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Förord 
Detta uppdrag har genomförts vid Göteborgsregionens forsknings- och 
utvecklingsverksamhet FoU i Väst, av forskarna Jeanette Olsson, fil dr i socialt arbete, 
med mångårig erfarenhet från kliniskt arbete inom vård, skola och omsorg, samt Anna 
Melke, fil dr i offentlig förvaltning/statsvetenskap. Jeanette har haft huvudansvar för 
uppdraget och utfört materialinsamling kring själva gruppbehandlingen. Anna har utfört 
materialinsamling kring frågan om organisatorisk hemvist. Rapporten har skrivits i 
samarbete mellan forskarna och i dialog med uppdragsgivaren representerad av Linda 
Bolander, enhetschef, och Jennie Isakzon, behandlare, båda vid ungdomsmottagningen 
Väst i Göteborg.  
 
Stort tack till alla som deltagit med tid och engagemang i utvärderingen, såväl ungdomar 
som personal och chefer. Vår förhoppning är att denna rapport bidrar till att utveckla 
regionens och kommunens stöd till målgruppen. 
 
Anna Melke och Jeanette Olsson  
 
Göteborg, mars 2019  
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Sammanfattning 
Bakgrund: På ungdomsmottagningen i Västra Göteborg erbjuds sedan 2014 en 
gruppbehandling för ungdomar 13–24 år som har utsatts för sexuella övergrepp. Den har 
formats på mottagningen med inspiration från liknande verksamheter. Fram till våren 
2018 hade 52 ungdomar tagit del av gruppbehandlingen. Göteborgsregionen, FoU i Väst, 
har under 2018 haft i uppdrag att utvärdera hur behandlingen påverkar deltagarnas 
självskattade hälsa och livskvalitet, och vad det innebär att den är förlagd till just en 
ungdomsmottagning.  
 
Metod: Alla som har deltagit i en grupp har erbjudits att besvara en enkät och de som 
deltagit under de två senaste åren har dessutom erbjudits att delta i en samtalsintervju 
och att genomföra en screening av ångest, depression och traumareaktion. Enkäten 
besvarades av 17 personer, och 12 personer deltog i samtalsintervju och screening. 
Därutöver har nio intervjuer med tolv professionella genomförts för att samla in 
synpunkter på för- och nackdelar med att erbjuda denna typ av behandling vid en 
ungdomsmottagning. Det handlar dels om personer som varit verksamma i 
gruppbehandlingen, dels om personer som möter samma målgrupp vid andra 
verksamheter i Göteborg och Stockholm. 
 
Resultat: Gruppbehandlingen har enligt ungdomarnas egen värdering varit en positiv och 
viktig del i bearbetningen av de övergrepp som de varit med om. Den har framförallt 
bidragit till att de känner sig mindre ensamma, att de känner mindre skam och att de 
utvecklat kunskap och förståelse för övergrepp och dess konsekvenser. De har också fått 
redskap att hantera sina känslor. Även om de skattar sin livskvalitet och hälsa som 
relativt låg, så är den bättre efter gruppbehandlingen. Däremot visar screeningen av 
depression, ångest och traumareaktion på höga värden både på kort och lite längre sikt.  
 
När det gäller frågan om organisatorisk hemvist menar såväl ungdomar som 
professionella att det finns fördelar med att behandlingen ges på en ungdomsmottagning. 
Det handlar framförallt om tillgänglighet och kompetens. De professionella 
respondenterna lyfter även fram nackdelar i form av att det finns ett ifrågasättande kring 
om behandlingen ligger inom ramen för ungdomsmottagningens uppdrag, och i form av 
ett avstånd till andra aktörers insatser. De efterfrågar en gemensam strategi inom region 
och kommun för vilka insatser som ska erbjudas, liksom en gemensam struktur för 
kunskapsutveckling. 

 
Slutsatser: Gruppbehandling kan vara en viktig del av ungdomars bearbetning av 
sexuella övergrepp. Att möta andra med egen erfarenhet kompletterar den individuella 
behandlingen med något unikt. Det är dock tydligt att gruppbehandling bara är en av 
många stöd- och behandlingsformer som bör erbjudas. Det finns goda argument för att 
erbjuda behandlingen på ungdomsmottagning, men det finns också argument för att de 
inte bör vara den enda aktören som erbjuder detta. Målgruppen är stor och heterogen, 
både utifrån övergreppens art och individens situation och hälsa. Därmed är det rimligt 
att förutsätta att ungdomsmottagningen är rätt vårdnivå för en del, men inte för alla och 
kanske inte på längre sikt. I framtiden skulle behandlingen vara betjänt av att ingå i ett 
större sammanhang där professionella inom kommun och region tillsammans förvaltar 
och utvecklar kunskap om stöd och behandling efter sexuella övergrepp.  
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1. Inledning – studiens design 
 

Bakgrund 
Många ungdomar har erfarenhet av sexuella övergrepp. Det visar exempelvis den 
nationella trygghetsundersökningen där en tredjedel av kvinnorna i åldern 16–24 år 
uppgav att de blivit utsatta för sexualbrott under år 2017. Motsvarande siffra för män i 
samma åldersgrupp var knappt fyra procent.1 Cirka en fjärdedel uppgav att de blivit 
utsatta för allvarliga sexualbrott2 (Brottsförebyggande rådets statistik3). Det motsvarar att 
runt 18 000 unga kvinnor och 2 000 unga män i Göteborgsregionen varje år utsätts för 
övergrepp och att 5 000 ungdomar utsätts för allvarliga sådana.  
 
Forskning visar att följdverkningarna av sexuella övergrepp är allvarliga och långsiktiga, 
framför allt vad gäller den psykiska hälsan (NCK, 2014). Ändå är det få som söker stöd 
och behandling. Det är också få som gör en polisanmälan. Under 2017 anmäldes 22 000 
sexualbrott i Sverige; de flesta av unga kvinnor. En tredjedel av dem rubricerades som 
våldtäkt. 
  
För att möta upp ungdomars behov av att få stöd efter övergrepp startades 2014 ett 
projekt på ungdomsmottagningen i Västra Göteborg (Ungdomsmottagningen Väst). 
Målsättningen för projektet var att erbjuda samtalsgrupper och individuella samtal, samt 
att arbeta med kompetensutveckling inom ungdomsmottagningarna. Gruppbehandlingen 
har vänt sig till ungdomar mellan 13 och 24 år som någon gång blivit utsatta för sexuella 
övergrepp. Samtalsgrupperna har genomförts på Ungdomsmottagningen Väst, men 
ungdomar oavsett bostadsort har kunnat delta i projektet. En grupp per termin har 
genomförts med i genomsnitt sju deltagare per omgång. Sammanlagt har 52 ungdomar 
deltagit och projektledarna, tillika behandlarna, har gjort kontinuerliga uppföljningar. 
Uppföljningarna visar på att ungdomarna uppskattar gruppbehandlingen, men synliggör 
också att en del har en svårare psykisk problematik än vad ungdomsmottagningen 
vanligtvis tar sig an. Det har lett till funderingar om var en gruppbehandling är bäst 
lämpad att erbjudas – på ungdomsmottagning och/eller av andra vårdgivare?  Våren 
2018 vände sig Ungdomsmottagningen Väst till Göteborgsregionen, FoU i Väst, för en 
extern utvärdering.  

 
 

                                                                 
1 Frågan som ställdes var: Ofredade, tvingade eller angrep någon dig sexuellt under förra året (2017)? Det kan till 
exempel handla om sexuella kränkande kommentarer i tal eller skrift eller att någon tafsat på dig, tvingat dig till en 
sexuell handling eller våldtagit dig. Det kan ha hänt hemma, i skolan, på arbetsplatsen, på internet eller på annan 
plats. 
2 Frågorna som ställdes var: Innebar händelsen eller någon av händelserna att någon tvingade eller försökte tvinga 
dig till en sexuell handling genom att hota, hålla fast eller göra dig illa på något sätt? och Innebar händelsen eller 
någon av händelserna att någon utnyttjade dig sexuellt då du sov eller var så påverkad att du inte kunde försvara 
dig? 
3 https://www.bra.se/statistik/statistik-utifran-brottstyper/valdtakt-och-sexualbrott.html 
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Syfte och frågeställningar 
Syftet med utvärderingen är att undersöka vilka effekter behandlingen har på de individer 
som deltar, att inhämta deltagares tankar om behandlingen och att resonera kring 
vårdens organisering. De frågeställningar som, utifrån uppdragsgivarens önskemål, styrt 
utvärderingen är: 

1. Hur påverkas deltagare på kort och lite längre sikt när det gäller livskvalitet, 
ångest, depression och traumareaktioner?  

2. Vilken är ungdomarnas upplevelse av att delta i gruppbehandling och av att söka 
hjälp efter övergrepp – vad är viktigt att behålla och vad behöver förändras? 

3. Vilka möjligheter och svårigheter innebär det att behandlingen genomförs på en 
ungdomsmottagning?4  

 

Metod och material 
För att få ett så stort material som möjligt utifrån de finansiella möjligheterna har 
datainsamlingen genomförts på flera sätt. För att svara på samtliga frågor ovan har 
personer som deltagit i en gruppbehandling kontaktats och erbjudits att delta i en 
samtalsintervju och/eller en enkät. De som deltog i en samtalsintervju har också erbjudits 
att genomföra en screening av nuvarande psykisk hälsa med avseende på depression, 
ångest och traumareaktion. Screeningen har genomförts i samband med intervjun och 
jämförts med de screeningar som deltagarna gjort före och efter gruppbehandlingen. För 
att svara på den sista frågan har det genomförts intervjuer med tidigare deltagare, med 
personer som arbetar eller arbetat med gruppbehandlingen, samt med personer som 
möter målgruppen på annat sätt. 
 
För att teckna en bild av behandlingen (men inte för att besvara frågorna) har 
utvärderingen även tagit tillvara på det skriftliga material som projektansvariga själva har 
samlat in under 2014–2018. Det handlar om projektrapporter 2014–2016 samt 
uppföljningar av gruppbehandlingen. Dessutom genomfördes tillsammans med ansvarig 
personal i projektet en verksamhetslogik för att beskriva målgrupp, resurser, aktiviteter 
och förväntade effekter på kort och lång sikt. 

Etiska överväganden 
Undersökningen har godkänts av etikprövningsnämnden (Dnr 728–18). De etiska 
riktlinjer som anges av Vetenskapsrådet har följts. Deltagarna har fått skriftlig och 
muntlig utförlig information om projektet och hur materialet kommer att användas. De 
har även fått information om att deltagandet är frivilligt och när som helst kan avbrytas, 
om att deltagare och verksamheter avidentifieras, och om hur materialet kommer att 
sparas. Skriftligt samtycke har inhämtats för deltagandet. Eftersom känsliga områden 
berörs har deltagarna blivit erbjudna remittering till relevant behandling vid behov. Det 
blev aktuellt för en respondent. 

 
 
 

                                                                 
4 Utvärderarna har dock inte utrett några juridiska frågeställningar om vårdnivåer, utan har utgått från de 
inriktningsdokument som finns.  
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Läsanvisning 
I nästa kapitel, det andra, ges en bakgrund till området sexuella övergrepp – hur det 
definieras, hur många som beräknas drabbas, vilka följdverkningar övergreppen kan ge 
och vad tidigare forskning visat när det gäller behandlingsmetoder. I det tredje kapitlet 
ges en bakgrund till den specifika gruppbehandlingen – hur den växt fram och hur den är 
uppbyggd. Det fjärde kapitlet beskriver de metoder som använts för att samla in och för 
att analysera data. Det femte kapitlet redovisar resultat på frågorna om hur deltagarna 
upplevt behandlingen och hur den påverkat dem. Det sjätte kapitlet redovisar resultat om 
vad deltagare och professionella anser om organisatorisk hemvist. I det sjunde och sista 
kapitlet finns slutsatser och rekommendationer.  
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2. Sexuella övergrepp 
Sexuella övergrepp och sexuellt våld 
Ungdomsmottagningen Väst har valt att använda begreppet sexuella övergrepp. Ett 
närliggande begrepp är sexuellt våld (NCK, 2014). Med dessa begrepp åsyftas ofrivilliga 
sexuella handlingar, som sker vid ett tillfälle eller vid flera. Det handlar dels om 
handlingar som riktas mot barn, av vuxna eller barn, dels om handlingar som sker mellan 
myndiga personer. Förövaren kan vara känd eller okänd. Det kan handla om situationer 
där förövaren tilltvingar sig något, eller där hen försöker tilltvinga sig något, till exempel 
samlag, beröring eller posering (ibid; Rahm, 2009). FN:s barnrättskommitté, som citeras 
av svenska myndigheter, skiljer mellan fyra olika slags sexuella övergrepp när det gäller 
barn:  

1. att förmå eller tvinga ett barn att delta i någon olaglig eller psykiskt skadlig 
sexuell aktivitet 

2. att använda sig av barn för kommersiellt sexuellt utnyttjande  
3. att använda sig av barn för framställning av ljudinspelningar eller bilder av 

sexuella övergrepp på barn  
4. barnprostitution, sexuellt slaveri, sexuellt utnyttjande i samband med resor och 

turism, trafficking (inom och mellan länder) och handel med barn för sexuella 
ändamål och tvångsäktenskap. Många barn görs till offer för sexuella handlingar 
som inte åtföljs av fysiskt tvång men som ändå är psykiskt påträngande, 
exploaterande och traumatiska.5 

Sexualbrott  
Den svenska lagstiftningen definierar att sexualbrott är när någon utsätts för en sexuell 
handling mot sin vilja eller när den som utsätts är under 15 år. Sexualbrott omfattar bland 
annat våldtäkt, grov våldtäkt, våldtäkt mot barn, sexuellt övergrepp, sexuellt utnyttjande, 
sexuellt ofredande, köp av sexuell tjänst, koppleri med flera.6  

 
I den senaste nationella trygghetsundersökningen från Brottsförebyggande rådet (Brå) 
uppgav 6,4 procent av befolkningen (16–84 år) att de har utsatts för sexualbrott under år 
2017.7 Det motsvarar en halv miljon individer. Andelen individer som svarar att de utsatts 
för sexualbrott har ökat sedan 2012. Även andelen som anger att de utsatts för allvarliga 
sexualbrott har ökat och motsvarade vid den senaste undersökningen 1,6 procent av 
befolkningen.  
 
Det är betydligt fler kvinnor än män som uppger att de har blivit utsatta för sexualbrott; 
10,7 procent av kvinnorna jämfört med 1,6 procent av männen. Allra högst är talen för 
unga personer (16–24 år) och bland dessa kvinnor anger mer än en tredjedel att de 
utsatts för något som kan klassificeras som sexualbrott. Nästan två tredjedelar anger att 
de var utsatta vid två eller flera tillfällen (Ibid).  

                                                                 
5 http://www.barnafrid.se/vald-mot-barn/sexuella-overgrepp/ 2018-01-09 
6 https://polisen.se/lagar-och-regler/lagar-och-fakta-om-brott/sexualbrott/ 
7 https://www.bra.se/statistik/statistik-utifran-brottstyper/valdtakt-och-sexualbrott.html 

http://www.barnafrid.se/vald-mot-barn/sexuella-overgrepp/
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Även antalet anmälningar har ökat under de senaste åren. Under 2018 anmäldes knappt 
22 000 sexualbrott varav en tredjedel rubricerades som våldtäkt och en tiondel handlade 
om våldtäkt mot barn under 15 år (Brottsförebyggande rådets statistik). 

Förekomst under barndomen 

Svenska studier 
Nationellt Centrum för Kvinnofrid (NCK) vid Uppsala universitet genomförde 2014 
studien ”Våld och hälsa. En befolkningsundersökning om kvinnors och mäns 
våldsutsatthet samt kopplingen till hälsa”. Den besvarades av omkring 10 000 män och 
kvinnor i åldern 18–74 år och visade att 27 procent av kvinnorna och elva procent av 
männen någon gång före 18 års ålder blivit utsatta för sexuella övergrepp. Tretton procent 
av kvinnorna och fyra procent av männen hade varit utsatta för övergrepp i form av 
samlag eller försök till samlag. I hälften av fallen var förövaren en vuxen och i hälften av 
fallen en jämnårig. Det var i stort sett bara män som var förövare. Hälften av barnen hade 
blivit utsatta en enstaka gång och hälften hade blivit utsatta upprepade gånger. 
 
