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Sammanfattning

Frågor som vi har lagt fokus vid i uppsatsen är hur föräldrarna upplevt att de blivit bemötta av

myndigheter, släkt, vänner, samhället i stort. Hur har dessa reagerat/agerat efter att en familj

drabbats av en våldtäkt. Vi har också valt att titta på hur självhjälpsgrupper arbetar med och

bearbetar känslor som skuld och skam. Utifrån fyra intervjuer med föräldrar till utsatta flickor

och personal från Brottsofferjouren i Karlstad, Magnus Karlssons bok Självhjälpsgrupper

(2006) som ingående diskuterar ämnet samt Anna Meeuwisses bok Vänskap och organisering

(1997) har vi samlat data för bearbetning och analys för att på så sätt få svar på vår

frågeställning. Den teori vi har valt är Charles Horton Cooleys och George Herbert Meads

symbolisk interaktionism och spegeljaget som senare utvecklats av bland andra Thomas

Scheff och Erving Goffman. Denna teori går i korthet ut på att man bedömer och ser på sig

själv utifrån hur man tror att andra människor ser och bedömer en. Vi kan förankra denna

teori på vår studie eftersom skuld och skam är centrala faktorer i teorin. För att separera och

förklara de två begreppen skuld och skam så har vi låtit göra detta genom en tabell om skuld

och skamdimensioner ifrån Anthony Giddens bok Modernitet och Självidentitet (1999). Med

hjälp av teorierna kommer vi fram till att föräldrar till våldtäktsoffer känner skuld och skam.

Känslorna uppstår både genom yttre faktorer, så som samhällets bemötande och allmänna syn

på våldtäkt, och genom att föräldrarna sätter sig in i döttrarnas tillvaro samt går in och delar

deras föreställningsvärld – de tar alltså på sig sina döttrars känslor, trots att de själva inte

blivit direkt utsatta (Sympatisk introspektion).
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1. Inledning
Våra tankar kring det valda forskningsområdet väcktes i samband med en

brottsofferstödsutbildning på BOJ (Brottsofferjouren) i Karlstad, där vi kommit i kontakt med

kvinnor och män som arbetar aktivt med våldtäktsdrabbade familjer. Genom dessa fick vi upp

ögonen för att det inte bara är den sexuellt utnyttjade flickan som är offer för händelsen, utan

faktiskt hela hennes familj. Att offer för sexualiserat våld känner skuld och skam och även

omgivningens syn på dessa flickor är ett relativt välbeforskat område, exempelvis i Katarina

Wennstams bok Flickan och skulden från 2003. Wennstam är kriminalreporter på SVT och

har skrivit två böcker. I hennes första bok, Flickan och Skulden (2003) redovisar hon material

kring ett antal uppmärksammade gruppvåldtäktsmål. Hon berättar om de övergrepp som äger

rum mitt i vår upplysta vardag. I sin andra bok, En Riktig Våldtäktsman (2004), har hon

intervjuat unga sexualförbrytare för att få reda på hur de tänker. Stina Jeffner vid sociologiska

institutionen, Uppsala universitet, har också behandlat området i sin doktorsavhandling

Liksom våldtäkt typ där hon intervjuat svenska 15-åringar om deras förståelse av våldtäkt.

Jeffner presenterar en modell, där olika omständigheter, som t.ex. sättet att säga nej, kärlekens

betydelse, alkoholpåverkan, m.fl. utgör ett förhandlingsutrymme mellan det som ungdomar

förstår som våldtäkt och det de förstår som bra sex.

Men hur mår, tänker och känner egentligen föräldrarna till dessa utnyttjade flickor? Detta är

en intressant och viktig fråga som vi vill uppmärksamma. Föräldrarna spelar ju en viktig roll,

eftersom det är de som får plocka upp och vårda spillrorna efter sina trasiga döttrar.



5

1.1 Syfte och frågeställning
Uppsatsen syftar till att beskriva föräldrarnas upplevelser av hur omgivningen bemöter dem.

Hur mår, tänker och känner föräldrar till flickor som blivit utsatta för våldtäkt. Uppsatsens

andra syfte är att förstå hur självhjälpsgrupper kan vara behjälpliga för att bearbeta

upplevelserna. Vårt huvudsakliga syfte med uppsatsen är alltså att fokusera på känslorna

skuld och skam. Känner föräldrar till sexuellt utnyttjade flickor skuld och skam?

Undersökningen av självhjälpsgruppernas arbete uppmärksammar vi främst för att vi vill visa

vilken hjälp det finns för att ta i tu med och bearbeta dessa känslor. Hur bearbetas skuld- och

skamkänslor i självhjälpsgrupper?

1.2 Metod
I vår uppsats undersöker vi om familjer till våldtäktsoffer känner skuld och skam, varför de i

sådana fall gör det, samt hur skuld- och skamkänslor bearbetas i självhjälpsgrupper. Vår fokus

ligger på föräldrar med döttrar som utsatts för våldtäkt. Eftersom vi ville få ut så djupa och

fylliga berättelser som möjligt såg vi det som en självklarhet att använda oss av kvalitativ

metod vilket innebär att tolka människors upplevelser och livsvärld, öka kunskapen och

förståelsen för olika aspekter inom ett ofta obeforskat område, man söker kvalitativa aspekter:

nyanser, skillnader, det personliga, det specifika osv. Vi valde att använda oss av

halvstrukturerad intervju för att vara säkra på att få svar på vår frågeställning. Vi kunde på så

sätt flika in med frågor då ämnen som för oss var extra intressanta, togs upp, utan att för den

skull styra intervjun. Vi har sedan med hjälp av Grounded Theorys princip, nedbrytning av

data, kodat våra intervjuer. GT handlar framför allt om nedbrytning av data. Man bryter ned

begreppen i sin studie mening för mening, rad för rad, för att på så sätt hitta nya begrepp. De

begrepp som man hittar i sina insamlade data kodas och fylls av empiri och teori. Det man

brukar göra innan man startar sin kodning är att ställa frågor till sitt material t.ex. vad händer,

vad menas. Man ska försöka vara närsynt i sin kodning. Man ska vara noga med att titta på

relationer mellan orsak - verkan, (kausalitet) exempelvis skäl till, orsak till, effekt av, följder

av. Man ska också titta efter processer där man ser till olika faser. Man ska titta om det finns

kretslopp, saker som följer efter varandra. En annan viktig sak att titta efter är; i vilken grad

saker sker, omfång, mängd, intensitet, större än, mindre än, svagare, starkare, något som

varierar (Strauss & Corbin 1998).
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Vår kodning började i själva verket redan när vi transkriberade våra intervjuer. Vi diskuterade

materialet noga innan vi med hjälp av märkpenna började bryta ned våra data till mindre

delar. Vi markerade det som föll under vårt intresseområde och delade sedan in det vi hittade i

olika kategorier. Efter det så letade vi efter likheter i och samband mellan våra olika intervjuer

för att på så sätt se om det vi hittat var användbart i vår studie.

De intervjupersoner som vi använt i vår studie har vi kommit i kontakt med genom BOJ och

de är strategiskt utvalda. Det vill säga att vi gjort våra val baserat på ett antagande om vad

som för oss skulle generera mest givande information. Intervjupersonerna bestod av två

föräldrar till sexuellt utnyttjade flickor samt två personer som arbetar aktivt i BOJ: s

självhjälpsgrupper. Anledningen till att det blev just dessa föräldrar beror på att de hade

kommit en bit i sitt bearbetande av händelsen och de kände sig redo att dela med sig av sina

upplevelser. De intervjupersoner som arbetar på BOJ är valda utifrån sin kunskap inom

området, det arbete som de utför samt sitt otroliga engagemang i dessa drabbade människor.

