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Verksamhetsberättelse	
 

Om föreningen 
Rise-Riksföreningen mot incest och andra sexuella övergrepp i barndomen - bildades 1981 och 
är idag Sveriges äldsta stödorganisation för vuxna inom området incest och andra sexuella 
övergrepp på barn. Medlemmar i föreningen är kvinnor över 18 år som har varit utsatta för 
incest och andra sexuella övergrepp som barn och verksamhetens huvudfokus är att erbjuda 
stöd till dessa kvinnor i deras läkningsprocess. Föreningen är rikstäckande med medlemmar från 
Malmö i söder till Kiruna i norr och med huvudkontor i Stockholm. 
 
En av våra viktigaste uppgifter är att skapa förutsättningar för utsatta att under trygga, lugna 
och strukturerade former mötas och dela erfarenheter. Detta har visat sig minska såväl skuld 
och skam, som isolering och ensamhet. Istället ökar känslor av samhörighet, kraft och hopp om 
att det går att må bra igen.  Utgångspunkten är att stödet ges från en utsatt kvinna till en annan. 
Det betyder att medlemmar, som kommit till en punkt i sin egen läkning där man orkar och vill 
ge stöd vidare till andra, kan genomgå en intern utbildning i Rise till stödperson. 
 
Alla som utsatts som barn, oavsett ålder eller könstillhörighet, kan ta del av vår verksamhet 
genom vår stödtelefon och stödmail. Dit vänder sig också såväl anhöriga som profession som 
söker stöd i ämnet. För män som utsatts som barn, samt för icke-binära, erbjuder vi sedan ett 
par år tillbaka stödgrupper i Stockholm. 
 
En viktig del av vårt arbete är att öka kunskapen hos vården, hos olika professioner och hos 
utsatta kring samhällsproblemet med incest och sexuella övergrepp på barn, långsiktiga 
konsekvenser samt vägar till läkning. I det arbetet blir det viktigt att sprida information om att 
Rise finns och erbjuder stöd för den som utsatts för sexuella övergrepp som barn och framför 
allt att det går att må bra igen. 
 
För den som enligt våra stadgar inte kan bli medlem i Rise, så finns istället en möjlighet att bli 
stödmedlem. Ibland stödmedlemmar på Rise återfinns därmed de utsatta männen. Även 
anhöriga, professionella, organisationer och allmänhet utgör föreningens stödmedlemmar. 
 
Vår verksamhet är helt beroende samt finansierat av gåvor, bidrag och fondmedel. Rise är parti-
politiskt och religiöst obundet. 
 
Verksamhetsutveckling 
Precis som under de senaste åren så har vi även 2019 fortsatt arbetet med att genomföra 
förändringar som syftar till att effektivisera och professionalisera organisationen och skapa 
förutsättningar att kunna möta fler stödsökande samt att sprida information om att stöd finns. 
 
 
 
 
 

”Vi vill förmedla hopp om att den som utsatts kan må bra 
och få tillgång till sin fulla potential – med rätt stöd och hjälp. ” 
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Under slutet av 2018 fattade styrelsen beslut om att lämna lokalen för vårt huvudkontor i 
Stockholm där vi befunnits oss i drygt 20 år. Under första kvartalet 2019 flyttade vi därför till 
en mindre och avsevärt billigare lokal, för att på så sätt optimera våra resurser. Flytten tog såväl 
ekonomiska som personella resurser i anspråk. 
 
Vi har fortsatt erbjudit stöd för män som utsatts i barndomen. Genom våra tidigare 
mansgrupper har vi konstaterat att detta är en utsatt grupp som finner litet eller inget stöd i 
samhället för sina upplevelser. Vi har även efter önskemål en längre tid från Transsexuella och 
icke-binära erbjudit stödgrupper under året där utsatta kunnat närvara samtidigt oavsett kön. 
Grupperna har varit uppskattade och det blir återigen tydligt att upplevelser och konsekvenser 
är lika oavsett kön. 
 
Vi har tagit fram nytt tryckt material att använda vid informationsspridning om föreningen. 
Vid två tillfällen under året har också nya stödpersoner utbildats. 
 