Liknande resultat framkommer i den studie som genomfördes av forskare vid Lunds och 
Linköpings universitet och Stiftelsen Allmänna Barnhuset 2014 (Landberg et al, 2015). 
Undersökningen bestod av en enkät som besvarades av nästan 6 000 gymnasieungdomar 
(16–23 år). Var femte elev svarade att de varit med om övergrepp i form av att någon 
blottat sig för dem, att de övertalats, pressats eller tvingats till att onanera åt någon, ha 
sex med någon eller att någon annan försökt klä av dem eller tagit på deras könsdelar fast 
de inte ville. Det var tre gånger så vanligt att en tjej varit med om ett övergrepp än att en 
kille varit det. Allra vanligast var det bland dem som inte definierade sig som något av 
könen. Det vanligaste var att ha varit utsatt vid ett tillfälle, men 17 procent av tjejerna och 
en knapp tredjedel av killarna hade varit utsatta vid fler än fem tillfällen. Elever som inte 
bodde med båda föräldrar och som kom från lägre socioekonomisk grupp var 
överrepresenterade bland dem som varit utsatta för övergrepp. I en dryg tredjedel av 
fallen var förövaren en okänd person och lika stor andel svarade att det var en ungefär 
jämnårig som de kände eller en pojk-/flickvän (eller före detta sådan). Det var endast 
några enstaka procent som svarade att förövaren var en vuxen familjemedlem/släkting.  

Internationella studier 
Ett flertal internationella studier har gjorts för att beräkna förekomsten av sexuella 
övergrepp under barndomen. En metastudie8 som inkluderade 55 studier från 24 länder 
visade på en förekomst hos 8–31 procent av flickorna och 3–17 procent av pojkarna 
(Barth et al, 2013). En annan internationell metastudie (av 217 enskilda studier) visade på 
en genomsnittlig självrapporterad förekomst hos 18 procent av flickorna och 7,6 procent 
av pojkarna (Stoltenborgh et al, 2011). En svårighet med att jämföra olika studier är att 
definitionerna av sexuella övergrepp har varierat. Samtliga studier visar dock på att 
flickor är utsatta i betydligt högre utsträckning än pojkar.  

                                                                 
8 I en metastudie läggs flera studier (i detta fallet 55 stycken) samman. Det är möjligt att göra när det finns flera 
studier som behandlar samma fråga/problem. Metastudien gör det möjligt att få en överblick över vilka resultat och 
slutsatser som olika forskare kommit fram till, men också att analysera varför det finns eventuella skillnader. 
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Följdverkningar 
Att utsättas för sexuellt, fysiskt eller psykiskt våld kan öka risken för olika former av 
psykisk och fysisk ohälsa, på kort eller på lång sikt. I en svensk studie var posttraumatiskt 
stressyndrom (PTSD) 3–5 gånger vanligare i denna grupp, psykosomatiska symtom var 
dubbelt så vanligt och riskbruk av alkohol dubbelt så vanligt (NCK, 2014). En svensk 
studie visar att gymnasieelever som varit utsatta för sexuella övergrepp uppvisade såväl 
sämre självkänsla som hälsa. Det gällde såväl pojkar som flickor (Svedin, 2015).  
 
Sexuella övergrepp leder till ökad risk för negativ utveckling både på lång och kort sikt 
(Paolocci, 2001). Den som har utsatts för sexuella övergrepp under barndomen har ökad 
risk för att som vuxen drabbas av psykiska svårigheter som depression, ångest, fobi, 
ätstörningar eller missbruk. Också självmordsförsök har ett starkt samband med sexuella 
övergrepp som barn (Lundqvist, 2005). Andra besvär som också är vanligare bland dem 
som utsatts för övergrepp som barn är dissociation9, koncentrationsstörningar och 
ätstörningar. Det finns även en ökad förekomst av kroppsliga besvär som värk, 
underlivsbesvär och mag-/tarmbesvär (Rahm, 2009). Sexuella övergrepp kan alltså ha 
djup och långtgående inverkan på individens hälsa och i ett större perspektiv påverka 
folkhälsan (Öberg et al, 2010).  
 
Sexuella övergrepp i barndomen förekommer dessutom ofta tillsammans med andra 
svårigheter såsom familjekonflikter, separation från biologiska föräldrar, psykisk ohälsa 
och/eller missbruk hos föräldrar och fysisk misshandel. Resultaten visar att de sexuella 
övergreppen leder till ökad risk för depression och missbruk i vuxen ålder, både för barn 
som växt upp i familjer med sådana svårigheter och för barn som inte gör det. Detta kan 
bero på att de sexuella övergreppen leder till störningar i jagutvecklingen, svårigheter att 
relatera till andra och svårigheter med affektreglering10 (Molnar et al, 2001).  

Psykisk hälsa och livskvalitet hos barn och ungdomar 
Det är viktigt att även ha i åtanke att psykisk ohälsa ökar i undersökningar bland unga, 
oavsett om de har utsatts för sexuella övergrepp eller inte. Psykisk ohälsa kan betraktas 
som ett övergripande begrepp som omfattar både självrapporterade psykiska besvär, som 
oro eller nedstämdhet, och psykiska sjukdomar som hälso- och sjukvården diagnostiserar 
och behandlar (Socialstyrelsen, 2017). Sedan mitten av 1980-talet har andelen unga som 
uppger att de har återkommande psykosomatiska symtom fördubblats, och nästan hälften 
av 15-åringarna har denna typ av besvär. Det är en högre andel flickor som har dessa 
svårigheter och det är också bland dem som ökningen varit kraftigast (Folkhälso-
myndigheten, 2018). Under de senaste 30 åren har psykisk ohälsa bland barn och unga 
vuxna i Sverige ökat i större omfattning än i övriga nordiska länder. Ökningen rör såväl 
självrapporterade psykiska besvär som diagnostiserade psykiska sjukdomar (Social-
styrelsen, 2017). Sedan 1990-talet ökar andelen ungdomar som får vård för missbruk, 
ångest, depressioner, bipolär sjukdom, autism och ADHD (Socialstyrelsen, 2013). År 2011 
var det i åldersgruppen 16–24 år sju procent av männen och tio procent av kvinnorna 
som hade kontakt med psykiatrisk vård eller använde psykofarmaka (Socialstyrelsen, 
2013b).  

                                                                 
9 Innebär en slags känslomässig avskärmning, personen drabbas av overklighetskänslor och förvrängda 
sinnesintryck; röster kan tyckas långt bort, verkligheten som en film jag inte är med i.  
10 Att kunna hantera och styra sina egna känslor.  
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Självrapporterade psykiska besvär som exempelvis oro, ängslan och ont i magen är 
varningstecken för senare psykisk sjukdom och ökad risk för självmordsförsök eller 
dödsfall. Det finns också ett samband mellan tidiga självrapporterade psykiska besvär och 
senare problem med försörjning och familjebildning (Socialstyrelsen, 2013b). 
 
En svensk studie har följt upp hur det gått för ungdomar som fick skatta sin hälsa när de 
gick i gymnasiet och undersökt hur de mådde 15 år senare. Resultaten visade att 
kroppsliga symptom har ett oväntat starkt samband med psykiska problem i tonåren men 
även med fortsatta psykiska problem i vuxen ålder. Ungdomar som var deprimerade i 
tonåren har en dubbelt så stor risk att behöva sjukhusvård för psykisk sjukdom, men de 
hade också en fördubblad risk att vårdas på sjukhus för kroppsliga sjukdomar (Bohman, 
2012).  

Behandling 
De flesta som utsätts för sexuella övergrepp får inte behandling för detta. I NCK:s studie 
hade endast 5–10 procent av de kvinnor som blivit utsatta för sexuellt övergrepp under 
barndomen vid något tillfälle fått professionell hjälp av kurator, psykolog eller läkare, och 
endast någon enstaka procent av männen. Det var dubbelt så många bland de som utsatts 
för våldtäkt eller försök till våldtäkt som hade fått professionell hjälp (NCK, 2014).  

 
Behandling kan ges antingen individuellt, familjebaserat eller i grupp. För barn finns inga 
gruppbehandlingar, däremot för äldre tonåringar och vuxna. Den individuella 
behandlingen kan ske i form av stödsamtal, KBT, traumabehandling eller psykoterapi. 
När det gäller vuxna som utsatts för övergrepp i barndomen finns ett flertal meta-
analysstudier som visat att såväl individuell som gruppbehandling har god effekt på olika 
symtom som depression, ångest och PTSD (Taylor & Harvey, 2010; Peleikis & Dahl, 
2005; Callahan et al, 2004). 
 
Det finns en aktuell svensk kunskapsöversikt om stöd och behandling för barn vid 
sexuella övergrepp (Nilsson & Svedin, 2017). I den konstateras att psykologiska 
behandlingar hjälper och att vissa metoder har starkare forskningsstöd än andra. Det som 
förenar de behandlingar som har starkt forskningsstöd är att de innehåller: 

- psykoedukation om trauma och prevalens, vad trauma kan få för inverkan och om 
själva behandlingen 

- träning i känsloregleringsstrategier (till exempel avslappning, identifikation av 
känslor, kognitiv coping, imaginär exponering, in vivo exponering, kognitivt 
processande och problemlösning).   

 
Traumafokuserad KBT-behandling har starkast forskningsstöd. Författarna finner 
däremot inga studier som visar huruvida individuell, familje- eller gruppterapi är att 
föredra eller hur de ska kombineras. Däremot påtalas att det är viktigt att  
välja behandling utifrån ”barnets erfarenheter, behov och förutsättningar såsom ålder, 
typ av övergrepp/trauma, vad man söker för och vilket problem man tycker att man har”. 
För mer komplexa behov rekommenderas Individual Integrated Therapy for Complex 
Trauma som bedöms vara mindre etablerad, men ha ”lovande” forskningsresultat i de 
studier som hittills publicerats (Ibid: 47). En tidigare forskningsöversikt har också visat 
att längre behandlingstid verkar ge bättre resultat (Benuto & Donohue, 2015). 
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Svensk forskning om gruppbehandling  
I en svensk studie av 45 kvinnor som genomgick gruppbehandling vid en psykiatrisk 
öppenvårdsmottagning reducerades psykiska symtom, med störst effekt vad gäller 
depression. Resultatet visade att tidsbegränsad och traumafokuserad gruppterapi för 
kvinnor som varit utsatta för sexuella övergrepp som barn har god effekt vad gäller 
psykiska och sociala variabler (Lundqvist, 2005). En annan svensk studie om 
gruppbehandling för kvinnor som varit utsatta för våld i nära relationer visar att 
kvinnorna upplevt behandlingen som mycket värdefull. Deltagarna har fått förståelse för 
andra och sig själva genom psykoedukation11 och genom att dela berättelser. Ett annat 
värde är att inte längre känna sig lika ensam. Studien visade också att det är viktigt att 
behandlingen är tillräckligt lång och att individuell psykoterapi bör erbjudas efter 
gruppbehandlingen (Alm, 2013). 

Internationella studier om gruppbehandling 
I USA används ofta traumafokuserad gruppterapi. Längden och teknikerna kan variera, 
men resultat från studier visar att oavsett variationerna så minskar psykiska och sociala 
problem (Lundqvist, 2005). En studie från Turkiet visade att gruppbehandling signifikant 
reducerade depression, ångest och symptom av PTSD efter avslutad behandling och vid 
sex månaders uppföljning hade god effekt på depression. Gruppbehandlingen 
inkluderade tolv tillfällen och använde olika metoder såsom KBT12, narrativ terapi13 och 
psykoedukation. De deltagande kvinnorna uppfattade att det som var mest hjälpsamt var 
att känslor av stigma, isolering och skam minskade (Sayın et al, 2013).  

 
 
 

 
  

  

                                                                 
11 Psykoedukation handlar om att ge kunskap om olika svårigheter och diagnoser. Genom mer kunskap förväntas 
den som drabbas av diagnosen/svårigheten att bättre förstå vad som händer och därmed kunna skapa strategier för 
att få det som är svårt att fungera. 
12 I kognitiv beteendeterapi ligger tyngdpunkten på träning av välfungerande beteenden och av sådana sätt att 
uppfatta, tänka och känna som ger människor en realistisk bild av sig själva och sina olika livssituationer 
(Psykologiguiden). 
13 I narrativ terapi inriktar sig terapeuterna på att hjälpa människor att se sitt liv och sina problem i ett nytt ljus så att 
de kan börja berätta en annan historia om sig själva än den som tidigare gav dem problem. Terapin blir då en ny 
beskrivning av deras liv (Psykologiguiden). 

https://www.psykologiguiden.se/psykologilexikon/?Lookup=beteendeterapi
https://www.psykologiguiden.se/psykologilexikon/?Lookup=beteenden
https://www.psykologiguiden.se/psykologilexikon/?Lookup=narrativ
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3. Gruppbehandlingen vid 
ungdomsmottagningen Väst 

 

Ungdomsmottagningar i Västra Götaland  
Eftersom en av frågeställningarna handlar om den organisatoriska hemvisten ges här en 
kort beskrivning. Ungdomsmottagningen Väst är en av 54 ungdomsmottagningar i Västra 
Götalands län, och en av sex mottagningar i Göteborg. Ungdomsmottagningar finns i alla 
länets kommuner trots att de inte är en lagstadgad verksamhet (kommuner och regioner 
är inte skyldiga att erbjuda dem). Mottagningarna finansieras gemensamt av kommuner 
och regioner och drivs oftast med Västra Götalandsregionen (VGR) som huvudman.14 I 
Göteborg organiseras mottagningarna istället under kommunens individ- och 
familjeomsorg inom socialtjänsten, utom när det gäller den mottagning som finns i 
Angered som istället ingår i Angereds närsjukhus (VGR). Övriga mottagningar finns i 
stadsdelarna Centrum, Västra Hisingen, Västra Göteborg (ungdomsmottagningen Väst), 
Örgryte-Härlanda och Östra Göteborg.  
 
Det generella uppdraget för ungdomsmottagningarna beskrivs i ett länsgemensamt 
inriktningsdokument (Västkom & VGR 201815) som bland annat slår fast att  

Ungdomsmottagningen har till uppgift att på den unges uppdrag förmedla 
kunskap, ge information, stöd och behandling/tidiga insatser inom området 
sexuell, reproduktiv, psykisk och psykosocial hälsa. Ungdomsmottagningen 
ska uppmärksamma och medvetandegöra riskfyllda levnadsvanor, såsom 
riskbruk av alkohol, droger, sex, spel mm. (Västkom & VGR 2018:4) 

De vanligaste professionerna är barnmorskor och psykosocial personal (socionomer och 
psykologer), men det kan även finnas sjuksköterskor och undersköterskor och alla 
mottagningar ska ha tillgång till en läkare.  
 
Alla mellan 13 och 24 år kan söka sig till en mottagning oavsett vårdbehov; det ska vara 
en lättillgänglig verksamhet med ”låg tröskel”. Det är sedan upp till mottagningen att 
bedöma på vilken vårdnivå den unge bäst får sina behov tillgodosedda och lotsa dit. 
Mottagningen har också ett utåtriktat informationsuppdrag, till exempel gentemot skolor.   
 