Vi fingerar namnen på alla inblandade eftersom de ämnen vi berör anses som känsliga, då de

berör både enskilda familjer, individer och även den omgivning de varit i kontakt med. Ingen

ska behöva känna sig utpekad. Varje intervju varade ungefär en timme och utfördes på

slutna/privata platser.

1.3 Positivt och negativt
Innan vi utförde våra intervjuer så utformade vi en intervjuguide (se bilaga 1) med

halvstrukturerade frågor som vi sedan har använt oss av i alla intervjuer. Intervjuguiden har vi

utformat med hjälp av Jan Trosts bok kvalitativa intervjuer (2004). Frågorna har vi sedan försökt

att formulera på ett sådant sätt så att vi ska få svar på våra funderingar kring det valda ämnet. Vid

genomförandet av intervjuerna använder vi oss av en bandspelare och vi var båda närvarande vid

alla intervjuer. Det positiva med detta var att vi som intervjuare kunde lyssna aktivt, läsa av

kroppsspråk och ställa följdfrågor. En annan fördel med att vi var två är att vi är olika individer

som läser av situationen och signalerna som levereras från intervjupersonen på olika sätt. Det ger

en djupare förståelse av dennes berättelse. Den valda metoden gav oss svar på våra frågor som vi

kanske inte hade fått om vi utfört en kvantitativ studie i form av enkätundersökning. Vår första

tanke var att vi skulle använda oss av observationer för att på så sätt också kunna få möjligheten

att studera interaktioner människor emellan.
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Tyvärr fick vi inte igenom detta eftersom personerna i självhjälpsgruppen inte ville släppa in

någon utomstående i gruppen, då vi inte delade deras upplevelser. Vi var medvetna om att under

intervjuerna så kunde intervjupersonerna ta upp saker som vi kanske inte tänkt på eller vinkla en

frågeställning på ett oanat sätt. Men med den valda intervjuformen så var detta lätt åtgärdat

eftersom vi hade möjligheter att be intervjupersonen att utveckla sitt svar och även förklara vad

han/hon menar. De intervjuade visade inga direkta tendenser på att vara obekväma i situationen

när vi använde oss av bandspelaren. Men vi är ändå medvetna om att de intervjuade kan ha känt

sig stressade men inte visat detta och att svaren därmed kan ha vinklats på ett annorlunda sätt än

om vi inte använt oss av en bandspelare. Vi anser dock att det inte varit ett stort problem för

trovärdigheten i vår undersökning eftersom vi har fått mycket uttömmande och relevanta svar till

vår forskning.

1.4 Forskningsetik
Då vi forskar inom ett känsligt område så har vi givetvis varit noga med att följa de etiska

forskningskraven som är följande:

Informationskravet - Vi har informerat intervjupersonerna om deras uppgift i projektet och de

villkor som gäller för deras deltagande. De har blivit upplysta om frivilligt deltagande och de

har rätt att avbryta sin medverkan när som helst. Vi har delgivit intervjupersonerna all

information om undersökningen som kan tänkas påverka deras villighet att delta.

Samtyckeskravet - Deltagarna i undersökningen har rätt att själva bestämma över sin

medverkan. De har rätt att själva bestämma hur länge och på vilka villkor de ska medverka.

De ska kunna avbryta sin medverkan utan några negativa följder. Ingen otillbörlig

påtryckning eller påverkan förekommer.

Vi har fått samtycke ifrån samtliga intervjupersoner. Då samtliga av våra intervjupersoner

varit myndiga så har vi inte behövt bekymra oss om vårdnadshavares godkännande.

Konfidentialitetskravet - Allt material som samlats in har hanterats konfidentiellt. Alla

uppgifter om identifierbara personer har vi gjort anonyma.

Nyttjandekravet - Insamlade uppgifter om enskilda personer används endast i

forskningsändamål. Används och utlånas inte för kommersiellt bruk eller icke-vetenskapliga

syften.
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2 Bakgrund

2.1 Teoretisk bakgrund
Vi människor interagerar ständigt med varandra, det är en del av socialisationsprocessen.

Redan som barn lär vi oss att relatera till och interagera med andra människor. I samhället

finns normer som lär oss vad som är rätt och fel och hur vi ska anpassa oss till varandra.

Normerna är så djupt rotade i oss att vi inte tänker på dem, men om de överträds så kommer

känslor som skuld och skam. Dessa känslor uppträder också om vi tror att omgivningen ser

något negativt hos oss. De teorier som används för att förklara ovanstående beskrivning faller

under symbolisk intraktionism och spegeljaget. Vi har valt dessa teorier eftersom de passar

vårt syfte och de hjälper oss att förklara och svara på våra frågeställningar.

2.1.1 Symbolisk interaktionism
Sociologen Charles Horton Cooley och filosofen George Herbert Mead med flera har

utvecklat den teoretiska tankemodellen, symbolisk interaktionism, som kan ses som ett

socialpsykologiskt perspektiv på hur man kan förstå samhället och dess grupper. I den

modellen finns fem hörnstenar som är grundläggande för modellen; definition av situationen,

att all interaktion är social, att vi interagerar med hjälp av symboler, att människan är aktiv, att

vi handlar, beter oss och befinner oss i nuet (Trost & Levin 1999).

Symboliska interaktionismen tittar på människan som social varelse som skapar sitt jag

genom interaktion med människor omkring sig. Det lilla barnet blir successivt mer social

allteftersom det socialiseras in samhället och lära sig de normer och förväntningar som finns

där. Detta sker genom samspel med, de för barnet, viktigaste personerna, de signifikanta

andra, (föräldrar/vårdare). Och utvecklas främst genom språket, det talade- och kroppsspråket

(Trost & Levin, 1999)

Interaktion är ett centralt begrepp i symbolisk interaktionism. Interaktion är en förkortning av

”social interaktion”. Interaktion sker över allt och hela tiden. Mycket av interaktionen sker

genom det talade och skrivna språket, men även genom kroppsspråk, gester, miner,

uppträdande och klädsel. Även om vi inte gör någonting när vi förväntas göra något i en

social situation är det en form av interaktion. Vi interagerar inte bara med varandra, utan

också med oss själva när vi tänker, såväl medvetet som omedvetet (Trost & Levin, 1999).
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Genom interaktion kan vi inte bara förstå samvaro och processer, utan interaktionen bidrar till

att skapa människan genom en ständigt fortgående förändringsprocess. I det symbolisk

interaktionistiska perspektivet är saker, symboler och människor som vi lägger märke till

sociala objekt. Det vi lägger märke till har vi oftast någon föreställning om och dessa

föreställningar blir tillsammans med definitionen av situationen sociala objekt, eftersom dessa

uppfattade objekt har en mening som är delad med andra. Viktigt att tänka på är att den

sociala verkligheten alltid är i förändring, vilket också innebär att de sociala objekten ständigt

förändras (Trost & Levin, 1999).

Symboler så som ord, är tecken som har samma betydelse för alla berörda i sammanhanget.

Orden, handlingarna och föremålen är inte symboler om vi inte medvetet eller omedvetet

avser något med dem. Symbolen ska ha en slags kollektiv mening för att räknas som symbol.

