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Sammanfattning 

I den här rapporten presenteras resultaten från en utvärdering av Järva ung-

domsmottagnings gruppverksamhet för unga kvinnor som utsatts för sexuellt 

våld. Insatsen är en gruppintervention med både bearbetande och pedagogiska 

inslag. Målgruppen är unga kvinnor 15-22 år som utsatts för sexuellt våld och 

kommit ur den akuta krisfasen. Samtalsserien pågår i cirka 13 veckor och den 

sätter våldet och dess konsekvenser i fokus. Gruppen är stängd och den träffas 

två timmar per vecka och arbetar då med olika teman. Varje tillfälle har en 

bestämd struktur. 

Studien bygger på uppgifter från 15 unga kvinnor som gått i grupp under 

2013 och 2014. Underlaget består dels av självskattningsformulär för att kart-

lägga våldsutsatthet och tecken på psykisk ohälsa respektive på posttraumatisk 

stress, dels en brukarenkät i samband med avslutningen av gruppen samt te-

matiskt strukturerade intervjuer sex månader efter att gruppen avslutades. 

Materialet har samlats in före gruppstart, vid avslutningen av gruppen samt 

sex månader efter avslutningen av gruppen. Studien undersöker hur deltagarna 

beskriver hälsa och relationer efter avslutad grupp och gruppens betydelse för 

dessa, hur deltagarnas symptom på posttraumatisk stress förändras, hur delta-

garnas psykiska ohälsa mer allmänt förändras, hur deltagarnas relationer för-

ändras, samt vilken bild behandlarna ger av insatsens betydelse. 

Unga kvinnor som kommer till NOOR-grupper 

Rapporten innehåller också en analys av rekryteringen till NOOR-grupper, 

vilken bygger på en jämförelse av de kvinnor som gått i grupp med unga kvin-

nor som kom på nybesök till Järva ungdomsmottagning under perioden au-

gusti till december 2013 men som inte gått i grupp. Totalt dokumenterades 64 

kvinnor vid det initiala mötet på Järva ungdomsmottagning med hjälp av ett 

fördjupat statistikformulär och ett formulär för att rutinmässigt fråga om 

våldsutsatthet. Av dessa 64 kvinnor hade 35 kvinnor inte varit utsatta för våld 

medan 29 hade varit utsatta för våld. Fyra av de våldsutsatta kvinnorna gick 

senare i NOOR-grupp. Jämförelsen mellan grupperna ”inte våldsutsatt” (n= 

35), ”våldsutsatt inte grupp” (n=25) och ”våldsutsatt och grupp” (n=15) visar 
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bland annat att grupperna skiljer de sig åt i vissa viktiga avseenden. Våldsut-

satta kvinnor som inte deltar i NOOR-grupp bor till största delen hemma, har 

i hög grad utländsk bakgrund, är oftare utsatta för endast fysiskt våld och för-

övaren är ofta någon i familjen. Våldet tenderar också att ligga längre tillbaka 

i tiden, jämför med vad som är fallet för de unga kvinnor som går i grupp. 

NOOR-deltagarna är i hög grad från familjer där båda föräldrarna är födda i 

Sverige. De studerar i hög grad (grundskola eller eftergymnasiala studier), har 

i högre grad varit utsatta för endast sexuellt våld och våldet tenderar att ligga 

närmare i tiden. Det finns skillnader mellan grupperna framförallt när det gäl-

ler utsatthet från någon i familjen eller släkten (inte gått i grupp) respektive i 

parrelation (grupp), men när det gäller utsatthet för sexuellt våld av en bekant 

eller okänd förövare respektive utsatthet för gruppvåldtäkt är grupperna rela-

tivt lika. Jämförelsen med de våldsutsatta unga kvinnor som fångats upp i den 

rutinmässiga kartläggningen av nya ärenden visat därmed att de unga kvinnor 

som ingår i målgruppen för NOOR och som kommer till Järva ungdomsmot-

tagning men inte går i grupp oftare har utländsk bakgrund och oftare har kom-

mit direkt till ungdomsmottagningen, jämfört med de kvinnor som går i 

NOOR-grupp. De kvinnor som rekryteras till gruppen har oftare svensk bak-

grund och har remitterats till Järva ungdomsmottagning av någon annan. 

Dessa resultat väcker frågan om jämlik tillgång till vård och om insatsen är 

lika tillgänglig för alla unga kvinnor utsatta för sexuellt våld som kommer 

direkt till Järva ungdomsmottagning.  

Med tanke på den höga andel av de unga kvinnor som kom till mottag-

ningen under andra halvåret 2013 som hade varit utsatta för fysiskt våld är 

också frågan om det finns behov av utveckling av ytterligare stödinsatser, in-

riktade på andra former av våld. 

Alla unga kvinnor som deltagit i NOOR-gruppen har varit utsatta för sex-

uellt våld, vilket är att vänta med tanke på målgruppen för insatsen. Av själv-

skattningsformulären framgår att gruppdeltagarna i de flesta fall har med sig 

erfarenheter av grovt sexuellt våld. Exempelvis har nio av 15 kvinnor varit 

utsatta för fysiskt våld i samband med sexuella övergrepp, en av dem uppre-

pade gånger det senaste året, två kvinnor någon gång det senaste året. Utsatt-

heten handlar också om sexuellt våld med kontakt såsom ”haft vaginalt sex 

med mig medan jag var berusad”, vilket är något som sju kvinnor utsatts för 

någon eller upprepade gånger under det senaste året och sex kvinnor har varit 

med om den typen av sexuellt våld för mer än ett år sedan. Även erfarenheter 

av sex utifrån en press eller maktrelation är något som gruppdeltagarna har 

med sig. Vidare framgår att 13 av 15 kvinnor utsatts för både lindrigt fysiskt 

våld och grovt fysiskt våld någon gång. Av de 15 gruppdeltagarna uppger alla 
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utom en att de också utsatts för någon slags psykiskt våld. Samtliga förövare 

av våld är pojkar eller män, och i nio fall (60 procent) har förövaren varit 

någon bekant. För fyra kvinnor (27 procent) har förövaren varit okänd då över-

greppet skedde. Två kvinnor (13 procent) har utsatts för gruppvåldtäkt.  

När det gäller tecken på psykisk ohälsa ger självskattningsformulären en 

bild av en grupp unga kvinnor som upplevde en hög grad av tecken på psykiskt 

ohälsa generellt vid den tidpunkt då de sökte sig eller remitterades till Järva 

ungdomsmottagning. Jämfört med en normalgrupp och en diagnostiserad pa-

tientgrupp rapporterade NOOR-deltagarna fler symptom generellt, även om 

de inte rapporterade lika allvarliga problem. För elva av kvinnorna som delta-

git i NOOR-grupp finns kompletta data före gruppstart och av dessa elva led 

nio kvinnor (82 procent) sannolikt av posttraumatisk stress och hade ett be-

handlingsbehov. 

Psykisk hälsa efter gruppen 

De självskattningsformulär kvinnorna fyllt i före och efter grupp samt vid upp-

följningen sex månader efter avslutad grupp tyder på att kvinnorna psykiska 

hälsa blivit bättre under tiden som de deltagit i NOOR-gruppen. Vid det tredje 

mättillfället sex månader efter avslutad grupp, det vill säga ungefär ett år efter 

att de unga kvinnorna startade i gruppen, har de unga kvinnornas psykiska 

hälsa förändrats ytterligare i positiv riktning. Denna positiva bild på gruppnivå 

kan nyanseras något genom en analys av förändringar för enskilda kvinnor. 

För sex av gruppdeltagarna där det finns fullständiga data har situationen tyd-

ligt förbättrats över tid. Kvinnornas generella psykiska ohälsa var särskilt hög 

vid gruppstart för fem av kvinnorna. Det är också dessa kvinnor som tydligast 

rapporterar en förbättring. Samtidigt låg två av deltagarna i stort sett kvar på 

samma nivå av tecken på ohälsa ett år efter att de kom till gruppen och en 

deltagare rapporterade en försämring jämfört med hur det var innan hon bör-

jade i grupp. 

Även när det gäller tecken på posttraumatisk stress ger materialet en gene-

rell bild av förbättring samtidigt som det är några kvinnor som också efter 

avslutningen av gruppen rapporterar mycket höga nivåer av besvär. Vid upp-

följningstillfället sex månader efter att gruppen avslutades låg fortfarande två 

av kvinnorna kvar på så höga värden att de sannolikt led av posttraumatisk 

stress. Samtidigt kan man notera en tydlig förbättring jämfört med utgångslä-

get. Samtliga gruppdeltagare rapporterade lägre symptom på posttraumatisk 
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stress ett år efter att de började i gruppen. För fem av kvinnorna var förbätt-

ringen betydande och de rapporterade inte längre en klinisk nivå av symptom, 

vilket de gjorde innan gruppstart. 

Också uppföljningsintervjuerna ger en bild av förbättrad hälsa då alla utom 

en kvinna sa att de mår bra idag. Bilden är inte helt entydig då några kvinnor 

beskrev att våldet de varit utsatta för fortfarande hade konsekvenser för hur de 

mår, exempelvis i form av sömnsvårigheter, upplevelser av den egna kroppen 

och påträngande minnen i samband med sex. Den övergripande bilden är dock 

en väsentligt förbättrad situation jämfört med hur de mådde innan de började 

i gruppen. 