Invånarna i Västra Götaland har rätt att söka vård vid vilken mottagning de vill och ska 
erbjudas en jämlik vård. Det finns dock en stor variation i tillgänglighet och vårdutbud på 
länets mottagningar, bland annat beroende på befolkningsunderlag (Björk et al 2018). 
Det finns, vad vi känner till, inte någon annan mottagning i länet som erbjuder grupper 
för dem som utsatts för sexuella övergrepp, däremot förväntas alla behandlare 
(barnmorskor, psykologer och kuratorer) fråga om sexuella övergrepp och alla 

                                                                 
14 Mottagningarna i Göteborg finansieras till 85 procent av regionen, till 15 av kommunen (Björk et al 2018:35). 
15 Det finns även lokala avtal för varje mottagning, men de grundar sig på det gemensamma inriktningsdokumentet. 
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/df5d7825-449b-
42aa-a613-e6d0ef0d19e2/Inriktningsdokument%20Ungdomsmottagningar%202018-2022.pdf?a=false&guest=true 
 

https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/df5d7825-449b-42aa-a613-e6d0ef0d19e2/Inriktningsdokument%20Ungdomsmottagningar%202018-2022.pdf?a=false&guest=true
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/df5d7825-449b-42aa-a613-e6d0ef0d19e2/Inriktningsdokument%20Ungdomsmottagningar%202018-2022.pdf?a=false&guest=true
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mottagningar ska vid behov erbjuda individuell samtalsbehandling. All personal ska 
också känna till att det finns möjlighet för ungdomar som varit utsatta att delta i en grupp 
vid Ungdomsmottagningen Väst, och berätta om den när de träffar utsatta ungdomar. Det 
finns ingen länsgemensam statistik över hur många besökare som faktiskt får frågan om 
sexuella övergrepp, som anger att de utsatts för sexuella övergrepp eller som får 
samtalsstöd för detta.      

 
Uppdraget att erbjuda behandlande insatser berörs på några olika ställen i inriktnings-
dokumentet (ibid 2018, se även föregående sidas citat): 

Alla unga har utifrån ett rättighetsperspektiv rätt till information, kunskap, 
stöd och behandling inom ungdomsmottagningen. En psykosocial, 
psykologisk och medicinsk helhetssyn ska prägla verksamheten. (rubrik 3, 
övergripande mål) 
 
Insatser vid ungdomsmottagning: 
• rådgivande, stödjande och behandlande arbete på mottagningen, 

individuellt eller i grupp  
• erbjuda adekvat kunskap om sexualitet 
• arbeta med ungdomars fysiska och psykiska utveckling samt 

kroppsuppfattning och självbild  
• uppmärksamma ohälsa och erbjuda korttids råd, stöd, motiverande 

/bearbetande samtal kring sociala problem, psykisk ohälsa samt risk- och 
missbruk 

• göra bedömningar, tidiga insatser och korttidsbehandling vid lindrig 
psykisk ohälsa (ej läkemedelsbehandling), inom ramen för 
ungdomsmottagningens profil som lättillgänglig lågtröskelverksamhet. 
(insatser under rubrik 5.3) 

 

Andra aktörer som erbjuder stöd och behandling 
Ungdomsmottagningen är en av flera aktörer som erbjuder stöd eller behandling för den 
som utsatts för sexuella övergrepp. Här ges en kortfattad beskrivning av detta 
sammanhang. 

Kommunala verksamheter 
Socialtjänsten har det yttersta ansvaret för att alla som vistas i kommunen får det stöd de 
behöver, oavsett ålder. De har även ett särskilt ansvar för att barn och ungdomar växer 
upp under gynnsamma förhållanden. En ung person i Göteborg kan vända sig till 
socialkontoret (dagtid), till socialjouren eller fältgruppen (kvällar och helger). En sådan 
kontakt kan leda till insatser som råd och stöd eller utredning om mer omfattande 
insatser. Det finns, såvitt vi vet, inte några särskilda stöd- eller behandlingsinsatser för 
just sexuella övergrepp som erbjuds inom socialtjänsten i stadsdelarna. Däremot finns 
några specialiserade verksamheter som erbjuder stöd vid sexuella övergrepp eller våld i 
allmänhet: 

• Mikamottagningen som vänder sig till den som har fått ersättning för sex, som 
skadar sig med sex och/eller varit utsatt för människohandel med sexuella 
ändamål. Erbjuder samtal, stöd och praktisk hjälp till exempel i kontakt med 
myndigheter eller kring rättegång. 
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• Stödcentrum för brottsutsatta som är en samtalsmottagning som vänder sig till 
den som bor i Göteborg och blivit utsatt för ett brott (exempelvis våldtäkt). 
Erbjuder stöd- och krissamtal och information om rättsprocessen.  

• Kriscentrum för kvinnor (från 18 år) som vänder sig till dem som utsatts för våld 
i en relation. Erbjuder samtalsstöd enskilt och i grupp. 

• Kriscentrum för män (från 18 år) som vänder sig till dem som utsatts för våld i en 
relation. 

• Barnahus som är en samverkan kring barn vid polisanmälan om våld eller 
sexuella övergrepp. Socionomen på Barnahuset erbjuder krisstöd till barn. 

• Medlingsverksamheten utgör ett stöd när brottsutsatta vill ha en dialog med 
förövaren. 

 
De ungdomar som går i grundskola eller gymnasium kan vända sig till elevhälsans 
kurator och skolsköterska för att få stöd och hjälp. Även om elevhälsans uppdrag är 
uttryckt så att det främst ska handla om förebyggande och hälsofrämjande arbete handlar 
det även om att utföra de individuella åtgärder som krävs för att elever ska uppnå 
kunskapskraven. Det gäller inte minst de elever som lever i utsatta situationer (Skollagen 
2010:800; Skolverket u.å.:1416). Även annan skolpersonal, särskilt lärare, kan utgöra 
viktiga stödpersoner på ett generellt plan. 

Hälso- och sjukvård 
De mottagningar som specialiserat sig på sexuella övergrepp är: 

• Sexualmedicinskt centrum – Pilen som erbjuder samtal för dem som har 
erfarenhet av sex mot sin vilja, sex mot ersättning, sex som självskadebeteende 
och internetrelaterad sexuell utsatthet; 13–24 år. 

• Mottagning för unga män (MUM) som är en samverkan mellan sjukvård och 
Göteborgs stad och bland annat erbjuder samtalsstöd till dem mellan 18 och 30 
år. 

 
Det finns även en i regionen fastställd medicinsk riktlinje (HS 2017–0031717) för hur en 
patient som utsatts för akut sexuellt övergrepp ska handläggas. Det handlar exempelvis 
om medicinsk vård, spårsäkring, orosanmälan och kontakt med mottagningens kurator. 
Detta sker på sjukhusets gynekologiska akutmottagning. I övrigt ska det finnas en 
generell kompetens att möta målgruppen. Vårdcentraler liksom psykiatriska 
mottagningar,18 förväntas ta emot ungdomar som söker stöd och behandling efter 
sexuella övergrepp, till exempel utifrån somatiska besvär eller utifrån depression, ångest, 
posttraumatiskt stressyndrom eller sömnsvårigheter. Vårdcentraler ansvarar för att göra 
en första bedömning och för att ge stöd, råd och korttidsbehandling vid lindriga 
symptom/svårigheter, medan psykiatrin ansvarar för mer omfattande eller specifika 
insatser. Remittering från vårdcentral till psykiatri kan exempelvis motiveras utifrån att 
ungdomen har en atypisk eller komplex symptombild, samsjuklighet eller när patienten 
inte svarar på behandling (HS 2017–00163). Problem med tillgänglighet till vård vid 
                                                                 
16https://www.skolverket.se/sitevision/proxy/publikationer/svid12_5dfee44715d35a5cdfa2899/55935574/wtpub
/ws/skolbok/wpubext/trycksak/Blob/pdf3286.pdf?k=3286 
17https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/32358/Handl%C3%A4ggning%20vid%20
akuta%20sexuella%20%C3%B6vergrepp.pdf?a=false&guest=true 
18 Det finns sju barn- och ungdomspsykiatriska mottagningar (BUP) i Göteborg och cirka 15 vuxenpsykiatriska 
öppenvårdsmottagningar som drivs i offentlig regi eller som har avtal med regionen. Det finns 64 vårdcentraler 
(offentliga eller med vårdavtal). Källa: 1177.  

https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/32358/Handl%C3%A4ggning%20vid%20akuta%20sexuella%20%C3%B6vergrepp.pdf?a=false&guest=true
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/32358/Handl%C3%A4ggning%20vid%20akuta%20sexuella%20%C3%B6vergrepp.pdf?a=false&guest=true


   

17 
 

Gruppbehandling för unga som utsatts för sexuella övergrepp 

psykisk ohälsa har uppmärksammats under senare år och satsningar har gjorts för att 
åstadkomma en förbättring. Några vårdcentraler ingår i ett pilotprojekt där de fått extra 
resurser att ta hand om barn och unga med psykisk ohälsa i åldrarna 6–18 år. Dessa 
vårdcentraler har fått resurser för att anställa psykologer eller psykoterapeuter, socionom 
och medel till ytterligare en tjänst. Huvudinriktningen är korta 
behandlingsinterventioner. Under senare år har det också öppnat en psykiatrisk 
öppenvårdsmottagning för unga vuxna (18–28 år). Den statistik som redovisas av 
Sveriges Kommuner och Landsting pekar på att tillgängligheten rent generellt (inte 
specifikt för sexuella övergrepp) är fortsatt begränsad i såväl primär- som 
specialistvården i Västra Götalandsregionen. Inom barn- och ungdomspsykiatrin var det 
exempelvis 61 procent som förra året fick en första bedömning inom vårdgarantins 90 
dagar och 53 procent som fick en fördjupad eller påbörjad behandling inom ytterligare 90 
dagar.19 Ungefär en tredjedel av patienterna i åldern 18–30 år fick ett första besök i 
primärvården inom sju dagar.20  
 
Det finns såvitt vi vet inte någon vårdcentral eller psykiatrimottagning i länet som 
specialiserat sig på behandling för sexuella övergrepp, varken enskilt eller i grupp. 
Däremot har Västra Götalandsregionen exempelvis under många år utbildat psykologer i 
traumafokuserad KBT, som är en av de metoder som kan vara relevanta efter sexuella 
övergrepp. Det finns inte någon tillgänglig information om var denna kompetens idag 
finns, det vill säga vilka vårdcentraler och öppenvårdsmottagningar som erbjuder 
behandlingen.21 
 

Ideell sektor 
Det finns flera aktörer inom ideell sektor i Göteborg som erbjuder stöd och behandling för 
den som varit utsatt för sexuella övergrepp.  

• Humlegården som vänder sig till kvinnor som kvinnor som utsatts för sexuella 
handlingar mot sin egen vilja. Samtal och stödgrupper som leds av personer 
med egen erfarenhet, samt självbearbetande aktiviteter såsom yoga, skrivande, 
målning. 

•  RFSL erbjuder kris- och stödsamtal. 
 
Det finns även aktörer som erbjuder samtalsstöd, men inte specifikt utifrån sexuella 
övergrepp. Ett exempel är Stadsmissionens ungdomskurator. Slutligen finns ett antal 
aktörer som erbjuder stöd på avstånd. Kvinnofridslinjen är en nationell stödtelefon för 
kvinnor som utsatts för sexuellt, eller annat, våld. Det finns inte någon liknande för män 
som utsatts (däremot om de är förövare: Preventell). Det finns även andra organisationer 
som erbjuder möjlighet att prata/chatta/mejla såsom BRIS, Brottsofferjouren, Killfrågor, 
Rise, Storasyster, Tillsammans, Terrafem, Tjejjouren Väst och Tjejzonen.  

 

                                                                 
19 Se statistik på www.vantetider.se/Kontaktkort/Sveriges/BUP/ 
20 https://www.vantetider.se/Kontaktkort/Vastra-
Gotalands/Forstalinjen?year=2018&month=all&gender=null&unitId=null 
21 Kommunikation med Kompetenscentrum för psykisk hälsa (2019-03-20). 

http://www.vantetider.se/Kontaktkort/Sveriges/BUP/
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Gruppbehandlingen startade som ett projekt 
Den gruppbehandling som idag ges vid Ungdomsmottagningen Väst i Göteborgs stad har 
vuxit fram sedan 2014. De som varit involverade i utvecklandet av behandlingen beskriver 
att drivkrafterna varit: 

- En nyanställd medarbetare som hade erfarenhet av att jobba med sexuella 
övergrepp. 

- Viljan hos denna medarbetare att utveckla en behandling eftersom det inte fanns 
någon sådan i staden. 

- Stöd hos enhetschef att utveckla behandling. 
- Tillgängliga finansiella resurser i form av statliga medel (PRIO, Uppdrag psykisk 

hälsa 2014–16).  

Mål 
Det övergripande målet vid start var att erbjuda utsatta ungdomar stöd i ett tidigt skede, 
för att öka den psykiska hälsan bland unga samt minska omfattande negativa 
konsekvenser som ofta är en effekt av att ha blivit utsatt för sexuella övergrepp. I en 
förlängning förväntades det även bidra till samhällsekonomiska vinster. Med minskad 
psykisk ohälsa avsågs: 

- mindre ensamhets-, skam- och skuldkänslor 
- ökad insikt och medvetenhet om sexuella övergrepp 
- ökad möjlighet till konstruktiva bemästringsstrategier 
- stärkt självkänsla. 

Projektet handlade även om kunskapsspridning 
Två samtalsbehandlare har varit ansvariga för att hålla i gruppbehandlingen, men också 
för att sprida kunskap om sexuella övergrepp och om den specifika behandlingen till 
andra ungdomsmottagningar. Därmed fanns även förhoppningar om att ungdomarna i 
högre grad skulle mötas av kunskap oavsett vilken personal de inledningsvis träffade. 
Behandlarna var även ansvariga för uppföljning och utvärdering, medan deras chef skulle 
ha en samordnande och styrande roll. En behandlare, som även var initiativtagare, har 
funnits med under alla år och även agerat projektledare. Ytterligare tre behandlare har 
arbetat i projektet och ersatt varandra under 2014–2018. Samtliga behandlare har varit 
socionomutbildade och de har fått handledning av en psykolog i fristående verksamhet. 
 
En representantgrupp skapades hösten 2017 och träffades tillsammans med 
projektledaren en gång i månaden fram till slutet av 2018. Den bestod av representanter 
från andra ungdomsmottagningar i staden (tre barnmorskor/sjuksköterskor och tre 
socionomer/psykologer) samt HälsUM som är ungdomsmottagningarnas utåtriktade och 
förebyggande arbete (till exempel på skolor). Syftet med gruppen var att systematisera ett 
slags ”ambassadörsarbete” gentemot övriga mottagningar. Representanterna blev extra 
insatta i ämnet sexuella övergrepp och förväntades sprida det vidare och därmed försäkra 
att kunskap om ämnet och om gruppen spreds. De inventerade också kompetensbehov 
bland personalen för att planera för framtida utbildningsinsatser. Representantgruppen 
var i januari 2019 vilande. 
 
Sedan projektets start har det funnits en styrgrupp för projektet. I nuläget ingår två 
enhetschefer från Ungdomsmottagningen Väst och Olskroken samt projektledaren, och 
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de träffas tre gånger per termin. Styrgruppens uppdrag är att ta beslut kring ekonomi och 
personal. 

Samverkan och samarbete 
I arbetet med att sprida kunskap om sexuella övergrepp och om att behandlingen finns 
har behandlarna under årens lopp haft kontakt med Göteborgs övriga 
ungdomsmottagningar, Mikamottagningen och Stadsmissionen. De har även haft kontakt 
med andra verksamheter, som exempelvis Sexualmedicinskt centrum, Närhälsan, 
Gynekologisk mottagning vid Sahlgrenska sjukhuset, Stödcentrum för brottsutsatta vid 
Göteborgs stad, skolhälsovården samt kvinno- och tjejjouren.  
 
Samarbete har också uppstått med enskilda behandlare i länet som haft gruppdeltagare 
som sina klienter/patienter. Det finns inte någon permanent struktur för hur 
samverkan/samarbete ska utformas eftersom det inte finns några befintliga 
professionella strukturer för dem som specialiserat sig på sexuella övergrepp/sexuell 
utsatthet varken i staden, länet eller Västra Götalandsregionen. Behandlarna har 
identifierat ett behov av att få ingå i ett större specialiserat sammanhang, men det har 
inte varit möjligt att utifrån en ungdomsmottagning skapa ett sådant.  