Symbolen ska vara både meningsfull och signifikant enligt Mead. Med signifikant menas att

den som sänder iväg symbolen ska ha ungefär samma avsikt med den som mottagaren av

symbolen har. När vi interagerar med andra människor är till exempel orden, rörelserna och

kläderna inte meningsfulla symboler om inte de andra menar ungefär det samma som vi med

dem (Trost & Levin, 1999).

Det en människa varseblir i en situation, är inte bara den människans verklighet utan det styr

också hennes beteende. Hur vi definierar situationen bestämmer helt enkelt vårt beteende. Då

allt detta är en process betyder det att vi definierar om situationen hela tiden, vilket gör att vi

kan ändra uppfattning och därmed också vårt beteende. Ett glas vatten kan både definieras

som halvfullt och halvtomt. Verkligheten är alltså subjektiv och kan uppfattas på många olika

sätt. Den aktuella situationen tillsammans med våra, genom interaktion, uppbyggda symboler,

ger en slags objektivitet till den sociala verkligheten. Enligt Trost och Levin (1999) är detta en

av den symboliska interaktionismens hörnstenar och uttrycks i ett av perspektivets mest kända

begrepp, det så kallade ”Thomas-teoremet” (efter  forskaren  W  I  Thomas).  Det  lyder:  ”Om

människorna definierar eller varseblir situationen som verklig, så är den också verklig i sina

konsekvenser” (Trost & Levin 1999 s.11-12).
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En förutsättning för social interaktion är att kunna sätta sig in i hur andra människor tänker

och känner, att empatisera. Man försöker återge sig den andres föreställningar och sätta sig in

i den andres definition av situationen (sympatisk introspektion). Det innebär att man kan

känna en slags samhörighet, men det behöver inte betyda att man tycker likadant.

Man går in och delar en annan människas föreställningsvärld utan att för den skull dela den

andres erfarenheter. Inom symbolisk interaktionism är empati ingen förmåga, utan snarare en

process att ta in och förstå hur den andra människan tänker och känner. (Trost & Levin 1999)

Det en människa uppfattar styr hennes beteende. Vi interagerar ständigt socialt med

människor omkring oss. Genom denna interaktion definierar vi de situationer vi hamnar i. Vi

definierar andra människor och deras avsikter, känslor och tankar genom deras beteende. Det

är i och med detta iakttagande av andra människor vi utvecklar ett så kallat spegeljag. Då

sätter vi oss in i den andres definitioner av situationen och ser omgivningen och därmed också

oss själva ur den andres synvinkel. Dessa uppfattningar som vi därigenom får om oss själva

internaliserar vi som en del av vårt jag (Cooley, 1922).

2.1.2 Spegeljaget – skuld & skam
Vi blir alltså vad vi tror att andra tycker om oss. Skuld och skam är känslor som Cooley

lägger inom ramen för diskussionen om spegeljaget. Skam och stolthet är känslor som

utvecklas då vi ser oss själva utifrån andras perspektiv, spegeljaget har en direkt koppling till

dessa emotioner. Cooley menar att Spegeljaget har tre huvudpunkter:

• Föreställningar om hur vi framstår för den andre personen

• Föreställningen om den andres bedömning

• Någon slags självkänsla som stolthet eller förödmjukelse (Cooley 1922)
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För att tydligare visa skillnaden mellan skuld och skam så har vi använt oss av Anthony

Giddens (1999) tabell här nedan. Han gör skillnaden mellan de två begreppen mer överskådlig

tack vare sin tydliga särskrivning av dem.

Skamdimensionen

Berör självidentitetens övergripande struktur

Innebär en insikt om karaktären hos
självidentitetens berättelse, som inte
nödvändigtvis har en kumulativ ökning.

Blottandet av dolda drag som är avslöjande
för självidentitetens berättelse.

Fokusering på kroppen i relation till
självidentitetens mekanismer.

Känslan av att man är otillräcklig för en
respekterad eller älskad person.

Tilliten är baserad på att man är ”känd” av
den andre, vilket innebär att avslöjanden om
en själv inte framkallar ångest för att man
blottat sig.

Övervinnandet av skammen leder till en
trygg självidentitet.

Skulddimensionen

Berör separata handlingar som är förbundna
med kränkandet av koder eller tabun.

Innebär kumulativa processer där
självständighet uppnås genom övervinnandet
av bortträngningar.

Blottandet av felsteg eller övertramp.

Fokusering på brott mot koder för ”lämpligt
uppträdande” med avseende på kroppen.

Känslan av att man har gjort något fel
gentemot en respekterad eller älskad person.

Tilliten är baserad på frånvaron av förräderi
eller illojalitet.

Övervinnandet av skulden leder till en känsla
av moralisk hederlighet

(Giddens 1999)

Thomas Scheff har utvecklat Cooleys begrepp och han menar att skam är den mest

dominerande känslan eftersom den fyller många fler funktioner än de andra emotionerna. För

det första så är skam huvuddelen hos medvetandet och den moraliska känslan. Den varnar oss

när vi gör moraliska övertramp. För det andra uppstår skamkänslor då våra sociala band hotas.

Ett socialt band mäter i vilken utsträckning mental och emotionell samstämdhet finns mellan

personer. Denna samstämdhet handlar inte bara om gemensam kunskap om innebörder utan

även om långsiktiga hänsynstaganden innefattandes uppträdande och intentioner.
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När vi gör en bedömning om huruvida det finns samklang i en relation så gör vi det inte bara

utifrån vad en människa säger, utan också utifrån personens uppträdande. Konflikter kan vara

konstruktiva i den grad som parterna är samstämda och destruktiva när de inte är det. Skam

bör betraktas som en relationskänsla. För det tredje så spelar skam en viktig roll när det gäller

att styra uttryck och medvetenhet om våra andra emotioner som t.ex. ilska, rädsla, skuld och

kärlek. Om man skäms för sina känslor så håller man tillbaka dem och risken finns att man

skäms så mycket att man fullständigt undertrycker dem. (Scheff 1994; Scheff 2003).

Om man däremot tar upp skamkänslorna till ytan och bearbetar dem genom att acceptera och

tala om dem så kan de bli lättare att bära och så småningom försvinna. För Scheff är

känslorna skam och stolthet relaterade till de sociala banden. Om det är svaga sociala band är

det lättare att känna skam, men har man däremot starka sociala band har man lättare att känna

stolthet (Scheff 1994; Scheff 2003).

Självkänslan som skapas ur föreställningen om den andres bedömning av oss, formas av om

vi i interaktionen har känt stolthet eller skam. Det är inte den mekaniska avspeglingen av oss

själva som får oss att känna stolthet eller skam, utan den effekten som vi föreställer oss att

bilden har på någon annans sinne. ”Det är uppenbart eftersom personligheten och betydelsen

av den andra personen, i vars sinne vi ser oss själva, har avgörande betydelse för våra

känslor” (Sheff & Starrin, 2002 s. 170). Man kan koppla detta tillbaka till den symboliska

interaktionismen där den grundläggande utgångspunkten är att individen i alla sociala

situationer strävar efter att bli godkänd och bekräftad. Följden av bekräftelsen är en

upplevelse av positiva känslor som stolthet och tillfredsställelse. Att inte bli bekräftad leder

till motsatta känslor. (Trost & Levin 1999) Skam är något som oftast är omedvetet i våra

tankar och visar sig i form av t.ex. anspråkslöshet, blyghet, låg självkänsla, dåligt samvete,

eller något Starrin och Scheff kallar finkänslighetsskam (Scheff & Starrin 2002).

