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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 som utsatts sexuellt som barn. 

Föreningen är rikstäckande med medlemmar från Malmö i söder till Kiruna i norr och med 

huvudkontor i Stockholm. Verksamheten i Rise finansieras av gåvor, bidrag, fondmedel och 
medlemsavgifter. Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden. 

 

Allt stöd på Rise sker från en utsatt till en annan. Det innebär att medlemmar, som kommit till 

en punkt i sin egen läkning att orka och vilja ge stöd vidare till andra, kan genomgå Rise egen 
utbildning för stödpersoner. En av Rise viktigaste uppgifter är att skapa förutsättningar för 

utsatta att under trygga, lugna och strukturerade former mötas och dela erfarenheter. Detta 

har visat sig minska skuld och skam, isolering och ensamhet. Istället ökar känslor av 

samhörighet, kraft och hopp om att det går att må bättre.  
 

Alla som utsatts som barn, oavsett ålder eller könstillhörighet, kan ta del av vår verksamhet 

genom vår stödlinje bestående av stödtelefon, stödchatt och stödmail. Dit vänder sig också 

såväl anhöriga som yrkesverksamma som söker stöd i ämnet. 
 

Kvinnor som är medlemmar i Rise kan ta del av alla delar i vår stödverksamhet innehållande 

stödgrupper, stödsamtal, sociala aktiviteter, utomhus- och skapande aktiviteter, kurser och 

läger. För män och icke-binära som utsatts sexuellt som barn erbjuder vi stödgrupper online 
samt individuella stödsamtal med stödpersoner. 

 

Sedan starten 1981 statuerar föreningens stadgar att endast kvinnor kan bli medlemmar i 

Rise.  För den som enligt stadgarna inte kan bli medlem, så finns istället en möjlighet att bli 
stödmedlem. Närstående, yrkesverksamma, organisationer och allmänhet utgör ofta 

stödmedlemmar i Rise. Bland stödmedlemmar i Rise återfinns också ännu, med anledning av 

de nuvarande stadgarna, utsatta män som f n benämns som aktiva stödmedlemmar.  

 
En viktig del av Rise arbete är att öka kunskapen hos vårdpersonal och andra 

yrkesverksamma, hos närstående och utsatta kring samhällsproblemet med incest och 

sexuella övergrepp på barn, långsiktiga konsekvenser samt vägar till läkning. Vi informerar om 

att Rise finns och erbjuder stöd och vi arbetar också för att sprida hopp om att det går att må 
bättre – trots allt. 

 

Verksamhetsåret i korthet 
Året 2021 blev på många sätt ett fortsatt annorlunda och krävande år, med anledning av den 

pågående pandemin. Totalt genomförde vi 5304 stödkontakter under året, i snitt 14 

stödkontakter per dag, inom de olika stödformer vi erbjuder, som kan jämföras med 4560 

stödkontakter under 2020. Under året erhöll vi återigen extra finansiering p g a pandemin. Vår 
förmåga att snabbt använda dessa medel för att ytterligare ställa om och utöka vår 

stödverksamhet med nya funktioner och ökad tillgänglighet ser vi var till stor fördel för 

målgruppen. Det finns stora fördelar med de digitala stödformer vi utvecklat med anledning av 

pandemin, eftersom det möjliggör deltagande oavsett var stödsökande bor i landet. Vi ser att 
denna stödform kommer att vara en del av vårt ordinarie utbud även framöver, tillsammans 

med det stöd som är utformat för fysiska träffar. 

 

År 2021 var Rise intäkter i form av bidrag och medlemsavgifter drygt 3,8 miljoner kronor (3,7 
miljoner 2020). 

 

Utöver vår kärnverksamhet med stöd, så var också en viktig del av vår verksamhet under året 

att lansera en internetbaserad stödportal med kunskap och verktyg att använda på egen hand 
i läkningsprocessen. Projektet finansierades av Jämställdhetsmyndigheten och Stödportalen 

lanserades i mars 2021. 

 

Precis som de senaste åren har vi även under 2021, i takt med att fler söker stöd på Rise, 
fortsatt arbetet med att utveckla och kvalitetssäkra vår stödverksamhet och arbetsmiljö. 
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I april genomfördes årets utbildning av nya stödpersoner, där tre kvinnor och en man deltog. 

I rollen som stödperson ges möjlighet till läkning och utveckling, men på ett annorlunda vis än 

under tidigare eget deltagande i stödverksamhet på Rise. Då alla stödpersoner själva bär på 
trauman från den egna utsattheten som barn blir tydliga arbetsrutiner, utbildning och 

handledning viktigt för att orka ge stöd även över tid.  