Finansiering 
Gruppbehandlingen har fortsatt att vara ett projekt, det vill säga det har inte funnits 
någon långsiktig finansiering eller något arbete där gruppbehandlingen blir en del av en 
större helhet på lokal, regional eller nationell nivå. Med hänvisning till #metoo tilldelade 
Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd i maj 2018 två miljoner kronor ”som en 
engångssatsning till ungdomsmottagningarna i Göteborg för att påbörja arbetet med stöd 
till ungdomar som utsatts för våldtäkt eller sexuella trakasserier” (Pressmeddelande 
HSN). Dessa medel avsattes för att stärka gruppbehandlingen. Två nya behandlare 
anställdes i slutet av 2018 och från hösten 2019 och våren 2020 kommer därför två 
parallella grupper att kunna genomföras. Vad som händer därefter är oklart. 

Behandlingens upplägg 
Behandlingen har ett tematiskt upplägg och bygger på flera behandlingsformer: 

a) kognitiv beteendeterapi 
b) narrativ terapi 
c) relationell terapi (att träffa andra förväntas ha en läkande effekt) 

 
Den som deltar i gruppbehandlingen bör även ha en individuell samtalskontakt. Till en 
början var det något som uppmuntrades, men sedan våren 2017 har det tydligare 
betonats att det är önskvärt. Det kan ske med en kurator eller psykolog på en 
ungdomsmottagning, eller med en behandlare någon annanstans. I vissa fall då det har 
varit svårt att få tillgång till parallell behandling har kursledarna också haft individuella 
samtal, men det är något som de försöker undvika.  
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Behandlingen består idag av 15 träffar som var och en har ett tema. 

 
 
Det finns möjlighet att göra vissa anpassningar beroende på vad behandlarna tycker 
passar gruppen, vad deltagarna önskar och vad som visar sig behöva tid under träffen. 
Det kan handla om att lägga mer eller mindre tid på exempelvis relationer, känslor, 
tankar och kroppen. Behandlarna försöker utveckla innehållet på teoretisk grund utifrån 
vad som visat sig ha effekter på PTSD-symptom. Det finns tankar om att utveckla de delar 
som handlar om anhöriga ännu mer, till exempel att deltagarna får i uppgift att ställa 
frågor inför eller efter träffen.  
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Målgrupp 
Behandlarna gör en bedömning i varje enskilt fall av huruvida en ungdom alls bör delta i 
gruppbehandling, liksom huruvida ungdomen passar in i en viss grupp. Fram till 2018 
genomfördes endast en grupp per termin. Bedömningen bygger på en analys av sådant 
som funktionsförmåga, affektreglering/behov av stabilisering, sökorsak, andra pågående 
behandlingar, psykisk hälsa med mera.  
 
Det ställs inga särskilda krav på att ungdomarna ska ha upplevt en viss form av sexuella 
övergrepp (se föregående kapitel för definition) under någon specifik period i livet. För 
några kan det således handla om en enstaka händelse i närtid, och för andra kan det 
handla om kontinuerliga övergrepp under uppväxten. För några kan det handla om 
övergrepp av en partner, för andra om övergrepp som utförts av en familjemedlem och för 
ytterligare andra om handlingar som utförts av en för dem okänd förövare. Behandlarna 
lägger stor vikt vid gruppsammansättningen och försöker se till att det finns minst två 
deltagare i gruppen som har likartade erfarenheter. Ibland kan behandlarna ta beslutet 
att en ungdom får vänta till nästa omgång. Behandlarna gör också via inskrivningssamtal 
en bedömning av att ungdomen mår tillräckligt bra för att klara av att delta. Det handlar 
om att ungdomen ska: 

- Vara motiverad 
- Kunna delta vid samtliga tillfällen 
- Ha resurser att komma alla gånger med eller utan stöd 
- Ha en individuell samtalskontakt 
- Ha de sexuella övergreppen som ett av de främsta problemområden som hen 

behöver arbeta med.  
- Inte ha psykos, och inte pågående allvarlig ätstörning som kan förvärras av 

gruppbehandlingen. Inte heller ha för omfattande svårigheter med närvaro och 
dissociation, det vill säga att inte kunna tala om eller lyssna på andra utan att 
hamna i för allvarliga dissociativa tillstånd.   

 

Tidigare uppföljningar av projektet 

Olika material har samlats in 
Behandlarna har använt en rad olika sätt för att följa upp hur deltagarna upplever 
gruppterapin och hur de påverkas av den. Det handlar både om egenhändigt 
konstruerade uppföljningar som genomförts vid sista träffen (enskilt i skrift och 
gemensamt muntligt) och standardiserade frågeformulär. Ett av de senare är Kasam, 
vilket står för Känsla av sammanhang och är ett vedertaget instrument inom svensk 
sjukvård (Antonovsky et al, 2005). Motiveringen till att använda Kasam var att en 
verksamhet som utgjorde förebild (Hopp i Stockholm) använde det, men behandlarna 
tyckte att det var svårt att dra några slutsatser av resultaten. Det ansågs inte rimligt att 
förvänta ett förändrat resultat efter så kort tid.  

 
De muntliga utvärderingarna vid sista tillfället består av ett antal citat, liksom 
minnesanteckningar i punktform. Materialet vittnar om flera positiva saker såsom att 
ungdomarna nu tycker att de förstår sig själva och sina känslor bättre, att de kan hantera 
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sina upplevelser på ett annat sätt och att det varit positivt att få träffa andra som varit 
med om liknande saker.   
 
Den feedback på upplägget som framkommer i dessa utvärderingar handlar om att det 
borde vara fler än tio träffar, vilket det också blev. Av de skriftliga formulären 
framkommer att deltagarna är mycket nöjda med det mesta, men att det finns en viss 
variation i hur stor förändring de upplever eller hur angelägna samtalsämnena varit. 
Undantagsvis känner sig någon udda, till exempel på grund av sexuell läggning. Det 
samlade intrycket är att deltagarna känner sig mycket stärkta av gruppbehandlingen. När 
de efterfrågar att något ska förändras handlar det om att få mer fördjupning, mer tid. 
 
Efter ett tag la behandlarna till ytterligare formulär för att få feedback på hur varje träff 
uppfattades. De använde sig då av de enkla skalor som har utformats av bland annat den 
amerikanska psykologen Scott Miller, och som används av flera aktörer i Västra Götaland, 
både kommuner och sjukvård (Miller et al 2012). Det är dels en skala som mäter hur 
deltagarna upplevt gruppen (GSRS), dels en skala som mäter hur personen mår (ORS). 
Skalorna användes endast under en begränsad tid. Anledningen var att den som hade 
introducerat dem slutade och att uppföljningen uppfattades ta mycket tid, utan att det gav 
användbar information. 
 
Sedan höstterminen 2016 har tre validerade instrument använts före och efter 
behandling: Beck Anxiety Index scale (BAI) för att skatta ångest (Beck & Steer, 1990), 
Beck Depression Inventory (BDI) för att skatta depressiva symtom (Beck et al, 1996) och 
Traumareaktioner 26 frågor (TR26) för att mäta ungdomarnas reaktioner på trauman 
(Enhetshälsa i Sverige, u.å.22).  
 
Slutligen erbjöds ungdomen under de första åren ett uppföljande samtal efter ett par 
månader. Det var dock inte något som dokumenterades. Av tidsskäl erbjuds inte längre 
dessa samtal på rutin, utan bara till dem som hör av sig. De som vill kan få träffa en av 
behandlarna vid ytterligare två tillfällen. 

Deltagare 
Sammanlagt har 52 personer deltagit i grupperna fram till sommaren 2018. Medelåldern 
har varit 20 år, men det finns en spridning i ålder från 15 till 26 år. Även om 
behandlingen vänder sig till alla oavsett könstillhörighet är det i stort sett bara kvinnor 
som har deltagit. Behandlingen har genomförts på Ungdomsmottagningen Väst, men 
ungdomar oavsett bostadsort har kunnat delta i projektet. De allra flesta har varit skrivna 
i Göteborg, men deltagare har också kommit från andra kommuner. 

  

                                                                 
22 http://www.tf-kbt.se/wp-content/uploads/2014/08/Traumareaktioner-26-fr%C3%A5gor.pdf 

http://www.tf-kbt.se/wp-content/uploads/2014/08/Traumareaktioner-26-fr%C3%A5gor.pdf
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4. Metod för datainsamling och 
analys 

Samtalsintervju med enskilda deltagare 
Det centrala materialet i den här rapporten består av samtalsintervjuer med deltagare i 
avslutade gruppbehandlingar. Ett urval av de personer (n=29) som deltagit i en grupp 
från hösten 2016 till våren 2018 tillfrågades om att delta i en individuell samtalsintervju. 
En avgränsning till dessa år gjordes eftersom behandlingen då haft samma upplägg 
(under de första åren genomfördes justeringar) och det användes samma 
screeninginstrument för att följa upp ett antal indikatorer på psykisk hälsa.  
 
Behandlarna skickade frågan om att delta i ett sms till ungdomarna och i sms:et framkom 
att en studie skulle genomföras för att ta reda på mer om hur gruppbehandlingarna 
fungerar och kan utvecklas. I sms:et ställdes frågan om de kunde tänka sig att forskaren 
fick höra av sig till dem för att berätta mer och eventuellt boka tid för en intervju. Tre av 
deltagarna kontaktades inte därför att de hade skaffat hemligt nummer. En påminnelse 
skickades ut till dem som inte hörde av sig inom ett par veckor, med undantag från 
personer som behandlarna visste hade flyttat, för närvarande mådde mycket dåligt eller 
hade gjort ett tydligt avslut.  
 
Sexton personer svarade att forskaren fick ta kontakt, men två personer svarade sedan 
inte och två tackade vid kontakt nej med hänvisning till att de hade fullt upp och svårt att 
hinna med en intervju. 
 
Respondenterna fick välja var de ville träffas. De flesta (nio personer) valde att ses på 
ungdomsmottagningen, och övriga intervjuades på forskarens arbetsplats. Den kortaste 
intervjun varade i 23 minuter och den längsta i 55 minuter. Intervjuerna har 
transkriberats i sin helhet. Intervjuerna fördes sedan över till Nvivo23 där de kodades och 
tematiserades.  
 
När citat redovisas i rapporten har de, för läsbarhetens skull, rensats från onödiga ord 
som ”så”, ”typ” och ”liksom”. Även oavslutade meningar som inte tillför något har tagits 
bort. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                 
23 Ett program för kvalitativ dataanalys 
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Samtalsintervjuns respondenter 
 

 

Kön 12 kvinnor 
 

Ålder 5 personer var 17–20 år  
7 personer var 21–24 år 
 

Sysselsättning 1 person var sjukskriven 
2 personer studerade på gymnasienivå 
3 personer studerade på universitet 
2 personer var arbetssökande 
4 personer yrkesarbetade 
 

Tidpunkt för gruppterapi 2 personer deltog 2014–2016 
8 personer deltog 2017 
2 personer deltog 2018 
 

Annan behandling samtidigt 10 personer fick parallell behandling 
2 personer fick inte parallell behandling 

 

Enkät 
För att ge chans till alla deltagare (n=52) att medverka i undersökningen användes även 
en anonym webb-enkät. Av de personer som deltagit i en grupp 2014–2016 (n=23) fanns 
aktuella telefonnummer till ungefär hälften. De kontaktades av de två gruppbehandlarna 
vid Ungdomsmottagningen Väst via sms med information om studien, samt länk till en 
enkät. Även de personer som fick förfrågan om att delta i en samtalsintervju fick länk till 
enkäten. 17 personer svarade på enkäten, vilket motsvarar en svarsfrekvens på 33 procent 
av samtliga deltagare, men ungefär hälften av dem som kontaktades.  

 
Enkäten innehöll 22 frågor. Frågorna handlar om deltagarnas uppfattning om 
gruppbehandlingen och om hur den har påverkat dem med avseende på livskvalitet och 
hälsa. Det finns däremot inga frågor om själva övergreppet. Frågorna om hälsa och 
livskvalitet är hämtade från tidigare forskning och validerade instrument som till exempel 
återfinns i olika svenska studier (NCK, 2014), i WHO:s QOL-BREF-formulär (WHO, 
1996) och i Brunnsviken Brief Quality of life scale. Det senare formuläret är valt för att 
det är kortare än det ursprungliga QOLI, har lika god reliabilitet och validitet och är 
normerat för svenska grupper (Lindner et al, 2013; Lindner et al, 2016). Enkätsvaren 
lades sedan in i SPSS24 för deskriptiva analyser.  
 
 
 
 
 

 

                                                                 
24 Ett program för kvantitativ analys 
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Enkätens respondenter 
 

 

Kön 16 kvinnor 
1 annat 
 

Ålder 3 personer var 17–20 år  
7 personer var 21–24 år 
7 personer var 25–27 år 
 

Tidpunkt för gruppterapi 8 personer deltog 2014–2016 
6 personer deltog 2017 
2 personer deltog 2018 
1 personer mindes inte vilket år  
 

Annan behandling samtidigt 13 personer fick parallell behandling 
4 personer fick inte parallell behandling25  

  

Screening 
De personer som genomförde en samtalsintervju har erbjudits att även genomföra 
ytterligare en screening med tre av de instrument som använts av behandlarna: BAI, BDI 
och TR26. Samtycke har inhämtats för att jämföra den nya screeningen med de som 
gjordes före och efter gruppbehandling. Formulären fylldes i vid intervjutillfället och 
forskaren tittade igenom dem för att kunna återkoppla resultatet. I det fall där någon 
visade sig må mycket dåligt försäkrade sig forskaren om att det fanns ett professionellt 
stöd kring personen, som denne uppfattade vara tillräckligt. Om det inte fanns bad 
forskaren om lov att kontakta personens nätverk, vilket hände i ett av tolv fall. Ytterligare 
tre personer påvisade alarmerande ohälsa, men kring dem fanns ett adekvat stöd. 
 
Det innebär att det funnits potential att få tre mätpunkter för ångest, depression och 
traumareaktioner: före behandling, direkt efter behandling samt vid intervjutillfället, 
vilket inföll 6–24 månader efter avslutad gruppterapi. Alla tolv tackade ja till att göra 
ytterligare en screening, men det saknades data från tidigare screeningar för några av 
dem. Det innebär att det finns tre screeningar för nio personer när det gäller depression 
och ångest, och för elva personer när det gäller traumareaktioner. 

Intervjuer med yrkesverksamma 
Uppdragsgivaren gav förslag på 15 personer som skulle kunna ha intressanta inspel i 
frågan om för- och nackdelar med att lägga denna typ av insats på en 
ungdomsmottagning istället för inom till exempel en vårdcentral eller en 
specialistmottagning. Så många intervjuer rymdes inte inom budgetramen, och därför 
kontaktades ett urval. Detta gjordes inte utifrån någon särskild urvalsmetod, utan 
forskaren eftersträvade en blandning av verksamheter. Nio intervjuer genomfördes, med 
tolv personer. Tre intervjuer genomfördes på telefon. Intervjuerna har inte spelats in, 
utan forskaren tog anteckningar under samtalet. Intervjuerna varade mellan 30 och 90 
minuter beroende på hur insatt personen var i studieobjektet.  
                                                                 
25 En person hade deltagit år 2015, tre personer hade deltagit år 2017. 
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De som intervjuades var två behandlare, chefer på enhets- och områdesnivå inom 
ungdomsmottagningen i Göteborg, en psykolog på ungdomsmottagningen som tidigare 
deltagit i projektet, behandlarnas handledare, en kurator vid Stödcentrum för 
brottsutsatta i Göteborgs stad, en barnmorska vid projektet Pilen vid sexualmedicinskt 
centrum/VGR, en barnmorska vid gynekologakuten/VGR, en behandlare vid Wonsa26, 
samt, slutligen, en behandlare vid Ersta Hopp27. De två senare verksamheterna erbjuder 
liknande behandlingar i Stockholm. 

Metodologiska reflektioner 
Det var en fördel att använda olika datainsamlingsmaterial. För att nå så många som 
möjligt av tidigare deltagare så användes både enkät och samtalsintervju som 
datainsamlingsmetod. Särskilt samtalsintervjuerna har gett ett fylligt material. Det var 
dock endast 17 av 52 deltagare (en knapp tredjedel) som svarade på enkäten, vilket gör att 
detta material får hanteras med försiktighet. En svaghet med enkätdesignen är att det inte 
går att urskilja huruvida det är samma personer som också deltagit i samtalsintervju.  
 
