han bara skulle ha sexualkunskap med 

dottern. Mamman accepterar förklaringen. 

I litteraturen fick vi inget riktigt svar på om modern vet, men enligt alla de personer vi 

intervjuat är det vanligast att modern inte vet. Dock tycker modern själv i efterhand, efter 

övergreppen avslöjats, att hon borde insett vad som pågått.  
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Vi tror att någonstans inom vissa mödrar finns en känsla av att något är fel, men på grund av 

att det är så svårt att ta till sig och att förstå att ens egen man begår sexuella övergrepp mot 

barnet, så väljer modern omedvetet att inte se.  

Antagandet att modern själv skulle ha varit utsatt för sexuella övergrepp visade sig inte riktigt 

stämma. Det förekommer, men vi har inte kunnat hitta något samband. Vi har inte heller hittat 

någon undersökning som visat det här sambandet.  

Vad det gäller behandling tror vi att det är viktigt att både mor och barn får professionell hjälp 

för att kunna komma vidare. Det finns inte gott om behandlingar och ingen som är specifikt 

utarbetad för mödrarna om man bortser från Grindprojektet som fanns under ett par år. 

Vanligast är att modern själv får kontakta psykolog, terapeut eller liknande själv om hon anser 

att hon behöver hjälp själv eller hjälp för att kunna kommunicera med sitt barn om det som 

hänt. Vi tycker att mödrar till sexuellt utnyttjade barn behöver få mer stöd och hjälp, vilket vi 

kommer att vara lyhörda för i vårt kommande yrke. Det borde vid varje polismyndighet finnas 

en utarbetad plan för mödrarna, eftersom dom trots allt indirekt är offer.  

 

 



Mamma? (Mödrars roll vid sexuella övergrepp) 
Malin Olofsson, Marlene Björk 

04-05-24 

 

 18 

Litteraturreferenser och källhänvisningar 

Muntliga källor 

• Mellberg Nea, fil. Dr sociologi, Beteendevetenskapliga Institutionen vid Umeå Universitet, 

Intervju angående mödrar till sexuellt utnyttjade barn, 2004-04-28, 090-78 65 00 

• Ewa Hanson, utredande polis vid Barn- och familjevåldsenheten, Polismyndigheten i 

Gävleborgs Län. Intervju angående mödrar till sexuellt utnyttjade barn, 2004-05-24, 026-65 

50 00 

Skriftliga källor 

• Therese Sterner, leg. Psykoterapeut, Ungdomshemmet Orana AB, intervju angående mödrar 

till sexuellt utnyttjade barn, 2004-04-23, 044-10 02 79 

• Britt Fredriksson, utredande polis vid Familjevåldsenheten, Polismyndigheten i 

Västerbottens Län, Intervju angående mödrar till sexuellt utnyttjade barn, 2004-04-23, 090-15 

20 00 

• Rädda Barnens skriftserie 1991:2, Att läka såren—Om sexuella övergrepp mot barn, ISSN 

0284-0561 

• Winding Ruth, Inte kan det väl vara möjligt-sexuellt utnyttjande av små barn inom familjen, 

Psykologiförlaget AB, Tunatryck AB, 1986, ISBN 91-7418-132-7 

• Dahlström-Lannes, Monica, Mot dessa våra minsta-sexuella övergrepp mot barn, Rädda 

Barnen och Förlagshuset Gothia, 1990, ISBN 91-526-1809-9 

• Rathsman, Kerstin, Incest-Att bo i en stulen kropp, Studentlitteratur, 2001, ISBN 91-44-

01729-4 

• Mellberg, Nea, När det overkliga blir verklighet-mödrars situation när deras barn utsätts för 

sexuella övergrepp av fäder, Boréa Bokförlag, Första upplagan, 2002, ISBN 91-89140-24-9 

 



Mamma? (Mödrars roll vid sexuella övergrepp) 
Malin Olofsson, Marlene Björk 

04-05-24 

 

 

Bilaga 1 

Skriftlig intervju med Therese Sterner, leg psykoterapeut, som arbetar på behandlingshemmet 

Orana AB i Kristianstad. Therese arbetar med flickor med svåra psykiska problem, 

självskadebeteende, borderlineproblematik, PTSD bl a beroende på att de varit utsatta för 

svåra sexuella övergrepp.  