 

Under året har därför både utbildning och regelbunden handledning av stödpersoner 
genomförts. Dels i smågrupper endast för stödpersoner, dels i storgrupp för stödpersoner 

tillsammans med verksamhetsledning och annan personal. 

Stödsamordnare/generalsekreterare har ansvarat för löpande arbetsledning och handledning 

av stödpersonerna och har i sin tur också haft tillgång till extern handledning. Under året har 
vi också haft tillgång till en biträdande stödsamordnare, med anledning av den utökade 

omfattningen av stödet. I december genomförde vi en uppskattad konferens för 

stödpersonerna under 2,5 dag innehållande extern utbildning, intern utbildning, kollegial 

handledning och socialt samkväm. 
 

Inom ramen för vårt arbete med informationsspridning fortsatte vi under 2021 att sprida vårt 

informationsmaterial i samband med föreläsningar och genom postala utskick till bland annat 

vårdcentraler och tjej- och kvinnojourer runtom i landet. Vi lanserade nya avsnitt av Rise-
podden i samarbete med Agneta Sjödin som programledare. Sedan Rise-podden först 

lanserades 2017 har avsnitten haft drygt 9 000 lyssningar, varav 4 000 sedan nylanseringen 

2021. 

 
I september sände vi in vår halvdagskonferens Rise-dagen, med olika föreläsningar och 

paneler som på olika vis belyste förekomst av sexuella övergrepp på barn och vilka 

konsekvenser det orsakar för såväl individ som samhälle. Dagens huvudsakliga målgrupp för 

såväl de nya avsnitten av Rise-podden som filmen från Rise-dagen är yrkesverksamma som i 
sitt arbete kan tänkas möta vuxna som utsatts sexuellt som barn. Materialet är tillgängligt i 

efterhand via Stödportalen.  

 

Vår medlemstidning Spegeln gavs under 2021 ut i ett nummer och då med tema pappor. 
 

I september bjöd Hennes Majestät Drottningen in vår generalsekreterare Hermine Holm till 

företräde på slottet för att berätta mer om Rise verksamhet, vilket förstås var en stor ära för 

Rise och för alla de nu vuxna utsatta barnen som vi representerar. Under företrädet deltog 
även vår stödsamordnare Gunilla Sunnros samt Britta Holmberg, programansvarig på 

Childhood. 
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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. 

 

Den 31 december 2021 var antalet medlemmar fördelat på: 
• medlemmar – utsatta kvinnor 593 (508 år 2020) 

• aktiva stödmedlemmar – utsatta män 29 (16 år 2020) 

• stödmedlemmar 151 (134 år 2020) 

Totalt 773 (658 år 2020) 
 

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 generalsekreteraren som också leder övrig personalgrupp. Övrig 

personal har under året bestått av kansliansvarig, stödsamordnare, 3 projektledare, 

lokalansvarig samt ca 16 stödpersoner som arbetat 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) 

Hermine Holm – suppleant (medlem) 
 

Styrelsen har haft 8 styrelsemöten under verksamhetsåret inklusive styrelsens konstituerande 

möte i samband med årsmötet. 

 

Valberedning 

Julia Sjölund, ordinarie ledamot (stödmedlem) 
Linnea Sveds, ordinarie ledamot (stödmedlem) 

 

Revisor 

Karin Westerlund, auktoriserad på revisionsfirman Mazar.   

 

Anställda 
Under 2021 har personalstyrkan under en pågående pandemi visat på fortsatt omfattande 
flexibilitet och utfört stora och viktiga insatser som inneburit att vi kunnat bibehålla och utöka 

stödfunktionerna i föreningen, med bland annat digitala stödgrupper och chatt.  
 

Generalsekreterare 100% 
Kansliansvarig 75% 

Stödsamordnare 75% 

Projektledare 75% (inklusive konsulter) 

Lokalansvarig ca 8% 
 

15 medlemmar (kvinnor som utsatts sexuellt som barn) och 2 aktiva stödmedlemmar (män 

som utsatts sexuellt som barn) har varit aktiva/arbetat deltid under 2021 med att som 

stödpersoner tillsammans upprätthålla Rise stödverksamhet. 
 

Volontärer 

Rise stadgar uppmuntrar till volontärarbete. Ett flertal personer har under året arbetat ideellt 
på Rise. Framför allt med att även detta år ta fram kontaktuppgifter till vårdcentraler och 

andra instanser dit Rise spridit/sprider informationsmaterial. Volontärer hjälpte också i början 

av året till med att sprida informationsmaterial om Rise. Flera medlemmar har bidragit ideellt 

med material till föreningens tidning Spegeln. En medlem arbetar också ideellt som 
biblioteksansvarig. Även anställda och styrelseledamöter utför arbete ideellt. 
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Arbetsgivarorganisation 

Rise har kollektivavtal genom medlemskap i Fremia. 
 