Det är också svårt att veta hur representativa respondenterna i samtalsintervjun kan 
sägas vara för deltagarna i stort. Det finns en variation i materialet som indikerar att 
respondenterna erfarit olika slags övergrepp, har olika ålder och deltagit vid skilda 
tidpunkter. Samtidigt saknas det riktigt kritiska röster i materialet. Det bör noteras att 
alla respondenter var angelägna om att genom intervjun ge stöd åt gruppbehandlingen 
eftersom de ansåg att den varit till hjälp i bearbetningen av övergreppen.  

 
Det är alltid svårt att nå alla potentiella respondenter. Behandlarnas bedömning är att de 
som tackat nej till att forskaren kontaktat dem framförallt är personer som velat gå vidare 
efter behandlingen och inte ha mer kontakt med gruppen eller behandlarna, men även 
personer som mått för dåligt för att orka genomföra en intervju.  

 
  

                                                                 
26 World of no sexual abuse, www.wonsa.se. 
27 http://www.erstadiakoni.se/sv/Ersta-Hopp/. Drevs tidigare som Stockholm Hopp. 

http://www.wonsa.se/
http://www.erstadiakoni.se/sv/Ersta-Hopp/
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5. Hur upplever deltagarna 
behandlingen och hur 
påverkas de? 

 
Det här kapitlet inleds med att beskriva deltagarnas syn på behandlingen och hur de har 
påverkats av den. Svaren är hämtade från intervjuer och enkäter. Vid citat står E för enkät 
och S för samtalsintervju, medan efterföljande siffra är en markering av individ. I den 
andra delen av kapitlet redovisas hur deltagarna skattar sin hälsa och livskvalitet idag och 
före behandling. Där ingår resultat från enkäter, intervjuer och screening. 

Deltagarnas upplevelser  
Enkäten innehöll en fråga om vad de tyckte om behandlingen i sin helhet. Alla ger ett 
positivt omdöme: de allra flesta tycker att det var ”mycket bra”, resterande att det var 
”bra”. Även de som deltog i samtalsintervju var positiva till gruppbehandlingen. Det finns 
ett antal teman som återkommer i berättelserna om vad som varit betydelsefullt. Det 
framkommer också några förslag om vad som skulle kunna göras ännu bättre. 

Att få träffa andra gör en mindre ensam 
Det allra största tema som framkommer i såväl enkät som samtalsintervju är känslan av 
att vara mindre ensam.  

Det har varit bra för mig att få upptäcka att det finns verkliga personer som 
varit med om liknande upplevelser som jag har haft. Att det inte bara blir ett 
talesätt – "du är inte ensam" – utan att jag konkret får uppleva att jag inte är 
det. (E 2) 

Upplevelsen är att de för första gången berättar om det de varit med om för människor 
som verkligen förstår vad de gått igenom. En del har pratat med andra, till exempel 
anhöriga, vänner eller terapeut, om det de varit med om, men en del har inte gjort det. 
Oavsett vilket, är det något annat att dela med personer som har egen erfarenhet.  

Man kanske någonstans själv måste ha en liknande erfarenhet för att faktisk 
förstå. För helt plötsligt när man satt och pratade om det här så kändes det 
inte alls konstigt längre. Man kände inte lika stor skam att prata om det, utan 
det var helt okej. (S 4) 

Att få sätta ord på sina upplevelser, vilka känslor det väckt och hur det påverkar dem 
beskrivs som centralt. 

Jag tror att det allra viktigaste är att man får ett utrymme att prata fritt och 
känna allt som rör [övergreppet]. Jag tror allt från att faktiskt få sätta ord på 
vad som hände till att få prata om alla känslor runt omkring det, och prata om 
hur det påverkar ens relationer, hur det påverkar en i vardagen. (S 6) 

Trots att deltagarna varit med om olika slags övergrepp och i olika omfattning upplever i 
stort sett alla att de känner igen sig i varandra och känner en gemenskap med varandra. 
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För en del blir hela gruppen som en slags vänskapsrelation och några fortsätter att träffas 
efter att gruppen avslutats. 

Jag kom efter skolan och så kunde jag krypa upp i hörnet med en filt och en 
kopp te. Sitta och prata. Och vi pratade om väldigt svåra saker, men på rasten 
[…] kunde man helt plötsligt börja prata om något helt annat. Så det var 
väldigt mysigt och väldigt avslappnat. Det här stället… det här rummet, var 
liksom vår säkerhet. Om jag hade haft en svår vecka kunde jag komma hit, jag 
kunde sitta här. Och gemenskapen också… sitta och prata med andra. (S 3) 

Ökad kunskap och förståelse 
Deltagarna är överlag mycket nöjda med upplägget på träffarna, både de som svarat på 
enkäten och de som intervjuats. Innehållsmässigt har behandlingen bidragit till ökad 
kunskap om vad sexuella övergrepp är, vilka reaktioner de kan leda till hos den som har 
utsatts och verktyg för att hantera dem. En del önskar ännu mer av sådan information, 
inte minst om hur övergreppen kan påverka livet efteråt, till exempel med avseende på 
sexualitet. Kunskapen förmedlas både av behandlarna och av deltagarna. Att lyssna på 
andra och att själv berätta ger nya perspektiv och det blir även möjligt att exempelvis dela 
copingstrategier med varandra.  

Att kunna dela sina historier och kunna få empati för sig själv via andras 
trauman. Att höra andra reagera på mina trauman fick dem att kännas med 
den tyngd de faktiskt har, jag kunde inte minimera dem längre. (E 8) 

Många lyfter i positiva ordalag fram behandlarnas förmåga att få alla att känna sig 
trygga i gruppen som en grundläggande förutsättning för att våga delta. De beskriver 
behandlarna (kursledarna) som vänliga, öppensinnade, lugna, kunniga, respektfulla och 
förstående. Många berättar att de var nervösa inför att delta i en gruppbehandling, men 
att de tack vare behandlarna kom över det och klarade mer än de förväntade sig. Det var 
jobbigt, men bra. De kände sig också stärkta av varandra genom feedback och bekräftelse, 
inte bara när många berättar om samma sak utan även när de berättar vad de andras 
berättelse väcker för känslor. 

Det behövde inte bli jättepersonligt, men [behandlarna] släppte ändå in alla 
väldigt bra och liksom kände av rummet väldigt mycket. Det kändes som att 
man aldrig blev pushad över sina gränser, men ändå utmanad att prata om 
grejer som är jobbiga. (S 6) 

Det tillfälle som lyfts fram av många både som viktigast och svårast är när de i detalj ska 
berätta om övergreppet. Det är tungt att berätta och det är tungt att lyssna. Ett förslag 
som framförs är att dela upp det till två tillfällen. Ett annat moment som många lyfter 
fram som viktigt är att skriva ett brev till sig själva och till förövaren.  
 
Generellt tycker de om de olika övningar som ingår, särskilt dem där de tycker att de får 
en ökad förståelse för hur kroppen reagerar och varför. De ser att övningarna bidrar till 
att öppna upp i gruppen och till att vila från pratandet en stund.  

Att få berätta om det som har hänt, prata om och känna känslor, prata om 
kroppens reaktioner och hur det känns i kroppen, att beskriva våra vanligaste 
tankar och känna hur det känns när en har dem nära ansiktet respektive 
längre ifrån, att få måla om hur vi känner och mår, att få skriva ett brev till 
förövaren och ett till oss själva, osv. Allt detta och mycket mer var jättebra för 
mig. (E 4) 
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En del berättar att även om de inte klarade att göra övningen där och då, eller när de var 
skeptiska till en övning eller hemläxa, så väcktes ibland ändå viktiga tankar som de 
återkommer till efteråt. Alla tilltalas inte av alla övningar, men de ser att de är 
meningsfulla för andra och föreslår därför inte att något ska tas bort. Tvärtom vill många 
ha mer tid till övningar och olika teman; mer tid för att komma in i övningen men också 
gärna fler och tätare träffar. Det finns förslag på att behandlingen ska pågå under ett helt 
år och det finns förslag om att erbjuda återträff efter några månader. Det har de svårt att 
organisera på egen hand. Andra förslag som framkommer är att lägga till ännu fler fysiska 
övningar och att övrig tid få ha något i händerna, till exempel en boll, när man pratar eller 
lyssnar. En del önskar också att de fått ännu mer tid till att prata om framtiden; om 
sexualiteten, om relationer och om hur det är att leva med erfarenheten på lite längre sikt. 
Någon har som förslag att bjuda in en person som kan berätta om sin egen erfarenhet av 
det. 

Gruppens sammansättning  

Gruppstorlek, ålder och kön 
Alla är nöjda med att det varit 6–9 deltagare i gruppen. Fler riskerar att göra det till en 
föreläsning och färre att göra det alltför intimt. Ingen hade erfarenhet av att det fanns 
med en kille bland deltagarna och de allra flesta känner sig osäkra på om det hade 
fungerat. En del menar att de nog inte vågat eller velat delta då. Ålderssammansättningen 
tycks ha varierat i grupperna; ibland var de lika i ålder, ibland fanns ett åldersspann på ett 
tiotal år. Oavsett så tycker de att det fungerat väl. 

Erfarenheter av olika typer av övergrepp 
Överlag visar enkät och intervjuer att det fungerar bra att blanda personer med olika 
övergreppserfarenheter i samma grupp. Det fanns ungdomar som varit med om 
övergrepp under barndomen, en del av dem hade varit utsatta av familjemedlemmar eller 
släktingar, men flertalet hade varit utsatta under tonåren av jämnåriga eller äldre män, 
antingen av personer de kände eller av okända. För en del handlade det om 
överfallsvåldtäkter. Men även om de allra flesta tycker att det går att hitta generella 
likheter i gruppen så poängterar också någon att det är viktigt att inte trycka för mycket 
på det – varje övergrepp är unikt och för någon är själva efterdyningarna värre än det som 
hände. Det är en balansgång att se både det unika och det generella. Det poängteras också 
att det känts avgörande att det fanns någon eller några vars erfarenheter liknade ens 
egna. Annars är risken att en känner sig ännu mer ensam, istället för att känna 
samhörighet.  
 
Det finns också flera som lyfter att olikheterna kan utgöra ett problem, även om många 
resonerar kring både för- och nackdelar. Det handlar då om att det kan vara svårt för den 
som varit med om något som skiljer sig markant från övriga berättelser; det kan vara 
svårt att spegla sig i andra, men också att exempelvis hantera det faktum att man trots allt 
mår bättre än någon som varit med om ett mindre omfattande övergrepp. Det handlar 
också om att det blir svårhanterligt när deltagarna har för olika psykisk hälsa.  
 
Några menar också att det vore bra om de som utsatts för övergrepp i familjen hade en 
egen grupp, eftersom den erfarenheten skiljer sig så mycket från att bli utsatt av en 
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partner, kompis eller vid överfall. Det kan kännas mer skamligt att berätta om sådant som 
skett inom familjen när det blir en avvikelse från övriga berättelser.  
 
Eftersom en nackdel med gruppbehandling kan vara att det blir för krävande att 
exponeras för andras berättelser så tillfrågades de hur de såg på det. Samtliga tyckte att 
det var mer givande än krävande att ta del av andras berättelser och att dela sina egna 
upplevelser med de andra. De tyckte att det var svårt att berätta och lyssna, men att det är 
viktigt att gå igenom övergreppen i detalj för att sedan kunna gå vidare.  

Att läsa upp var jättejobbigt för att … det är väldigt personligt, men det var 
just det som var så skönt i gruppterapin för att då fick man ut det till ett gäng 
andra tjejer… Liksom, luften blev renare i rummet.  Så det var väldigt skönt, 
men väldigt jobbigt. (S 11) 

Behandlingens omfattning 
De allra flesta tyckte att längden på träffarna, drygt två timmar, var lagom. Flertalet 
tyckte också att antalet träffar var lagom, men en stor andel hade velat ha fler träffar. Det 
finns förslag om att behandlingen ska pågå under ett helt år och det finns förslag om att 
erbjuda återträff efter några månader. 

Det enda negativa med den var ju att det var så kort tid, att det bara var 
fjorton gånger. För det var så bra och hjälpte så mycket så det hade varit 
positivt om man kanske kunde träffas lite mer eller kanske i slutet bara träffas 
en gång i månaden eller en gång varannan månad. Men att man ändå följde 
upp lite. (S 11) 

Andra uttrycker att gruppbehandlingen är en del av behandlingen som de behöver, men 
att den behöver kompletteras med annan behandling och att de därför tycker att längden 
var tillräcklig.  

Jag skulle inte säga att man blir färdigrehabiliterad efter gruppterapin, men 
just att den fyller syftet att vara en första möjlighet att få öppna upp både för 
sig själv och andra och ha det som en första bas i förståelse kring vad som har 
hänt och hur man kan jobba med [det] ... så tyckte jag nog ändå att det var en 
ganska bra längd. (S 6) 

Gruppbehandlingen som en del av en mer omfattande behandling 

Stöd till anhöriga 
För ungefär hälften av dem som deltog i samtalsintervju erbjöds även en träff för 
anhöriga. De tror att det var ett viktigt inslag för dem som gick (utom för någon enstaka 
partner som var för insatt redan och fann nivån för allmän, övriga tyckte det var 
”jättebra”) och att det kanske hade behövts en stödgrupp som träffades fler gånger. Några 
tror att det hade varit bra för exempelvis deras mamma om det hade funnits en sådan, 
både för att få träffa andra anhöriga, för att lära sig mer och för att känna sig trygga med 
att deras dotter fick bra stöd. Någon kände däremot att det inte var aktuellt att fråga sina 
anhöriga.  

Parallell individuell behandling  
En viktig justering som gjorts av gruppbehandlingen över tid är att det införts ett krav på 
att deltagarna även ska ha en individuell behandlare som de träffar, antingen på en 
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ungdomsmottagning eller någon annanstans. De allra flesta svarar att de haft en sådan, 
både de deltagare som svarar på enkät och de som intervjuats individuellt. Det har till 
exempel skett hos kurator eller psykolog på ungdomsmottagningen, Mikamottagningen, 
Stödcentrum för brottsutsatta och barn- och ungdomspsykiatrin. Det framkommer inte 
alltid varför de inte hade någon sådan kontakt, men några gör en reflektion att det kanske 
hade varit svårt att hinna med. 

Tror det skulle vara obligatoriskt. Jag upplevde att jag skulle behövt det, men 
också svårt att hinna med om en har 100 % sysselsättning. (E 11) 

Av kommentarerna i enkäten framgår att den individuella behandlingen innebar olika 
många besök och olika innehåll. Flera tycks ha fått individuella samtal varje vecka, men 
andra mer sällan. En del använde behandlingen till att prata om det som hände där, 
andra till att prata om det som inte fick plats där. De flesta uttrycker sig positivt om den 
parallella behandlingen och flera av dem som inte hade en sådan har nu en 
samtalskontakt, men som framgår av citatet nedan finns även de som inte tycker att de 
fått tillräckligt stöd, varken då eller senare. 

Jag gick parallellt i psykoterapi, vilket också har hjälpt mig mycket. Kanske 
mer i förhållande till att se vilka mönster jag lever mitt liv efter och hur de kan 
ha uppstått. Gruppbehandlingen tycker jag gav mig mer konkreta strategier 
för att tänka och agera kring sexuella övergrepp och jobba med stigmat som 
omger att vara utsatt för ovanstående. Har även haft läkemedelsbehandling 
under tiden för gruppbehandlingen. (E 5) 

Flera berättar att de har fortsatta vård- och samtalskontakter och beskriver hur 
gruppbehandlingen fyller vissa behov, men inte andra och inte för alla. För några blir 
gruppbehandlingen startskottet för att inse att de behöver fortsätt stöd. Det kan handla 
om stöd i vardagen, eller stöd att bearbeta andra händelser än det sexuella övergreppet. I 
flera fall beskrev deltagarna att de fått hjälp och stöd från gruppbehandlarna när de 
behövde söka mer vård, exempelvis från psykiatrin. Det fanns dock de som upplevde att 
de haft svårt att få det stöd de behöver. 