Erwing Goffman utvecklar även han Cooleys grundtanke. Han ger exempel på hur det känns

att se sig själv genom andras ögon. Men ordet skam byter han ut mot förlägenhet

(embarrasment). Men skammen är trots detta det som är dominerande i de böcker han skrivit.

Goffman ger liv åt och förklarar Cooleys abstrakt idéer om hur skammen uppkommer. Han

visar också på det som för sociologer anses vara mest intressant i förlägenhet, det vill säga att

den uppkommer som en följd av verklig, förväntad eller inbillad brist på respekt, oavsett hur

oansenlig denna än må vara.
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Vi människor är extremt känsliga för hur mycket respekt vi får ifrån andra, denna insikt är

Goffmans viktigaste bidrag till förståelsen av skammens styrka och den gör det berättigat att

räkna skam (eller embarrasment, som Goffman skulle uttrycka det) som den viktigaste

emotionen vid social interaktion (Goffman 1999).

Goffmans bidrag till den symboliska interaktionismen är hans dramaturgiska perspektiv, där

han jämför mänsklig interaktion med ett skådespel. Goffman uppfattar jaget som en produkt

av interaktionen mellan en agerande individ och en publik, och inte som något som enbart

tillhör individen. Han definierar interaktion som individernas ömsesidiga inflytande på

varandras handlingar, och sätt att fungera när de befinner sig i varandras omedelbara fysiska

närhet. Det som sker på scenen när aktör och publik möts är alltså ett utbyte av inflytande;

aktören påverkar publikens handlingar och publiken kan i viss mån styra aktören.

Goffman menar vidare att när en individ framträder inför andra individer så projicerar han,

medvetet eller omedvetet, en definition av situationen i vilken hans jaguppfattning ingår som

en viktig del. Individens identitet alstras följaktligen genom det skådespel som skapar

interaktionen med andra (Goffman 1999).

Förutom Goffman så förknippas ofta tagande av sociala roller med Mead, men han använde

ordet roll som en vardagsterm och inte för att utveckla en rollteori. Han använde också

begreppet attityd, då med innebörden att ta över någon annans attityd. Vi har redan berört

olika termer som knyter an till att sätta sig in i en annan människas situation, till exempel

rollövertagande, sympatisk introspektion och spegeljaget. Antropologen Ralph Linton införde

termen roll som ett vetenskapligt begrepp och inte bara som en vardagsterm för första gången

1936 i sin bok The study of man. Linton anser att människor lever i grupp och ser sig själva

som en enhet. Varje individ är en enhet i sig själv, men kan inte tänka sig att vara utan

grupptillhörighet. ”Genom att tillhöra en given grupp får vi förväntningar riktade mot oss från

gruppen som enhet och från alla dess medlemmar, förväntningar som har betydelse för hur

denne ska handla i en given situation” (Trost & Levin, 1999, s.126). Alla individer har en

position i gruppen. I och med att vi tillhör en grupp och identifierar oss med den, vet vi vilka

förväntningar gruppen har på varje position (Trost & Levin, 1999).

Detta får avsluta den teoretiska bakgrunden och det sistnämnda kan kanske hjälpa oss i vår

vidare förståelse inför nästa kapitel i uppsatsen som ska presentera tidigare forskning om

självhjälpsgrupper.
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2.2 Tidigare forskning
För att lägga tyngd bakom resultatet av vår forskningsfråga angående bearbetning av skuld

och skam i självhjälpsgrupper så har vi till vår hjälp Magnus Karlssons bok

Självhjälpsgrupper (2006) och Anna Meeuwisses bok Vänskap och organisering (1997). De

ska med sin expertis få hjälpa oss att förklara hur självhjälpsgrupper fungerar.

Magnus Karlsson som är fil.dr i socialt arbete och verksam som forskare och lärare vid Ersta

Sköndal högskola i Stockholm. Han beskriver självhjälpsgrupper så här; Självhjälpsgrupper är

små grupper som samlar deltagare med ett gemensamt problem. Det här är den första svenska

boken som ingående diskuterar självhjälpsgrupper. Den tar sin utgångspunkt i tanken att de

som deltar i sådana grupper delar en särskild erfarenhet och att de därför har en större

möjlighet att förstå varandra. De mest kända exemplen på självhjälpsgrupper i Sverige är

Anonyma Alkoholister (AA) och Länkarna där deltagarna samlas för at hantera sitt missbruk.

Det finns även mindre kända grupper för till exempel sörjande, kvinnor, män, föräldrar,

psykiskt sjuka, minoritetsgrupper, ensamma, tysta, nyskilda, barn till missbrukare och

utbrända (Karlsson 2006).

Anna Meeuwisse som är professor i socialt arbete vid Socialhögskolan, Lunds universitet

skriver i sin bok Vänskap och organisering (1997) att självhjälpsgrupper kännetecknas av att

människor i likartade situation regelbundet träffas för att på olika sätt hjälpa varandra.

Frivillighet och tystnadsplikt är grundstenar och mötena är oftast obyråkratiska och

informella. Medlemmarna tar upp konkreta problem, ofta från den nuvarande situationen, och

man pratar kring de egna erfarenheterna. Man försöker skapa en stödjande atmosfär där man

kan vara sig själv. Gruppträffarna blir en plats för gemenskap, stöd och identifikation.

Man blir hjälpt genom att hjälpa andra. Studier på självhjälpsgrupper visat att medlemmarna

får nya perspektiv på sig själva, sin tillvaro och sina möjligheter till förändring. Grupperna

inger människor hopp, självförtroende och makt över sina liv. Den enskilda individen kan

tidigare ha haft känslan av att leva i en unik situation men tack vare gruppen så upphör

”mystiken” och det sker en form av normalisering. Man kan här använda sig av begreppet

”medvetandehöjning” eftersom man får ett nytt sätt att se på den egna gruppen, på sina

problem och på samhällets roll (Meeuwisse 1997).
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3 Analys/Resultat

När vi kodat och reducerat våra färdiga intervjuer till sammanfattat material så har teman som

skuld, skam och självhjälpsgruppers påverkan på föräldrar varit det som vi har lagt fokus på.

Följande kapitel ska visa att det analyserade materialet resulterar i att empiri kan knytas ihop

med teori och på så sätt ge ett tydligt svar på våra frågeställningar. Vi har valt att dela upp

kapitlet i två inriktningar som är: Attityder och upplevelser i och utanför familjer samt

självhjälpsgruppens funktion och betydelse, för att på så sätt tydligare visa svaren på våra

frågeställningar.

3.1 Attityder och upplevelser i och utanför familjen

De citat som finns i den löpande texten är hämtade ifrån våra fyra intervjupersoner. Åsa och

Monica är fingerade namn på de personer som arbetar inom BOJ. Lisa och Eva är fingerade

namn på föräldrar. Underrubrikerna som löper genom hela detta kapitel är omformuleringar

av våra intervjufrågor.

Tiden efter våldtäkten

 Föräldrarna vi har intervjuat upplever en känsla av maktlöshet. Det beskrivs med begrepp

som, ”jättejobbigt”, ”tappat fotfästet”, ”Jag vet inte längre hur jag ska närma mig min dotter”

(Ur intervjun med Lisa). Detta kan kopplas ihop med både skuld- och skamdimensionen.