 

Bidragsgivare 2021 
Brottsofferfonden 
Folkhälsomyndigheten 

Jämställdhetsmyndigheten 

Kronprinsessan Margaretas Minnesfond 

Region Stockholm 

Socialstyrelsen 
Stockholms Stad 

Postkodsstiftelsen 

Allmänna Arvsfonden 

Enskilda medlemmar och stödmedlemmar 
 

Under året har Rise återigen beviljats särskilda medel med anledning av den pågående 

pandemin och det utökade stödbehov som pandemin fört med sig för vår målgrupp. Sådana 

medel har beviljats från Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen. 
 

 

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. 

 

 

Verksamhetsmål 2021 och uppföljning 
I verksamhetsplanen för år 2021 definierade Rise 3 olika huvudmål: 

 

Huvudmål 1 – Stabil och bibehållen stödverksamhet 

Rise har i 40 år bedrivit specialiserad erfarenhetsbaserad stödverksamhet för vuxna som 

utsatts för incest eller andra sexuella övergrepp som barn. Vi har ett tydligt koncept och 

behovet av stöd ökar kontinuerligt över hela landet. För att även fortsatt kunna möta och 
stödja det ökande antalet stödsökande, så krävs att vår organisation kontinuerligt 

effektiviseras och att avgörande resurser såsom tillgång till stödpersoner säkras. 

 

Mål 1.1: 
Bibehållen bas- och stödverksamhet 

Genom bibehållen bas- och stödverksamhet ge medlemmar ett bra bemötande och möjlighet 

till hjälp till självhjälp. 

Resultat: Med anledning av pandemin ställdes en majoritet av alla fysiska träffar, exempelvis 
stödgrupper, in under hela året. I gengäld fortsatte vi arbetet med att göra mer stöd 

tillgängligt digitalt och totalt sett har vår tillgänglighet i hela stödet ökat markant även detta 

år – för alla medlemmar oavsett bostadsort. 

 
Mål 1.2: 

Ökad tillgång till utbildade stödpersoner, såväl i som utanför Stockholm genom minst en 

utbildning under året av medlemmar som vill bli stödpersoner. 

Resultat: I april genomförde vi en utbildning digitalt för nya stödpersoner, tre kvinnor och en 
man deltog i utbildningen varav en person sedan var aktiv i stödet redan under hösten. 

 

Mål 1.3: 

Öka tillgängligheten till stödverksamhet ute i landet genom start av 1-2 nya stödgrupper 
utanför Stockholm under 2021, beroende på tillgång till finansiering och lokala stödpersoner 

samt under förutsättning att den rådande pandemin gör det möjligt. 

Resultat: Under 2021 tvingades vi på grund av pandemin att ställa in våra ursprungliga planer 

och förhoppningar om fysiska grupper på flera orter. Flera av våra lokala stödpersoner var 
däremot med och startade stödgrupper med lokalt fokus – för att på sikt förhoppningsvis även 

kunna ses fysiskt på orten. Vi erbjöd i gengäld rekordmånga digitala slutna stödgrupper med 

teman, tillgängliga för medlemmar i hela landet - oavsett bostadsort. 
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Mål 1.4: 

Erbjuda fortsatt stödverksamhet som är tillgänglig för alla vuxna över 18 år som utsatts för 

incest eller andra sexuella övergrepp i barndomen oavsett könsidentitet. 

Resultat: Under året har vi dels erbjudit stödgrupp ca en gång per månad som varit öppen för 
alla oavsett könsidentitet. Vi har också utökat stödverksamheten till att från endast innefatta 

stödpersoner som identifierar sig som kvinnor, nu även innefatta stödpersoner som identifierar 

sig som män (chatt och stödgrupp). I förhoppning att minska trösklarna för att våga ta 

kontakt och söka stöd – oavsett könsidentitet och oavsett historia. 
 

Mål 1.5: 

Löpande utveckling av vår digitala stödportal i syfte att säkerställa god tillgång till kunskap 

och verktyg i den egna läkningsprocessen samt även kunskap för närstående och 
yrkesverksamma. Vi uppskattar att antal inlägg/verktyg kommer att ha dubblerats under 

verksamhetsåret jämfört med tidpunkten för lanseringen. 

Resultat: Vid lansering innehöll Stödportalen 45 inlägg och vid slutet av året 69 inlägg. 

