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Handling
Ewa Cederstam var arton år och hade just flyttat
hemifrån till egen lägenhet i Malmö när hon utsattes för
en brutal våldtäkt av en okänd man. Hon minns nu tjugo-
fem år senare i princip ingenting. Vare sig från övergrep-
pet, det efterföljande polisförhöret eller rättegången, och
har aldrig talat om händelsen med sina föräldrar. I tjugo-

fem år har den traumatiska upplevelsen legat inkapslad
även om den funnits där som en molande och begrän-
sande smärtpunkt.
Hela livet har Ewa befunnit sig i rörelse. Jagad av det
förflutn – men också rädd för att stanna upp, reflektera
och känna. Först nu vågar hon ta steget att försöka min-
nas och kanske även läka och bli fri.
Idag lever Ewa i Stockholm tillsammans med sin man
Peter och sonen Malte. Maken är en av de första hon pra-
tar med. Varför talar de aldrig om de emotionella och
fysiska konsekvenserna av våldtäkten och hur det påver-
kar deras relation? Han försvarar sig med att han kanske
inte heller har släppts in i hennes kärna av mörka minnen.
Att hon aldrig riktigt berättat för honom. På ett liknande
sätt beskriver väninnan Aziza att Ewas tystnad har skapat
en barriär, en tystnad, mellan dem.
Även av sin mamma i Skåne försöker Ewa få svar på var-
för de aldrig talat om våldtäkten i familjen, och varför
föräldrarna aldrig närvarade vid rättegången. Kanske
hoppades de att minnena skulle blekna, måhända var de
rädda att riva upp sår eller inte räcka till. Pappan talar om
att man måste gå vidare, lägga saker bakom sig. Skulden
vilar tung även över dem.
Ewa åker förbi huset där det hände och där hon inte
varit sedan dess. Hon besöker Malmö stadsarkiv och läser
dokument från våldtäktsdomen. I den stunden minns hon
att det fanns en ytterligare flicka som med nöd och näppe
undkom gärningsmannen. Annika, som hon heter,
genomled rättegången tillsammans med Ewa. Hon har till
skillnad från Ewa starka minnesbilder och har ofta tänkt
på Ewa under de år som gått. Hur hade det gått för

Våga minnas

Våga minnas handlar om hur en våldtäkt påverkar alla,
inte bara offret utan anhöriga, vänner och sätter out-
plånliga spår i en ung kvinnas liv. Filmaren Ewa
Cederstam börjar i sin självbiografiska dokumentär att
bearbeta ett trauma som legat dolt inom henne under
tjugofem år. Hon frågar sig själv och sin omgivning var-
för de aldrig talat om våldtäkten. Det blir till en både
personlig och allmängiltig betraktelse av hur våra min-
nen fungerar. Hur tystnaden blir till en återvändsgränd
och en upplevelse av skuld hos den drabbade. Ewas
berättelse är ständigt aktuell och hennes val att belysa
sitt eget öde är en uppmaning till oss alla att just våga
minnas – och tala om – även det svåra och smärt-
samma. För bortom det svåra finns också ett hopp om
försoning med det förflutna. En film som trots sitt svåra
ämne förmedlar ett hopp.
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heller att de bara kan tala sig ur hennes känslomässiga
låsningar. Han tror att hon måste lära sig att släppa kon-
trollen rent konkret. Själv verkar hon inte övertygad.
I förhållandet till bästa väninnan Aziza framkommer att
Ewa inte velat, eller ens kunnat, dela med sig mer än
brottstycken av vad som hände vid våldtäkten. Inte minst
för att hon inte vet om någon fullt ut står pall för histo-
rien. Något som försvårat för Aziza att bli det stöd hon
gärna vill vara.

• Det måste finnas något slags “slutdatum”, menar Ewas
pappa. När man lägger saker bakom sig. Ewas mamma
däremot, som uppenbarligen lika starkt har förträngt det
svåra, menar att hon handlat för att skydda sin dotter.
Fundera över hur de resonerar? Vad kan ligga till grund
för tystnader inom familjen? Vilken förståelse kan vi trots
allt få för att omgivningen, liksom Ewa själv, inte har kun-
nat ta upp den laddade frågan?