Gruppens betydelse 

De unga kvinnor som deltagit i NOOR-gruppen var i de flesta fall mycket 

nöjda med sitt deltagande i gruppen. De uppgav att gruppen var bra i sitt in-

nehåll och sin sammansättning. Gruppledarna fick också mycket positiva om-

dömen med sitt arbete. Kvinnorna menade att de har utvecklats och många 

uttryckte stor tacksamhet till både gruppledare och till gruppens övriga med-

lemmar. Alla som svarat på brukarenkäten vill rekommendera gruppen till 

andra.  

Det finns några exempel där kvinnorna uttryckte att de inte varit lika nöjda, 

och en kvinna har inte velat ge sin åsikt. Man kan också notera att en kvinna 

menade att hon inte känt gruppgemenskap med de andra kvinnorna i gruppen. 

Tittar man på svaren i brukarenkäten kan en skillnad ses mellan de tre grup-

per som ingår i underlaget för studien. Deltagarna i två av grupperna var väl-

digt positiva som helhet och uppgav att de kände stor gemenskap i sina grup-

per, medan den tredje gruppen innehöll kvinnor som inte uttryckte detta på 

samma sätt. Där fanns i stället vissa deltagare som inte kände samma gemen-

skap med de andra i gruppen.  

De unga kvinnornas sociala situation var vid uppföljningen sex månader 

efter gruppen i stort sett ungefär densamma som vid gruppstart. Kvinnorna 

beskrev överlag sin sociala situation som bra och att de hade stöd från vänner 

och familj. Det framkom att ett par av kvinnorna hade velat fortsätta i gruppen 

och att det tyckte att insatsen var för kort. Det fanns också några kvinnor som 

vid uppföljningen framstod som ganska ensamma. Ett par av kvinnorna be-

skrev att de utsatts för våld under perioden som gått sedan de slutade i grup-

pen. 

Kvinnorna beskrev gruppens betydelse för parrelationen dels som att grup-

pen varit en förutsättning för att de överhuvudtaget skulle kunna tänka sig eller 
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våga gå in i en parrelation, dels gruppen hjälpt kvinnan att förstå mer om sig 

själva och sina egna reaktioner, och även bidragit till att hon kunna berätta och 

förklara mer för sin partner, som varit viktigt för att förbättra relationen. Grup-

pen hade för några också fått som konsekvens att de valt att avsluta en dåligt 

fungerande relation. Uppföljningsintervjuerna illustrerar att är det en balans-

gång och utmaning för gruppledarna att å ena sidan försöka hantera det sexu-

ella våldets möjliga negativa konsekvenser för de utsattas nära relationer, utan 

att, å andra sidan, förstärka sociala förväntningar på att man ”ska” leva i en 

parrelation. För de flesta deltagarna verkar gruppledarna ha lyckats hantera 

den här utmaningen väl, om än inte för samtliga. 

Även i förhållande till familj och vänner tenderade de unga kvinnorna att 

beskriva hur NOOR-gruppen bidragit till en positiv utveckling. Det framgick 

att för vissa av deltagarna var relationerna till de andra gruppdeltagarna 

mycket betydelsefulla och några hade önskat änne mer kontakt efter att grup-

pen avslutats.  

Sammantaget går det att se en hög grad av överensstämmelse mellan grupp-

deltagarnas egen bedömning och hur gruppledarna i anslutning till avslut-

ningen av gruppen bedömt gruppens betydelse för deltagarna. Det gäller såväl 

bedömningen av gruppen som helhet, som eventuella förbättringar av psykiskt 

månde och om insatsen var rätt för deltagarna. Gruppledarna och deltagarna 

framstår som relativt överens om att gruppen fungerat bra för de flesta, men 

att det för ett par av kvinnorna inte var rätt insats.  

Det som skiljer gruppledarnas bild och den bild deltagarna förmedlade i 

uppföljningsintervjuerna ett halvår efter avslutad grupp är det fortsatta stödet. 

Medan gruppledarna i anslutning till gruppen avslutning beskriver fortsatta 

kontakter för en stor andel av kvinnornas som gått i grupp, är det inte lika 

många av deltagarna som beskriver det ett halvår senare. Det kan möjligen ha 

funnits en viss diskrepans mellan gruppledarnas bild av hur det var tänkt att 

det skulle bli med fortsatt stöd, och vilket stöd de unga kvinnorna i realiteten 

efterfrågat eller fått. De olika bilderna kan också vara ett uttryck för att det 

framförallt varit den första tiden efter gruppen som kvinnornas haft stöd från 

Järva ungdomsmottagning och andra verksamheter. Med tanke på att vissa 

unga kvinnor vid uppföljningen uttryckte att de hade önskat mer kontakt efter 

avslutad grupp, är frågan om det varit lite för hög tröskel för dem att själva ta 

kontakt. De hade möjligen varit behjälpta av en återträff eller liknande som 

mottagningen tagit initiativ till, för att deras fortsatta hjälpbehov skulle kunna 

bli synligt och fångas upp. 
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Hur hjälper gruppen? 

Med utgångspunkt i kvinnornas beskrivningar av hur gruppen har hjälpt dem 

kan åtta olika komponenter urskiljas, vilka framstår som särskild betydelse-

fulla för den positiva utvecklingen för dessa kvinnor. Den första är att gruppen 

gjort våldet talbart för de unga kvinnorna. Den andra är att den bidragit till att 

bekräfta att det som de varit utsatta för har hänt och att det faktiskt har varit 

fråga om våld: den har bidragit till giltiggörande av deras upplevelser av våld. 

Den tredje komponenten är hur gruppen gjort det möjligt för de unga kvin-

norna att känna igen sig i andra som varit utsatta för samma sak som de själva. 

Den fjärde komponenten är hur gruppen möjliggjort för kvinnorna att uttrycka 

känslor, den femte att de upplevt sig sedda och bekräftade av såväl de andra 

deltagarna som av gruppledarna. Den sjätte komponenten är att deltagarna fått 

möjlighet att utveckla tillit till andra, genom de nära relationer som utvecklats 

i gruppen. Den sjunde komponenten är att de unga kvinnorna fått möjlighet 

att i en trygg miljö närma sig ett trauma, och skapa en berättelse om det. Den 

åttonde komponenten att gruppen också givit möjlighet till att träna egna fär-

digheter, exempelvis när det handlar om att känna sina egna gränser. 

Slutsatser 

Den övergripande slutsatsen blir att NOOR-grupp är en lovande insats för 

unga kvinnor som utsatts för sexuellt våld. Även om den inte är formulerad 

som en traumabearbetande insats, verkar den åtminstone delvis kunna fungera 

så, och detta är en aspekt som bör studeras mer ingående i fortsatta studier och 

utvärderingar av insatsen.  

Samtidigt framgår det att det finns vissa områden som skulle behöva ut-

vecklas. Ett sådan är rekryteringen till gruppen, för att säkra att insatsen är lika 

tillgänglig för alla unga kvinnor som kommer till Järva ungdomsmottagning 

med erfarenheter av utsatthet för sexuellt våld. Av den rutinmässiga kartlägg-

ningen av nya besök framgår att en stor andel av de unga kvinnor som kommer 

till Järva ungdomsmottagning är utsatta för våld, och det kan finnas behov av 

att utveckla insatser för, eller åtminstone tydligare remitteringsvägar till, in-

satser inriktade på olika typer av våld. Det har tydligt framkommit hur viktig 

och verksam själva gruppen är. Vidare att insatsen inte varit rätt för ett par 

deltagare, då de hade varit mer hjälpta av en individuell insats. Mot bakgrund 

av detta bör rutiner för bedömning av behandlingsbehov och matchning av 

deltagare för optimal gruppsammansättning utvecklas ytterligare. 
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1. Inledning 

Jag känner mig inte lika ensam. Jag var inte ensam, alla kände likadant, exakt! 

Det var nog det bästa. Temana var bra, allt var bra men det som var bäst var 

att träffa såna som varit utsatt för samma sak, det var det som gjorde att man 

vågade prata. 

 

Den här rapporten handlar om stöd och hjälp till unga kvinnor som utsatts för 

sexuellt våld, vilket är ett underutvecklat område i Sverige idag. Sett i ett in-

ternationellt och nordiskt perspektiv ligger Sverige på många sätt långt 

framme när det handlar om politiska insatser för att motverka mäns våld mot 

kvinnor. Den 20 december 1993 antog FN deklarationen om avskaffandet av 

våld mot kvinnor och där definierades våld som ”varje könsbetingad vålds-

handling som resulterar i eller sannolikt kommer att resultera i fysisk, sexuell 

eller psykisk skada eller sådant lidande för kvinnor innefattande hot om såd-

ana handlingar, tvång eller godtyckligt frihetsberövande vare sig det sker of-

fentligt eller privat” (Artikel 1. Se SOU 1995:60, Bilaga 2). Det var bland 

annat mot bakgrund av FN-deklarationen som Kvinnovåldskommissionen till-

sattes i Sverige för att se över lagstiftningen och arbetet för att motverka mäns 

våld mot kvinnor. Både kvinnofridsreformen 1998 och det senaste decenniets 

arbete i Sverige för kvinnofrid är ett uttryck för en ökande medvetenhet om 

fenomenets omfattning och det allmännas ansvar att intervenera för att mot-

verka mäns våld (SOU 2015:55).  