 
Mål 1.6: 

Fortsatt kvalitetsutveckling av stödverksamheten avseende rutiner, dokumentation och 

arbetsledning. 

Resultat: Under året har ett omfattande digitaliseringsarbete genomförts, där vi bland annat 
digitaliserat och förbättrar våra rutiner, strukturer och dokument för stödplanering, 

schemaläggning och statistikförande. Vi har också bl. a. intensifierat och modifierat våra 

strukturer för intern handledning, kopplat till respektive stödform och vi har haft möjlighet till 

en biträdande stödsamordnare – utöver ordinarie stödsamordnare – för att kvalitetssäkra det 
intensiva arbete vi genomfört under året. 

 

Huvudmål 2 - Informationsspridning 
Stöd för och kunskap kring vuxna som utsatts för sexuella övergrepp som barn är en specifik 

funktion i samhället, där Rise har en etablerad roll sedan många år. Under 2021 har Rise 

erbjudit stöd för utsatta under sammanlagt 40 år. Vi avser att under detta år på olika vis 
kommunicera och lyfta fram att detta varit 40 år av nödvändigt stöd. Det i sin tur kommer att 

ske genom en ökad allmän informationsspridning till olika målgrupper i samhället, men också 

genom ett antal specifika aktiviteter under året. Både utåtriktade till allmänhet och 

yrkesverksamma samt till utsatta som ännu inte funnit Rise eller vågat/kunnat söka stöd. Vi 

avser också anordna aktiviteter för Rise befintliga medlemmar, då de är kärnan som gör att 
Rise fortsatt lever vidare som stödförening. 

 

Mål 2.1: 

Kommunikativa aktiviteter såsom debattartiklar, pressreleaser, artiklar och uppsökande 
verksamhet gentemot media. 

Resultat: Vi har deltagit i en radiointervju och två debattartiklar under året. Vi har använt oss 

av en egen sida på My Newsdesk för att enkelt nå ut till media, vilket var något som visade sig 

för tidskrävande för den organisatoriska kapacitet vi har. 
 

Mål 2.2: 

Konkreta aktiviteter såsom bland annat en konferens under hösten riktad mot 

yrkesverksamma, en ljusmanifestation för allmänheten, picknicks på olika orter i landet för 
medlemmar i Rise och mycket annat. Vi har en större levande aktivitetsplan under året som 

kommer att ändras och utvecklas beroende på tillgång till finansiering och personella resurser. 

Resultat: Vi genomförde en nationell medlemspicknick i juni som gick av stapeln dels digitalt, 

samt med fysiska träffar i Stockholm, Varberg, Göteborg, Malmö och Uppsala. Under året 
anordnade vi flera naturvandringar för våra medlemmar på olika orter i landet och vi 

anordnade även Rise-dagen, en stor konferens med föreläsningar, samtalspaneler och 

personliga berättelser. Dagen spelades in och filmerna kommer att ha ett värde – och kunna 

ses – under lång tid framöver. 
 

Mål 2.3:  

Fortsatt informationsspridning om Rise till enheter i samhället som vi ser möter vår målgrupp 

och där vår målgrupp finns. Exempelvis vårdcentraler, öppenpsykiatri, gynekologer, 
tandläkare, mödravårdscentraler, barnavårdscentraler, socialtjänst/socialjourer, 

brottsofferjourer och tjej- och kvinnojourer. 
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Resultat: Vi har arbetat med uppsökande informationsspridning bland annat till olika 

vårdinstanser och vi har utbildat såväl yrkesverksamma som studenter. Under året lanserade 

vi även Rise-podden, varav dessa avsnitt till stor del riktade sig just till yrkesverksamma, för 

att ge dem en möjlighet att lära av varandra på ett tidseffektivt vis som podden med sitt 
koncentrerade format innebär. Även Rise-dagen hade många yrkesverksamma besökare som, 

tog del av inspelningarna såväl live som i efterhand. 

 

Mål 2.4: 
Nätverkande - Vi fortsätter att informera kringliggande organisationer om att vi finns och vad 

vi erbjuder. Vi bjuder också fortsatt in till informationsträffar/nätverksträffar/studiebesök för 

profession, kringliggande organisationer, politiker och beslutsfattare. 

Resultat: Vi har nätverkat i flera olika konstellationer under året och även varit i kontakt med 
politiska initiativ, såsom Fortes arbete med psykisk hälsa. 

 

Mål 2.5: 

Utbildningskoncept för olika målgrupper - Fortsatt utveckling och kvalitetssäkring av 
utbildningskoncept för olika målgrupper. Målgrupper kan exempelvis vara utsatta, 

yrkesverksamma eller närstående. 