Under 2019 har också mycket resurser lagts på att utveckla och kvalitetssäkra vår 
stödgruppsverksamhet. Regelbunden handledning och kollegialt stöd för våra stödkvinnor har 
fortsatt varit centrala delar där extern handledning har köpts in med specifika kompetenser 
inom områden som stödjer stödkvinnornas arbete. Handledning och utbildning är en oerhört 
viktig del, då alla stödkvinnor själva varit utsatta som barn. I rollen som stödperson ges en 
fortsatt möjlighet till läkning och utveckling, men på ett annat sätt än då man tidigare deltagit i 
stödverksamhet på Rise. I slutet av året genomförde vi för första gången en konferens för alla 
stödpersoner under två dagar med övernattning, vilket var mycket uppskattat av alla deltagare 
och värdefullt för verksamhetens fortsatta utveckling. Vi har även haft handledning på plats i 
Stockholm samt via Skype med möjlighet för stödkvinnor att delta från olika orter i landet. 
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Medlemmar 
100% av våra medlemmar har varit utsatta i barndomen. De allra flesta som kommer som nya 
medlemmar till föreningen har dessutom ett akut stödbehov vilket gör stödverksamheten 
resurskrävande. 
I samband med större förändringar i verksamheten (vilket vi t ex genomgick 2018) så är vår 
erfarenhet att det inte är ovanligt att medlemmar lämnar föreningen av skäl som antagligen går 
att härleda till svårigheter med otrygghet kopplat till just förändringar. Inte sällan återkommer 
de till föreningen efter en periods vila. 
 
Den 31 december 2019 var antalet medlemmar fördelat på: 

• medlemmar 421 (420 år 2018) 
• stödmedlemmar 109 (115 år 2018) 

Totalt 530 (535 år 2018) 
 
Verksamma inom Rise 
Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet, som består av medlemmar. Årsmötet tillsätter 
styrelsen som arbetar med långsiktiga och strategiska frågor för föreningen. För det operativa 
arbetet ansvarar verksamhetsansvarig som också leder övrig personalgrupp. Övrig personal har 
under året bestått av kanslist, stödsamordnare, projektledare, lokalansvarig samt ca 16 
stödkvinnor som arbetar i föreningens olika stödfunktioner. 	

Styrelse 
Katri Berg   – ordförande (medlem), ansvarig utgivare för tidningen Spegeln 
Helén Carlson   – ordinarie ledamot (stödmedlem), vice ordförande 
Mahsa Homayountash – ordinarie ledamot (medlem) 
Barbro Sjöqvist  – ordinarie ledamot (stödmedlem) 
Marianne Björk  – ordinarie ledamot (stödmedlem) 
Maria Woglinde – ordinarie ledamot (medlem) Maria tog en time-out från 

styrelsearbetet under hösten pga. insatser i det operativa arbetet i 
verksamheten. 

Hermine Holm – suppleant (medlem) 
Emilia Hedman  – suppleant (stödmedlem) 
 
Styrelsen har haft 10 styrelsemöten under verksamhetsåret inklusive styrelsens konstituerande 
möte i samband med årsmötet. Personalen har haft regelbundna avstämningsmöten, såväl vid 
fysiska träffar som i videokonferenser samt vid flera tillfällen arbetat med utveckling av 
arbetssätt och verksamhetsplanering. I december genomfördes dels en större konferens för 
samtliga stödkvinnor på Rise, dels en gemensam middag för personal på huvudkontoret 
tillsammans med styrelsen. 

Valberedning 
Susanne Palm, ordinarie ledamot 
Elin Frejeus, ordinarie ledamot 

Revisor 
Karin Westerlund, auktoriserad på revisionsfirman Mazars Set.   
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Anställda 
Under 2019 har personalstyrkan genomgått såväl sjukdom som rehabiliteringsinsatser, men har 
med samlade gemensamma krafter och vissa tillfälliga resurser, genomfört merparten av det som 
planerats för året. 
 
Verksamhetsansvarig & stödperson 
100% 
Kansliansvarig & stödperson 
50% 
Stödsamordnare & stödperson 
40% 
Projektledare & stödperson 
50% from okt 
Lokalansvarig 
ca 8% 
 
Sammanlagt 16 stödkvinnor har också arbetat deltid som anställda eller konsulter under 
perioder 2019 med att tillsammans upprätthålla Rise stödverksamhet bestående av stödtelefon, 
stödmail, stödgrupper, kurser, läger samt sociala aktiviteter. 

Volontärer 
Rise stadgar uppmuntrar till volontärarbete. Ett flertal kvinnor har under året arbetat ideellt på 
Rise. Framför allt med att sprida informationsmaterial om Rise och med material till 
föreningens tidning Spegeln men också med uppgifter såsom att bistå med praktiskt arbete i 
samband med sociala aktiviteter i föreningen. En medlem arbetar också ideellt som 
biblioteksansvarig. Även anställda och styrelseledamöter utför arbete ideellt. 