Trots att mäns våld mot kvinnor uppmärksammats alltmer i Sverige under 

de senaste decennierna har hjälp- och stödinsatser för våldsutsatta kvinnor inte 

utvecklats i tillräcklig grad. Det gäller inte minst insatser för unga kvinnor. 

Samtidigt är unga kvinnor en särskilt utsatt grupp kvinnor. Till exempel visar 

en relativt ny studie från Nationellt Centrum för Kvinnofrid (NCK 2014) att 

elva procent av samtliga kvinnor i studien uppgav att de någon gång i vuxen 

ålder hade varit utsatta för grovt sexuellt våld, med fysiskt våld eller hot om 

fysiskt våld påtvingat samlag eller liknade, och bland kvinnorna i åldern 25 – 

34 år var andelen 13 procent (jämfört med t.ex. sex procent bland kvinnorna i 

åldern 65 – 74 år). Också i förhållande till psykiskt våld finns en åldersrelate-

rad utsatthet. Bland kvinnorna i den yngsta åldersgruppen (18 – 24 år) uppgav 
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exempelvis drygt åtta procent att de hade varit utsatta för systematiskt och 

upprepat psykiskt våld av en aktuell eller tidigare partner under det senaste 

året (bland samtliga kvinnor var utsattheten drygt sex procent). De årliga nat-

ionella trygghetsundersökningarna (NTU) från Brottsförebyggande rådet vi-

sar också att utsattheten för våld är högre bland yngre personer (Brå 2014a) 

och även Brås nationella kartläggning av brott i nära relationer pekar i en lik-

nande riktning (Brå 2014b). I studien är kvinnor i åldern 20–24 år en tydlig 

riskgrupp och i denna grupp rapporterar runt 14 procent utsatthet för brott i 

nära relation (jämfört med 7,0 procent av kvinnorna och 6,7 procent av män-

nen som helhet). Den särskilda sårbarheten bland unga kvinnor syns även när 

det gäller upprepad utsatthet. Enligt Brå rapporterar yngre personer generellt 

mer återkommande utsatthet än äldre, och den högsta andelen personer som 

utsatts för återkommande psykiskt våld återfinns i åldersgruppen 20–24 år (8,6 

procent av kvinnorna och 4,7 procent av männen under 2012).  

Internationellt har våld i ungas parrelationer uppmärksammats både som en 

fråga för förebyggande insatser och när det gäller hjälp och stöd (Eriksson 

2016). Det finns också olika exempel på specialiserade hjälpinsatser, som 

grupprogram för tonåriga våldsutövare (se Eriksson m.fl. 2011). I Sverige är 

våld i ungas nära relationer dock ett eftersatt område, både i forskningen och 

när det gäller stöd och hjälpinsatser. I en kunskapsöversikt konstateras exem-

pelvis att när åtgärder mot unga kvinnors utsatthet lyfts fram på politisk nivå, 

som i regeringens handlingsplan mot våld från 2007, riktas insatserna framför 

allt mot så kallat hedersrelaterat våld som har fokus på våldsutsatthet från fa-

miljemedlemmar och där det är utsatthet för kvinnor från ”andra kulturer” som 

lyfts fram (Ungdomsstyrelsen 2013). Vidare fokuseras framförallt unga kvin-

nors utsatthet för överfallsvåldtäkt, snarare än sexuellt och annat våld från 

jämnåriga kamrater och partners. 

En relativt ny studie om våld i ungas parrelationer pekar på att skuldbeläg-

gandet av offret kan vara starkare när det handlar om ungdomar, jämfört med 

synen på vuxna förövare och våldsutsatta (Ungdomsstyrelsen 2013). Unga 

män som slår sin flickvän kan får stöd från omgivningen och skulden kan läg-

gas på den unga kvinnan. Studien visar också att unga kvinnor har ett stort 

behov av och stora förväntningar på stöd från sina närmaste, men att stödet 

inte alltid finns där och kanske inte så snabbt som kvinnan önskat. Även kun-

skapsbrister och avsaknad av lämpliga hjälpinstanser kan bidra till unga kvin-

nors särskilda sårbarhet när det gäller våld. Förutom bristen på kunskap om 

ungas utsatthet för våld handlar det bland annat om att många hjälpinstanser 

framförallt riktar sig till vuxna, medan myndigheter och organisationer med 

ungdomar i fokus kan sakna särskild kompetens om våld.  
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Även om unga kvinnors utsatthet för sexuellt våld uppmärksammats poli-

tiskt saknas stöd- och hjälpinsatser riktade till unga kvinnor. Det finns vissa 

exempel på verksamheter som erbjuder hjälp och metoder som utvecklats just 

för unga kvinnor utsatta för våldtäkt och sexuellt våld (t.ex. Zachrison 2013). 

Det handlar dock fortfarande om enstaka exempel. Detta är en del av bakgrun-

den till insatser till unga kvinnor - oavsett form av våld - är ett av de utveckl-

ingsområden som pekas ut i betänkandet om en nationell strategi för att stoppa 

mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck (SOU 2015:55). 

Utvecklingsarbete vid Järva ungdomsmottagning 

En av de verksamheter som har påbörjat ett utvecklingsarbete på det här om-

rådet är Järva ungdomsmottagning. Sedan 2002 bedriver mottagningen en 

gruppverksamhet för kvinnor som utsatts för sexuellt våld: ”NOOR-grupper”. 

I princip startar en ny grupp varje termin, med mellan sex och åtta deltagare. 

Gruppverksamheten har pågått kontinuerligt under lång tid och verksamheten 

är välkänd, vilket bland annat innebär att andra ungdomsmottagningar i länet 

hänvisar unga kvinnor till gruppverksamheten. 2012 gav också Stockholms 

Läns Landsting ett tilläggsuppdrag till Järva Ungdomsmottagning att bedriva 

gruppverksamheten så att det idag finns ett formellt uppdrag att bistå andra 

ungdomsmottagningar genom insatsen.  

I den här rapporten presenteras resultat från en utvärdering av Järva ung-

domsmottagnings gruppverksamhet för unga kvinnor som utsatts för sexuellt 

våld. Maria Eriksson har varit projektledare och Marie-Louise Klingstedt har 

varit forskningsassistent. Bakgrunden till projektet är ungdomsmottagningens 

önskan att det stöd som erbjuds till unga kvinnor och unga kvinnor inom ra-

men för ungdomsmottagningens utgår ifrån en kvalitetssäkrad och kunskaps-

baserad praktik (målet är att på sikt utveckla en evidensbaserad praktik). Ut-

värderingsuppdraget hade dubbla syften: dels att utvärdera insatsen, dels bidra 

till att ungdomsmottagningen bygger in en systematisk dokumentation och 

uppföljning i behandlingsmodellen för att på så sätt öka möjligheten att på sikt 

få en bild av om och på vilket sätt insatsen gör skillnad för dem som deltar. 

Tanken var alltså att utvärderingen ska ge insikter om hur NOOR-grupperna 

fungerar och vad som behöver ändras för att metoden på sikt ska manualbas-

eras och spridas till andra ungdomsmottagningar i Stockholms län men även i 

övriga delar av landet. 

Studien och uppföljningsmodellen bygger dels på självskattningsformulär 

som kvinnorna fyllt i före gruppstart, i anslutning till avslutningen av gruppen, 
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samt sex månader efter gruppen avslutats (ca tio månader efter första mättill-

fället), dels en brukarenkät kvinnorna svarat på i samband med avslutningen 

av gruppen, samt på tematiskt strukturerade intervjuer sex månader efter att 

gruppen avslutades. Rapporten är upplagd så att det här inledande kapitlet (1) 

innehåller en kortfattad beskrivning av gruppverksamheten vid Järva ung-

domsmottagning Därefter (2) följer en beskrivning av utvärderingens syften 

och design. I det tredje kapitlet (3) beskrivs de kvinnor som kommit till grup-

perna under undersökningsperioden. De följande kapitlen innehåller beskriv-

ningar av förändringar när det gäller gruppdeltagarnas psykiska hälsa och 

symptom på posttraumatisk stress (kapitel 4), samt av vad de uttryckt om 

gruppverksamheten i brukarenkäten i samband med att gruppen avslutades 

och hur de beskriver gruppens betydelse vid uppföljningen sex månader efter 

att gruppen avslutades (kapitel 5). Därefter följer ett kapitel som hjälp av in-

tervjuer med gruppledarna (kapitel 6) diskuterar hur de ser på gruppens bety-

delse för gruppdeltagarna. Med utgångspunkt i de unga kvinnornas röster om 

insatsen diskuteras sedan (kapitel 7) vad det är i modellen som kan hjälpa unga 

kvinnor som utsatts för våldtäkt. Rapporten avslutas med slutsatser och kom-

mentarer om utvecklingsområden (kapitel 8). 

