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Socialstyrelsen vill få kvinnor
att minnas övergrepp från för-
äldrarna under barndomen. I
stället riskerar man med tvivel-
aktiga metoder att dels inducera
falska, konfliktskapande min-
nen, dels försvåra arbetet med
att hjälpa verkliga offer.

Falska, inducerade »minnen» har va-
rit föremål för diskussion i massmedier-
na. Det gäller mest en grupp medelål-
ders kvinnor i kris, som under psykote-
rapi med »minnesåtervinningsmeto-
der» blir övertygade om att de 10–30 år
tidigare varit utsatta för incest men inte
haft något minne av övergreppet. 

Skapar en syndabock
Terapin skapar på det sättet en yttre

syndabock. Kanske kan så för en tid t ex
förhållandet till en man räddas, men re-
sultatet för kvinnans ursprungsfamilj
blir förödande: terapeuten får henne att
bryta med föräldrar och de syskon hon
inte kan övertyga om att minnesbilder-
na är sanna. Barnbarn berövas sin släkt-
gemenskap.

Detta tillvägagångssätt, som för 10–
15 år sedan kom från USA, kan inte
hjälpa en kvinna i kris. Det är förvånan-
de att det rekommenderas i Socialsty-
relsens rapport 1995:3, »Kvinnor som
utsatts för incest» [1]. Författarna me-
nar att det är vanligt att barn som utsatts
för incest totalt kan glömma det.

»De flesta av de kvinnor som vi träf-
fat har under någon period av sitt liv inte
själva varit medvetna om att de varit ut-
satta för incest utan i stället förnekat
det. Minnet har ofta aktiverats i sam-
band med en händelse i kvinnans liv,
som på något sätt knutit an till incesten.
Det kan ha varit då hon träffat en man

som hon kommit känslomässigt nära.
Att hjälpa dessa kvinnor att minnas är
en stor del av behandlingen.»

I rapporten anges också att författar-
nas arbete dels »utgått från», dels
»stämde väl överens med» boken »The
courage to heal» [2]. Stark kritik har i
USA riktats mot denna bok, skriven av
två icke-professionella. Den anses ha
bidragit till en våg av falska anklagelser
mot åldrande föräldrar [3, 4].

Verkliga offer misskrediteras
En del av de anklagande kvinnorna

vaknar upp, tar tillbaka sina anklagelser
och anser att de berövats flera år av sina
liv genom terapin [4]. Rättegångar har
också hållits i USA mot terapeuter med
miljonbelopp i skadestånd. En tragisk
effekt kan tyvärr bli att det mycket vik-
tiga och behjärtansvärda arbetet att
hjälpa verkliga incestoffer och döma
deras förövare misskrediteras.

Författarna av Rapport 1995:3 anger
att incesten i många fall pågått ett fler-
tal år utan kvarstående minnen. Det kan
i dessa fall med stor sannolikhet inte ha
rört sig om återuppväckta utan om indu-
cerade »minnen». Kanske kan det före-
komma att mycket små barn som drab-
bas av svåra övergrepp kan glömma
dessa så att de som vuxna endast kan
minnas dem under hypnos eller liknan-
de. Det vanliga från fem–sex års ålder är
dock att ju värre händelsen är, desto
starkare blir minnet, även om man inte
vill tänka på eller tala om det skedda [5].

En förening i USA av föräldrar, som
uppger sig vara drabbade av falska an-
klagelser, har 16 000 medlemmar
(False Memory Syndrome Foundation).
I Sverige har behandlingen troligen inte
fått så stor spridning. Kanske kan ett 50-
tal familjer ha splittrats. En förening är
under bildande också här.

Psykiatrer kritiska
Starka maningar om försiktighet

med denna ovetenskapliga form av tera-
pi har utfärdats.

American Psychiatric Association
menar att ett »upprepat frågande kan
leda individer att rapportera ’minnen’
eller händelser som aldrig inträffat» [6]
(vår översättning, liksom följande ci-
tat).

American Medical Association: An-
vändningen av återvunna minnen är
fylld av »problem med potentiellt felak-
tig tillämpning». Tillförlitligheten i an-
klagelserna kräver egentligen yttre be-
kräftelse, »external verification» [7].