Resultat: Under hösten påbörjades ett omfattande arbete med att ta fram utbildningskoncept 

med fokus på män som utsatts sexuellt som barn. Arbetet genomfördes inom ramen för ett 
särskilt tvåårigt projekt beviljat av Postkodstiftelsen. Vi genomförde också en stödgrupp för 

anhöriga, som även innehöll utbildande inslag, med större kunskap kan de vara ett bättre stöd 

– både för sig själva och för den som utsatts. 

 

Huvudmål 3 - Ökad finansiell uthållighet 
I takt med att antalet medlemmar och stödsökande ökar, samtidigt som vi har många 
stödsökande 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. 

 

Mål 3.1: 
Fortsatt fokus på finansiering för basverksamhet/administration/arbetsledning. 

Resultat: Under året fick vi besked om två fleråriga projekt ”Rise män” från Postkodstiftelsen 

och ”Rise unga” från Arvsfonden (med start 2022), vilket kommer att bidra till stabiliteten i 

vårt arbete över en längre period. 

 
Allt detta sammantaget såg vi skulle ge förbättrade förutsättningar för att uppnå ett ökat 

medlemsantal om minst 800 medlemmar och 200 stödmedlemmar innan utgången av 2021. Vi 

kom inte i mål med våra ambitioner med antal medlemmar, men ökade vårt antal medlemmar 

totalt med drygt 18% jämfört med året innan till 773 jämfört med 658 st. Tyvärr tappade vi 
medlemmar under året på grund av att pandemin stoppade efterfrågade fysiska träffar. 
 

Stödverksamhet tillgänglig för alla 
 

Stödtelefon 
Stödtelefonen har fortsatt varit öppen 3 gånger per vecka under året (en förmiddagstid, en 

eftermiddagstid och en kvällstid) under 1 timme/gång. Till stödtelefonen kan stödsökande 
vända sig anonymt för att tala med en stödperson som själv varit utsatt som barn. Till 

telefonen ringer medlemmar, vuxna som inte ännu är medlemmar, stödmedlemmar/ 

prenumeranter, anhöriga, yrkesverksamma, studerande med flera. 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. Den stödsökande 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- och 

övergreppsproblematik. 
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Under 2021 tog stödtelefonen emot 201 samtal vilket innebar en minskning med ca 8,5% 

jämfört med 2020 (220 samtal). Vi ser att minskningen jämfört med innan pandemin har 

fortsatt. (2019 var siffran 447). Vi tror att det kan hänga samman med att många befunnit sig 
i isolering under pandemin tillsammans med andra familjemedlemmar, vilket kan tänkas ha 

försämrat deras möjligheter till att kunna prata ostört. Det kan också vara så, att stödsökande 

valt att kontakta oss via stödchatten istället för telefon, eftersom chatten ger en större 

möjlighet till anonymitet. 

 

Stödchatt 

Under våren 2020 startade vi för första gången en stödchatt på Rise som en del av 

vår stödlinje där stödtelefon och stödmail redan ingår. Under 2021 utökades chatten 

till 5 tillfällen i veckan, varav ett tillfälle i veckan som besvarades av en stödperson 

som är man. Stödchatten ger möjlighet till större anonymitet än stödmail och 
stödtelefon. Det är också enkelt för stödsökande att avsluta chatten när som helst 

samt att chatta utan att andra behöver se eller höra. Stödchatten har visat sig vara 

ett viktigt och välkommet tillägg i vår stödverksamhet och i synnerhet med tanke på 

pandemin. Totalt togs 268 chattkontakter emot under 2021. 
 

Stödmail och meddelanden via sociala medier 
Drygt 3300 mailkontakter togs via vår centrala och lokala stödmail under 2021 samt genom 

sociala medier. Det motsvarar en ökning med ca 50% jämfört med 2020. 

 

Hemsida och sociala medier 
Genom hemsidan informerar vi om verksamheten samt ger generell information rörande 

sexuella övergrepp och dess konsekvenser, bearbetning och läkning samt juridik. Under våren 

2021 lanserades en helt ny hemsida, med anledning av att vi samtidigt lanserade Stödportalen. 
 

Facebook och Instagram används framför allt i syfte att sprida hopp för den som utsatts och 

uppmuntra till att kontakta oss för stöd. I dessa två sociala medier hade Rise i slutet av 2021 

totalt ca 2300 följare, såväl utsatta som icke utsatta. Vi har också använt oss av betalda 
annonser i dessa båda sociala medier för att sprida information om att stöd finns på Rise. 