Jag hade några få individuella samtal. Vi träffades väldigt få gånger och vi 
hann inte prata om mycket alls. Jag kunde inte fortsätta kontakten då 
gruppsamtalen var slut, vilket jag blev mycket besviken över då jag inte visste 
detta innan jag skulle träffa samtalskontakten. Jag vill uttrycka att det har 
varit extremt svårt att få professionell hjälp. Det är nu 2018 och jag har 
fortfarande inte fått någon riktig hjälp från sjukvården. Undantaget var tio 
samtal som jag själv bekostade hos en psykoterapeut, men jag kunde inte 
fortsätta på grund av ekonomiska skäl.… Jag har blivit runtskickad eller 
hamnat mellan stolarna då jag inte mått "tillräckligt dåligt". (E 9) 

Upplevda effekter på hälsa och livskvalitet 

Hantera känslor – minskad skuld och skam 
Både i enkäter och intervjuer berättar deltagare att de genom behandlingen fått hjälp att 
bearbeta och hantera sina känslor. Det gör att skammen kan minska, liksom känslan av 
skuld – en ökad tro på att övergreppet inte var deras eget fel, en känsla av att gå med 
”rakare rygg”. De beskriver en ökad förståelse för, och empati inför, sig själva. En 
förstärkt känsla av att ha rätt till sina känslor och sin kropp. 
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Jag känner mig väldigt stolt över att jag [deltog], och jag känner att jag vann 
väldigt mycket på att göra det också. Och förlorade ingenting alls på det, som 
jag trodde från början. Jag trodde att det skulle vara träffar som skulle vara 
jättejobbiga och att jag kanske skulle vara den som inte vågade säga någonting 
alls. […] Jag har väl vunnit över mina egna skamkänslor, kan man väl säga. 
För nu, efter att ha gått i den här gruppen, så känner jag att om jag vill så hade 
jag kunnat prata om det utan att jag känner mig äcklig eller dum. (S 4) 

En del beskriver hur de mådde allt bättre av att delta och att gruppbehandlingen, som för 
personerna i citaten nedan, upplevdes som en reell vändpunkt. De upplever att 
deltagandet bidrog till att komma vidare i livet; att de kunde släppa taget om det som 
hänt och klara vardag, relationer, arbete och studier. 

Varje gång jag kom därifrån så var det som att jag var tio kilo lättare. Innan 
var det panikångestattacker var och varannan dag. Det var ju depression. Jag 
var sjukskriven i ett år och jag höll på med droger och alkohol och hela köret. 
Men efter det så har jag inte känt något behov av det, för det är som att man 
bara blir väldigt mycket lättare och man har inte den här tunga stenen med sig 
hela tiden. Så att det har vart lättare att blicka framåt. (S 11) 
 
Jag fick mer energi och kraft till att ta mig an mina studier och tro mer på 
mina egna förmågor, när jag såg att de andra tjejerna kämpade och klarade 
sina liv också. Min inställning till vad jag klarar av förändrades. Ibland mådde 
jag sämre efteråt för att minnen väcktes till liv och gjorde ont. Oftast kunde jag 
ta upp de känslorna och tankarna vid nästa tillfälle vi sågs. (E 5) 

Denna positiva förändring beskrivs också av en del när de får frågan om hur de mått efter 
att behandlingen avslutades. 

På det hela har min psykiska ohälsa på grund av övergrepp och våldtäkt 
mycket mindre roll i mitt dagliga mående. Behandlingen inspirerade mig att 
hjälpa andra och kunna vara till stöd. (E 11) 

Flera hänvisar också till strategier eller insikter som de fick under behandlingen och som 
de fortfarande använder eller tänker på. Några fick också vänner som de fortsatt att 
umgås med. 

… men också (tillfälligt) ökad oro och ångest 
Samtidigt berättar många också att de under gruppbehandlingen fick ökad ångest. För en 
del personer handlade det om de känslor som väcktes av att börja ta tag i något som de 
inte alls bearbetat, som i citatet nedan, men det kan också handla om att andra saker 
inträffade såsom en polisutredning. 

Mitt sätt att hantera det här var att jobba. Det var verkligen mitt sätt att 
hantera, att inte behöva känna de känslorna. Jag gillar att förstå mig på allt, 
men de här känslorna var så massiva och stora och jag vågade inte ens peta på 
dem, för det kändes som att om jag skulle göra det, så skulle jag explodera. (S 
1) 

I enkäterna svarar de flesta att måendet försämrades i början av behandlingen, som 
väckte upp starka känslor, men att det sedan blev bättre. I slutet av behandlingen menar 
många att de mådde bättre, men att det ibland gick upp och ner mellan träffarna.  

Först mådde jag sämre, traumat blev för nära inpå och det blev kämpigt att gå 
dit och prata om det. Med tiden blev det bättre än vad det någonsin varit för 
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att vi alla blev uppmuntrade och uppmanade att fortsätta bemöta våra egna 
och andras trauman. (E 12) 

De reflekterar också över att det kanske var oundvikligt att tillfälligt må sämre.  

Det försämrades ibland under behandlingsgången, men förbättrades för det 
mesta och jag mår mycket bättre nu. Man måste rengöra såren innan de läker. 
(E 14) 

Det är bara en person i enkäten som svarar att hon i slutändan mådde sämre. Några 
svarar att behandlingen inte innebar någon försämring alls, utan bara förbättring. För en 
del blir själva dagen som träffarna sker på en utmattande dag, och en del behöver även 
vila dagen efter för att komma igen. Någon annan beskriver hur behandlingen väckte så 
starka reaktioner att det föranledde lång sjukskrivning och benämner själv sina känslor 
som post-traumatiskt stressyndrom (PTSD).  

[Jag kände] mig bara exalterad eller vad man ska säga, för att sätta mig ner 
och äntligen få prata med människor som varit med om samma sak som mig, 
men också som är redo och göra det, på något sätt. Men jag visste ju inte vad 
jag gav mig in på. Jag var ju inte beredd på min reaktion. (S 1) 

Stor självskattad ohälsa, men viss förbättring när de tänker tillbaka 
I enkäten finns en fråga om den fysiska hälsan: Om du tänker på din kroppsliga hälsa, 
hur många dagar den senaste 30-dagarsperioden skulle du säga att den inte varit god 
(pga sjukdom, kroppsliga besvär eller skador)? Det är en fråga som finns med i flera 
större undersökningar i Sverige och där 15 dagar eller mer bedöms som gränsen för när 
någon har ohälsa. I den nationella folkhälsoenkäten (Folkhälsomyndigheten 201428) 
rapporterade 17 procent av kvinnor i åldern 16–29 år sådan ohälsa. Bland deltagarna som 
svarat på enkäten är det hälften som rapporterar ohälsa 15 dagar eller mer under de 
senaste 30 dagarna. Det är dock ett mycket litet material, vilket innebär att det inte går att 
dra några generella slutsatser utifrån dessa svar.  

 
I enkäten efterfrågades också hur de upplever sin hälsa, så som de själva definierar 
begreppet. En av enkätfrågorna innebar att de skulle tänka tillbaka på tiden innan 
behandlingen och skatta hur de uppfattade sin hälsa då. På enkätfrågan Om du tänker 
tillbaka på din hälsa innan du genomgick gruppbehandlingen, hur nöjd var du med din 
hälsa då? med en femgradig skala från mycket nöjd till mycket missnöjd, svarade ingen 
att de är mycket nöjda eller nöjda. Några svarade att de var vare sig nöjda eller missnöjda, 
men de flesta svarade att de var missnöjda eller mycket missnöjda. Medelvärdet 
motsvarade svaret ”missnöjd”. För att försöka utröna om de upplevde någon förändring i 
sin hälsa ställdes även frågan Hur nöjd är du nu med din hälsa? med samma skala. Inte 
heller i nuläget upplevde då någon sig vara mycket nöjd, men en tredjedel svarade att de 
är nöjda och ungefär lika många att de var missnöjda. Bara en person var mycket 
missnöjd, och några var varken eller. Medelvärdet motsvarar svaret ”vare sig missnöjd 
eller nöjd”. Det innebär att de i snitt har rört sig ett steg uppåt på skalan, men att de 
fortfarande skattar att de har problem med sin hälsa. Utifrån dessa frågor syns alltså en 
viss positiv förskjutning, men det är ändå så att det är en grupp som inte är nöjd med sin 

                                                                 
28 Data hämtad 2019-01-27 från databasen Folkhälsodata på Folkhälsomyndighetens hemsida. http://fohm-
app.folkhalsomyndigheten.se/Folkhalsodata/pxweb/sv/B_HLV/B_HLV__bFyshals__bbaFyshalsallman/HLV_Allmant_halsotillstand_al
der.px/table/tableViewLayout1/?rxid=87b75600-e9c4-4837-97da-bb2e40f1bb5f  

http://fohm-app.folkhalsomyndigheten.se/Folkhalsodata/pxweb/sv/B_HLV/B_HLV__bFyshals__bbaFyshalsallman/HLV_Allmant_halsotillstand_alder.px/table/tableViewLayout1/?rxid=87b75600-e9c4-4837-97da-bb2e40f1bb5f
http://fohm-app.folkhalsomyndigheten.se/Folkhalsodata/pxweb/sv/B_HLV/B_HLV__bFyshals__bbaFyshalsallman/HLV_Allmant_halsotillstand_alder.px/table/tableViewLayout1/?rxid=87b75600-e9c4-4837-97da-bb2e40f1bb5f
http://fohm-app.folkhalsomyndigheten.se/Folkhalsodata/pxweb/sv/B_HLV/B_HLV__bFyshals__bbaFyshalsallman/HLV_Allmant_halsotillstand_alder.px/table/tableViewLayout1/?rxid=87b75600-e9c4-4837-97da-bb2e40f1bb5f
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hälsa. Genom kommentarerna framgår att det för en del handlar om övergreppen, men 
någon skriver också uttryckligen att det inte handlar om dem. Andra orsaker som nämns 
är somatiska besvär. 
 

 

Figur 1. Självskattad hälsa hos enkätdeltagarna. De har besvarat frågorna: Om du tänker tillbaka på din 
hälsa innan du genomgick gruppbehandlingen, hur nöjd var du med din hälsa då? och Hur nöjd är du nu 
med din hälsa?  

Livskvaliteten upplevs bättre idag än före behandlingen, men låga värden 
Motsvarande frågor finns i enkäten om livskvalitet. Även dessa är tagna från nationella 
enkäter och lämnar till den som svarar att definiera begreppet livskvalitet. Det vanligaste 
svaret på hur livskvaliteten var innan behandlingen är mycket dåligt och några svarar 
dåligt. En person svarar att den var bra och en tredjedel att den varken var bra eller dålig. 
Medelvärdet blir motsvarande svaret ”dålig”.  
 
När de svarar hur livskvaliteten är nu så har en positiv förskjutning skett: ingen svarar att 
den är mycket dålig, men det är fortfarande flera som tycker att den är dålig eller varken 
bra eller dålig. Det är dock flera som svarar bra och även två som svarar mycket bra. För 
alla utom en person har livskvaliteten ökat. Medelvärdet motsvarar svaret ”varken bra 
eller dålig”. 
 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Mycket missnöjd Missnöjd Vare sig nöjd
eller missnöjd

Nöjd Mycket nöjd

Innan behandlingen Nu



   

35 
 

Gruppbehandling för unga som utsatts för sexuella övergrepp 

 

Figur 2. Självskattade livskvalitet hos enkätdeltagarna. De har besvarat frågorna: Om du tänker tillbaks 
på din livskvalitet innan du genomgick gruppbehandlingen, hur tycker du att din livskvalitet var då? och 
Hur tycker du att din livskvalitet är nu? 

Bland kommentarerna framkommer att deltagarna förknippar sin låga livskvalitet med 
psykisk ohälsa och ensamhet. Förutom depression, oro, stress och ångest nämns 
missbruk, självskada och ätstörning. De förknippar på samma sätt en ökad livskvalitet 
med att de fått hjälp för sådana problem, genom gruppbehandlingen och annan 
professionell hjälp både från sjukvård och socialtjänst. Hopplöshet har bytts mot hopp. 
 
I enkäten ingick också frågorna i Brunnsviken Brief Quality of life scale, ett 
standardiserat livskvalitetstest om hur de uppfattar sin fritid, lärande, kreativitet, hur de 
ser på livet, vänner och sig själva (http://bbqscale.com). Varje fråga ger ett antal poäng, 
vilka kan summeras för att få ett medel- och medianvärde att jämföra med svenska 
gymnasieungdomar (60 respektive 63 poäng). Två tredjedelar av deltagarna skattar sig då 
lägre än ungdomar i allmänhet, medan en tredjedel skattar sig högre. Det är stor variation 
mellan den deltagare som skattar sig lägst (21 poäng) och den som skattar sig högst (92 
poäng). Det område där de skattar sig lägst är synen på sig själva29. Högst skattar de sina 
vänner och vänskap.30 

Screening för ångest, depression och traumareaktion 
Alla som deltog i en samtalsintervju screenades också ånyo med de tre instrument som 
använts under gruppbehandlingen. Dessa resultat jämfördes med tidigare screeningar.  

Fortsatt stor psykisk ohälsa enligt mätningarna 
När deltagarna skattar sin nuvarande ångestnivå (BAI) hamnar de flesta på ett 
medelvärde som motsvarar ”moderat ångest”. Ett par personer har mild ångest och flera 
har svår ångest. Det går inte att se några förändringar varken före, efter eller vid 
uppföljning med avseende på medelvärden – ångestnivån är ungefär densamma. På 
individnivå varierar resultaten, utan att det går att se något mönster.  
                                                                 
29 Påståendet som skattades var: Jag är nöjd med mig själv som individ: jag tycker om och respekterar mig själv.  
30 Påståendet som skattades var Jag är nöjd med vänner och vänskap: jag har vänner som jag umgås med och 
som stöttar mig (så många vänner som jag vill ha och behöver). 
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Instrumentet som skattar traumareaktioner och dissociation (TR26) ger ett liknande 
resultat: värdena blir relativt höga och förblir så både efter behandlingen och vid 
uppföljningen. Det är stora variationer mellan individer. När det gäller depression (BDI) 
skattar deltagarna sina nuvarande symtom så att de flesta hamnar på värden som 
motsvarar svår depression. I genomsnitt blir värdet något bättre vid sista 
behandlingstillfället, men vid uppföljningen är det på samma nivå som före.  
 
Vid en analys på individnivå blir det tydligt att de personer som skattar högst svårigheter i 
de tre testen också berättar om andra svårigheter i livet som kan förklara de höga 
värdena. Av dessa fyra personer är det två som blivit utsatta för nya övergrepp efter 
gruppbehandlingen, två som har diagnosen emotionellt instabil personlighetsstörning 
(även kallad borderline) och en som har diagnos inom autismspektrumtillstånd. Alla 
utom en av de fyra hade vid intervjutillfället en pågående behandling som de uppfattade 
som adekvat.31  

 
 
 
 
 

 
  

                                                                 
31 I enlighet med de etiska reglerna och i samråd med deltagaren tog forskaren därför kontakt med ungdomens 
professionella nätverk för att uppmärksamma att hon behövde mer stöd.  
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6. Organisatorisk hemvist 
 
En av undersökningens frågeställningar handlar om var i vårdsystemet en sådan här 
gruppbehandling bör erbjudas – är ungdomsmottagning rätt plats? I så fall utifrån vilka 
argument? Finns det några risker med att den ligger på denna vårdnivå? Här redovisas 
dels svar från intervjuer med professionella som antingen varit delaktiga i behandlingen, 
eller som arbetar med målgruppen inom andra verksamheter. 

Vad är styrkan med att förlägga behandlingen på 
ungdomsmottagning? 

Professionellas synpunkter 

En neutral plats 
Alla som har intervjuats ser fördelar med att erbjuda gruppbehandlingen på 
ungdomsmottagningsnivå och de lyfter fram många olika sådana. Det handlar till 
exempel om att ungdomsmottagningen är en neutral plats, till skillnad från specialistvård 
eller ett socialtjänstkontor.  Till ungdomsmottagningen kommer de allra flesta utan att de 
har några identifierade problem. Därför behöver ingen känna sig uttittad eller hamna 
bland personer som är mycket sjukare än de själva, vilket kan vara skrämmande.  