NOOR-grupper 

Den version av NOOR-gruppen som studien handlar om kan kortfattande be-

skrivas på följande sätt. Insatsen är en gruppintervention med både bearbe-

tande och pedagogiska inslag (se Berg m.fl. 2008; Franzén och Näsström 

2007). Målgruppen är unga kvinnor 15-22 år som utsatts för sexuellt våld och 

kommit ur den akuta krisfasen. Samtalsserien pågår i cirka 13 veckor och den 

sätter våldet och dess konsekvenser i fokus. Gruppen är stängd (efter andra 

träffen) och den träffas två timmar per vecka (alternativt drygt två timmar om 

gruppen är stor) och arbetar då med olika teman (Berg m.fl. 2008). Varje till-

fälle har en struktur med inledning, paus och avslutning. I arbetet med olika 

teman används en rad verktyg, som ”rundor”, rit-, skriv- och diskussionsöv-

ningar, iscensättningar av olika situationer, hemläxor, och så vidare. Grup-

perna leds av både barnmorskor och kuratorer (oftast en från varje profession). 

Detta ligger i linje med inriktningen på Järva ungdomsmottagning mer gene-

rellt då den präglas av ett tvärprofessionellt förhållningssätt där det psykoso-

ciala och medicinska tillsammans utgör en helhet. Således fokuserar NOOR-

grupperna både psykisk och fysisk hälsa. 

Insatsen beskrivs som bearbetande samtalsgrupper där deltagarna får möj-

lighet att få träffa andra som varit med om liknande våld. En utgångspunkt är 
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att det har betydelse för respektive deltagares läkningsprocess att de inte kän-

ner sig lika ensamma som de gjort tidigare. En annan central tanke är att det 

är av betydelse för läkningsprocessen att deltagarna benämner/definierar sina 

upplevelser som våld/våldtäkt. Med hänvisning till tidigare forskning sägs att 

det som generellt går igen för kvinnor utsatta för sexuellt våld är motståndet 

mot att definiera sina erfarenheter som våldtäkt. Det gäller i synnerhet när 

kvinnan känner förövaren, och om samvaron börjat mer ömsesidigt: då blir 

det svårare att definiera fortsättningen som våldtäkt. Därmed blir det viktigt 

för deltagarna att genomgå en ”definitionsresa”: ”Den underlättade för dem 

att släppa skuld och skambördan; som offer för ett brott kan man aldrig ställas 

till svars ” (Franzén och Näsström 2007:4, kursivering i original).  

Kronologiskt kan insatsen delas in i fyra faser (se Berg m.fl. 2008): intro-

duktion, övergreppen, framtida hälsa och relationer samt avslutning. Vid de 

grupper som genomfördes under utvärderingen följde följande schema: Efter 

en inledande och relationsskapande session följer sju veckor där våldet och 

dess mer omedelbara konsekvenser står i fokus. Själva övergreppserfarenhet-

erna behandlas explicit och i detalj vid två tillfällen (den andra respektive åt-

tonde sessionen) och därutöver arbetar gruppen med teman som omgivningens 

reaktioner, definitioner av våldserfarenheterna, skuld och skamkänslor, synen 

på förövaren samt rättsliga aspekter (som polisanmälan). Efter den andra över-

greppsfokuserande sessionen går arbetet över i en ny och mer framåtsyftande 

fas (session nio till elva) med tydligare fokus på bemästrande och hantering 

av möjliga långsiktiga konsekvenser av våldet. Förhållningssätt till och upp-

levelser av den egna kroppen och sexualiteten, känslomässiga reaktioner och 

framtida relationer – såväl intima relationer som andra relationer – behandlas. 

De två sista sessionerna avslutar gruppens arbete. 

Trauma 

I ungdomsmottagningens eget material om NOOR-grupperna presenteras 

gruppen inte direkt som en traumabearbetande insats. Det finns inte heller nå-

got uttalat inklusionskriterium att gruppdeltagarna ska ha uppvisat någon form 

av symptom på posttraumatisk stress. Å andra sidan finns skrivningar i un-

derlaget som tyder på att syftet kan vara att också hantera symtom på post-

traumatisk stress, exempelvis sägs att man genom gruppens arbetssätt vill ”få 

fatt i inkapslade, många gånger förträngda, känslor – både emotionellt och 

kroppsligt - så att deltagarna inte längre behöver ha exempelvis sömnproblem, 

panikångest eller flashbacks vid sexuell samvaro” (Franzén och Näsström 

2007:4). I en av rapporterna om insatserna beskrivs också bakgrunden NOOR-
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grupper som att många av de unga kvinnor som kommit till mottagningen för-

medlat att andra professionella de varit i kontakt med ofta allt för snabbt läm-

nat våldserfarenheten och istället börjat fokusera på exempelvis familjesituat-

ion eller skola/arbetssituation, vilket inte har svarat mot de unga kvinnornas 

behov. Vidare anges att ”har man utsatts för ett trauma kan man ha ett mot-

stånd mot att prata om händelsen. Enligt vår erfarenhet är det ett ganska van-

ligt försvar. Som behandlare kan det då vara lätt att haka på, speciellt om man 

tycker att det är svårt att prata om sexualitet i allmänhet och sexualiserat våld 

i synnerhet” (Franzén och Näsström 2007:4).  

Arbetet i NOOR-grupperna är med andra ord tydligt influerat av trauma-

teori. Det blir också synligt i de verktyg som används i grupperna. Ett sådant 

exempel är session nummer nio där deltagarna får beskriva sina övergreppser-

farenheter i detalj; arbetet är upplagt så att de i en trygg miljö ska kunna närma 

sig de traumatiserande händelserna och skapa ett narrativ som ger samman-

hang till upplevelserna. Bland annat används en ritövning där deltagarna får 

beskriva platsen för övergreppet – eller vid flera övergreppserfarenheter det 

värsta/det övergrepp som de minns mest. 
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2. Utvärderingen 

Frågeställningar 

Mot bakgrund av önskemål som Järva ungdomsmottagning framfört när det 

gäller att undersöka gruppinsatsens effekter samt de beskrivningar av behand-

lingsmodellen som fanns att tillgå vid projektets start kom utvärderingens fo-

kus att ligga på förändring hos deltagarna när det gäller eventuella trauma-

symtom, psykisk hälsa mer allmänt samt relationer, så väl intima relationer 

som andra relationer, med utgångspunkt i följande frågeställningar: 

 Hur beskriver deltagarna hälsa och relationer efter avslutad grupp och 

gruppens betydelse för dessa? 

 Hur förändras deltagarnas traumasymtom? 

 Hur förändras deltagarnas psykiska hälsa mer allmänt?  

 Hur förändras deltagarnas relationer?  

 Vilken bild ger behandlarna av insatsens betydelse? 

Metod 

Studien har en pre-posttest-design och för att skapa en bild av gruppverksam-

hetens betydelse för förändringar hos deltagarna användes dels självskatt-

ningsformulär där kvinnornas själva lämnat information, dels tematiskt struk-

turerade kvalitativa intervjuer där kvinnorna beskrivit gruppens betydelse. 

Kvinnorna har också själva fått bedöma gruppverksamheten genom en bru-

karenkät i samband med att gruppen avslutas. Information har samlats in vid 

tre tillfällen: 

 

1. Före starten i gruppen (T1) 

2. Vid avslutningen av gruppen (tre till fyra månader efter gruppstart) 

(T2) 

3. Sex månader efter avslutningen i gruppen (T3) 
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Detta innebär att i de fall vi kunnat genomföra uppföljningen sex månader 

efter gruppavslutningen har kvinnorna följts under cirka ett år efter att de kom 

i kontakt med Järva ungdomsmottagning. Datainsamlingen har skett under pe-

rioden maj 2013 – juni 2015. 

Insamlingen av materialet har skett i samarbete med personalen vid Järva 

ungdomsmottagning. Det är gruppledarna som varit ansvarig för att samla in 

materialet före gruppstart och i anslutning till avslutningen av gruppen. 

Materialet från uppföljningen sex månader efter gruppavslutningen har sam-

lats in av oss utvärderare. 

För att systematiskt kartlägga de unga kvinnornas tidigare utsatthet för våld 

och för att mäta förändring när det gäller trauma, hälsa och relationer används 

standardiserade formulär för våld och utsatthet samt väletablerade bedöm-

ningsinstrument/självskattningsformulär utformade för att fånga symptom på 

trauma och psykiska symptom. Två korta formulär för basdata har också an-

vänts vid första mättillfället. Det ena är ett bakgrundformulär som innehåller 

ca tio frågor om kvinnornas bakgrund, exempelvis hur kvinnan fick kontakt 

med enheten, remittent, boendeform, sysselsättning, det egna och föräldrarnas 

födelseland. Det andra är formuläret Utsatthet för våld (PVS_SN, bilaga 1), 

som innehåller fem frågor avseende utsatthet för fysisk och sexuellt våld, 

några frågor om förövaren och frågor om den nuvarande situationen är otrygg. 