Skamkänslan kommer krypande då man känner sig otillräcklig för en nära och älskad person.

Skulden kommer då man känner att man gjort något fel gentemot densamme (Giddens 1999).

”De frågar sig hur de kunde låta sina döttrar råka ut för detta hemska. Det finns en oro över att

andra inte ska förstå, och lägga skulden på flickan eller hela familjen” (Ur intervjun med

Åsa). Här framträder tydligt Cooleys tre huvudpunkter för Spegeljaget. Föräldrarna oroar sig

över hur de framstår inför och bedöms av omgivningen. De känner en känsla av

förödmjukelse som går hand i hand med skam- och skuldkänslor (Cooley 1922). De beskriver

också hur de inte längre litar på vem som helst, de har tappat tilltron på människor. Tilliten är

baserad på frånvaron av förräderi eller illojalitet, som kan ses i Giddens Skulddimension.
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Flickornas attityd gentemot föräldrarna efter en våldtäkt.

”Efter ett sexuellt övergrepp så hamnar man i en enorm kris. Man sliter med rädslan, skulden

och skammen. Skuld och skambeläggningen är svår. Man vill skydda sin mamma, pappa,

syskon och släkten. Man får höra ifrån sina föräldrar att det här kan vi inte berätta för farmor,

mormor, moster och så vidare” (Ur intervjun med Monica). ”Mormor kan ju få hjärtinfarkt

och moster orkar inte med oh… och vad ska hon säga?” (Ur intervjun med Åsa)

”Föräldrarna sätter munkavle på flickorna tidigt, till exempel i ett fall där pappan i familjen

bestämde att ingen fick berätta om våldtäkten för någon. Det blev en helt annan julafton i den

familjen. Mostern och andra släktingar fick inte längre vara med och det hittades på alla

möjliga ursäkter och den här flickan kände ju så klart skam” (Ur intervjun med Monica).

Skulden och skammen uppstår i situationer där de sociala banden hotas (Scheff 2003) som i

det här fallet; flickans relation till familjen är hotad. Föräldrarna beter sig på det här sättet för

att de är rädda för hur de kan framstå i släktens ögon, men också för att till viss del skydda

släkten ifrån skammen.

”Många flickor sätter upp en fasad gentemot sina föräldrar och låtsas att allting är frid och

fröjd” (Ur intervjun med Åsa). Detta kan vara ett sätt att dölja eventuella felsteg eller

övertramp som kan framkalla skuldkänslor (Scheff 2003). ”Det är inte ovanligt att föräldrar

får reda på våldtäkten bakvägen. ”Jag fick reda på det ifrån en mamma till min flickas

kompis” ( Ur intervjun med Lisa).

”Det blir svårt att kommunicera efter en sådan här händelse. Antingen blir det tyst eller så

skriker man åt varandra. De flesta flickorna säger inte så mycket till sin mamma och pappa,

de tiger och lider istället. De kan istället bli otrevliga, slå i dörrar och upplevas som

jättejobbiga” (Ur intervjun med Åsa). Man kan skämmas så mycket för sina känslor att man

istället håller tillbaka dem vilket kan leda till att känslorna blir fullkomligt undertryckta och

detta är inte bra för det allmänna välbefinnandet (Scheff 1994).

De här tjejerna är rädda för fysisk beröring, de klarar inte av att bli kramade. ”Krama mig

inte… Jo, när jag vill, inte när du vill.” (Ur intervjun med Monica) En del vågar inte sova

själva, de vill inte ha mörkt omkring sig. De vill kanske ha sängen på ett speciellt vis. När de

duschar vill de veta vem som kommer in. Sminkar av ett öga i taget och så vidare för att de

vill ha full koll. Också här blir Giddens skulddimension påtaglig.
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Flickornas tillit till andra människor har blivit skadad, de känner sig förrådda (Giddens 1999).

Här kan man också förnimma flickornas känslor genom föräldrarnas berättelser, föräldrarnas

uppfattning av döttrarnas känslor. Sympatisk introspektion innebär att föräldrarna känner av

hur döttrarna mår trots att de inte själva upplevt det döttrarna upplevt. (Trost&Levin 1999)

Hur släkt, vänner och omgivning reagerar och agerar.

I några av fallen har morföräldrarna blivit involverade relativt tidigt. Det har visat sig få en

positiv effekt. Den utsatta flickan kan i dessa fall känna sig trygg tillsammans med mormor

och morfar och behöver inte dölja eller förklara hur hon mår. En av personerna på BOJ säger

att det nog kan vara tryggt för flickan om någon nära är involverad i det som händer. När man

synliggör skammen blir den mer hanterbar. Om mormor och morfar vet så blir det lättare för

dem att känna med och förstå familjens lidande, vilket vi också kan koppla till sympatisk

introspektion.( Trost&Levin 1999).

I skamdimensionen menar Giddens att tilliten är baserad på att man är ”känd” av den andre,

vilket innebär att avslöjanden av en själv inte framkallar ångest för att man blottat sig. Ett

övervinnande av skammen kan leda till en trygg självidentitet (Giddens1999).

”Ett nätverk kan vara tryggt för både den som är direkt utsatt och för hela familjen, men i

många fall väljer familjen att hålla det inträffade hemligt för släkten. Det beskrivs också som

mycket skamfyllt till exempel om ens barnbarn blivit utsatt för våldtäkt. Det är ännu värre om

det händer inom familjen, vem ska man ta ställning för om man känner båda parter?” (Ur

intervjun med Monica).

Följande citat visar hur personalen på en arbetsplats i Karlstad agerade då deras kollega blev

överfallen på vägen hem från jobbet. ”Dagen efter så får hon en jättestor blombukett med ett

blombud… Tråkigt avslut på en så trevlig dag. För de hade varit ute på ett studiebesök. Och

sedan hade de haft krismöte, men hon var inte med. Det här är vuxna människor, på en

väldigt, ja arbetsplats… med mycket män på i och för sig. Kollektiv skam, eller vad är det?

Synd på en sån trevlig dag! Istället för att chefen kanske hade åkt hem till henne, med

blombuketten. Visst det hade ju varit okej då. Men det där lilla kortet…” (Ur intervjun med

Monica).
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Upplevelsen av myndigheters bemötande

Föräldrar känner att de får väldigt mycket att ta tag i efter en sådan här händelse och de tycker

inte att de får någon hjälp, de förväntas bara klara av det. ”Ja, man måste ju ordna med allt

själv. Det är liksom ingen annan som ringer och grejar det… Det är krångliga grejer det som

är runt omkring” (Ur intervjun med Lisa).

De vill heller inte be om hjälp eftersom det känns så skamfyllt. ”Man vill ju ta tag i det själv

för man vill ju inte att andra ska veta” (Ur intervjun med Eva) Ovanstående citat visar tydligt

på rädslan av att bli betraktad negativt av andra. Föreställningen om den andres bedömning är

en av Cooleys (1922) tre huvudpunkter för spegeljaget.

Det finns familjer som blir ifrågasatta när de gör anmälan hos Polisen. Flickorna skäms och

ger kanske inte raka svar och då finns det fall där de blivit bemötta med skepsis av Polisen.

”Min flicka blev inte trodd när vi var hos polisen och det gjorde att det blev väldigt jobbigt för

både henne och mig” (Ur intervjun med Eva). Rättegången upplevs av många som det värsta.