• Varför väljer en del mödrar att inte tro på sitt barn när sexuella övergrepp avslöjas? 

Det beror oftast på att mödrarna har för mycket att förlora om de väljer att ställa sig på sitt 

barns sida. Mödrarna är själva svaga och riskerar om de väljer att tro på sitt barn att känna 

stark skuld gentemot mannen. Detta orkar de inte med. Det enklaste valet blir då om man inte 

vet eller inte har sett något. Sanningen kan ibland vara för svår att ta itu med. 

Många gånger är de även själva rädda för mannen. Jag har även erfarenhet av att mödrarna 

har varit sjuka och därför aldrig misstänkt något. De har t ex sovit mycket eller varit på 

sjukhus. Det är inget en mamma tror ska hända och därför ser man inte signalerna. 

• Vilken roll har modern i en familj där sexuella övergrepp mot barnet förekommer? 

Jag tror det är vanligast att modern har en s k undergiven roll gentemot pappan. Det är i alla 

fall min erfarenhet utan att för den skull ha några data som stöder detta. 

• Vet modern att det förekommer sexuella övergrepp i familjen? 

Ibland och ibland inte. Min erfarenhet är att hon ofta inte vet någonting.  

• Är det vanligt att modern själv varit utsatt för sexuella övergrepp? 

Min erfarenhet säger att svaret är nej.  

• Hur kan man stärka modern så att hon orkar vara förälder? 

Genom att ge mödrarna undervisning om de konsekvenser som övergrepp ger för att de ska 

kunna hjälpa sitt barn. Genom att hjälpa sitt barn så att hon kan må bättre och hjälpa barnet att 

prata om det som varit. Detta kan ske t ex genom att modern får förklara varför hon varför 

hon inte förstod eller såg signalerna. Barnet får även förklara hur det försökt signalera (för det 

har det). Det är nödvändigt att mor och barn får diskutera detta. 

Modern behöver även hjälp med hur hon ska bete sig gentemot barnet och hur hon bäst ska 

stötta det. Hon kan även behöva träffa andra mödrar som upplevt liknande för att finna stöd 

där. Hon behöver kanske själv gå i terapi för att få stöd. Det viktigaste är dock ovanstående: 
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att de måste prata om det som varit och vara ärliga mot varandra och modern behöver få 

förståelse för barnets reaktioner. 

• Vilken slags behandling finns för modern att tillgå? 

Jag vet inte. Hos oss på Orana AB arbetar vi dock alltid med den icke förövande föräldern, 

om det finns någon. Behandling genom kognitiv beteendeterapi är den mest vetenskapligt 

väldokumenterade behandlingen som finns att tillgå i dagsläget. Tyvärr finns det bara cirka 

100 legitimerade Kognitiv Beteende Terapeuter i Sverige.  
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Bilaga 2 

Muntlig intervju med Nea Mellberg som är fil.dr i sociologi vid Umeå Universitet. Nea har 

skrivit avhandlingen ”När det overkliga blir verklighet – mödrars situation när deras barn 

utsätts för sexuella övergrepp av fäder”. 

• Varför väljer en del mödrar att inte tro på sina barn när sexuella övergrepp avslöjas? 