Australian Psychological Society:
Psykologer bör tala om för patienter att
återvunna minnen kan vara äkta, för-
vridna eller »ett falskt minne av en hän-
delse som aldrig inträffat» [8].

British Psychological Society: Tera-
peuten måste vara medveten om risken
för suggestion och att ett »återvunnet
minne» … »kan härröra från fantasi el-
ler drömmaterial» [9].

Den »minnesåtervinnande» terapin
reser några frågor: Är det riktigt av So-
cialstyrelsen att tillåta en terapi som kan
framkalla falska minnen av incest och
skapa svårt lidande för kvinnan själv
och hennes ursprungsfamilj?

Vad händer med klienten om tera-
peuten i sådana fall fortsätter med flera
års behandling? Blir hon bättre, friska-
re eller kan hon bli mer orolig, ängslig?
Finns det risk att hon blir splittrad, psy-
kotisk och till och med begår själv-
mord?

Det är anmärkningsvärt att en skrift
från Socialstyrelsen med företal daterat
1 mars 1995 inte visar något spår av den
internationella kritiken och maningarna
om vaksamhet. Arbete mot incest och
mot våld mot kvinnor måste vila på ve-
tenskaplig grund. Risken för urspåring-
ar som allvarligt skadar detta arbete är
annars stor. Forskning på området »in-
ducerade minnen» är av stor vikt.
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Vi finner det ytterst beklagligt att
författarna till artikeln »Socialstyrelsen
tillåter kritiserad psykoterapi» miss-
uppfattat den behandling vi beskriver i
rapporten »Kvinnor som utsatts för in-
cest» (SOS rapport 1995:3), och tycks
tro att det är någon form av »minnes-
återvinnande» terapi. De skriver om
»medelålders kvinnor i kris som under
psykoterapi med minnesåtervinnings-
metoder blir övertygade om att de
10–30 år tidigare varit utsatta för incest
men inte haft något minne av övergrep-
pet». Detta stämmer inte alls in på våra
grupper då en av grundförutsättningar-
na för att få delta är att kvinnan har kla-
ra och konkreta minnen av incestupple-
velsen.

Krisdrabbade bör avvakta
I avsnittet »Gruppbehandling inte

alltid lämpligt» i rapporten framkom-
mer att de kvinnor som får kontakt med
oss och som har otydliga minnen eller
bara en känsla av att ha varit utsatta för
sexuella övergrepp inte erbjuds behand-
ling i våra grupper. Andra som vi inte tar
med i våra grupper är de kvinnor som
visserligen har konkreta minnen, men
som befinner sig i en kris, t ex skilsmäs-
sa eller annan traumatisk händelse. I
dessa fall uppmanar vi kvinnorna att av-
vakta och först ta itu med den aktuella
krisen.

Då det gäller konfrontation med fa-
miljemedlemmar kan man i avsnittet
»Att göra upp med och konfrontera fa-
milj och förövare» läsa om hur vi arbe-
tar återhållande genom att uppmana
kvinnorna att ta ställning till tänkbara
konsekvenser och tillvägagångssätt in-
nan de genomför en konfrontation. Det
vi här kallar konfrontation skulle ofta
hellre kunna beskrivas som önskan om
ett möte/försoning med förövare eller
anhöriga.

Gruppverksamhet sedan 1988
Inom ramen för den vuxenpsykiat-

riska verksamheten i Malmö har sedan
1988 incestutsatta kvinnor erbjudits be-
handling i samtalsgrupp. Grupperna har
bestått av 5–6 kvinnor som tillsammans
med ledare träffats en och en halv tim-

me i veckan under en termin. Ca 50 pro-
cent av kvinnorna väljer därefter att
fortsätta ytterligare någon termin i en
fortsättningsgrupp, där de får gå till-
sammans med kvinnor från tidigare
grupper. Kvinnorna har remitterats till
oss mestadels från psykiatri, somatik
och socialvård, och har varit mycket
stora konsumenter av vård, både psyki-
atrisk, somatisk och socialvård, med
mångåriga sjukskrivningar och social-
hjälpsberoende bakom sig.