En plats för ungdomar där det är naturligt att prata om sexualitet 
Ungdomsmottagningen beskrivs som en plats där ungdomar, enligt verksamhetens egna 
uppföljningar, generellt känner sig lyssnade på och där personalen är specialiserad just på 
att träffa unga personer, vilket är en särskild kompetens. En annan kompetens är att vara 
kunnig om och van vid att prata om kropp och sexualitet, vilket öppnar upp för att ställa 
frågor om just denna typ av övergrepp. All personal förväntas ställa standardiserade 
frågor om just detta och eftersom det inte är ovanligt att träffa ungdomar vid flera 
tillfällen får de många tillfällen till samtal om upplevelser och erfarenheter. Att också 
kunna erbjuda flera stödformer i de fall ungdomen har erfarit övergrepp, uppfattas som 
en motiverande faktor för att verkligen ställa frågorna. Det känns bra att kunna erbjuda 
hjälp på den egna mottagningen, eller på en annan ungdomsmottagning, istället för att 
bara kunna hänvisa vidare till en vårdgivare som kanske inte tar emot. 

Tillgänglighet och helhetsgrepp på livssituationen 
De personer som arbetar eller har arbetat på en ungdomsmottagning uppfattar också att 
de har goda förutsättningar att bygga en relation till ungdomarna, vilket de anser ligger i 
deras uppdrag. Det ska inte vara korta eller opersonliga möten och de behöver inte avvisa 
någon utan alla är välkomna. Det är en skillnad mot många verksamheter som har krav 
på att en person måste uppvisa ett visst behov, ibland stora behov. De har heller inte 
något uppdrag att jobba med någon annan än den unge, till exempel med dennes 
föräldrar så som kan vara fallet i andra verksamheter. Det kan bidra till att det blir lättare 
för den unga personen att öppna sig, inte minst om övergreppet skett inom familjen. En 
annan skillnad som lyfts fram är att uppdraget inte är att jobba med ett mycket avgränsat 
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område – som försörjning, missbruk eller vissa diagnoser – utan att de ska utgå från en 
helhetssyn på ungas liv och vuxenblivande.  
 
Vissa av de saker som redan har nämnts gör att ungdomsmottagningarna beskrivs som en 
”lågtröskelverksamhet”, vilket lyfts fram som ett starkt argument. Det innebär att 
mottagningen har hög tillgänglighet inte bara genom att sakna hårda 
inkluderingskriterier utan också genom att det är lätt att få en besökstid och lätt att 
komma i kontakt med behandlarna, även mellan besök. Väntetiderna är relativt korta 
(inte minst jämfört med psykiatrin32) och det finns drop-in-tider.  

Chans att nå människor (kvinnor) tidigt i livet 
Att vara en mottagning som tar emot människor tidigt i livet beskrivs också som en 
fördel. Då finns chans att fånga upp problem innan det gått så lång tid. Det finns också 
chans att fånga dem som inte hade för avsikt att söka hjälp därför att de inte vågar eller 
därför att de inte själva förstår att de varit med om något som är fel eller som påverkat 
dem negativt. Flera intervjupersoner beskriver att det finns en stor variation i hur 
medvetna ungdomarna är om var gränsen för ett övergrepp går och hur de anser att de 
själva har rätt att bli behandlade. För en del är det som samhället definierar som ett 
övergrepp, något som de själva ser som normalt.  
 
Sexuella övergrepp är i dagsläget något som rapporteras av fler kvinnor än män. Det 
gäller även sexualbrott (se kapitel 2). Utifrån den ojämlikheten kan 
ungdomsmottagningar ses som en relevant arena därför att de i högre grad besöks av 
kvinnor än av män (Björk et al 2018). 

Deltagarnas synpunkter 

En trygg plats med rätt kompetens 
Deltagarna tycker att det är bra att behandlingen erbjuds på en ungdomsmottagning, och 
lyfter fram flera fördelar. Fördelarna handlar framförallt om att det är en trygg plats som 
de varit på förut, och som de har goda erfarenheter av.  

Personligen så tycker jag det känns som en väldigt trygg plats. Jag har alltid 
sett ungdomsmottagningen som ett ställe där man kan känna sig trygg och att 
man blir lyssnad på, så jag har väldigt goda associationer. Det känns också 
som en lite mer avslappnad miljö än till exempel ett sjukhus. För mig känns 
det ganska icke-laddat att vara på en ungdomsmottagning, så jag tyckte det 
funkade väldigt bra. (S 6) 

De uppfattar dock att vissa fördelar har att göra med just denna ungdomsmottagning; att 
det här finns en kompetens om sexuella övergrepp som de inte uppfattar är generell för 
alla ungdomsmottagningar.  

Båda kursledarna kändes oerhört kunniga och bidrog till att behandlingen var 
givande. (E 6)  
 
[Behandlarna var] vänliga, respektfulla, öppensinnade. (E 15) 
 

                                                                 
32 Se statistik på www.vantetider.se/Kontaktkort/Sveriges/BUP/ 
 

http://www.vantetider.se/Kontaktkort/Sveriges/BUP/
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[Behandlarna] var väldigt lugna och förstående. De fick mig att känna mig 
trygg i gruppen innan jag kände de andra gruppdeltagarna bättre. De är också 
väldigt kunniga och kan se igenom skalet som skyddar oss. (E 14) 

 
Ungdomarna är också måna om att poängtera att ungdomsmottagningen inte kan vara 
det enda stället eftersom de har en begränsad målgrupp avseende ålder.  

Vad är utmaningen med att förlägga behandlingen på 
ungdomsmottagning? 

Professionellas synpunkter 

Oklar legitimitet 
Det finns flera utmaningar som lyfts av respondenterna. Behandlarna själva upplever att 
de blir ständigt ifrågasatta – ska en ungdomsmottagning verkligen hålla på med det här? 
De upplever att de fått föra en ständig kamp för att försvara det de gör, samtidigt som de 
tar emot positiva reaktioner. Det blir som ett slags limbo att å ena sidan uppmuntras till 
innovationer, å andra sidan sakna legitimitet för dem. Även om det finns behandlare och 
chefer som gett sitt stöd, så upplever behandlarna att det saknats en samsyn överlag, både 
inom ungdomsmottagningarna och inom kommun och region. Denna osäkerhet tycks 
kunna knytas till en mer generell diskussion kring var gränsen för 
ungdomsmottagningens uppdrag går. Samtidigt som inriktningsdokumentet slår fast att 
mottagningarna ska erbjuda ”behandling” så definieras inte vad som åsyftas. I tidigare 
inriktningsdokument har begreppet ”sjukvårdande behandling” använts för att peka på 
vad ungdomsmottagningarna inte ska göra; för detta står primär- och specialistvård. Inte 
heller vad som åsyftas med detta begrepp definieras.  

Brister i vårdkedjan 
Ungdomsmottagningen är inte en del av det som kallas för primärvård/närhälsa eller 
specialistvård, utan ses som en verksamhet som kompletterar övrig vård (se Björk et al 
2018:108). De som intervjuats här upplever dock att det är svårt att hitta någon som 
faktiskt tar emot de ungdomar som behöver komma vidare till primär- eller 
specialistvård. Att remittera någon till vårdcentral kan dessutom kännas märkligt 
eftersom mottagningen skaffat sig mer specialistkunskap om sexuella övergrepp än vad 
de uppfattar finns på en vårdcentral, kanske även inom viss specialistvård.  
 

Målgruppen med för stora behov? 
Det framkommer också en oro för att mottagningen i och med gruppbehandlingen kan ta 
på sig för svåra patienter som de varken kan hjälpa eller slussa vidare. Gör de därmed 
ungdomarna en björntjänst genom att erbjuda dem hjälp när de egentligen behöver något 
annat? Kan det till och med vara så att patientsäkerheten hotas? Sådana farhågor uttrycks 
och handlar kanske i första hand om behovet av att kunna bedöma vilka ungdomar som 
har ”lagom” stort vårdbehov för just denna insats, just här och vilka som behöver få hjälp 
någon annanstans. Även om en ungdomsmottagning har hög tillgänglighet är det heller 
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ingen akutverksamhet. Så vad gör en behandlare när en ungdom skickar ett 
självmordsbenäget sms strax före stängningsdags?  
 
Att jobba med en målgrupp som har erfarit övergrepp innebär att lyssna till svåra 
berättelser och att själv bli bärare av den skuld, skam och det tabu som sexuella övergrepp 
innebär (för en aktuell studie se von Mentzer 2018). Att lyssna till ungdomarnas 
berättelser och att träffa dem som mår som sämst är krävande. Frågan som uppstår är om 
ungdomsmottagningen kan erbjuda det personalstöd som behövs för att i längden orka 
arbeta med en sådan målgrupp. I andra verksamheter finns en annan beredskap och fler 
kollegor i samma sits att dela erfarenheter med. Det riktigt tunga kan vara svårt att göra 
plats för inom en ungdomsmottagning därför att det finns en allmän bild både internt och 
externt om att det är en verksamhet som ska jobba med det friska, det förebyggande och 
främjande – inte med svåra och komplexa behov. 
 
Om den första utmaningen som här togs upp handlar om att reda ut huruvida 
ungdomsmottagningarna får erbjuda gruppbehandling, handlar de senare kanske snarare 
om huruvida de bör göra det, både utifrån ett patient- och ett personal- eller 
arbetsmiljöperspektiv. 

Deltagarnas synpunkter 

Att bli igenkänd och att vara avvikande 
Ungdomarna själva lyfter också fram några utmaningar. Det handlar om att de även på en 
ungdomsmottagning kan känna sig utpekade. Det sitter andra ungdomar i väntrummet 
som kanske undrar vad man gör där och varför man går till en grupp, och ibland har det 
varit skolklassbesök samtidigt.  

För det kan ju också vara lite, om man nu säger att man bor här, och är rädd 
för att man ska stöta på någon man känner eller så, då är det klart att det kan 
vara olämpligt att ha det på en ungdomsmottagning, för hit kommer 
ungdomar. (S 2) 

Flera lyfter fram att det varit skönt att de haft träffarna på en annan våning än där övrig 
verksamhet sker. Det handlar även om att de kan känna sig lite för gamla för att passa in 
där, eller att det är mer relevant med andra vårdgivare därför att ungdomsmottagningar 
bara når vissa grupper. 

Det kändes som att ungdomsmottagningen som plats ändå speglade att det 
var en plats för att tala om lite jobbiga/pinsamma/undangömda tankar och 
känslor om relationer och samliv. Som vuxen kvinna kanske det kändes lite 
udda att gå till ungdomsmottagningen ibland, eftersom målgruppen för 
mottagningen i stort är yngre. (E 4) 
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Vilka förslag lyfts om var behandlingen i framtiden bör 
finnas eller hur den bör utformas? 

Professionellas synpunkter 

En del av något större – sammankoppla det stöd som finns 
De utmaningar som professionella respondenter lyfter fram med dagens organisering är 
att: 

- det inte finns ett uttalat uppdrag för någon att erbjuda gruppbehandling för 
sexuella övergrepp inom länet, varken ungdomsmottagningen eller någon annan 

- det inte finns någon övergripande strategi för vilka insatser som ska erbjudas den 
som utsatts för sexuella övergrepp, på olika nivåer utefter individuella behov 

- det saknas långsiktighet i de satsningar som gjorts. 
 
Den problematik som behandlare och chefer som jobbat med grupperna i många år 
tecknar fram kan sammanfattas i problemträdet som du hittar på nästa sida. 
 
I mitten av 2018 tilldelades gruppbehandlingen ytterligare två miljoner i budget, med 
hänvisning till #metoo. Det gör det möjligt att skala upp verksamheten så att det blir ett 
team av fyra behandlare istället för två, men det löser inga av ovanstående problem och 
ingen vet om det som byggs upp blir beständigt. När behandlingsinsatser och 
kompetensutveckling vid en enhet inte knyts ihop med en helhet finns risken att andra 
inte känner delaktighet. De som driver projektet efterfrågar att fler personer och 
verksamheter tydligt bär frågan och att det tydliggörs hur dessa aktörer samverkar och 
insatser samordnas. Det kan till exempel handla om att peka ut vilka specialister som står 
till förfogande för konsultation när patienter visar sig ha större behov än förväntat, eller 
att skapa nätverk eller mer formella strukturer (kanske ett kunskapscentrum?) för att 
mötas och utbyta erfarenheter och lära känna varandras organisationer och insatser och 
för att utvärdera insatser och bedriva forskning. Någon behöver utgöra lokomotivet som 
för frågan framåt. 

 
Vissa respondenter förespråkar en specialistmottagning för sexuella övergrepp, vilket 
också utretts inom Västra Götalandsregionen.33 En sådan här gruppbehandling skulle då 
kunna knytas till och/eller utföras av en sådan mottagning. Andra menar att oavsett 
organisering så kommer frågorna om gränsdragning mellan vem som ska göra vad att 
vara närvarande. Organisering spelar kanske mindre roll – det viktiga är tydlighet, 
långsiktighet och en ordentlig kunskapsbas i besluten om vilka insatser som ska erbjudas 
var. En sådan kunskapsbas kan handla om bästa tillgängliga kunskap kring vilken slags 
individuell behandling respektive gruppbehandling som individer bör erbjudas utifrån 
typ av övergrepp, omfattning av övergrepp och tillgång till socialt nätverk. Vilka 
patienter/klienter kan utifrån denna kunskap delta i samma grupp och vilka bör inte göra 
det? Vilka kan få fullgott stöd från en behandling på en ungdomsmottagning och vilka 
behöver få tillgång till specialistvård (oavsett om det är enskilt eller i grupp)? 
  

                                                                 
33 Rapport från Närhälsan Sexualmedicinskt centrum och Kunskapscentrum för sexuell hälsa till Styrelsen för 
beställd primärvård, 2017-11-24. 
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Problemträd över problematik kring det stöd som finns 
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Deltagarnas synpunkter 

Gruppbehandling borde erbjudas till fler och på fler ställen 
Deltagarna själva ger uttryck för att det är bra om gruppbehandling ges på 
ungdomsmottagning, men att det inte finns någon anledning att begränsa till enbart 
ungdomsmottagningar, och absolut inte bara till en. Det handlar både om att det finns 
långt fler som de tror skulle ha nytta av att delta i en sådan behandling och om att det är 
nödvändigt med olika alternativ, bland annat därför att man inte har möjlighet att åka 
långt eller därför att man vill åka en bit bort. 

För mig tyckte jag att det var skönt för att det var i Göteborg; att det inte var 
några jag kände där. (S 5) 

De ser därför behov av att fler slags vårdgivare erbjuder gruppbehandling, men också att 
många verksamheter har kunskap om övergrepp. En del personer behöver få frågan 
många gånger innan de vågar berätta. Det trycker både behandlare och ungdomar på. Det 
finns de som gått i terapi i många år utan att övergreppen kommit upp, och det finns de 
som berättat om övergreppen på flera ställen, men har avvisats.  

Sen tycker jag det ska finnas överallt dock, definitivt. Jag tycker det ska finnas 
inom psykiatrin. Jag tycker det ska finnas tillgängligt för alla människor i alla 
åldrar, för alla kön. För att det här är en epidemi. (S 1) 
 
Alltså jag tror ju som sagt att smågrupper på typ sju-åtta personer är ganska 
optimalt för den här sortens behandling, och […] om man ska nå ut till fler 
folk och kunna hjälpa fler så skulle man ju behöva fler ställen som gjorde 
samma sak, eller att det fanns nåt ställe som bara jobbade med det här […]. 
Men jag ser ju inte varför det här inte finns på till exempel vårdcentraler eller i 
samråd med psykiatrin eller ens på alla ungdomsmottagningar med tanke på 
att det är så vanligt. (S 6) 

Intervjuerna med deltagare ger spridda bilder av hur lätt det varit att få hjälp. På 
enkätfrågan Upplever du att du har eller har haft behov av annat stöd och behandling 
som du inte fått? svarar dock i stort sett alla ja. Några svarar vet inte, men ingen svarar 
att de fullt ut fått sina behov tillgodosedda. I kommentarerna framgår att det handlar om 
att samtalskontakter avslutats av behandlare innan deltagare känt sig redo, att de sökt 
hjälp men avvisats som för friska, liksom att de inte vågat söka hjälp. Någon tycker också 
att det varit svårt att få hjälp om man inte är sjukskriven till hundra procent.  