Samarbetspartners i ekonomi- och styrelsefrågor 
IDEA – arbetsgivarfrågor 
Saldo Redovisning AB 

Bidragsgivare 2019 
Brottsofferfonden 
Falu Kommun 
Folkhälsomyndigheten 
Insamlingsstiftelsen Handihand 
Jämställdhetsmyndigheten 
Kronprinsessan Margaretas Minnesfond 
Region Stockholm 
Socialstyrelsen 
Stockholms Stad 
Enskilda medlemmar och stödmedlemmar 

Vision 
Rise vision är att alla som utsatts för incest eller andra sexuella övergrepp som barn ska våga 
berätta om detta och be om hjälp. Tillgång till offentligt finansierat stöd skall då vara en 
självklarhet, oavsett ålder, kön eller geografisk tillhörighet. I Sverige – och i världen. 
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Mål 2019 
I verksamhetsplanen för år 2019 definierade Rise 4 olika huvudmål: 
 
Huvudmål 1 
Stabil och bibehållen stödverksamhet, om möjligt med ökad tillgänglighet både geografiskt och 
för fler målgrupper. 
Mål 1.1: Bibehållen bas- och stödverksamhet 
Genom bibehållen bas- och stödverksamhet ge medlemmar ett bra bemötande och möjlighet till 
hjälp till självhjälp. 
Resultat: I samband med flytten till nya lokaler minskade tillgången till stödgrupp i Stockholm 
en kort period. Efter flytten så har tillgången till stödgrupp i Stockholm funnits tillgänglig som 
planerat. Stödtelefon, stödmail och stödsamtal har funnits tillgänglig som vanligt under året och 
har där haft ökade kontakter jämfört med 2018. 
 
Mål 1.2: Långsiktig finansiering och kvalitetssäkrad struktur för att kunna bibehålla rollen 
”stödsamordnare” på Rise. I takt med att antalet medlemmar och stödsökande ökar, samtidigt 
som vi har många stödkvinnor på lokala orter i landet, så ökar också kraven på att vi kan 
samordna stödet och säkerställa att vi håller den kvalitet och struktur vi föresatt oss. 
Resultat: Under 2019 har vi erhållit god finansiering från Folkhälsomyndigheten samt 
Jämställdhetsmyndigheten som ej varit projektknutet utan kunnat användas för att finansiera 
våra fasta kostnader för bl. a stödsamordnare. Detta har varit ovärderligt och det är vår 
förhoppning att föreningen skall få möjlighet att ta del av dessa medel även framöver. 
 
Mål 1.3: Öka tillgången till utbildade stödkvinnor, såväl i som utanför Stockholm genom minst 
en utbildning under året av medlemmar som vill bli stödkvinnor. 
Resultat: Under 2019 genomförde vi 2 utbildningar för nya stödpersoner/stödkvinnor, i januari 
och september. Utbildningen genererade nya stödkvinnor i Stockholm och 3 andra kommande 
orter i landet. 
 
Mål 1.4: Öka tillgängligheten till stödverksamhet ute i landet genom start av minst 1-3 nya 
stödgrupper utanför Stockholm under 2019, beroende på tillgång till finansiering och lokala 
stödkvinnor. 
Resultat: Under 2019 startade en ny stödgrupp i Sundsvall och en återupptogs i Uppsala. 
Arbetet påbörjades också med stödgrupper som startar 2020 i Lund och Trollhättan. 
 
Mål 1.5: Erbjuda fortsatt stödverksamhet för män som utsatts för incest eller andra sexuella 
övergrepp i barndomen. 
Resultat: Stödgrupp erbjöds även fortsatt i Stockholm för män där deltagare boende på olika 
orter i Sverige gavs möjlighet att delta.  
 
Mål 1.6: Ta fram en policy för Hbtq-frågor inom Rise, i syfte att ytterligare klargöra vilket stöd 
Rise kan erbjuda för denna målgrupp. 
Resultat: Att ta fram policyn har visat sig komplicerat. Under 2019 erbjöd vi därför öppna 
stödgrupper dit alla oavsett kön och könsidentitet varit välkomna, vilket har visat sig vara 
mycket uppskattat av dem som deltagit. Det visar sig att upplevelser och konsekvenser är 
mycket likartade – oavsett könsidentitet. 
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Huvudmål 2 
Ökad finansiell uthållighet. 
 
Mål 2.1: Breddad bas med strategi för fler tydliga intäktsben såsom exempelvis sponsorer, 
stiftelser, statliga bidrag, utbildning och andra tjänster. 
Resultat: Detta mål prioriterades om under 2019 till förmån för att söka befintliga och nya 
bidrag från stat och stiftelser för att finansiera verksamheten under 2019 och 2020. 
 
Mål 2.2: Regional finansiering av lokal stödverksamhet på minst 2 orter. Detta kan ske genom 
IOP eller annan typ av finansiering & avtal. 
Resultat: Detta var ett mål som i stort prioriterades om under 2019 då vi gjorde bedömningen 
att vi först behöver genomföra den lokala stödverksamheten och visa på det behov som finns. 
En viss omvärldsbevakning och informationsinsamling har gjorts. 
 