Ett liknande formulär har visat sig ha hög träffsäkerhet när det gäller våld i 

vuxnas parrelationer, dvs. att indikationer på våld som fångas upp med hjälp 

av formuläret med stor sannolikhet speglar en våldsproblematik (se Broberg 

m.fl. 2015). Formuläret är SCL-90, vilket är normerat i Sverige (se Fridell 

m.fl. 2002) har använts för att mäta psykisk hälsa. Formuläret är utformat på 

så sätt att personen som fyller i det ombeds svara på 90 frågor om hur hon 

eller han tycker att hon eller han har mått under den senaste veckan, och svaren 

graderas från 0 (inga besvär) till 4 (väldigt mycket besvär). Frågorna ska fånga 

olika typer av psykiskt ohälsa (nio subskalor: somatisering, obsessiv-kompul-

sitet, interpersonell sensitivitet, depression, ångest, fientlighet/vrede, fobisk 

ångest, paranoidt tänkande och psykoticism). Resultaten sammanställs också 

i tre globala index som mäter överordnade aspekter av generella besvär: Glo-

balt svårighetsindex (GSI, genomsnittssvaret oavsett subskala, mäter generell 

psykisk besvärsnivå), Positivt symptomstörningsindex (PSDI, genomsnittet på 

ej-0-svar, mäter djupet av de upplevda problemen) samt Totala antalet posi-

tiva symptom (PST, antalet symptom, antalet ej-0-svar). När det gäller symp-

tom på posttraumatisk stress har kvinnorna fyllt i självskattningsformuläret 

Impact of Event Scale Revised (IES-R, se Weiss och Marmar 1997). Det be-
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står av 22 frågor som ska fånga tecken på de tre huvudsymptomen på post-

traumatisk stress, PTSS: återupprepande symptom, undvikande symptom och 

symptom på förhöjd spänning (American Psychiatric Association 1994). Både 

SCL-90 och IES-R har fyllts i vid de tre olika mättillfällena.  

För att närmare dokumentera behandlingsmodellen samt få en bild av 

gruppledarnas syn på insatsens påverkan på deltagarna har två olika typer av 

intervjuer genomförts med de två gruppledarna: dels en längre intervju om 

modellen generellt, dels kortare intervjuer efter avslutad grupp om utveckl-

ingen för varje deltagare. 

För att fånga aspekter som kan vara betydelsefulla för förståelsen av vad 

det är som eventuellt fungerar eller inte fungerar samt för att ge ett underlag 

till utvecklingen av metoden användes en tematiskt strukturerad intervjuguide 

för uppföljningsintervjuer med deltagarna (bilaga 2). Vid avslutningen av 

gruppen har deltagarna som sagt också fått fylla i en brukarenkät (bilaga 3). 

I föreliggande rapport presenteras deskriptiv statistik över samtliga ifyllda 

formulär och tematisk analys av det kvalitativa intervjumaterialet. De kvanti-

tativa analyserna av data fokuserar utveckling och skillnader på gruppnivå. 

Gruppen som studeras är för liten för att det ska gå att se statistiskt säkerställda 

skillnader. De skillnader som redovisas ska alltså förstås som möjliga tenden-

ser. Säkrare slutsatser kräver en mer omfattande studiegrupp. 

Deltagare  

Totalt är det tre genomförda NOOR-grupper som utgör underlaget för denna 

rapport. Den första gruppen startade hösten 2013, den andra våren 2014 och 

den tredje hösten 2014. De första förmätningarna gjordes sommaren 2013, och 

de sista uppföljningarna sommaren 2015. I den första gruppen deltog fyra 

kvinnor, i den andra gruppen deltog fem, och i den tredje gruppen deltog sex 

kvinnor. Samtliga 15 kvinnor har intervjuats och fyllt i självskattningsformu-

lär vid både starten och avslutningen av NOOR-gruppen. Uppföljningsdoku-

mentation finns för totalt 12 kvinnor. Två kvinnor har inte svarat på ett flertal 

kontaktförsök via telefon, sms och mail. En kvinna har avböjt uppföljningsin-

tervju på grund av att ”intervjun skulle ta för mycket energi/att hon inte orkar 

med”. En översikt över den information som samlats in ges i tabell 1. 

Nio av kvinnorna har vid uppföljningen efter sex månader intervjuats an-

sikte mot ansikte medan tre av kvinnorna har telefonintervjuats. Telefoninter-

vju blev alternativet i de fall kvinnorna flyttat till städer med alltför stort av-

stånd för ett möte (i två fall). I ett av fallen var det för att det var svårt att hitta 



 

 23 

en gemensam tid för ett fysiskt möte. Intervjuerna har spelats in och transkri-

beras i sin helhet. Platsen för intervjuerna har beslutats i samråd med den be-

rörda kvinnan. I fyra fall har uppföljningarna genomförts i Järva ungdoms-

mottagnings lokaler, fem intervjuer har skett på lugna kaféer. 

Tabell 1. Material som samlats in före grupp, efter grupp, samt 6 månader 

efter gruppavslutning. Antal. 

 Före Efter 6 månader 

Deltagare i grupp 15 15 15 

    

Bortfall 0 0 3 

    

Totalt 15 15 12 

    

Internt bortfall 

Ett internt bortfall förekommer på grund av att information saknas i ett antal 

självskattningsformulär från den första NOOR-gruppen, dvs. för fyra kvinnor. 

Detta bortfall upptäcktes för sent för att kunna återhämtas. Det betyder att an-

talet kvinnor som har komplett information varierar beroende på vilket formu-

lär och vilken tidpunkt det handlar om. En översikt över de ifyllda formulären 

ges i tabell 2. Totalt nio kvinnor har kompletta formulär för samtliga mättill-

fällen.  

Tabell 2. Antal kvinnor som har kompletta självskattningsformulär; före och 

efter deltagande; samt 6 månader efter avslutad grupp. 

Formulär Komplett 

Före 

Komplett 

Efter 

Komplett 6 

mån 

Komplett 

före, efter &6 

mån 

SCL-90 11 15 12 9 

IES-R 11 15 12 9 

Fysiskt våld 14 - - - 

Psykiskt våld 10 - - - 

Sexuellt våld 13 - - - 
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Jämförelsegrupp för rekrytering till gruppen 

För att det skulle vara möjligt att bedöma om det funnits mönster i rekryte-

ringen till NOOR-grupperna som skulle kunna ha betydelse för utfallet har 

rutinmässiga frågor om utsatthet för våld ställts till samtliga relevanta nybesök 

(bokade besök, unga kvinnor 15-22) under perioden augusti – december 2013. 

Under den här perioden har också en utökad statistik förts om nya ärenden.  

Den utökade statistiken har inhämtats med hjälp av samma bakgrundsfor-

mulär som använts för kvinnorna som deltagit i NOOR-grupp dvs. ett formu-

lär med runt tio frågor om hur kvinnan fick kontakt med enheten, remittent, 

boendeform, sysselsättning, det egna och föräldrarnas födelseland. Formuläret 

Utsatthet för våld (PVS_SN, bilaga 1) har använts för den rutinmässiga kart-

läggningen av utsatthet för våld (jfr Broberg m.fl. 2015). Det innehåller fem 

frågor avseende utsatthet för fysisk och sexuellt våld, några frågor om föröva-

ren och frågor om den nuvarande situationen upplevs som trygg eller otrygg.  

Sammanlagt har 64 kvinnor dokumenterats med hjälp av dessa formulär. 

60 av dem har inte deltagit i NOOR-grupp och utgör en jämförelsegrupp när 

det gäller rekrytering till gruppen (se kapitel 3). Vi har dock inga mer ingående 

uppgifter om kvinnor som inte gått i grupp, det vill säga inga uppgifter om 

deras utsatthet för våld, psykiska mående eller eventuella traumasymptom, 

och inte heller data på hur utvecklingen sett ut över tid. De utgör alltså ingen 

jämförelsegrupp när det gäller insatsens betydelse utan kan endast ge perspek-

tiv på rekryteringen till NOOR-grupper. Resultaten som rapporteras i kapitel 

3 handlar om totalt 75 unga kvinnor som varit i kontakt med Järva ung-

domsmottagning under perioden 2013-2015, övriga kapitel om de 15 som gått 

i NOOR-grupp. 

Analyser 

I föreliggande rapport presenteras resultaten från självskattningsformulär och 

uppgifterna om nybesök vid Järva ungdomsmottagning i form av deskriptiv 

statistik och sammanställningar av värden och poäng för respektive skatt-

ningsformulär. Några djupare statistiska analyser har inte varit möjliga med 

det begränsade antalet deltagare. Vissa jämförelser med tillgänglig normdata 

görs dock för att ge perspektiv på undersökningsgruppen. Det kvalitativa 

materialet från uppföljningsintervjuerna analyseras tematiskt. 
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Etiska dilemman 

Utvärderingen har följt etablerade forskningsetiska principer för samhällsve-

tenskaplig forskning där de fyra huvudkraven är kraven på information till 

deltagare, samtycke, konfidentialitet och på att materialet som samlas in end-

ast nyttjas för forskningsändamål (Vetenskapsrådet 2011). Projektet har också 

godkänts av regionala etikprövningskommittén i Uppsala (dnr 2013/220).  