Både föräldrar och flickor har fått känslan av att det varit de som stått åtalade och inte

förövarna. Frågorna beskrivs som kränkande och hemska. Här har vi skam till följd av

verklig, förväntad eller inbillad brist på respekt (Goffman 1994). Om man redan känner sig

förnedrad och förväntar sig att bli bemött med skepsis så förstärker detta skamkänslan

ytterligare.

Enligt personerna på BOJ så har samarbetet med polisen kommit långt. Vad gäller

socialtjänsten så anser de att det beror helt på vem man träffar hur bemötandet blir, först och

främst så måste ju personerna finnas på plats.

Inställning till BUP (Barn och ungdomspsykiatrin) var inte så positiv. De intervjuade ansåg

att de inte hade var till någon större hjälp. BUP har en policy som säger att föräldrarna måste

vara involverade. ”Det anses vara viktigt att mamma och pappa ska med till BUP och det är

svårt när alla inte berättat för sina föräldrar” (Ur intervjun med Åsa) De flickor som inte

berättar för föräldrarna får alltså inte hjälp. De ifrågasätter också varför inte flickorna själva

ringer. ”Men ingen vill själv ringa till BUP” (Ur intervjun med Monica).
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”Vad gäller skolans bemötande så har det varierat ifrån fall till fall. Det har varit allt från att

rektor och skolsyster varit på BOJ för att få information och kunskap om våldtäkt, till fall där

det inte funnits någon skolsyster tillgänglig, hon har inte funnits på sitt rum vid behov. Hon

kan ha suttit och ätit lunch undertiden som flickan pratat, svarat i telefon eller tittat på

klockan” (Ur intervjun med Monica). En vanlig attityd är ”Du ser ju så glad ut, det kan väl

inte vara något fel på dig.” (Ur intervjun med Monica) ”Många frågar varför man inte skrek

eller varför man inte sprang” (Ur intervjun med Monica). Om man får ett avvisande och kyligt

bemötande känner man sig sviken och berövad på tillit vilket vi tidigare nämnt leder till

känslor av skuld (Giddens1999).

Överraskande bemötande från omgivningen och myndigheter.

Det förväntas att man ska kunna ta hur mycket som helst, man måste ta tag i allting själv till

exempel brottsoffermyndigheten, skadestånd och pengar. Något annat som har överraskat är

alla konstiga frågor de blivit utsatta för under rättegången, alla direkta påhopp på offren,

försvarsadvokater som agerat okänsligt och kränkande. ”Sen finns det ju de som blivit illa

bemötta av Polisen, att de inte blivit trodda på. En mamma fick inte igenom anmälan för att

tjejen inte ville säga riktigt hur det var och då tog de henne inte på allvar” (Ur intervjun med

Lisa).

”Man vet inte när förövarna åker in och när de kommer ut i samhället igen. Man vet inte när

man ska stöta på dem på gatan.” (Ur intervjun med Lisa) Skammen, skulden och rädslan

kommer tillbaka.

Diskussionerna kring skuld och skam.

Man tar på sig väldigt mycket ansvar för varför det gick som det gick. ”Varför händer det min

dotter?” ”Hade jag inte gått på festen hade inte det här hänt.” ”Varför valde de just mig, varför

blev jag det här offret?” (Ur intervjun med Eva). Då kommer skuld- och skamkänslorna.

Föräldrarna bär inte bara sina egna känslor utan tar också över de känslorna som döttrarna

bär. Återigen kan vi härleda till sympatisk introspektion. Inom den symboliska

interaktionismen är, som vi tidigare nämnt, empati ingen förmåga utan snarare en process att

ta in hur den andre personen, i det här fallet dottern, tänker och känner. (Trost&Levin 1999)
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”Skulden är lättare att jobba med, det går ju lättare att bli av med skuldkänslor. Men skammen

kan sitta i hur länge som helst och den drabbar ju så många fler än en själv” (Ur intervjun med

Åsa). ”Skam bör förstås i relation till självets integritet, medan skulden bottnar i känslan av att

ha gjort något fel” (Giddens 1999: 82).

”Flickor som har råkat ut för en våldtäkt känner rädsla, skuld och skam. När man varit utsatt

för ett sådant övergrepp kan det lätt bli så att man inte längre sätter värde på sin kropp och i

och med det börjar missbruka den genom att ta till alkohol och sex i överdrivna proportioner.

De känner att ingenting spelar någon roll längre för att allting redan är förstört. Då är det

viktigt att få dem att förstå att de är värda någonting, att de är fina och att de behövs. Här

spelar föräldrarna en viktig roll, framför allt där flickan blivit utsatta för gruppvåldtäkt” (Ur

intervjun med Monica).

Det finns fall där flickorna har gått tillbaka till personerna som utfört gärningen. De har blivit

bekräftade även om de blivit förnedrade. Det i flickornas beteende som här återberättas av

föräldrarna och personalen på BOJ kan kopplas till Thomas-teoremet som säger att hur vi

definierar situationen bestämmer vårt beteende. Flickorna känner sig förbrukade och agerar

utifrån det. Missbruk av den egna kroppen kan vi också koppla ihop med skuld- och

skamdimensionen. De känner sig redan förbrukade och fortsätter i samma banor. ”Fokusering

på brott mot koder för ´lämpligt uppträdande´ med avseende på kroppen (Skulddimensionen).

”Fokusering på kroppen i relation till självidentitetens mekanismer” (Skamdimensionen) Det

skall återigen nämnas att det som berättas om flickorna är föräldrarnas definition av döttrarnas

upplevelser. De delar döttrarnas föreställningsvärld, utan att själva ha upplevt den. Men de

känner för den skull inte mindre av döttrarnas smärta.

I vissa fall har föräldrar redan innan våldtäkten sagt till sina flickor att deras val av killar inte

varit det bästa och i dessa fall har skammen blivit mer påtaglig för både flickan och hennes

föräldrar. Tänk om jag hade lyssnat på mamma, tänk om min dotter lyssnat på mig. Detta

leder till skuldkänslor, de känner att de har gjort fel gentemot sina nära och kära (Giddens

1999).
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Det är lättare att skriva och prata om det inträffade då det är en okänd gärningsman. ”Det är

svårare att anmäla en kompis, brorsans kompis eller en anhörig” (Ur intervjun med Monica).

”Det är i dessa familjer som det tystas ned. I de här familjerna är det ännu mer skamfyllt att

döttrarna blivit våldtagna. De här föräldrarna bär ansvar för att läkningsprocessen blir lång för

dottern. De håller det för sig själva och berättar det inte för någon” (Ur intervjun med

Monica).

Föräldrarna sätter munkavle på döttrarna och de förbjuds att berätta för någon anhörig. ”Alltså

det är så mycket känslor! Med detta… Så… Att det är nätt och jämnt att man kan prata om

det. Det är nätt och jämnt så att man kan ta det i sin mun” (Ur intervjun med Åsa).

Både föräldrarna och de som jobbar med grupperna har berättat hur flickorna fått cigaretter

och alkohol i utbyte mot sexuella tjänster. ”Det kan ha börjat med en cigarett mot en kyss och

sedan har det bara fortsatt” (ur intervjun med Lisa). Flickornas beteende är ett brott mot

samhällets normer och vad som anses som lämpligt uppträdande med avseende på kroppen

(Giddens 1999). Det uttrycks att föräldrarna behöver ha mer koll på sina barn. De behöver

vara ute och visa sig mer. ”Föräldrarna vet ju inte var sina barn är och vad barnen gör. Skulle

de göra det så skulle de oftast inte blivit utsatta för det här” (Ur intervjun med Monica).