Huvudmål 3 
Fortsatt funktion som kunskapscentrum och ökad informationsspridning om Rise verksamhet. 
Vi vill sätta denna fråga, och vikten av tillgängligt stöd för utsatta, på dagordningen hos 
politiker och beslutsfattare som på olika sätt kan påverka Rise tillgång till finansiering, kapacitet 
för fortsatt stödverksamhet och framtida kunskapsutveckling. 
 
Mål 3.1: Informationsspridning 
Vi fortsätter att sprida information om Rise till enheter i samhället som vi ser möter vår 
målgrupp och där vår målgrupp finns. T ex vårdcentraler, öppenpsykiatri, gynekologer, 
tandläkare, BVC/MVC, socialtjänst/socialjourer, brottsofferjourer och tjej- och kvinnojourer. 
Resultat: Fortsatt informationsspridning har skett under året, till stor del med hjälp av ideellt 
arbete från medlemmar. Vi har också befunnit oss i flera sammanhang med möjlighet till 
informationsspridning, däribland föreläsningar på arbetsplatser, teater, och vårdinstanser samt i 
Helsingfors i samband med nordiska nätverket kring sexuella övergrepp i barndomen. 
 
Mål 3.2: Nätverkande 
Vi fortsätter att informera kringliggande organisationer om att vi finns och vad vi erbjuder. Vi 
bjuder också fortsatt in till informationsträffar/nätverksträffar för profession, kringliggande 
organisationer, politiker och beslutsfattare. 
Resultat: Vi har deltagit i flera sammankomster under året tillsammans med närliggande 
organisationer. Vi har också samtalat med andra nordiska organisationer samt tagit emot 
studiebesök från en närliggande organisation i Norge. I samband med vår flytt till nya lokaler 
anordnades också ett inflyttningsmingel där politiker, jurister, poliser, kuratorer, psykologer, 
terapeuter och andra yrkesverksamma deltog. 
 
Mål 3.3: Utbildningskoncept för olika målgrupper 
Med anledning av att vi får fler och fler utbildningsförfrågningar, behöver vi tydliggöra 2 - 3 
olika utbildningskoncept som kan användas beroende på målgrupp. Ett av dessa koncept är ett 
enkelt utbildningskoncept som lokala stödkvinnor kan använda för att föreläsa och sprida 
information lokalt om Rise verksamhet. 
Resultat: Detta var ett mål som prioriterades om under 2019 med anledning av det utökade 
stödet på olika orter i landet, tillsammans med andra större externa aktiviteter såsom t ex 
mässor och utbildning utomlands. Vi tog dock fram ett förbättrat föreläsningsmaterial för nya 
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stödpersoner, samt ett föreläsningsmaterial med fokus på tidiga barndomstrauman och dess 
långsiktiga konsekvenser i allmänhet och sexuella övergrepp i synnerhet. 
 
Mål 3.4:  Föreläsningsserie á 4 tillfällen för profession 
Vi har beviljats medel för att anordna en föreläsningsserie á 4 tillfällen med olika teman och 
huvudsaklig målgrupp ”profession som möter eller kan tänkas möta våra medlemmar”. 
Resultat: Detta var ett mål som prioriterades bort under 2019 med anledning av vår flytt till nya 
lokaler. Medel återbetalades till bidragsgivaren Brottsoffermyndigheten. 
 
Mål 3.5: Anhörigstöd 
Anhöriga till utsatta är oerhört viktiga i läkningsprocessen, beroende på hur de förhåller sig till 
den som utsatts. Därför ska Rise anordna minst ett tillfälle per år där partners och andra 
anhöriga kan få ta del av information och kunskap som kan öka förståelsen för och stödet till 
den som utsatts. 
Resultat: Detta var ett mål som prioriterades bort under 2019 till förmån för det ökade trycket i 
vår stödverksamhet för utsatta. 
 
Huvudmål 4 
En förutsättning för att vi ska kunna växa och äska ökad finansiering är att vi ökar kvaliteten 
vad gäller uppföljningen av vår verksamhet, exempelvis statistik och upplevt värde hos utsatta av 
stödet vi erbjuder. 
 
Mål 4.1: Fortsatt utveckling av uppföljningssystem 
Vi fortsätter arbetet med att tydliggöra våra metoder och hitta mätverktyg för vilken skillnad 
Rise verksamhet upplevs göra hos stödsökanden. 
Resultat: Vi har förbättrat våra rutiner för insamling av statistik och vi har också tagit fram en 
omfattande medlemsundersökning i syfte att få mer information om hur våra 
medlemmar/stödsökande uppfattar verksamheten. Under året har vi också tagit fram ett nytt, 
förbättrat, verktyg för skattning av mående innan och efter stödgrupper och andra aktiviteter. 
Verktyget kommer att testas under 2020. 