• Ewa känner att historien upprepar sig när hon för första
gången hör om faderns upplevelser från en misshandel
som fick honom att fly och gå till sjöss. Varför gör man
familjehemligheter av det som verkligen påverkar våra liv
drastiskt – det må vara alkoholism, psykisk sjukdom eller
svåra saker som misshandel eller våldtäkt? Hur bryter vi
detta mönster, denna tystnad?

Våga berätta
”Jag trodde att ingen skulle tycka om mig om jag berät-
tade.” Det är i det rekonstruerade polisförhöret då Ewa
tvingas gå igenom de skräckfyllda timmarna i oktober för
tjugofem år sedan som hon verkligen åter vågar minnas
och berätta hela sin historia.

• Polisen i sin yrkesroll har inte samma bindning till Ewa
som hennes familj och måste vara rättfram och saklig i
sina frågor. Varför kan det vara lättare att berätta för
någon man inte känner om något så utlämnande som en
våldtäkt? På vilket sätt har det varit svårt för hennes när-
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henne, med livet och med relationer? Även om det är
smärtsamt så finner de tröst hos varandra.
Men det är först genom ett rekonstruerat målsägande-
förhör med en polis på familjevåldsenheten som Ewa
vågar minnas, återberätta hela våldtäkten och ge efter för
känslorna. Den både lyssnande och förstående men också
metodiskt frågande polisen får Ewa att minnas rädslan,
äcklet, dödsångesten, paniken, uppgivenheten och den
efterföljande skamkänslan över att inte ha kämpat till-
räckligt.
Ju mer hon försöker frigöra sig från minnena desto mer
uppenbart blir det att hon ur vissa aspekter alltid kommer
att vara ensam i det här, alltid måste bära med sig sitt
minne. Hon inser att hon måste fortsätta bearbeta trau-
mat i terapi. Men hon måste också släppa in omgivningen
och låta den finnas som stöd. För någonstans i värmen
från en trygg hästrygg, i ett barns bubblande skratt eller i
ett vackert rapsfält finns pusselbitar till ett helande – och
en vilja att gå vidare.

Våga minnas
”Jag vill inte att det ska ha hänt.” I filmens början beskri-
ver Ewa att hon knappt minns något av våldtäkten, polis-
förhöret eller rättegången. Det hade inte hänt, helt enkelt.
Genom att förtränga, tiga och byta stad var den raderad
ur hennes liv.
Filmen blir ett sätt för Ewa att dels bearbeta traumat
genom samtal med de som står henne nära och som lika
lite som hon vågat tala om det. Dels visa på den samhälle-
liga tystnad som inträder vid en våldtäkt. Mamman som
trodde att hon skonade dottern genom att inte fråga eller
prata samt bränna upp domen innan Ewa hann läsa den.
Det skulle kanske bara riva upp sår som förhoppningsvis
skulle läka med tiden. Pappan som, trots att han själv
utsattes för en misshandel i ungdomen som satte djupa
spår, hellre talar om att gå vidare.
Ewas och maken Peters relation framstår i filmen som
stabil, varm och jämlik. Men våldtäkten och hur den har
påverkat deras samliv har inte varit självklart att tala om.
Peter menar att Ewa inte bjudit in till samtal och tror inte
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maste och vänner? Hur har hennes omgivning upplevt sin
roll i tystnaden efter våldtäkten?

Man kan inte nämna ordet våldtäkt. Det är en så stor
skam att ha blivit utsatt och folk vill inte prata om det,
menar Ewa. Trots att hon som fotograf och filmare arbetat
med våldtäkt som tema i tidigare filmer, har hon alltid
hållit sin egen person och de egna erfarenheterna borta
från projekten. Först nu kände hon att tiden var mogen
för att själv berätta och låta den subjektiva upplevelsen
stå i centrum. Både för att bearbeta sina egna känslor och
lyfta frågan till debatt: Varför sker så många våldtäkter i
det demokratiska Sverige?

• Vad tänker ni att en film som Våga minnas kan bidra
med? Vilka tankegångar väckte den hos er? Vilka scener i
filmer upplever ni som särskilt starka och avgörande?