 Nea reagerar på ordet ”väljer”. Hon vill istället beskriva det som en lång process fullt av 

ställningstaganden. En av andledningarna till att ett ställningstagande kan vara svårt är, att det 

finns ett inre motstånd hos mamman. Nea menar att det är en otänkbar tanke för mamman, 

”han kan ha gjort allt, men inte det” och att sedan faktiskt förstå att mitt barn har varit utsatt 

för detta. Ofta har kvinnan en stark tillit till barnets pappa – förövaren. Att han skulle skada 

sitt barn är det sista de tänker om honom.  Kvinnan kanske också lever i en relation där det 

existerar fysiskt och psykiskt våld och hennes självförtroende är nerkört i botten. Processen 

kommer även att påverkas om kvinnan lever i en relation med mannen. Detta kommer att leda 

till att ställningstagandet blir svårare. Kvinnornas trovärdighet blir ofta ifrågasatt både från 

närstående, samhället och media.   

• Vilken roll har modern i en familj där sexuella övergrepp avslöjas? 

Det varierar från fall till fall. Nea tror att många av männen kan vara dominant på något sätt. 

Hon ser att det finns ett samband men att det yttrar sig på olika sätt, det behöver inte alltid 

finnas psykiskt och fysiskt våld inblandat. Mannen kanske bara söker kvinnans 

uppmärksamhet och ber henne stanna hemma för att vara med honom. Kvinnan går helt upp i 

mannen och skärmar av sig mer och mer från sina vänner. När sedan ett övergrepp avslöjas 

står hon där utan socialt nätverk.   

• Vet modern att det förekommer sexuella övergrepp? 

Att mödrar överlag blundar eller väljer att inte se övergreppen stämmer inte säger Nea. Hon 

tror dock inte att mamman kan tro på dottern samtidigt som hon lever i relation med pappan. 

Nea säger att man kan tycka att kvinnor som blir utsatta för våld i sin relation borde ha lättare 

att se barnets utsatta situation. Hon har kommit fram till att det är så, det kan till och med kan 

vara svårare. Våldet kan vara det hinder för kvinnan att söka hjälp, agera och kanske skilja 

sig. Det blir en normaliseringsprocess. Kvinnan tar till sig mannens syn och lägger skulden på 

sig själva.  
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• Är det vanligt att modern själv varit utsatt för sexuella övergrepp? 

Nea menar att det är lätt att flytta fokus från förövaren till mamman. Hon menar att man kan 

tolka frågan ungefär som att kvinnor som har varit sexuellt utnyttjade söker sig till män som 

kommer att förgripa sig på deras barn.   Hon riktar kritik mot individpsykologin och menar att 

man söker svar i det som varit före övergreppet, alltså om kvinnan varit utsatt. Istället bör man 

lägga energin på att när väl övergreppet avslöjats se till att det blir en fällande dom och att 

övergreppen får ett slut. I de fall där förundersökningen läggs ner fortsätter ofta övergreppen. 

Hon påpekar att endast ytterst få sexuella övergrepp går till åtal. En andledning till att många 

tror att mammorna själv varit utnyttjade är enligt Nea, att om det finns mammor som varit 

sexuellt utnyttjade så aktualiseras deras egna händelser i och med att dotterns övergrepp 

avslöjas. 

• Hur kan man stärka modern att orka vara förälder? 

Genom information i t ex skolor och även att få människor att uppmärksamma problemet.  

• Vilken slags behandling finns det för modern att tillgå? 

Det finns oliks sorters samtalsgrupper, gruppterapi och genom att träffa andra i samma 

situation och prata, men ibland är mödrar inte alltid redo att höra andras syn. Hon kanske 

befinner sig mitt inne i en rättsprocess och är inte mottaglig för terapi eller vill dela med sig 

av sina erfarenheter. 

Det finns olika frivilligorganisationer och olika terapigrupper, men Nea tycker att bästa 

behandlingen för mamman är att se till att det blir en fällande dom, ensam vårdnad för 

mamman och att pappan inte får någon umgängesrätt. Därifrån kan mamman sedan gå vidare. 
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Bilaga 3 

Skriftlig intervju med Britt Fredriksson, polis. Britt arbetar som utredare på 

Familjevåldsenheten hos Polismyndigheten i Västerbottens Län med ärenden som har med 

brott mot barn att göra. 