 
Verksamhet riktad till medlemmar   

Facebook & Instagram 
Används framför allt i syfte att sprida kontinuerligt hopp för den som utsatts samt för att berätta 
om aktiviteter som pågår på Rise. Efter våra läger de senaste åren på Rise har slutna grupper 
bildats på Facebook bestående av deltagare från lägren. Grupperna har blivit viktiga forum för 
deltagarna där processen från lägret kan fortgå och en stark känsla av hopp, stöd och systerskap 
bibehålls genom delande av upplevelser, frågor och råd samt annat som kan tillföra i läkningen. 
Under 2019 har vi i större utsträckning använt oss av Instagram som komplement till Facebook. 
Vi har också använt oss av betalda annonser på Facebook för att sprida information om våra 
stödgrupper. 

Öppen ledarledd stödgrupp (kvinnor & män) 
Öppna stödgrupper, dit stödsökande kan komma oanmälda samma dag, finns i dagsläget endast 
tillgängliga i Stockholm. I den öppna stödgruppen använder sig Rise av en strukturerad metod, 
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som bland annat innehåller s k kallade rundor.  Det är i grunden samma metod som använts 
sedan föreningens start 1981. Stödgrupperna leds alltid av en särskilt utbildad stödperson som 
är medlem i Rise och själv har varit utsatts för incest eller andra sexuella övergrepp som barn. 
Under år 2019 har Rise erbjudit 40 öppna stödgrupper i Stockholm med sammanlagt 105 
närvarande kvinnor. Vi har också haft 6 tillfällen med öppen stödgrupp för alla oavsett kön som 
besökts av 24 personer. 

Sluten ledarledd stödgrupp 
Under 2019 erbjöd Rise lokal stödgruppsverksamhet på totalt 8 orter utanför Stockholm med 
totalt 1 104 stödgruppsbesök (471 besök 2018). Stödgrupperna har arbetat med förbestämda 
teman och fanns på följande orter: 

• Malmö (2 grupper) 
• Göteborg (2 grupper) 
• Varberg (2 grupper) 
• Falun (1 grupp) 
• Bollnäs (2 grupper) 
• Uppsala (2 grupper) 
• Sundsvall (2 grupper) 
• Örebro (1 grupp) 

 
Sluten ledarledd stödgrupp för män 
Möjligheten till sluten ledarledd stödgrupp för män gavs även under 2019. Gruppen erbjöds vid 
10 tillfällen under året, med i genomsnitt 3 män som deltog vid varje tillfälle. 
 
Sluten ledarlös stödgrupp 
Under 2019 har vi haft tre olika grupper som träffats utan ledare vid sammanlagt 17 tillfällen. 

Stödtelefon 
Stödtelefonen har varit öppen 2 gånger per vecka under året (en kvällstid och en dagtid) under 
1 timme/gång. Till stödtelefonen kan man vända sig anonymt för att tala med en stödperson 
som själv varit utsatt som barn. Till telefonen ringer medlemmar, kvinnor som inte ännu är 
medlemmar, stödmedlemmar/ prenumeranter, utsatta män, anhöriga, 
professionella, studerande med mera. En och samma person kan också 
ringa flera gånger.  
 
Stödsamtalen är från utsatta som bor på olika platser i landet, många 
återkommer flera gånger. Inte sällan är Rise stödtelefon det forum där 
den som varit utsatt berättar för allra första gången om vad hen varit 
utsatt för. Man behöver prata av sig om allt möjligt gällande 
övergreppen, relationer, men även allmänna tankar om livet. I regel är 
det mycket oro som tas upp och känslor av brist på tillit till sin egen förmåga att bli hel igen. 
Svårigheter med gränssättning för att få ett bra fungerande liv i relation till andra är även ett 
återkommande tema i både stödtelefon och mail. Utöver det är det ofta frågor om terapeuter, 
vart de kan vända sig om de söker terapeuter/psykologer med kunskap inom 
incest/övergreppsproblematik. 
Under 2019 tog stödtelefonen emot 447 samtal vilket innebar en ökning med nära 95% 
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jämfört med 2018 då vi tog emot 230 samtal. (2016 var antalet 88st vilket innebär ett konstant 
ökande behov).  

Stödmail 
Det är fler som tar kontakt via vår stödmail än via telefon. Totalt inkom 1 800 mail till 
stödmail och kansli under året, vilket är en ökning med 20% jämfört med 2018. 