I Sverige polisanmäls drygt 6 000 våldtäkter varje år. Och
då kan vi utgå ifrån att mörkertalet, där offret inte vågar
anmäla eller inte är säker på om det verkligen är en våld-
täkt, är högt. Bakom ett brott som ger en tidningsnotis
döljer sig kanske ett raserat ungt liv med oöverstigliga
konsekvenser. Att i det läget berätta är inte självklart.
Men det har funnits uppmärksammade undantag. År
2010 tog SvT:s Uppdrag granskning upp ett fall i det lilla
samhället Bjästa där en fjortonårig flicka anmälde en
pojke från sin skola som våldtäktsman. Trots att bevisen
var starka mot honom tog större delen av samhället parti
för gärningsmannen mot flickan. Ryktesspridning och
hatkampanjer på nätet som pekade ut henne som lösaktig
ville inte upphöra, inte ens sedan pojken dömts. Ett bevis
för hur laddat det är med våldtäktsbrott än i dag. För att
vi inte orkar eller vill se att helt vanliga killar och män
kan vara gärningsmän.
En annan fjortonåring, Lovisa Nystrand, valde att hös-
ten 2012 gå ut på Facebook med sin historia. I filmsekven-
sen ”Hur allt gick till” berättar hon med skrivna lappar om
den våldtäkt hon utsattes för av en äldre kille som hon
kände. I hennes fall gav öppenheten överlag ett positivt
gensvar där människor uttryckte sitt stöd. Något hon hop-
pas ska stärka andra att både våga anmäla och börja tala
om det.
I december 2010 startade journalisten Johanna Koljo-
nen en hashtag på Twitter under namnet #prataomdet
där hon ville öppna för en diskussion om sexuella gråzo-
ner. Var går egentligen gränsen för en våldtäkt? Uppropet
växte till ett löst sammansatt nätverk och en kampanj i
både sociala och traditionella medier där människor
delade med sig av sina egna erfarenheter. Tillsammans
med journalistkollegan Sofia Mirjamsdotter drev Koljonen
diskussionerna vidare genom krönikor och en egen
webbplats. 2011 erhöll de två stora journalistpriset i klas-
sen årets förnyare för sin insats. I januari 2012 utkom
antologin #prataomdet med ett trettiotal texter utvalda
bland de hundratals personliga berättelserna som skickats
in.

• Dessa exempel där kvinnor och tjejer vågar bryta tyst-
naden visar att det finns flera sidor av öppenheten. Hur
tycker ni att vi ska hantera dessa frågor? Ska man berätta,

för vem och på vilket sätt? Varför är våldtäkt fortfarande
ett så tabubelagt ämne och så stigmatiserande för den
som utsätts? För de som utsätter? Vilka värderingar styr
synen på dess offer? Och på gärningsmännen? Hur kan
man vara ett stöd för den som blivit utsatt?

• Vuxenvärlden står oftast märkligt handfallna till och
med när det är unga och barn som drabbas. Vilket ansvar
har föräldrar, andra vuxna, skolan och resten av samhället
för att dessa frågor tas upp och diskuteras? Hur ser dis-
kussionen ut i skolan och i ert eget umgänge?