”Man borde se efter vart barnen är, om de ska sova över hos Karin ring till föräldrarna och

kolla så att tjejerna är där. Ett tips till föräldrar är att köpa en alkoholmätare (Ur intervjun med

Monica). Även om det som sägs är i all välmening så läggs ändå ansvaret och därmed också

skulden till viss del på föräldrarna.

3.2 Självhjälpsgruppens funktion och betydelse

Självhjälpsgrupper fyller en viktig funktion för gemensam förståelse och ömsesidigt stöd

mellan medlemmarna. Intervjupersonerna som deltar i vår studie beskriver den positiva

upplevelsen av att träffa andra i samma situation. Detta bidrar till att även öka förståelsen för

den egna situationen. Grupperna syftar till att öka förståelsen för det egna specifika

problemet. Deltagarna kan gemensamt försöka bilda en större förståelse, och finna sätt att tala

om och bearbeta sina problem. I detta skapas ofta även sätt för medlemmarna i gruppen att

finna former för att förhålla sig till sitt problem inför allmänheten. Självhjälpsgruppen kan

vidare leda till ett nytt synsätt på aktuella problem och hur de ska lösas, till skillnad från

metoder som förespråkas av samhället och professionella.
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Att delta i en grupp som är formad utifrån det egna upplevda problemet, kan hos individen

även bidra till en känsla av ökad kontroll över sin levnadssituation (Karlsson 2006). Vi skulle

vilja koppla ihop självhjälpsgruppens arbete med spegeljaget och den symboliska

interktionismen eftersom det till stor del handlar om att lära sig att bearbeta känslor så som

skuld och skam. Skam och stolthet är känslor som utvecklas då vi ser oss själva utifrån andras

perspektiv. Spegeljaget har en direkt koppling till dessa emotioner och har tre huvudpunkter;

Föreställningar om hur vi framstår för den andre personen, föreställningen om den andres

bedömning av oss och någon slags självkänsla som stolthet eller förödmjukelse. Den

huvudsakliga uppgiften i självhjälpsgrupperna handlar om att lära sig hantera och bearbeta

omgivningens bemötande och att hitta styrkan, i och med interaktion gruppmedlemmarna

emellan.

Hur man kommer i kontakt med självhjälpsgruppen

Först och främst får man information om BOJ av Polisen. Det började med en grupp för

våldtagna flickor då man på BOJ såg att behovet av en sådan grupp var stort. ”Tjejerna gav

uttryck för att deras föräldrar skulle behöva någon att prata med, de var ofta väldigt

utelämnade. För föräldrarna fanns det ingenting. Det var flickorna själva som inte visste hur

de skulle hantera sina föräldrar” (Ur intervjun med Åsa).

Hur Självhjälpsgruppen fungerar och hjälper.

Föräldrarna tycker att det är väldigt skönt att prata av sig med andra människor som varit med

om liknande upplevelser. De upplever det som lättare att hantera, då de vet att det finns fler

som varit med om samma sak. Det är en trygghet att inte känna sig ensam. ”Det är skönt att

känna att man inte är ensam. Det här är ju ingenting man pratar om med vem som helst. Man

vill ju liksom inte att alla ska veta. Rykten sprids ju så lätt… Det vi säger på mötena stannar

där” (Ur intervjun med Eva).

De upplever det som skönt att ha någon att dela bördan med eftersom de skäms och inte kan

anförtro sig åt vem som helst, det är lättare att prata med någon som varit i samma situation.

De känner en oro för att utomstående inte ska förstå. En av kvinnorna som jobbar aktivt på

BOJ beskriver självhjälpsgruppen som en möjlighet för föräldrar att bolla och dela tankar.

Man delar med sig av känslor och upplevelser. De uttrycker sin maktlöshet och hur de ska

hantera sina upplevelser för att kunna fungera i sin fortsatta vardag.
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De diskuterar hur man ska kunna komma nära sina barn igen. Att familjer befinner sig i olika

stadier fyller en funktion, de har olika livserfarenheter och de lär sig att se på sig själva utifrån

olika perspektiv då de hör andras berättelser. De mår bättre av att få sätta sig ner och prata om

det som de går runt och tänker och bär på och kanske inte vågar berätta för någon annan. Har

dottern blivit våldtagen så finns det många som väljer att inte ens involvera den närmaste

släkten och vännerna. Gruppen hjälper föräldrarna att visa sina känslor.

”I gruppen är det viktigt att förstå att man jobbar med microframgång t.ex. om man bryter ett

ben så ska man rehabiliteras. Man gipsas, sen ska man träna utan gips. Man måste förstå att

sådant här tar tid, de här flickorna blir inte sjukskrivna, vilket vi vuxna blir om vi hamnar i

kris eftersom vi då inte gör något bra jobb” (Ur intervjun med Monica).

Hur diskussionerna går i självhjälpsgruppen.

”Man pratar mycket om bemötande, hur rättegången varit. Ibland så bjuder de in en polis eller

psykolog som får svara på frågor. Det handlar mycket om att peppa varandra” (Ur intervjun

med Lisa). Den skuldbörda som man känner som förälder upplevs som mer hanterbar efter

mötena. Alla där är i samma situation och det gör att vi inte skuldbelägger varandra, säger en

förälder. Man lär sig att se på sig själv med andra ögon.

3.3 Självhjälp i praktiken

”Självhjälp är ett respektfullt sätt att prata i grupp om det som man bär nära hjärtat. Det kan

handla om relationer, sorg, uppväxtvillkor, arbetssituation eller annat man funderar på.

Genom att samtala om det som är angeläget hjälper man sig själv och andra att bli bärare av

en varaktig kraft och förmåga till förändring. Självhjälp ökar din livskunskap och bidrar till

din personliga utveckling. Hur och i vilken omfattning beror på vem du är.  Bland 57 personer

som gick i självhjälpsgrupp på Solkatten 2003 framkom att: ” (sjalvhjalp.com)

95 % skulle rekommendera självhjälp till andra som är i samma situation
77 % tycker att deras psykiska hälsa blivit bättre
90 % av de utbrända har blivit bättre
68 % upplever att det blivit lättare att uthärda sitt problem

Dessutom ökade de goda effekterna ju längre man gick i grupp (sjalvhjalp.com).
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4. Diskussion

För de flesta är det näst intill omöjligt att föreställa sig hur det skulle kännas om någon i

familjen blev utsatt för en våldtäkt. Man kan aldrig tänka sig att det ska drabba ens egen

familj men faktum är att våldtäkt är vanligare än vad vi tror. En allmän tanke är att det inte

händer mig eller i min närhet. Vem misstänker att grannen, chefen, barnens vänner, eller en

familjemedlem är ett våldtäktsoffer eller en våldtäktsman? Och om vi någon gång skulle

snudda vid tanken och reagera på att något inte står riktigt rätt till så kan vi ändå inte se det

för vad det är, vi slår bort det. ”Vårt samhälle saknar civilkurage, vi måste öppna ögonen,

våga fråga och våga lyssna. Sexualiserat våld är så vanligt så att vi kan börja prata i termer av

folkhälsoproblem. Vi kan aldrig helt förstå men vi måste försöka” (Ur intervjun med Monica.