Personliga samtal 
En förutsättning för att kunna delta i aktiviteter på Rise är att nya medlemmar får ett 
introduktionssamtal med en stödperson. Samtalet sker via telefon eller vid ett bokat besök i våra 
lokaler. Samtalet syftar till att informera om föreningens verksamhet och att få en bild av den 
stödsökandes nuvarande situation och mående. Inte sällan är samtalet första gången hen 
berättar för någon om de övergrepp hen utsatts för. Samtalet varar normalt i 30-50 minuter. 
 
Inför särskilda aktiviteter och vid särskilda behov genomförs också individuella samtal med 
deltagare. Det kan handla om intervju inför ett deltagande i läger, om en nyuppkommen kris i 
det egna livet eller tankar på suicid. I vissa fall är det också en omöjlighet för en ny medlem att 
gå in i en gruppverksamhet p g a tidigare trauman, då kan ett par samtal ensam med en 
stödperson vara en insats som hjälper och förbereder. 
 
Under 2019 har 264 samtal genomförts med kvinnor och män i föreningen vilket innebär en 
ökning med ca 70% jämfört med 2018 då antalet var 155. 

Kurser, grupper och sociala aktiviteter 
Medlemmar i Rise erbjuds möjlighet att delta i kurser och/eller vara 
med i andra aktiviteter. Deltagandet är en del i läkningsprocessen. En 
del aktiviteter är strukturerade medan andra mer syftar till att skapa 
gemenskap i ett socialt sammanhang. Under året minskade dessa 
aktiviteter något med anledning av vår flytt till nya lokaler. 
Nedanstående kurser/aktiviteter genomfördes i Stockholm, Göteborg 
och Bollnäs med sammanlagt 140 deltagare: 
 

• Skaparkvällar i Sthlm (3 ggr) 
• Skriv ditt liv kurs i Sthlm (5 ggr) 
• Sommar- & julcafé för kvinnor & 

män i Sthlm 

• Sommarcafé för kvinnor i Göteborg 
• Sommarcafé för kvinnor i Bollnäs 
• Inflyttningsmingel i Sthlm 
• Medlemsmöte & årsmöte 

Läger 
Att erbjuda läger för medlemmar har varit viktigt för Rise i många år. Lägren ger en möjlighet 
att under flera dagar vara i en trygg miljö tillsammans med andra och 
också få tillgång till nya verktyg som kan göra stor skillnad i den egna 
läkningen. Lägren ger också en särskilt viktig möjlighet för den som 
bor på en ort i landet där inte Rise har verksamhet att träffa andra 
med liknande erfarenheter De senaste åren har vi genom externa 
bidragsgivare fått möjlighet att anordna minst två läger per år. 
Under 2019 anordnade vi följande läger: 

• Vinterläger under 3 dagar med tema ”relationer”  
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• Sommarläger 3 dagar med tema ”yoga & skrivande” 
 
Totalt har 31 kvinnor deltagit i våra läger 2019. 
 
Nedan följer några citat från årets lägerverksamhet: 

 
”Att Rise finns och erbjuder den här sortens hjälp är helt otroligt och borde få så mycket 

uppmärksamhet och medel för att kunna driva den här verksamheten. Det är en 
räddning för mig och för så många andra. Jag är evigt tacksam. Tack, tack, tack!!” 

 
”Så perfekt helg. Önskar att de här lägret skulle finnas tillgängligt för alla, inte bara 
personer med trauma. Och att män skulle få möjligheten. Om ni skulle anordna ett 

blandläger är jag med.” 
 

”Jättetack! Har inget jag önskar vare sig mer eller mindre av. Bra upplägg, bra övningar, 
lagom med egentid, gott ledarskap, god mat & underbar läkande miljö. Tack!” 

 

Medlemsinformation 
Medlemmarna får regelbundet information om verksamheten genom medlemsutskick, i 
huvudsak digitala sådana. Under 2019 har vi använt oss av vårt särskilt anpassade digitaliserade 
medlemsutskick vid drygt 40 tillfällen. Därutöver finns skrifter och broschyrer att beställa, som 
till exempel information om vad Rise gör, om konsekvenser av sexuella övergrepp, information 
om deltagande i stödgrupper med mera. Vi säljer också ett antal olika böcker. 

Rise-podden 
I december 2017 publicerade vi våra 4 första avsnitt av Rise-podden. 
Varje avsnitt hade ett av följande teman; ursprungsfamiljen, skam, 
sexualitet och konfrontation. I december 2018 hade podden haft ca 
2 700 lyssningar. Det avsnitt som haft flest lyssningar handlar om 
ursprungsfamiljen. Ett mycket viktigt syfte med podden, är att ge 
utsatta en möjlighet att ta del av andras erfarenheter och då ibland 
långt innan man själv är redo att berätta. Men genom att få ta del av 
andras upplevelser, så minskar den ofta förlamande skammen och skulden utsatta bär på, likväl 
som känslor av att vara ensam om sin utsatthet. Rise-podden har funnits tillgänglig att lyssna på 
även under 2019 och hade under året drygt 1000 nya lyssningar, vilket visar på att den 
fortfarande är aktuell. 