Våga känna
”Det enda jag tänkte var att jag ville ut ur min egen
kropp.” Bara själva ordet våldtäkt har varit svårt att uttala
berättade Ewa i en intervju i radioprogrammet Tendens
om kroppsminnen. Hon har föredragit att tala mer
omskrivande om att hon har blivit ”utsatt för övergrepp”
eftersom ordet våldtagen ger en starkare koppling till
kroppen själv och den fysiska kränkning som den utsatts
för.
Ewas reaktion efter våldtäkten handlade om en total
förträngning av själva våldtäktshandlingen och de svåra
känslorna som riskerade att välla fram efter de skräck-
fyllda timmarna i fångenskap. Vi ser att den läkningspro-
cess som inleds dels handlar om att våga och kunna min-
nas, dels om att Ewa måste våga känna. Maktlösheten och
rädslan.
Polisen som hon träffar som vuxen beskriver efter ”för-
höret” att Ewas känslor bokstavligen stängdes av när hon
förstod att hon inget mer kunde göra och de förblev bort-
kopplade efteråt. Han, som sett detta otaliga gånger,
beskriver det som ett posttraumatiskt stressyndrom. En
väldigt vanlig reaktion på en obegriplig, farlig och hotfull
situation.
Ewa förmår berätta i detalj ända fram till själva våldtäk-
ten. Där tar orden slut och de minnen hon har är starkt
förknippade med ljud som hon tror att hon aldrig kommer
att bli fri från. Som ljudet av gärningsmannen som knäp-
per upp gylfen i sina byxor. Ett ljud hon har berättat om
för väninnan som nu själv inte kan bli fri ifrån den ”vid-
riga ljudminnesbilden”.
Våldtäkten har lämnat spår i hennes kropp som är svåra
att göra sig fri ifrån och får den att reagera bortom hen-
nes kontroll. Det var en både psykisk och fysisk omöjlig-
het att stanna kvar i Malmö, liksom det blivit en nödvän-
dighet att ständigt vara i rörelse. Exempelvis beskriver
Ewa sig som extremt rastlös och att hon cyklar överallt för
att känna sig fri. Dels för att slippa stanna upp och tänka,
dels för att kunna dra ifrån om någon följer efter henne.

• Kroppen minns, brukar man säga. Även om man själv
inte tycker sig komma ihåg. Har ni själva upplevt att
något bra eller dåligt minne satt sina spår på ett fysiskt
sätt? Hur upplevde ni detta?

• Att våldtäkt inte handlar om sex, är något som Ewa ofta
har fått höra. Vad handlar det om då? frågar hon sig. Ewa
menar att våldtäkt inte bara är en makthandling. Hon
inser att hennes kropp har talat då hon själv valde att tiga.
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Där finns spåren av det som hennes make kallar för skänd-
ning. Kanske berodde den ofrivilliga barnlösheten på våld-
täkten? Fundera över hur Ewa upplever att våldtäkten
begränsat hennes fysiska och emotionella liv som vuxen?
Hur försöker hon befria sig? Hur försöker hon gå vidare?

• För polisen är det tydligt att Ewa bara är i början av en
lång och svår process. Han säger att det finns anledning
att hantera och prata om det här ”om och om igen.” Han
uppmanar Ewa att ”ta hand om det.” ”Den fajten får du ta,
och det är med dig själv.” Vad menar han med det? Och är
det överhuvudtaget möjligt att efter tjugofem år befria sig
från minnen genom terapi och samtal?

Skuld
Den enda som har verklig skuld i den här berättelsen är
naturligtvis mannen som hotade och skar Ewa med sax,
våldtog och låste in henne. Men hur starkt vi än fördömer
gärningsmannen kommer vi inte ifrån att våldtäkt fortfa-
rande stigmatiserar offret och indirekt deras närmaste.
Ewas mor skuldbelägger sig själv för att ha varit en dålig
förälder som inte ställde upp och fanns vid dotterns sida
vid rättegången. Först nu kan hon berätta om den sorg
hon kände inför att dottern blivit förnedrad och kanske
förstörd för livet. Aziza känner skuld för att inte ha varit
en tillräckligt bra vän och stöd. Men den som har skuldbe-
lagt sig mest är Ewa själv.
När hon kände att kampen var förlorad blev hon passivt
tyst och förblev så tills nu. Denna självbild att bli helt tyst
hänger samman med Ewas upplevelse av sig själv som per-
son. Hon klandrar sig själv för att ha släppt in mannen fri-
villigt i sin lägenhet och för att inte ha gjort tillräckligt
motstånd. För att hon gav upp. Polisen menar att Ewa
ändå inte varit så passiv som hon själv vill göra gällande.
Hon försökte prata sig ut situationen, hon försökte slåss
och hon försökte fly, men när ingenting fungerade blev
hon slutligen så rädd att hon blev tyst. Våldtäktsmannen
försökte tilltvinga sig oralsex vilket han inte lyckades med.
Något som hon bör se som en moralisk seger.