Eftersom studien är kopplad till en hjälpinsats har det varit en grannlaga 

uppgift att få deltagarna att känna att de har en reell möjlighet att tacka nej till 

medverkan i studien om de inte vill delta. Vi har betraktat samtycke som en 

pågående process och både gruppledarna och vi forskare har påmint om att det 

är frivilligt att delta, såväl vid inklusion i studien som vid uppföljningarna 

efter insats respektive sex månader efter avslutad grupp. Den information som 

deltagarna fått både skriftligt och muntligt har varit mycket tydlig med att de 

unga kvinnorna kan tacka nej till att delta i studien eller delar av den utan att 

detta på något sätt påverkar deras möjlighet att få hjälp från mottagningen. 

Trots gruppledarnas och forskarnas ansträngningar finns det naturligtvis en 

risk att deltagarna upplevde att det var svårt att tacka nej, men det faktum att 

en av deltagarna avböjde medverkan vid uppföljningen kan ses som att in-

formationen om frivillighet varit tydlig nog för att nå fram till åtminstone den 

deltagaren. 

Ett annat etiskt dilemma som studien aktualiserar handlar om de unga kvin-

nornas rätt till konfidentialitet i relation till forskarteamet innan de tackat ja 

till att delta, och om deras rätt till konfidentialitet i förhållande till Järva ung-

domsmottagning när de delger forskarteamet sina synpunkter och information 

om sig själva vid uppföljningen. För att uppfylla dessa krav har ingen person-

lig information om potentiella deltagare i studien lämnats ut till forskarteamet 

utan deltagarnas skriftliga samtycke. Det är det huvudsakliga skälet till att det 

var barnmorskor och kuratorer som i det första steget informerade om studien 

och inhämtade det första samtycket. Den lösningen är inte optimal eftersom 

det sannolikt var svårare för kvinnorna att tacka nej till att delta i studien när 

det var gruppledarna som efterfrågade samtycket. När deltagarnas olika in-

tressen och rättigheter vägdes mot varandra (som samtycke visavi anonymitet 

gentemot oss utanför Järva ungdomsmottagning) framstod dock detta som det 

minst problematiska alternativet. När det gäller den andra aspekten av konfi-

dentialitetskravet kan det vara värt att påpeka att de unga kvinnorna blev till-

frågade om de önskade genomföra uppföljningarna någon annanstans än i 

ungdomsmottagningens lokaler, för att de inte skulle behöva avslöja att de 

fortsatt deltar i studien. Några valde också andra platser för uppföljningen. 
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Vid planeringen av studien var vi medvetna om att det kan innebära en 

påfrestning för de unga kvinnorna att delta i studien, där de både ska fylla i 

olika frågeformulär och svara på en rad andra frågor om hur de mår och om 

livssituationen och relationer. De fick detaljerade frågor om våldserfarenheter 

och om psykiskt mående. Under studiens genomförande har vi inte fått indi-

kationer på att det varit alltför påfrestande för de unga kvinnorna att delta. Vid 

uppföljningsintervjun fick de explicita frågor om hur de upplevt att bli inter-

vjuade och vissa kommenterade då att intervjun väckt känslor och att det varit 

lite jobbigt, men samtidigt talade kvinnorna om det som en påfrestning som 

går att hantera. En uttryckte det till exempel som att ”Lite har blivit upprivet, 

att tänka på NOOR-gruppen. Inte värre än att jag löser det med lite träning och 

frukost.” Överlag uttryckte sig deltagarna positivt om att bli intervjuade, i nå-

got fall också för att intervjustilen inte överstämde med deltagarens föreställ-

ningar om ”intervju”: 

Det kändes inte som en intervju det kändes som vi sitter och pratar med 

varandra. Om det hade känts som en intervju hade jag tyckt det var svårt som 

”hur ska jag svara på den här frågan”... det är som vi sitter och pratar, inte som 

intervju. 

 

Vid uppföljningen fick de unga kvinnorna också frågor om eventuellt ytterli-

gare stödbehov, och i några fall har vi stöttat dem i tankar om förnyad kontakt 

med Järva ungdomsmottagning eller andra stödinsatser de tidigare haft kon-

takt med. I ett par fall har vi också gjort ytterligare avstämningar med delta-

garna för att fånga upp eventuell stödbehov. Det har dock inte varit aktuellt 

att förmedla helt nya kontakter till instanser som erbjuder stöd och hjälp.  
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3. Unga kvinnor som kommer till NOOR-grupp 

Det här kapitlet ger en bild av de kvinnor som ingår i studien och det bygger 

på uppgifter som kvinnorna lämnat innan gruppen började. Det belyser också 

mönster i rekryteringen till grupperna som kan ha betydelse för utfallet, och 

diskuterar om det finns systematiska skillnader mellan undersökningsgruppen 

och andra unga kvinnor med erfarenheter av våldtäkt som kommer till Järva 

ungdomsmottagning. 

Mönster i rekryteringen  

Mellan augusti och december 2013 dokumenterades totalt 64 kvinnor med 

hjälp av ett basdataformulär och ett formulär om våldsutsatthet vid det initiala 

mötet på Järva ungdomsmottagning. Av dessa har 29 kvinnor (45 procent) 

varit utsatta för våld. Fyra av dessa 29 kvinnor har senare deltagit i NOOR-

grupp. Elva av de kvinnor som gått i grupp och som ingår i studien har kommit 

till mottagningen efter december 2013. Totalt handlar de resultat som rappor-

teras i det här kapitlet alltså om totalt 75 unga kvinnor som varit i kontakt med 

Järva ungdomsmottagning under perioden 2013-2015. 

I resultatredovisningen nedan har kvinnorna delats in i tre grupper, (1) en 

inte våldsutsatt jämförelsegrupp bestående av 35 kvinnor som besökt Järva 

ungdomsmottagning men inte rapporterat tidigare utsatthet för våld, (2) en 

våldsutsatt jämförelsegrupp bestående av 25 kvinnor som besökt Järva ung-

domsmottagning och rapporterat tidigare utsatthet för våld men inte deltagit i 

grupp, samt (3) de kvinnor som besökt Järva ungdomsmottagning, rapporterat 

våld och som deltagit i grupp, totalt 15 kvinnor. 

Kontaktväg, bakgrund och social situation 

Svaren på frågorna om deltagarnas bakgrund redovisas i tabell 3. Kvinnorna i 

de olika grupperna hade samma medelålder, 19 år. Den yngsta kvinnan som 

besökt Järva ungdomsmottagning under den period som en utökad statistik om 

nybesök samlades in var 15 år och den äldsta var 22 år. De kvinnor som inte 
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utsatts för våld hade till största del (83 procent) tagit kontakt med ung-

domsmottagningen på egen hand. De våldsutsatta kvinnorna som inte deltagit 

i grupp sökte också till största del (68 procent) upp Järva ungdomsmottagning 

själva. I denna grupp hade också åtta procent av föräldrarna tagit initiativet till 

besöket. Att föräldrarna tagit detta initiativ förekom inte i någon annan grupp. 

De kvinnor som deltagit i NOOR-grupp skiljer sig åt från de övriga grupperna. 

I den gruppen hade nästan hälften (sju kvinnor av 15) remitterats av en annan 

ungdomsmottagning. En femtedel sökte själv kontakt, i några fall var mödra-

vårdscentralen kontaktperson. 

Tabell 3. Bakgrundsinformation före grupp fördelat på grupperna; Ej 

våldsutsatta, Våldsutsatta ej grupp, Våldsutsatta deltagit i grupp. Procent. 

 Ej våldsutsatta 

(n=35) 

Våldsutsatta/ej 

grupp (n=25) 

Våldsutsatta/deltagit 

i grupp (n=15) 

Ålder 19.5 19.3 19.5 

Remittent    

……Kvinnan själv 83 68 20 

        Förälder 0 8 0 

        Skola 0 0 7 

        Annan ungdomsmott.        6 4 47 

        MVC 0 4 7 

        Annan 11 16 20 

Boendesituation    

      Ensam 21 0 13 

      med Partner 15 4 7 

      Föräldrar 62 80 67 

      Annan 3 16 13 

Sysselsättning    

      Skola 22 40 47 

      Eftergymnasiala studier  43 12 20 

      Arbete 26 36 13 

      Arbetslös 6 12 13 

      Sjukskriven 3 0 7 

Ursprungsland    

      Två föräldrar annat land 51 68 20 

      En förälder annat land 26 0 7 

      Båda föräldrarna Sverige 23 32 73 

 
Den grupp kvinnor som inte var våldsutsatta och besökte Järva ung-

domsmottagning levde till största del själva (60 procent), 15 procent levde 

tillsammans med en partner och 21 procent bodde själva. Den största delen 

(65 procent) av kvinnorna i denna grupp studerade, varav 43 procent vid ef-

tergymnasiala utbildningar. En fjärdedel arbetade. Hälften av kvinnorna i 
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denna grupp har angett att båda föräldrarna är födda i ett annat land. En fjär-

dedel av kvinnorna har båda föräldrar födda i Sverige.  