 

Rise-podden 
2017 publicerade vi våra fyra första avsnitt av Rise-podden med teman; 

ursprungsfamiljen, skam, sexualitet och konfrontation. Sommaren 2021 lanserades 

tre nya avsnitt av Rise-podden i samarbete med Agneta Sjödin som programledare. 
I varje avsnitt deltog en panel av yrkesverksamma; 

Rättssystemet – advokat, polis och åklagare 

Vården del 1 – specialist i allmänmedicin, tandläkare och fysioterapeut 

Vården del 2 – Psykiatriker, psykolog och psykoterapeut 
 

Sedan Rise-podden först lanserades 2017 har avsnitten haft drygt 9 000 lyssningar, 

varav 4 000 sedan nylanseringen 2021. 
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Stödverksamhet tillgänglig för medlemmar   
 

Öppna ledarledda stödgrupper 
Öppna stödgrupper, dit stödsökande kan komma oanmälda samma dag, har fram tills 2020 

endast funnits tillgängliga i Stockholm. Under 2020 gjordes en digital omställning med 
anledning av pandemin och gav möjlighet att anmäla sig och delta i likadana öppna grupper 

online. Vilket också ger en möjlighet för alla att delta – oavsett bostadsort i landet. Under 

2021 har de öppna stödgrupperna varit fler till antalet och vi ser att medlemmar hittar in till 

de slutna grupperna genom att först prova de öppna.  
 

I stödgrupperna använder sig Rise av en strukturerad metod, som bland annat innehåller så 

kallade rundor.  Det är i grunden samma metod som använts sedan föreningens start 1981. 

Stödgrupperna leds av en särskilt utbildad stödperson som är medlem i Rise och själv har varit 
utsatts för incest eller andra sexuella övergrepp som barn.  

 

Under 2021 har Rise erbjudit 60 digitala öppna stödgrupper, vilket innebär 100% fler än 2020 

och den kanske mest påtagliga utvecklingsinsatsen under året. Av dessa stödgrupper har 9 
har varit öppna för alla oavsett könsidentitet och övriga har varit öppna för kvinnor. Totalt har 

175 personer deltagit i våra öppna stödgrupper. 

 

Slutna ledarledda stödgrupper 
De slutna stödgrupper Rise erbjöd under 2021 var alla digitala, vilket gjorde att de som 

utgångspunkt var öppna för alla medlemmar oavsett var i landet de bor. Vi erbjöd totalt 20 
digitala slutna stödgrupper för kvinnor, med totalt 500 besök under 2021. Flera av grupperna 

hade särskilda teman; utsatt av syskon, ofrivillig barnlöshet, kvinnliga förövare (2 grupper), 

förälder utsatt som barn, relationer, förträngda minnen (3 grupper), utsatt för gromning samt 

en stödgrupp för anhöriga. 
5 av de 20 grupperna var också knutna till lokala orter då tanken var att de senare skulle 

kunna fortsätta fysiskt efter att restriktionerna hade ändrats. Alla grupper fortsatte digitalt 

under samtliga träffar och orterna var Malmö (2 grupper), Lund (2 grupper) och Uppsala (1 

grupp). 
 

Slutna ledarledda stödgrupper för män 
2 grupper (med vardera 8 träffar) erbjöds för män under året. Många män har också använt 
sig av möjligheten till stödchatt och individuella samtal. 

 

Sluten ledarlös stödgrupp 
Under 2021 har vi haft 1 ledarlös grupp som har fått möjlighet att träffas i Rise lokaler. 

 

Individuella stödsamtal 
En förutsättning för att kunna delta i aktiviteter på Rise är att nya medlemmar får ett 

introduktionssamtal med en stödperson. Samtalet sker via telefon, zoom 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 stödsamtal 

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 på grund av tidigare trauman, då kan ett par samtal 

ensam med en stödperson vara en insats som hjälper och förbereder. 

 

Under 2021 fick vi, med hjälp av extra beviljade ”pandemimedel”, möjlighet att erbjuda extra 
bokningsbara personliga stödsamtal för medlemmar via telefon. Behovet visade sig vara 

påtagligt stort. Samtliga tider bokades upp konstant och vi fick många gånger både dubbel- 

och trippelbemanna för att möta behovet av samtal. Totalt genomfördes 382 individuella 

stödsamtal under året, varav 135 var introduktionssamtal och 247 var de extra individuella 
stödsamtalen. 
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Kurser, grupper och sociala aktiviteter 
Medlemmar i Rise erbjuds möjlighet att delta i kurser och/eller vara med i 
andra aktiviteter. Deltagandet är ofta en viktig en del i läkningsprocessen. En 

del aktiviteter är strukturerade medan andra mer syftar till att skapa 

gemenskap i ett socialt sammanhang. Även detta år påverkades av pandemin 

varför dessa aktiviteter blev färre och då i första hand genomfördes utomhus. 
• Nationell sommarpicknick i juni med fysiska träffar på flera orter samt 

ett digitalt forum för hela landet. Detta var en del av att vi under året 

lyfte intern och extern att Rise funnits i 40 år. 