• På vilka sätt anklagar Ewa sig själv i samband med våld-
täkten? Hur beskriver omgivningen sin känsla av skuld
och otillräcklighet? Mamman, vännen och maken?

I vissa kulturer betraktar man våldtäkt som kvinnans fel.
Det finns länder där kvinnan förskjuts, fängslas eller till
och med dödas eftersom man menar att hennes ”provoka-
tion” har lett till våldtäkten. Och även om vi inte stenar
eller tvingar kvinnan att löpa gatlopp i Sverige så hör vi
återkommande historier om hur kvinnan måste försvara
exempelvis sin klädsel, sitt beteende eller att man varit
berusad, just för att detta skulle kunna ha varit en utma-
nande faktor eller ett onödigt risktagande.

• Diskutera hur också vårt samhälle direkt och indirekt
skuldbelägger kvinnan? Undersök hur straffsatserna ser ut
för våldtäkt, känns de adekvata och rimliga? Alla känner
till en våldtagen kvinna men ingen känner en våldtäkts-
man; varför är det så? Vad vet vi om männen som våldtar?
Vad vet vi om vad som gör en människa till en våldtäkts-
man?

En frostnupen roadmovie
Våga minnas antar formen av både en yttre och inre road-
movie. Ewa reser med bil och flyg till olika platser och
besöker personer som kan bidra till att hon vågar färdas
djupare in i sina inre, glömda rum. Vi får följa med på en
resa bakåt i tiden och uppleva nuet, 25 år senare. Tiden är
en viktig aspekt. Besöket i barndomshemmet på den
skånska landsbygden blir en smärtsam tidsresa bakåt i
tiden. I Malmö cirklar hon lätt skakad runt huset där det
hände. Hon klarade aldrig av att packa och flytta sina
saker därifrån. Det fick pappan göra.
På stadsarkivet hittar hon våldtäktsdomen, hennes fall
inplacerad i pärmar där domen med sin juridiskt torra text
berättar om våldtäkten. Hos polisen försätts hon nästan i
ett hypnotiskt tillstånd som blir ytterligare en tidsresa in i
ett faktiskt och mentalt tillstånd. Det är som om hon åter
är 18 år då hon återberättar sin historia.
Många scener, särskilt där Ewa befinner sig ensam,
vandrande, medan vi hör hennes funderingar i voice over,
utspelar sig i ett vintrigt landskap. Inbäddande snötäcken,
is och frostbitna träd blir en förstärkning av Ewas inkaps-
lade minnen.
Isen är transparent, man ser men inte kommer åt,den är
skyddande, ogenomtränglig och hård. Men den är också
som något som kan tina, spricka eller smälta bort. Efter
vinter kommer vår med spirande grönska och hopp. Som
motpol till kylan i Ewas ensamma vandringsbilder står
framför allt hennes hem i dag där det firas födelsedag och
pyntas inför jul tillsammans med mannen och lille sonen.

• Våga minnas arbetar med både nuet och det förflutna.
Våldtäkten åskådliggörs fragmentariskt, precis som Ewas
egna minnen, med brottsplatsbilder från polisen och hen-
nes egna ord. Fundera över hur filmen bygger upp berät-
telsen. Vilka bilder minns ni?

• Bildmässigt samsas rakare scener, som de av en tom rät-
tegångssal och förhöret, med stämningsskapande, naturly-
riska och metaforiska bilder. Svartvita bilder av en ung
Ewa. Hur kontrasterar och samverkar filmens olika scener
och bilder med varandra? Vad tillför scenerna från hem-
met och familjen för filmens stämning?

Tips och länkar
• Länk till Lovisas film:
http://www.youtube.com/watch?v=zqP6HVC6P-I

• Länk till Uppdrag granskning om flickan i Bjästa:
http://www.svt.se/ug/linnea-anmalde-valdtakt-pojken-
hyllades

• Länk till prataomdet: http://prataomdet.se/

• Länk till Ewa Cederstam www.mandarayfilm.se under 4
Våga minnas – läs mera4.

• Gunnar Bergdahls krönika om filmen i Helsingborgs
Dagblad ger en bredare bild av filmen;
http://hd.se/kultur/2012/03/09/minnets-tempo.
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