De våldsutsatta kvinnorna som inte deltagit i NOOR-grupp bodde i 80 pro-

cent av fallen hos sina föräldrar. Fyrtio procent av kvinnornas gick i grund-

skola eller gymnasium. Nästan lika stor del (36 procent) hade ett arbete och 

12 procent uppgav att de är arbetslösa. Kvinnorna i denna grupp har högst 

andel utomlandsfödda föräldrar, 68 procent, övriga har föräldrar födda i Sve-

rige. 

Kvinnorna som deltagit i NOOR-grupp bodde till största del hos sina för-

äldrar (67 procent). En liten del bodde själva (13 procent) och lika liten andel 

bodde hos andra, exempelvis kompisar. Några få (7 procent) bodde med en 

partner. Nästan 70 procent av kvinnorna studerade, av dessa deltog 20 procent 

i eftergymnasiala studier. En femtedel angav att de arbetar och 13 procent var 

arbetslösa. De allra flesta kvinnorna har svenskt ursprung där båda föräldrarna 

är födda i Sverige. För en femtedel av kvinnorna är båda föräldrarna födda i 

ett annat land, och för en liten del (7 procent) är en förälder född i ett annat 

land. 

Våldet  

Formuläret Utsatthet för våld (PVS_SN) användes vid den rutinmässiga kart-

läggningen av våld. Formuläret innehåller fem frågor avseende utsatthet för 

fysisk och sexuellt våld, några frågor om förövaren och frågor om den nuva-

rande situationen är otrygg (se bilaga 1). Resultatet från kartläggningen redo-

visas för de två grupper som utsatts för våld dvs. den våldsutsatta jämförelse-

gruppen bestående av 25 kvinnor som besökt Järva ungdomsmottagning samt 

de 15 kvinnor som deltagit i NOOR-grupp. En djupare analys av våldserfa-

renheter hos de kvinnor som deltagit i NOOR-grupp redovisas längre fram i 

kapitlet. 
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Tabell 4. Tidpunkt för våld fördelat på grupperna; Våldsutsatta ej grupp 

(n=25) och Våldsutsatta deltagit i grupp (n=15). Procent. 

 Våldsutsatta ej grupp 

(n=25) 

Våldsutsatta i grupp 

(n=15) 

Senaste året 20 33 

   

Tidigare än ett år tillbaka 72 60 

   

Både senaste året och tidigare 8 7 

 

Den största andelen kvinnor i båda grupperna hade utsatts för våld mer än ett 

år innan gruppstarten, 72 respektive 60 procent. Kvinnor som deltagit i 

NOOR-grupp hade i högre grad, (sex kvinnor av 15), blivit utsatta för våld det 

senaste året (se tabell 4). I den våldsutsatta jämförelsegruppen hade största 

delen av kvinnorna utsatts för fysiskt våld, 56 procent. En fjärdedel hade ut-

satts för sexuellt våld och en femtedel både för fysiskt och sexuellt våld (tabell 

5). 

Tabell 5. Typ av våld som har utövats fördelat på grupperna; Våldsutsatta ej 

grupp (n=25) och Våldsutsatta deltagit i grupp (n=15). Procent. 

 Våldsutsatta ej grupp 

(n=25) 

Våldsutsatta i grupp 

(n=15) 

Fysiskt våld endast 56 0 

   

Sexuellt våld endast 24 53 

   

Både fysiskt och sexuellt våld 20 47 

 

Av de våldsutsatta kvinnorna som inte deltagit i NOOR-grupp och utsatts 

för fysiskt våld har sex uppgett förövaren. Av dessa rapporterade fyra att de 

misshandlats fysiskt av någon i familjen och två att de misshandlats av någon 

okänd. I denna grupp berättade sju kvinnor (28 procent) att det finns någon i 

släkten/familjen de känner sig otrygga med. Ingen av kvinnorna oavsett grupp 

uppgav vid kartläggningen att de är otrygga i en nuvarande relation. 

Med tanke på rekryteringen till NOOR-grupp är det av särskilt intresse att 

titta närmare på de kvinnor som uppgivit att de utsatts för sexuellt våld (tabell 

6).  
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Tabell 6. Förövaren fördelat på de kvinnor som utsatts för sexuellt våld 

fördelat på grupperna; Våldsutsatta ej grupp (n=12) och Våldsutsatta 

deltagit i grupp (n=15). Procent. 

 Våldsutsatta ej grupp 

(n=12) 

Våldsutsatta i grupp 

(n=15) 

Familj/släkt 42 0 

   

Pojkvän/f.d. pojkvän 0 27 

   

Bekant 25 33 

   

Okänd 25 27 

   

Grupp 8 13 

 
De våldsutsatta kvinnorna som inte deltagit i NOOR-grupp hade till största 

delen (42 procent) utsatts för sexuellt våld av någon i familjen eller släkten. I 

en fjärdedel av fallen hade kvinnorna utsatts av någon bekant och lika stor 

andel av någon okänd. En kvinna hade varit utsatt för gruppvåldtäkt. Av de 

kvinnor som deltagit i NOOR-grupp hade de flesta (57 procent) uppgivit att 

övergreppen skett av någon bekant, av dessa hade något mer än en fjärdedel 

varit utsatta för övergrepp av sin pojkvän eller tidigare pojkvän. Lika stor an-

del (27 procent) hade utsatts av en okänd förövare, och två kvinnor hade varit 

med om gruppvåldtäkt. De skillnader som finns mellan grupperna när det 

handlar om sexuellt våld rör dels utsatthet av någon i familjen och släkten, där 

ingen av kvinnorna som gått i grupp hade den erfarenheten, dels utsatthet från 

en pojkvän eller före detta pojkvän som endast kvinnorna som går i grupp 

hade erfarenhet av. När det gäller förekomst av sexuellt våld från en bekant 

eller okänd förövare, liksom utsatthet för gruppvåldtäkt, var grupperna dock 

relativt lika. 

Tidigare utsatthet för våld   

Innan NOOR-gruppen startade intervjuades varje deltagare av gruppledarna 

och de fick också fylla i tre olika självskattningsformulär utformade för att 

fånga våldsutsatthet. Två av formulären, ett om utsatthet för fysiskt våld och 

ett om utsatthet för psykiskt våld, hämtades från Socialstyrelsens rapport om 

bedömningsinstrument i arbetet med våldsutsatta kvinnor (bilaga 1b och bi-

laga 1c i Socialstyrelsen 2009). Det tredje formuläret om utsatthet för sexuellt 
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våld (bilaga 2) utformades av forskargruppen med utgångspunkt i det fråge-

batteri som användes i den amerikanska studien The National Intimate Part-

ner and Sexual Violence Survey 2010, som genomfördes av CDC’s National 

Center for Injury Prevention and Control (CDC 2010).  

Fysiskt våld 

Självskattningsformuläret som ska fånga utsatthet för fysiskt våld innehåller 

totalt 32 frågor. Fråga 1 till 15 har i analysen nedan definierats frågor om lind-

rigare former av våld. Det handlar exempelvis om frågor om att någon har 

”nypt eller rivit”, ”bränt med cigarett eller annat föremål”, ”slagit till mig med 

handflatan på armarna eller på kroppen” och liknande. Frågorna 16 till 32 har 

definierats som frågor om grovt fysiskt våld. Det handlar bland annat om frå-

gor om något ”sparkat mig på armarna eller på kroppen”, ”slagit mig så hårt 

på kroppen att jag blödde eller fick blåmärken”, ”gett mig skador som krävde 

omplåstring” och så vidare (se Socialstyrelsen 2009, bilaga 1b). Svarskatego-

rierna för varje fråga ligger mellan 0 och 3, där 0 = Aldrig senaste året, 2 = 

Upprepade gånger senaste året och 3 = För mer än ett år sedan.  

De svar kvinnorna har lämnat i formulären delas i redovisningen här in i 

grupperna ”lindrigt fysiskt våld” och ”grovt fysiskt våld”. Enligt svaren i 

självskattningsformulären hade 13 av 15 kvinnor utsatts för både lindrigt fy-

siskt våld och grovt fysiskt våld någon gång. Det lindriga våld som utövats 

hade still största del (60 procent) skett det senaste året, för fyra av kvinnorna 

någon enstaka gång och för fem kvinnor upprepade gånger. Grovt fysiskt våld 

hade för sex kvinnor utövats någon gång det senaste året och för två kvinnor 

upprepade gånger det senaste året (tabell 7). 

Tabell 7. Tidpunkt för våld fördelat på grupperna; Lindrigt fysiskt våld och 

Grovt fysiskt våld. Totalt antal och Procent. 

 Lindrigt fy-

siskt våld 

% 

 

 

n 

Grovt fysiskt 

våld 

% 

 

 

n 

Aldrig senaste året 

 

13 2 27 4 

Någon gång senaste 

året 

27 4 40 6 

Upprepade gånger sen-

aste året 

33 5 13 2 

För mer än ett år sedan 27 4 20 3 
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Psykiskt våld 

Självskattningsformuläret som ska fånga utsatthet för psykiskt våld innehåller 

totalt 60 frågor (se Socialstyrelsen 2009, bilaga 1c). Av de frågorna har fem 

kategorier av olika typer av psykiskt våld skapats: (1) Kontroll och isolering 

(fråga 1-3, 6-8, 13-21, 27-29). Kategorin innehåller exempelvis frågor om att 

någon ”kontrollerat alla pengar” och ”varnat mig för att lämna relationen”. (2) 

Nedvärdering/kränkning (fråga 4-5, 9-12, 22-26, 32-34), vilket exempelvis 

handlar om att någon ”sagt att jag är ful eller värdelös” och ”spottat på mig”. 