• Naturvandringar i Stockholm (3 ggr med yoga), Uppsala (2 ggr med 
yoga), Malmö samt Varberg. 

• Kreativ workshop utomhus i september med tema ”ilska”, under ledning 

av en konstnär. 

• Kroppsbaserat stöd genom Trauma anpassad Yoga erbjöds online under året vid totalt 
57 tillfällen. Vissa tillfällen fungerade som introduktionstillfällen, andra var öppna för 

alla kvinnor i Rise att anmäla sig till, vissa erbjöds under sommaren och 6 tillfällen i 

samband med julhelgerna. 

• Medlemsmöte och årsmöte i april.

Läger 
Att erbjuda läger för medlemmar har varit en viktig del i Rise verksamhet sedan många år 
tillbaka. Lägren ger en möjlighet att under flera dagar vara i en trygg miljö tillsammans med 

andra och 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. Med anledning av pandemin, valde vi 
att ställa om till att erbjuda läger digitalt, där deltagarna närvarade hemifrån. Under året 

genomförde vi därför ett vinterläger med tema ”självsamhet”, där 11 kvinnor deltog. 

 

”Jag har aldrig varit med om något liknande. Det var vackert att få uppleva. Tack!” 
 

”Lägret kännetecknades av omsorg på alla tänkbara sätt om oss som deltog.” 

 

”Det gav verkligen tid till mig själv – uppgifterna var strukturerade och gav en djupare 
förändring och jag fick chans att landa i saker jag inte sett hos mig själv tidigare.” 

 

”Att få möta människor så villkorslöst, ödmjukt och helhjärtat som mötena med människor i 

Rise blir så otroligt läkande i sig.” 
 

Stödportalen 
Under våren lanserade vi för första gången Stödportalen, ett projekt unikt i sitt slag med stöd 

av Jämställdhetsmyndigheten. Syftet med Stödportalen är att bidra till ytterligare möjligheter 

för hjälp till självhjälp. På Stödportalen samlar vi kunskap, inspiration och övningar. Delvis 

sådant som vi tipsar om, såsom böcker, filmer och övningar. Men också sådant som vi själva 
producerat, exempelvis guidade naturvandringar, yogasessioner, skrivövningar, Rise-podden 

och filmer från Rise-dagen. 

 

Medlemsinformation 
Medlemmarna får regelbundet information om verksamheten genom medlemsutskick, främst 

digitala. Därutöver finns skrifter och broschyrer att beställa, som till exempel information om 

stödet i Rise, konsekvenser av sexuella övergrepp, information om deltagande i stödgrupper 
med mera. Vi säljer också ett antal olika böcker. 

 

Tidskriften Spegeln 
Rise tidskrift Spegeln ges ut till alla kategorier av medlemmar i Rise och har nu 

givits ut i 38 årgångar där varje nummer har ett eget tema. Under 2021 kom 

Spegeln ut i ett nummer och då med temat ”pappor”.  
 

Medlemsmöten 
Under 2021 genomfördes det årliga medlemsmötet i samband med årsmötet. 

Syfte med medlemsmöten är att ge medlemmar en möjlighet att i lugn och ro  
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prata igenom viktiga frågor inför årsmötet, 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. 

 

Bibliotek 
Rise har ett bibliotek med både skön- och facklitteratur, tidskrifter och filmer om vägar till 
läkning som medlemmarna kan låna. 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. 

 
 

Övriga utåtriktade insatser för att sprida information 

om Rise 2021 
 

En viktig del i Rise arbete är som nämnts tidigare att tillhandahålla såväl muntlig som skriftlig 
information och kunskap för yrkesverksamma, närstående, allmänhet och förstås 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 är: 

 
 
 

 
Under året gjorde vi precis som 2020 fortsatta insatser för att nå ut till tjej- och kvinnojourer 
vårdcentraler, psykiatri, folkhögskolor, kuratorer, socialtjänst och andra platser där 

yrkesverksamma finns som kan tänkas möta utsatta i sitt arbete. 

 

Studiebesök och möten 
Vi tog emot digitala studiebesök och föreläste för studenter på Socionomprogrammet vid 

Göteborgs universitet. Vi intervjuades även i samband med studier inom bland annat sexologi 
och kriminologi. Inga externa studiebesök under året med anledning av pandemin. 