Under de samtal med olika kvinnor
som vi haft inför start av de olika grup-
perna har kvinnor spontant berättat för
oss om minnen av övergreppen som va-
rit försvunna under åtskilliga år men
återkommit i samband med en signifi-
kant händelse i livet. Detta har vi återgi-
vit i rapporten.

Oklara minnesbilder
Det har i arbetet med grupperna ock-

så framkommit att många av kvinnorna
har mycket bristfälliga minnesbilder
från sin barndom, vilket givit dem en
känsla av rotlöshet och bristande identi-
tetsuppfattning. Vi har därför arbetat
kring teman som t ex familjen under
uppväxten och förhållandet till föräld-
rarna. Detta har lett till att flera av kvin-
norna mints både trevliga och otrevliga
händelser från sin barndom och på det-
ta sätt fått en tydligare bild både av sin
uppväxt och av själva övergreppen. I
rapporten beskriver vi vikten av ett ak-
tivt förhållningssätt i arbete med denna
grupp, vilket innebär konkreta teman
och klargörande frågor. Syftet med det-
ta förhållningssätt är ångestreduktion
och verklighetsförankring, vilket mot-
verkar den inducering av minnen som vi
anklagas för att syssla med.

Bearbeta nusituationen
Då syftet med våra grupper har varit

att kvinnorna ska kunna lägga incest-
upplevelserna bakom sig och gå vidare
i sina liv, arbetar vi i grupperna med nu-
situationen och de svårigheter som
kvinnorna ser som en konsekvens av
övergreppen, exempelvis självförakt,
val av man, dålig tillit till andra männi-
skor.

I samband med detta arbete refererar
vi (en av 147 refererade artiklar och
böcker) ett avsnitt ur boken »The cour-
age to heal» där vi fann en uppräkning
av olika faser som kvinnorna gått ige-
nom vid sina bearbetningsprocesser
och där vi fann likheter med de proces-
ser som våra gruppmedlemmar genom-
gått. Boken, som på inget sätt ligger till
grund för vårt arbete och som vi läste
först då vi skrev rapporten, vänder sig
till enskilda incestutsatta kvinnor.

I sjukvården idag talas det om att det
är angeläget att utvärdera och ta reda på
patienternas egen uppfattning av vår-
den. I vår rapport redovisar vi utfallet av
den enkät som alla kvinnor efter att ha
deltagit i våra samtalsgrupper fick fylla
i. Samtliga kvinnor var positiva till
gruppsamtalen och de flesta kunde ange
att de upplevt en förändring av sin livs-
situation till det bättre. Vid de uppfölj-
ningar som gjordes sex månader och ett
år efter avslutningarna visade det sig att
över hälften av kvinnorna på ett positivt
sätt förändrat sina arbetsförhållanden
samt att 25 procent avbrutit mångåriga
sjukskrivningar eller socialhjälpsbero-
ende. 2/3 av dem som levde i en relation
med en man beskrev också den som mer
välfungerande. Många som tidigare
hade somatiska problem uppgav att de
kände sig friskare.

Svårt få hjälp i Sverige
Artikelförfattarna till »Socialstyrel-

sen tillåter kritiserad psykoterapi» före-
faller antingen ha missförstått vår rap-
port eller också enbart läst brottstycken
av den. Vi har gång på gång konstaterat
att den debatt som idag förs om incest-
utsatta kvinnor märkvärdigt ofta förs av
personer som själva saknar eller har en
mycket begränsad erfarenhet av arbete
med denna grupp. Vi förvånas också
över den aggressivitet och brist på öd-
mjukhet inför klinisk erfarenhet som
finns.

Vi förfäras liksom artikelförfattarna
av de program och artiklar som kommer
från USA och som handlar om resulta-
tet av oseriösa terapiformer. Vår erfa-
renhet är att problemet idag i Sverige
inte är oseriösa behandlingsformer utan
snarare att det inte finns någon hjälp alls
att få för denna grupp.

Vi finner det därför mycket beklag-
ligt att en behandlingsform som befun-
nits framgångsrik på detta sätt ifråga-
sätts och misstänkliggörs – något som
på intet sätt kan vara till gagn för arbe-
tet med dem som har svåra incestupple-
velser bakom sig.
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