Det finns en föreställning i vårt samhälle om vem som våldtar och vem som blir våldtagen.

Det är inte de fina pojkarna som våldtar och inte heller de fina flickorna som våldtas. Med

sådana tankar så kunde vi inte vara mer fel ute. Det finns ingen mall för hur en våldtäktsman

beter sig och ser ut, och vem som helst kan bli offer.

På grund av den snedvridna bild vi har av offer och gärningsmän så föds skulden och

skammen. Denna syn på våldtäktsoffer genomsyrar hela samhället och finns även i våra

rättssalar och hos andra myndigheter. Det är ett faktum att rättegången upplevs som det

jobbigaste momentet för familjen, i processen efter våldtäkten. Den beskrivs som kränkande

och förnedrande för hela familjen.

Många våldtäktsdrabbade familjer känner sig tvungna att tysta ner händelsen för att skydda

sig ifrån samhällets fördomar, även om de får betala ett högt pris – att flickans och familjens

läkningsprocess blir längre och svårare än nödvändigt.

Om tystnaden inom familjen blir ett faktum är det ett tydligt tecken på försvagade sociala

band vilket bidrar till att de sociala banden inom familjen inte längre är i samklang och det i

sin tur leder till att relationerna mellan familjemedlemmarna blir destruktiva.

I spegeljagets teori utgår man ifrån att vi ser och bedömer oss själva utifrån hur vi tror att

andra människor ser och bedömer oss. Så när samhället ser på det inträffade som skamligt är

det kanske inte så konstigt att föräldrar till våldtäktsoffer skäms och tar på sig skulden för det

inträffade.
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De upplever att de sociala banden försvagas och i och med det uppträder skamkänslor.

Familjen känner ett utanförskap efter våldtäkten. Den tidigare känslan av samhörighet i

samhället har försvagats. Ska det verkligen behöva vara så i vårat ”civiliserade” samhälle?

Om man tänker efter så är det inte så svårt att förstå varför vi har den bild vi har av

våldtäktsmän och deras offer med tanke på att vi blir matade med information i media

dagligen. Media fokuserar på ”godbitarna”, det som säljer. Unga flickor, alkohol, droger och

gruppvåldtäkter. Bara genom att öppna tidningen och läsa rubriken så kryper skammen på oss

och de flesta av oss som läser har inte ens blivit drabbade. Tänk då på hur de familjer känner

som läser de stora svarta bokstäverna och faktiskt har råkat ut för detta hemska. När vi läser

om dessa unga flickor och deras beteende så leder oss tanken ganska snabbt till frågan; Var

finns föräldrarna? Borde inte föräldrarna ha bättre koll på vad dottern gör? Är det inte upp till

föräldrarna att reagera på dotterns alkoholvanor, utmanande klädsel, val av umgänge,

oengagemang i skolan osv. Vi måste sluta att lasta föräldrarna för allt som händer deras barn.

Vid en våldtäkt lägger vi gärna ansvaret och skulden inte bara hos offret utan också hennes

”oengagerade” föräldrar.

Den som bär skulden är faktiskt gärningsmannen, detta får vi inte glömma! I och med att vi

lägger sådan skuld och skam bakom ordet våldtäkt gör föräldrarna sig själva och sina barn en

stor otjänst genom att ta på sig hela ansvaret för händelsen. Våldtäkten tystas ner och sopas

under mattan. Samhällets syn på våldtäkt måste förändras. Problemet måste komma upp till

ytan, istället för att som nu dränka offren och deras familjer i skulden och skammen. Det är

först när vi ser skammen i vitögat som vi verkligen kan ta tag i problemet och bearbeta och

komma över skuld- och skamkänslorna.

Vi har tidigare visat att föräldrar till våldtäktsoffer känner skuld och skam. Men det finns

hjälp att få för att bearbeta dessa känslor. I självhjälpsgrupper hos bland annat BOJ kan

föräldrar till offer för misshandel och våldtäkt ge varandra stöd och hjälp. Dessa grupper har

visat sig ge väldigt goda resultat, det är i dagens läge den enda hjälp som erbjuds föräldrar till

våldtäktsoffer. I den information som vi erhållit ifrån våra intervjupersoner så har det visat sig

vara flickorna som velat att deras föräldrar skulle få någon att prata med, eftersom flickorna

själva inte orkade hantera sina föräldrar och deras känslor. Om föräldrar till våldtäktsoffer

vore medvetna om detta så skulle nog fler söka sig till dessa självhjälpsgrupper vilket skulle

göra både dem och deras döttrar gott.
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Självhjälpsgrupperna ger föräldrarna så mycket, till exempel ömsesidigt stöd, social

gemenskap som i många fall kan vara svår att hitta utanför gruppen, då många föräldrar drar

sig undan för att inte andra ska få reda på vad som hänt dottern.

Grupperna stärker föräldrarna, de får lära av varandra, de byter kunskap och erfarenheter som

kan hjälpa dem att lättare hantera skuld- och skamkänslorna som uppstår i och omkring dem

själva, dottern, släkten, myndigheter och samhället i stort. De föräldrar som börjar i en

självhjälpsgrupp och därmed vågar ta upp skammen till ytan är föredömen i vårt samhälle. De

ställer sig över den inskränkta syn som vårt samhälle har på våldtäkt. Föräldrarna har inte bara

tagit ett stort steg för sig själva och sina familjer utan faktiskt för hela samhället.

Som vi tidigare nämnt i inledningen, så finns det inte så mycket tidigare forskning om hur

familjen mår och känner då ett barn blivit utsatt för ett brott. Vi har i vår studie upptäckt hur

viktigt det är att inte bara uppmärksamma offret utan hela dennes familj då ett brott begåtts.

Tidigare forskning fokuserar på offren, deras känslor och läkningsprocess, men där stannar

det. Det finns ingen tidigare forskning, vad vi vet, som behandlar föräldrarnas känslor efter en

sådan här händelse.

Vi har uppmärksammat att skuld- och skamkänslor gör sig gällande hos föräldrarna i allra

högsta grad. Om inte dessa känslor bearbetas i t.ex. självhjälpsgrupper, så kan inte föräldrarna

fullt ut stödja sina döttrar i deras läkningsprocess. Vi vill härmed slå ett slag för att inte bara

den som blivit direkt utsatt för ett brott, utan också hennes familj, får stöd och hjälp för att

kunna hjälpa varandra till att komma tillbaka till ett normalt liv.
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Bilaga 1 Intervjuguide

Frågorna är uppdelade i två kategorier, fråga ett till sex rör känslor, bemötande, agerande och

upplevelser efter våldtäkten och fråga sju till nio handlar om självhjälpsgruppens arbete och

funktion. Fråga två och sex ska endast ställas till personal p.g.a. känslig karaktär och att de

kan medföra en risk för osunda tankar.

1. Hur upplevs tiden efter våldtäkten?

2. Förändras flickornas attityd gentemot föräldrarna efter en våldtäkt? (fråga endast till

personal)

3. Hur reagerar/agerar släkt, vänner och omgivning?

4. Hur är upplevelsen av myndigheters bemötande?

5. Finns det något som förvånar i omgivningens och myndigheternas bemötande?

6. Hur går diskussionerna kring skuld och skam? (fråga endast till personal)

7. Hur kommer man i kontakt med självhjälpsgruppen?

8. Hur hjälper och fungerar självhjälpsgruppen?

9. Hur går diskussionerna i självhjälpsgruppen?