En mer sammanhållen vård som är lätt att hitta fram till 
Deltagarna har hittat fram till behandlingen på lite olika, slumpmässiga sätt. Några har 
googlat, andra har rekommenderats att ta kontakt via en vårdinsats inom kommun eller 
region. Det finns också de som fått tips av en kompis. De kan hantera att de får hjälp från 
olika håll, men det är en vanlig erfarenhet att det varit en onödigt krokig väg dit. Risken 
är att då ge upp. När deltagarna får frågan om hur deras drömscenario ser ut lyfter de 
också att det borde hänga ihop på ett tydligare sätt. En del tycker att, vart de än vänt sig, 
så har de hänvisats vidare utan struktur. 

Ja, att det finns liksom nåt ställe som fokuserar väldigt mycket på det och vet 
exakt vad vi behöver. Så man inte behöver åka runt hela tiden: att först en 
vårdcentral, sen in till psyket, sen får du en psykolog, sen kan du gå här och 
sen kommer du hit… Alltså man orkar inte med det. Det är så här: man 
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försöker en gång, funkar det inte så orkar man inte mer. Man har ingen 
kämparglöd direkt. (S 12) 

Ett förslag är en stödlinje dit man kan ringa och där personen som svarar har översikt 
över vart man ska söka hjälp i olika städer. När de sökt på internet tycker en del att det 
varit lättare att hitta vilket stöd som finns i andra städer, än här. För en del handlar 
lättillgänglighet också om kostnader. 

Det finns inte mycket nu. Jag sökte runt jättelänge, för jag ville egentligen inte 
gå till [en viss mottagning] i början. Så jag sökte runt jättelänge. Antingen så 
ligger det i Stockholm eller Malmö. Eller så kostar det pengar. Jag är 
arbetslös, jag har inga pengar. Tvåhundra kronor per besök det funkar inte. Så 
det måste vara mer stöd. (S 3) 

Alla borde kunna mer och agera på signaler 
I intervjuerna framkommer också flera berättelser om dåligt mottagande/bemötande från 
olika delar av samhället, såsom skolan, sjukvården och polisen. Till viss del kan det bero 
på det kunskapsglapp som de också tycker sig ha identifierat – det finns många som 
möter unga som inte kan tillräckligt om övergrepp och som därför heller inte vågar prata 
om det. De förstår inte vad de hör eller ser. De förstår heller inte att de borde agera. De 
önskar att skolan, som träffar alla unga, borde kunna mer om vilka tecken de 
professionella ska vara uppmärksamma på och hur de ska agera när de misstänker eller 
upptäcker ett övergrepp. En del tycker att de fått ett bra stöd i skolan. 

För mig var det ju jättebra. De var ju jätteförstående. Jag var ju inte i skolan 
över huvud taget för jag kunde inte gå till skolan. Det funkade inte, men jag 
var ju där ibland och jag gjorde ju alla prov och alla inlämningar. Mina lärare 
var jättesammarbetsvilliga och de ville att jag skulle klara det så bra som 
möjligt. (S 12) 

Andra har riktigt dåliga erfarenheter, som tar sig uttryck både i att ingen reagerar på att 
något är fel trots att de tycker att det finns tydliga signaler, och i att de inte blir trodda 
eller hjälpta när övergreppet väl uppdagas. 

Jag har gått i tre olika skolor. Ingen av dom har märkte någonting. Till 
exempel en skola jag gick i när det här var som värst: Jag låste in mig på 
toaletten varje dag. Det var jättesvårt. Men lärarna frågade aldrig ”har det 
hänt något eller?” De skickade mig aldrig till kuratorn, det var aldrig nått sånt 
där. Det var jag som fick ta kontakt med kuratorn på skolan. Det var väl min 
mamma som fick säga: ”hon är inte lat. Det är någonting som är fel. Hon är 
jättesmart, men hon får inte ut kunskap i skolan.” För det enda dom 
fokuserade på var mina betyg. […] Jag tror att om jag hade fått mer stöd från 
min lärare, inte kring mina betyg utan kring hur jag mår, så hade jag berättat 
om detta tidigare, kunnat få hjälp tidigare. (S 3) 
 
Först när jag hade varit med om det så tänkte jag att det var inte mitt fel och 
jag ska inte skämmas och sånt, men sen gick jag till en kurator som var 
otroligt dålig och hon fick mig att tro att det var mitt fel och fick mig att 
skämmas otroligt mycket över det. Så jag vågade inte berätta det för någon 
mer… Hon sa bland annat att jag säkert hade varit med på det lite grann. Att 
en del av mig säkert ville att det skulle hända. (S 7) 

Särskilt känsligt blir det också när övergreppet inträffat mellan elever på skolan. Lärare 
och rektorer behöver då ha klart för sig hur de ska agera för att den som anmält 
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övergreppet ska känna sig trygg i skolan. En del känner sig efteråt hotade av förövaren 
och även av hans föräldrar, vilket både lärare och rektorer behöver hantera. 
 
Skolan är också en viktig arena för att sprida kunskap till elever och att signalera att om 
du behöver hjälp, då finns det. 

På högstadiet tänker jag att man [ska] informera alla om saker och ting. Så att 
man visar att ”vi vet om att det här kan hända och vi är mottagliga om ni 
kommer och säger det”. (S 9) 

Mötet med polis och rättsväsende är också känsligt. Många har polisanmält övergreppet, 
men ingen har varit med om en fällande dom. Rättsprocessen är utdragen och de 
upplever att de fick för lite information för att förstå vad som händer.  

Det är som att du har ett öppet sår och någon hela tiden kan hälla salt i det. 
Jag tycker att det är extremt jobbigt att klara att driva det när man mår dåligt; 
man behöver någon. Polisen behöver ta ansvar för att kunna kommunicera 
vad som händer. Det behöver ju inte vara varje vecka, det kan vara varannan 
månad bara att man får veta att ”vi arbetar med det, vi har inte glömt dig.” För 
det är ju det man är rädd för – att man blir bortglömd och bortprioriterad. (S 
2) 

De känner också att alla inblandade inte var tillräckligt kunniga om exempelvis hur 
övergrepp kan vara förknippat med psykisk ohälsa såsom självskadebeteende. Det kan till 
exempel märkas genom naiva frågor från målsägarbiträden.  
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7. Slutsatser och 
rekommendationer 

Att delta i en grupp har bidragit till att komma vidare 
Gruppbehandlingens mål har uttryckts på lite olika sätt under årens lopp. I en tidig 
projektplan fanns följande formuleringar med: Målet är att åstadkomma 

- mindre ensamhets-, skam- och skuldkänslor 
- ökad insikt och medvetenhet om sexuella övergrepp 
- ökad möjlighet till konstruktiva bemästringsstrategier 
- stärkt självkänsla. 

 
Det är också resultat som tidigare studier av liknande grupper visat. Sådana 
målsättningar tycks även denna behandling uppnå. De personer som har intervjuats i den 
här undersökningen, via enkät och/eller enskild intervju, har genomgående beskrivit 
gruppbehandlingen som en viktig del av deras bearbetning av övergreppet. Att gå i 
individuell terapi har varit väsentligt, men att träffa andra har gett något mer än vad det 
individuella professionella mötet kan ge. Genom att möta andra med egen erfarenhet har 
de, kanske för första gången, känt att någon annan faktiskt förstår vad de varit med om 
och vad de fortsatt bär med sig. Det har varit viktigt att få berätta för varandra och att 
lyssna på varandra. Det ger en bekräftelse och en känsla av att vara mindre ensam. Flera 
berättar att de också fortsatt att umgås och därmed fått ett stärkt socialt nätverk. 
 
Genom behandlingen har de fått hjälp att sätta ord på sina känslor och att hantera dem. 
De har därmed fått en ökad förståelse för sina egna reaktioner och att de är normala. 
Många beskriver hur det bidragit till att de känner mindre skuld och skam. I gruppen har 
de fått prova olika strategier som de sedan haft användning för. De har också kunnat lära 
strategier av varandra. Även om de inte har kunnat ta till sig av allt innehåll, därför att de 
inte ansett att det passar dem, så föreslår de inga ändringar eftersom de tror att sådana 
inslag kan vara bra för andra. Intervjupersonerna framhåller vilken viktig roll som 
behandlarna haft i gruppen, genom sin kunnighet i frågan och sitt sätt att bemöta 
deltagarna.  
 
Gruppens sammansättning är viktig för att dessa positiva effekter ska uppstå. Att vara 
helt ensam om sin upplevelse gör det svårt att trots allt spegla sig i varandra, men så länge 
ingen sticker ut alltför mycket (exempelvis i typ av övergrepp) tycks det inte vara ett 
problem att erfarenheter och ålder varierar. Däremot finns en skepsis till att det skulle 
fungera att blanda män och kvinnor. Ingen har dock erfarenhet av det och det är därför 
något som framtiden får utvisa (under 2019 deltar män i gruppbehandlingen både som 
patienter och som behandlare). 
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För att påverka psykisk ohälsa krävs förmodligen fler 
insatser över längre tid 
Det är däremot svårare att svara på om behandlingen även når måluppfyllelse när det 
gäller mål som uttrycks som att:  

- erbjuda utsatta ungdomar stöd i ett tidigt skede  
- minska omfattande negativa konsekvenser som ofta är en effekt av att ha blivit 

utsatt för sexuella övergrepp 
- minska den psykiska hälsan uttryckt i instrumenten BDI, BAU och TR26 
- bidra till samhällsekonomiska vinster. 

 
Den sista punkter har vi inte haft för avsikt att undersöka, men för övriga frågor finner vi 
vissa svar i undersökningen. För en del personer har behandlingen kommit i ett tidigt 
skede, men inte för alla beroende på vad som menas med ”tidigt”. Så länge grupperna 
inkluderar övergrepp i barndom går det förmodligen inte att påverka att personerna får 
hjälp ännu tidigare, eftersom de då inte ingår i mottagningens målgrupp. Däremot tycks 
det möjligt att andra verksamheter skulle kunna fånga upp behoven tidigare, inte minst 
skolans personal, men även andra vård- och omsorgsgivare som möter unga utifrån andra 
problem, liksom rättsväsendet. Detta är möjligen en fråga för den omställning av hälso- 
och sjukvården som regionen nu planerar för och där målgruppen tycks relevant att tänka 
in (HS 2018–00460). 
 
När det gäller fråga två och tre tycks behandlingen för en del personer inte ha varit 
tillräcklig för att i någon större utsträckning påverka nivåer av depression, ångest och 
traumareaktion, varken på kort eller lång sikt. En slutsats av det kan vara att 
gruppbehandlingen har en för hög ambitionsnivå när det gäller att påverka det som dessa 
instrument mäter. Det är möjligt att gruppbehandlingen heller inte ska ha sådana 
ambitioner – att det är gott nog att bidra med det som ovan nämnts och som handlar om 
livskvalitet och vissa aspekter av psykisk hälsa. Eftersom alla deltagare även har kontakt 
med en individuell behandlare, blir det då dennes ansvar att komplettera med andra 
insatser och att följa upp dem (möjligen med dessa instrument). Men om ambitionen ska 
kvarstå behöver behandlingen förmodligen justeras på något sätt. Ett sätt kan vara att 
ytterligare stärka KBT-inslagen i gruppbehandlingen, eftersom dessa tycks ha ett gott 
forskningsstöd (se kapitel 2). Ett annat sätt kan vara att skapa grupper där deltagarna är 
än mer lika varandra när det gäller typ av övergrepp, omfattning av övergrepp, socialt 
nätverk och övrig psykiatrisk problematik. Det går då att anpassa innehållet än mer efter 
de behov som individerna i gruppen har. Med folkhälsovetenskapliga termer talar vi då 
om en grupp på selekterad nivå (som syftar till att förebygga att övergreppet blir ett större 
problem) och på indikerad nivå (som syftar till att behandla till exempel PTSD eller att 
sätta övergreppet i relation till beteendemönster som är förknippade med exempelvis 
autismspektrumdiagnos, missbruk och/eller emotionellt instabilt personlighetssyndrom). 
För att avgöra sådana frågor krävs ett samarbete med specialistsjukvården och en 
fördjupad kunskapsöversikt i frågan.  
 
Det är också väsentligt att hålla i minnet att en gruppbehandling aldrig får ses som en 
universallösning, utan som en del av en helhet. För en del personer är gruppbehandling 
inte rätt, för andra kommer det att vara tillräckligt (i kombination med individuella 
samtal/behandling), men för ytterligare andra kommer det att vara ett led i en långvarig 
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vårdkonsumtion. Om gruppen består av individer med olika vårdbehov är det också så det 
ska vara. Det är angeläget med fortsatt forskning både för att ge underlag till hur vård och 
stöd behöver utvecklas lokalt/regionalt och för att generellt stärka kunskapsläget kring 
vilka behandlingsmetoder som fungerar för personer som utsatts för sexuella övergrepp 
av olika slag och utifrån exempelvis olika funktionsvariationer, diagnoser och 
livssituationer.  

Det behövs ett helhetsgrepp  
Frågan som ställdes av uppdragsgivaren var vilka för- och nackdelar som finns med att 
förlägga en gruppbehandling på just en ungdomsmottagning. Vi har sammanställt några 
sådana, men uppfattar inte att den grundläggande frågan är om var en sådan behandling 
ska finnas – den kan mycket väl fortsatt ligga på ungdomsmottagning utifrån det vi 
funnit. Men det finns förmodligen fler aktörer som skulle behöva erbjuda insatsen utifrån 
undersökningar som påvisar att tusentals ungdomar varje år utsätts för sexuella 
övergrepp, medan gruppbehandlingen på Ungdomsmottagningen Väst har en kapacitet 
att ta emot ett knappt tjugotal ungdomar per termin.  
 
Den grundläggande frågan uppfattar vi istället vara att enskilda insatser behöver finnas i 
ett sammanhang som är större än den enhet där den bedrivs. Det är idag svårt att få en 
överblick av hur utbudet av stöd och behandling ser ut, inte minst inom sjukvården som 
innehåller så många aktörer, men även i en stadsdel. Vi har inte funnit att det finns någon 
samlad information för den som utsatts för ett övergrepp och undrar vart den bör vända 
sig, eller för den som exempelvis genomgått gruppbehandlingen, men som söker stöd på 
specialistnivå. Hur utbudet ser ut handlar även om hur tillgängligheten är, vilken länge 
varit bristfällig för området psykisk hälsa i regionen. Det är också otydligt hur olika 
insatser är tänkta att hänga ihop eller hur de personer som specialiserat sig på 
målgruppen möts och bygger upp en gemensam kunskapsbas över huvudmannagränser. 
Dessa frågor tycks mer väsentliga att ta tag i för att en behandling som denna inte ska bli 
en marginell och tillfällig lösning på ett stort samhällsproblem.  
 
För att komma vidare i frågan behöver såväl politiska som strategiska nivåer inom 
kommun och region enas om vem som övergripande och långsiktigt ska driva frågan om 
stöd och behandling till dem som utsatts för sexuella övergrepp, oavsett om det handlar 
om barn, unga eller vuxna. Det är en fråga som spänner brett och inte får fastna i olika 
stuprör, men heller inte försvinna i generella strategier kring sexuell/reproduktiv eller 
psykisk (o)hälsa. Kanske behöver dessa personer ses som en egen patientgrupp för att 
verkligen synliggöras? Det finns idag en mängd professionella aktörer som är berörda av 
frågan och som med hjälp av någon slags ”hängränna” behöver kopplas samman, både för 
att upprätthålla en allmän kompetens och för att bibehålla och utveckla en fördjupad 
sådan.   
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