Tidskriften Spegeln 
Rise tidskrift Spegeln har nu givits ut i 36 årgångar, där varje nummer haft ett 
eget tema. Under 2019 har Spegeln utkommit med ett nummer med anledning 
av vår minskade kapacitet. Årets nummer hade tema ”sömn”. Även under detta 
år fortsatte utvecklingen av tidningens utseende, form och struktur.  

Medlemsmöten 
Under 2019 genomfördes ett medlemsmöte i samband med årsmötet. I 
samband med årsmötet 2019 genomfördes återigen mindre ändringar i 
föreningens stadgar, vilket lades stor vikt vid på medlemsmötet. Syftet med våra 
medlemsmöten är att låta medlemmar få en möjlighet att i lugn och ro prata igenom viktiga 
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frågor inför årsmötet, ge en fördjupad insikt om var föreningen är på väg och vad som görs just 
nu, samt att utifrån föreningens demokratiska struktur ge medlemmar möjlighet att ha 
synpunkter om det arbete som bedrivs.  

Medlemsenkäter 
I december 2019 skickade Rise ut en omfattande enkät till samtliga medlemmar kring 
upplevelsen av Rise som förening. Resultatet kommer att sammanställas och presenteras under 
2020. 

Bibliotek 
Rise har ett bibliotek med både skön- och facklitteratur, tidskrifter och filmer om vägar till 
läkning som medlemmarna kan låna. Det finns också CD/band med avslappning. Biblioteket är 
troligen ett av Sveriges mest gedigna då det kommer till litteratur av alla dess slag rörande just 
sexuella övergrepp som trauma, dess konsekvenser och vägar till läkning. 
 
Handledning och utbildning av nya stödpersoner 
Under januari samt september 2019 har två utbildningar av nya stödpersoner, samtliga kvinnor, 
genomförts. Som en del i kvalitetssäkring av vår verksamhet har vi haft heldagshandledning i 
Stockholm i maj, handledning via Skype under vår respektive höst samt en konferens för 
stödpersoner under 2 dagar i december med övernattning. 

Verksamhet riktad till icke medlemmar  
 
En viktig del i Rise arbete är som nämnts tidigare att tillhandahålla såväl muntlig som skriftlig 
information och kunskap för profession och allmänhet och alla som utsatts för sexuella 
övergrepp som barn. Det är viktigt att lyfta att incest och sexuella övergrepp på barn sker i 
Sverige idag, att det får svåra konsekvenser men också att hjälp och stöd finns och läkning är 
möjlig. Vår devis i externkommunikation: 
 
 
 
 

Webbplats & sociala medier (Facebook / Instagram) 
Genom webbplatsen ges information om verksamheten. Där finns generell information rörande 
sexuella övergrepp och dess konsekvenser, juridik, länkar till andra organisationer vi samarbetar 
med samt nyheter kring verksamheten på Rise. En majoritet av nya medlemmar kom även under 
2019 till föreningen genom att anmäla sitt medlemskap via hemsidan.  
I våra sociala medier kommunicerar vi mer regelbundet kring aktiviteter i verksamheten, 
aktuella samhällsfrågor och annat. Våra sociala medier följs av såväl utsatta som icke utsatta. 
Under 2019 startade vi också för första gången lokala Facebook sidor på flera orter där vi 
erbjuder stödgruppsverksamhet. 

Stödtelefon och stödmail 
Utöver verksamhet som riktas till medlemmar är Rise stödtelefon och stödmail tillgänglig för 
stödmedlemmar, anhöriga, professionella, utsatta män och andra organisationer med mera. Det 
är i fortfarande många män som hör av sig till Rise och inte har någonstans där de kan söka stöd. 

”På Rise finns de utsatta barnen som blivit vuxna 
och idag kan sätta ord på det de inte kunde som barn.” 
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Tidskriften Spegeln 
Spegeln finns som prenumeration hos bland annat flera vårdenheter och 
bibliotek där man önskar sprida information om detta ämne samt att 
stöd finns. Alla organisationer/ individer som väljer att bli 
stödmedlemmar i Rise får Spegeln som en del av medlemskapet. 