• Varför väljer en del mödrar att inte tro på sitt barn när sexuella övergrepp avslöjas? 

I begreppet använder ni ”moderns val”. Jag tror att det finns mödrar som gör medvetna val när 

de hamnar i en sådan situation, men det är nog en mindre grupp. De allra flesta hamnar nog i 

en situation av chock och kaos när de får vetskap om att barnet varit utsatt för sexuella 

övergrepp. Det är då inte lätt att tänka rationellt, utan det blir nog lätt en fråga om att snabbt 

värdera det barnet säger och sedan se till vilka konsekvenser det barnet sagt får för de 

inblandade i familjen. 

De alternativ som finns är antingen att tro på barnet, med allt vad det innebär. För modern blir 

det då bl a fråga om uppbrott, ryktesspridning, ta eget ansvar för en familj, ekonomi och det är 

inte helt lätt för alla. Det andra alternativet är att inte tro på barnet, sticka huvudet i sanden 

och fortsätta leva ett liv precis som förr. Det senare är förmodligen det ”enklaste”. 

• Vilken roll har modern i en familj där sexuella övergrepp mot barnet förekommer? 

Moderns roll i dessa familjer är oerhört viktig. Barnet behöver stöd till 100 % från modern, 

eftersom det är den andra föräldern som har svikit barnet. I nästan alla ärenden som jag har 

handlagt har barnet varit belagt med ett tysthetslöfte till förövaren. Om barnet får stöd av den 

person som står närmast, oftast är det mamman, i att bryta detta löfte så har vi i 

brottsutredningen större möjligheter att få barn att berätta. Barnen förstår också att det blir 

konsekvenser för hela familjen om det berättar och även där måste barnet få stöd av sin mor 

för att inte behöva ta på sig hela ansvaret för detta. I ärenden där modern inte tror på barnet 

blir det svårt att driva en utredning som håller hela vägen. 

• Vet modern att det förekommer sexuella övergrepp i familjen? 

Ni ställer en fråga om modern vet att det förekommer sexuella övergrepp inom familjen. Det 

är en fråga som är svår att besvara. Man kan ibland ha känslan av att modern har haft 

kännedom om vad som pågått, men av olika skäl valt att blunda. Det är dock mycket svårt att 

hitta bevisning för detta.  
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• Är det vanligt att modern själv varit utsatt för sexuella övergrepp? 

Om anmälan gäller barnet så är det detta som utreds. Man kan ändå i en utredning få 

information om att även modern varit utsatt för sexuella övergrepp i sin barndom. Jag kan 

bara svara att det förekommer, men jag vet inte i vilken omfattning eftersom det inte utreds 

specifikt, om anmälan gäller barnet.  

• Hur kan man stärka modern så att hon orkar vara förälder? 

Från polisens sida som ni säkert har förstått utifrån de svar som ni fått på övriga frågor att vi 

är mycket angelägna och beroende av att modern finns med som ett stöd för barnet under 

utredningstiden. I de fall där vi märker att vi har en moder som inte klarar detta tar vi hjälp av 

i första hand socialtjänsten. De får denna information av oss med en begäran om att de ger 

stöd och motiverar modern och barnet under utredningstiden. 

• Vilken slags behandling finns för modern att tillgå? 

Det känner jag inte till. 
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Bilaga 4 

Muntlig intervju med Ewa Hanson, polis. Ewa arbetar som utredare på Barn och 

Familjevåldsenheten hos Polismyndigheten i Gävleborgs Län med ärenden som har med brott 

mot kvinnor och barn att göra. 

• Varför väljer en del mödrar att inte tro på sina barn när sexuella övergrepp avslöjas? 