 

Föreläsningar/kurser/aktiviteter/nätverkande med deltagande 

av Rise 
I oktober deltog personal från Rise för tredje året i 3rd Nordic Network Seminar Consequences 
of Childhood Sexual Abuse som också detta år genomfördes online. 

Vi deltog under året även i nätverk tillsammans med nxtME och Wonsa, i nätverket 

Barnkoallitionen samt i erfarenhetsutbyte med bl. a Mansjouren och föreningen MÄN. Vi 

närvarande även vid Unizons ordförande- och ledarkonferens, vid Unizons utbildningsdag 
”Samverkan och upphandling” i Göteborg samt i en hearing arrangerad av Forte kring psykisk 

hälsa. 

I september bjöds Rise Generalsekreterare Hermine Holm in till företräde hos Hennes Majestät 

Drottningen. Vid företrädet närvarade även vår biträdande stödsamordnare Gunilla Sunnros 
samt Britta Holmberg, programansvarig på Childhood. 

 

Föreläsningar/kurser hållna av Rise 
Under året föreläste vi också för bland andra Kvinnojourerna i Alingsås, Falun och Borlänge, hos 

Uppsala tjej- och transjour samt i ett samverkansprojekt mellan Perstorps Kommun 
(Socialförvaltningen), Region Skåne (VC i Perstorp) och Försäkringskassan i Skåne. Den största 

insatsen vi gjorde under året var utan tvekan Rise-dagen som spelades in till filmer som kunde 

ses både live och i efterhand online. Under dagen erbjöd vi flera viktiga föreläsningar kring den 

problematik vi arbetar med, information om Rise som förening och vårt arbete samt flera 
spännande samtalspaneler med yrkesverksamma som dels belyste konsekvenser av sexuella 

övergrepp i barndomen, dels vikten av kroppsbaserat stöd. 

 

”På Rise finns de utsatta barnen som blivit vuxna 

och idag kan sätta ord på det de inte kunde som barn.” 



  

Rise – Riksföreningen mot incest och andra sexuella övergrepp i barndomen Org.nr: 802011–0386   12 

Samarbeten, medlemserbjudanden och priser 
Även under 2021 har Rise samarbetat med Yogobe som erbjudit alla medlemmar i 

Rise kostnadsfri yoga online i upp till ett år per person. 

 
Restaurangkedjan Brödernas samarbetade med komikern och influencern Ellen 

Bergström under året och tog fram en särskild hamburgare där en del av vinsten 

tillföll en ideell organisation. Ellen valde Rise och kampanjen genererade ca 182 

000 kr. 
 

Sofie Sarenbrant, känd som deckarförfattare, släppte under sensommaren sin 

självbiografi ”Munkavle”. I samband med boksläppet gjorde Sofie Sarenbrant en 

överenskommelse med Rise om att sponsra stödverksamheten med kostnaden för en extra 
timmes stödtelefon per vecka under ett år. 

 

Våren 2021 valdes Rise till en av flera vinnare i Unizons Idépris, där vi tilldelades 25 000 kr till 

verksamheten. Priset gick till Rise för vårt initiativ Stödportalen. 
 

Media 
Rise har medverkat i följande medier under 2021: 

 
Radio 

Vår stödperson Tina Lundmark medverkade i P4 Halland den 31/3–2021 för att prata om vuxna 

som utsatts sexuellt som barn. 

 
TV och andra medier 

Filmer från Rise-dagen 1 oktober 2021 finns tillgängliga via Youtube, Vimeo och 

Stödportalen.se. 

UR Play – Flera inspelade filmer finns fortfarande tillgängliga med föreläsningar från Rise-
dagen. 

 

Debattartiklar 

Rise medverkade i debattartikel i Aftonbladet 23 september 2021 kring behovet av 
specialiserade mottagningar i vården för sexualbrottsutsatta, med ytterligare replik i Dagens 

Samhälle 24 november 2021. 

 

Styrelsens tack! 
Ett stort tack till dem som gett gåvor, bidrag och tjänster till vår verksamhet under året och 
som på så vis hjälpt oss att fortsätta hjälpa: 

 

Abizko 

Brottsofferfonden 
Fortnox 

Folkhälsomyndigheten 

Jämställdhetsmyndigheten 

Kronprinsessan Margaretas 

Minnesfond 
Stockholms Stad 

Region Stockholm 

Saldo Redovisning 

Socialstyrelsen 

Yogobe 
Ellen Bergström/ 

Restaurang Brödernas 

Sofie Sarenbrant 

 
Stockholm april 2022 

 

Styrelsen för 
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