Gåvobevis 
Under 2019 tog vi fram ytterligare versioner av gåvobevis med olika 
teman. Gåvobevisen kan användas för den som vill ge bort en gåva som 
innebär ett ekonomiskt bidrag eller ett stödmedlemskap i Rise. 
 

Övriga utåtriktade insatser för att sprida information 
om Rise 

Studiebesök och möten på Rise 
Under 2019 har föreningen haft möten med eller tagit emot studiebesök från: 
3/1  Polisstudenter 
11/6  Kvinnojouren Anna 
31/10  SMISO Bergen, Norge 

Studiebesök av Rise 
23/5 Studiebesök/erfarenhetsutbyte hos Mind 

Föreläsningar/kurser/aktiviteter/nätverkande med deltagande av Rise 
13/1 Nätverksträff anordnad av Barnafrid 
8/3 Medarrangör till demonstration för bättre vård för 

sexuellt utsatta 
13-14/4 Unizons kongress 
17/4  Intervjuades i studie kring sexuellt våld 
4/5 Deltog i utbildning anordnad av Unizon kring 

konceptet Machofabriken 
15/5  Utbildningsdag anordnad av Unizon 
25/5 Intervjuades i examensarbete kring incest 
13/6 Nätverksträff anordnad av Folkhälsomyndigheten 
1/7 Samarbete med Yogobe som erbjöd kostnadsfri yoga över nätet för Rise 

medlemmar. 
19/8 Deltog i panel på debattkväll om incest anordnad av Stiftelsen Tryggare Sverige 
29/8 Länsstyrelsens rådslag (Sthlm) om sexuellt våld 
2/10 Deltog i kartläggning från SKR kring vård för sexuellt utsatta 
7-9/10 Deltog 3rd Nordic Network Seminar on Consequences of Childhood Sexual 

Abuse i Helsingfors 
15/11 Intervjuades i C-uppsats om kvinnliga sexualförbrytare 
15/11 Deltog som patientrepresentanter i Wonsas nystartade patientråd 
20/11 Deltog med monter på Socionomdagarna i Stockholm 
23/11  Unizons ordförande- & ledarskapskonferens 
27/11  Utbildningsdag i Helsingborg kring sexuellt våld anordnad av Atsu Skåne 
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4/12  Deltog i utbildning anordnad av Unizon i Responce based practice 
 
Föreläsningar/kurser hållna av Rise 
21/2  Föreläsning för personal på ätstörningsenheten i Falun 
5/3  Föreläsning för psykosociala teamet i Region Örebro län 
8/3   Föreläsning för kvinnliga läkaresällskapet 
26/3  Föreläsning på årsmöte för Dalarnas familjeterapiförening 
16/10  Föreläsning för Bollnäs Öppenpsykiatri 
7-9/10 Föreläsning på 3rd Nordic Network Seminar on 

Consequences of Childhood Sexual Abuse i Helsingfors 
9/12 Föreläsning för ensemble på Regionteatern i Växjö med 

anledning av uppsättning av pjäsen Festen 

Media 
Rise har medverkat i följande medier med anledning av vår verksamhet och med anledning av de 
lokala verksamheter vi startat på olika orter i landet under 2019: 
 
Tidningar 
Tidningen Kurage (januari) – man på Rise berättade om sin historia och Rise betydelse 
Sundsvalls tidning (10/8) – med anledning av lokal stödgrupp Sundvall 
 
TV & andra medier 
UR Play – Flera inspelade filmer finns fortfarande tillgängliga med föreläsningar från Rise-dagen 
30/11 2017 (https://urplay.se/serie/204801-ur-samtiden-rise-dagen-2017) 
 
Debattartiklar 
Rise medverkade i debattartikel i SvD (5/4) kring satsningar mot mäns våld mot kvinnor. 

Nätverkande 
Rise deltog i flera nätverksträffar under året tillsammans med Föreningen Tillsammans, nxtME, 
och Wonsa för att se närmare på förutsättningar för att öka utsattas inflytande i egenskap av 
patienter som bär skador efter sexuellt våld. 
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Styrelsens tack! 
 
Slutligen vill vi framföra ett stort tack till dem som gett gåvor, bidrag och tjänster till vår 
verksamhet under året och som hjälper oss att fortsätta hjälpa: 
 

Brottsofferfonden 
Falu Kommun 

Fortnox 
Folkhälsomyndigheten 

Hedlunds stiftelse 
Jämställdhetsmyndigheten 

Kronprinsessan Margaretas stiftelse 
Stockholms Stad 

Region Stockholm 
Saldo Redovisning 

Socialstyrelsen 
Studiefrämjandet 

Yogobe 
Enskilda medlemmar och stödmedlemmar 

 
 
Stockholm mars 2020 
 
Styrelsen för Rise 
 
 
 
 
 

 
 
 

 