Det går inte att ta in, mödrarna befinner sig i chock. Det är som en försvarsmekanism, det kan 

inte hända. Mödrarna har mycket att förlora och är rädda att inte bli trodda när övergreppen 

avslöjas.  

• Vilken roll har modern i en familj där sexuella övergrepp mot barnet förekommer? 

I de fall som Ewa arbetat med har mannen ofta varit dominant på något vis. Det förekommer 

fysisk eller psykisk misshandel, kvinnan vågar inte säga emot, hon ifrågasätter inte mannen, 

ställer upp på saker hon egentligen inte vill, bara för husfridens skull. Mannen bryter ner 

kvinnan, säger att hon är tjock, att hon inte duger. Mannen vill att kvinnan ska städa och serva 

mannen. Kvinnan och mannen har oftast inget normalt sexliv. Mannen i familjen där sexuella 

övergrepp förekommer har ibland ett intresse av porr, som inte är normalt. Det sker en 

normaliseringsprocess för kvinnan. När modern kommer till Ewa har hon ofta dåligt 

självförtroende och låg självkänsla. 

• Vet modern att det förekommer sexuella övergrepp i familjen? 

Nej. Ewa berättar att ingen av de fall som hon jobbar med där sexuella övergrepp avslöjats har 

modern haft kännedom om övergreppen. Ingen av dessa mödrar har fortsatt att leva med 

förövaren. Men när väl övergreppen avslöjats tar ofta mödrarna på sig skulden, dom tycker att 

dom borde ha förstått. Det förekommer att mödrar ljuger om sexuella övergrepp i 

vårdnadstvister, men det är ovanligt, säger Ewa. Sanningen kommer ofta fram när följdfrågor 

ställs till barnen. 

• Är det vanligt att moder själv varit utsatt för sexuella övergrepp? 

Nej, Ewa ser inget samband att mödrar som blivit sexuellt utnyttjade skulle välja en man som 

kommer att utsätta deras barn för sexuella övergrepp. 

• Hur kan man stärka modern att orka vara förälder? 

Ewa har önskemål om att modern ska få träffa en kurator omgående. Som det är idag fungerar 

Ewa som polis, kurator och psykolog och det tar mycket av utredningstiden. Samtidigt så 
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påpekar Ewa att hon är en sådan människa som vill stötta dom här kvinnorna och ge dom den 

tid dom behöver för att orka och det gör hon också. Man kan även gå ut och prata på skolor, 

göra människor uppmärksamma, men nackdelen enligt Ewa är att förr eller senare finns en 

eller flera förövare bland lyssnarna och då får dom ännu mer tips och idéer på hur dom skall 

dölja övergreppen. TV och media är också ett bra sätt att nå ut till allmänheten genom att 

uppmärksamma problemet.  

• Vilken slags behandling finns för modern att tillgå? 

I Gävle hänvisas modern till sin vårdcentral där kunnig personal skall ta hand om modern. 

Ewa är kritisk till detta då hon undrar om vårdpersonalen har den utbildning och kunskap som 

krävs för att stötta mödrar till sexuellt utnyttjade barn. 

På brottsofferjouren kan mödrarna få komma i kontakt med stödperson. Samarbetet mellan 

polisen och brottsofferjouren i Gävle fungerar bra och Ewa brukar hänvisa mammorna dit. 

Hopp, en riksorganisation mot sexuella övergrepp, har precis startat i Gävle och dit kan 

mödrarna vända sig för att få stöd. Ewa tycker att anhöriggrupper med samtalsterapi är en bra 

behandling, både vad det gäller mödrar och dom utsatta barnen. Där har dom möjlighet att 

träffa andra som varit med om samma saker och dom utsatta barnen kan gå dit och se ”att det 

inte syns på mig”. Ewa säger att det idag finns väldigt lite hjälp för kvinnorna att tillgå, men 

hoppas att det ska bli bättre. 

 
  
 
 

 
 
 
 

 

  