(3). Den tredje kategorin är (3) Hot (fråga 35-47), vilken innehåller frågor som 

”hotat med att skada mina barn” och ”hotat mig med kniv eller annat farligt 

föremål”. (4) Förföljelse (fråga 51-59) handlar om frågor som ”hota med att 

avslöja saker som jag inte vill att andra ska veta om mig” och ”besvärat mig 

på min arbetsplats”. Den femte kategorin (5) Våld mot andra och materiellt 

våld (fråga 30-31, 48-50, 60) handlar om att ha vandaliserat i hemmet eller 

skadat de egna barnen eller andra i omgivningen. Svarskategorierna för varje 

fråga ligger mellan 0 och 3, där 0 = Aldrig senaste året, 2 = Upprepade gånger 

senaste året och 3 = För mer än ett år sedan. 

Av de 15 gruppdeltagarna uppgav alla utom en att de utsatts för något slags 

psykiskt våld (tabell 8).  

Tabell 8. Typ av psykiskt våld och tidpunkt fördelat på grupperna; 

Kontroll& isolering; Nedvärdering & kränkning; Hot; Förföljelse samt Våld 

mot andra/materiellt våld. Totalt antal och Procent. 

 
Kontroll & 

isolering 

Nedvärde-

ring kränk-

ning 

Hot Förföljelse 

Våld mot 

andra/materi-

ellt våld 

 % n % n % n % n % n 

Aldrig det senaste året 26 4 13 2 45 5 33 5 60 9 

Någon gång det senaste året 26 4 7 1 33 1 7 1 13 2 

Upprepade gånger det senaste 

året 47 7 67 10 7 3 27 4 13 2 

För mer än ett år sedan 0 0 13 2 20 2 0 0 0 0 

Bortfall 0 0 0 0 27 4 33 5 13 2 
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Kontroll och Isolering hade förekommit för 11 av 15 kvinnor (73 procent), för 

fyra kvinnor någon gång och sju upprepade gånger det senaste året. Nedvär-

dering och kränkning var det vanligaste psykiska våldet och 13 kvinnor (87 

procent) hade varit utsatta för det. Nedvärdering och kränkning hade förekom-

mit upprepade gånger det senaste året för tio av kvinnorna.  

När det gäller formuläret utsatthet för psykiskt våld har det varit ett internt 

bortfall för några av kvinnorna (möjligen på grund av fel vid ifyllandet av 

formuläret), varför uppgifterna om hot, förföljelse och våld mot andra/materi-

ellt våld ska tolkas med försiktighet. Enligt de uppgifter vi har tillgång till 

hade fem kvinnor (33 procent) varit förföljda. Av dessa hade fyra förföljts 

upprepade gånger det senaste året. Fyra kvinnor hade någon gång hotats, en 

av dem upprepade gånger det senaste året. Lika många har upplevt att de hade 

förföljts, en av dem upprepade gånger det senaste året och en annan någon 

gång. Fyra kvinnor hade någon gång varit med om att våld utsatts mot andra 

nära eller materiellt våld. Två av dem har upplevt detta upprepade gånger det 

senaste året.  

Sexuellt våld 

Självskattningsformuläret som ska fånga utsatthet för sexuellt våld innehåller 

totalt 17 frågor (se bilaga 2). Av de frågorna har fyra kategorier skapats: (1) 

Ej kontakt (fråga 1-4) innehåller frågor som ”blottat sina könsorgan för mig 

eller onanerat framför mig” och ”fått mig att titta på eller medverka i sexuella 

bilder eller filmer”. (2) Kontakt (fråga 5-9) innehåller frågor som ”smekt eller 

tagit tag i mina sexuella kroppsdelar” och ”haft vaginalt sex med mig medan 

jag var berusad, drogad eller inte kunde samtycka av något annat skäl”. (3) 

Fysiskt våld (fråga 10-14) är en kategori som bland annat handlar om ”har 

använt fysiskt våld för att tvinga mig att ha vaginalt sex, analsex eller oralsex”. 

(4) Press/maktrelation (fråga 15-17) innehåller exempelvis frågor om ”fick 

mig att gå med på vaginalt, anal- eller oralsex efter att han/hon/de frågat om 

sex gång på gång eller visat att han/hon/de var olyckliga för att jag sagt inte 

vill” och ”fick mig att gå med på vaginalt, anal- eller oralsex efter att 

han/hon/de använt sin maktposition, till exempel som chef eller lärare”. 

Alla kvinnor som deltagit i NOOR-gruppen hade varit utsatta för sexuellt 

våld (tabell 9). 
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Tabell 9. När sexuellt våld har utövats fördelat på grupperna; Kontakt; Ej 

Kontakt; Fysiskt våld och Press/maktrelation. Totalt antal och Procent. 

 Ej 

kon-

takt 

% 

 

 

 

n 

Kon-

takt 

 

% 

 

 

 

n 

Fy-

siskt 

våld 

% 

 

 

 

n 

Press/makt-

relation 

 

% 

 

 

 

n 

Aldrig senaste året  

 

20 3 7 1 33 5 47 7 

Någon gång senaste 

året 

40 6 13 2 13 2 13 2 

Upprepade gånger 

senaste året  

13 2 33 5 7 1 13 2 

För mer än ett år se-

dan 

20 3 40 6 40 6 20 3 

Bortfall 7 1 7 1 7 1 7 1 

 

Elva kvinnor hade varit utsatta för sexuellt våld där kontakt inte förekommit, 

två av dem upprepade gånger det senaste året, sex kvinnor någon gång det 

senaste året och tre kvinnor för längre sedan än ett år. Sexuellt våld med kon-

takt såsom ”haft vaginalt sex med mig medan jag var berusad” är något som 

fem kvinnor utsatts för upprepade gånger under det senaste året. Två kvinnor 

hade varit utsatta för detta någon enstaka gång det senaste året och sex kvinnor 

hade varit med om den typen av sexuellt våld för mer än ett år sedan. Fysiskt 

våld i samband med sexuella övergrepp hade upplevts av nio kvinnor, en av 

dem upprepade gånger det senaste året, två kvinnor någon gång det senaste 

året. Sex kvinnor uppgav att de inte upplevt denna sort sexuellt våld under det 

senaste året. Sex utifrån en press eller maktrelation hade två kvinna varit med 

om upprepade gånger det senaste året, två kvinnor någon enstaka gång. Tre av 

kvinnorna hade upplevt detta för mer än ett år sedan. 

Förövaren 

Som framgått av kapitlets inledande avsnitt innehåller formuläret för basdata 

också en fråga om förövaren, och för kvinnorna som gått i grupp hade föröva-

ren i nio fall (60 procent) varit någon bekant. Det kan då både om pojkvän 

eller före detta pojkvän, pojkvän och en kompis eller en bekant som kvinnan 

träffat några gånger. För fyra kvinnor (27 procent) hade förövaren varit okänd 

då övergreppet skedde. Två kvinnor (13 procent) hade utsatts för gruppvåld-

täkt. Samtliga förövare var pojkar/män. 
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Psykiska hälsa vid gruppstart 

För att också ge en bild av de olika hälsomässiga problem kvinnorna drabbats 

av fyllde varje deltagare inför gruppstart också i självskattningsformulären 

SCL-90 (psykisk ohälsa) och IES-R (tecken på posttraumatisk stress) (se ka-

pitel 2). I den här rapporten presenteras en analys av svaren i SCL-90 i de tre 

globala index som mäter generella psykiska besvär (GSI), djupet av de upp-

levda psykiska problemen (PSDI) och antalet psykiska symptom (PST) (se 

Fridell m.fl. 2002). För att ge perspektiv på gruppen som undersökts i studien 

av NOOR-grupper jämförs också kvinnornas svar med ett svenskt representa-

tivt ungdomsmaterial bestående av 2305 kvinnor i åldrarna 17-23 år och ett 

material med diagnostiserade patientgrupper bestående av kvinnor i olika åld-

rar från olika enheter i Sverige (Fridell m.fl. 2002). För att kunna jämföra 

kvinnorna i de olika grupperna har beräkningarna av kvinnornas svar tagit 

hänsyn till ålder (tabell 10). 

Tabell 10. Medelvärden och standardavvikelser på Globalt svårighetsindex 

[GSI] och Positivt symptomstörningsindex [PSDI]; kvinnor som deltagit i 

NOOR-grupp (n=11), normeringsgrupp (n=2305) och blandad diagnostisk 

grupp patienter (n=995). 

SCL-90 NOOR-grupp  Normmaterial Patientmaterial 

GSI   m 1,88 0,76 1,21 

         sd 1,02 0,54 0,73 

PSDI  m 1,00 1,66 2,07 

         sd 0,32 0,47 0,64 

PST  m 63,18 37,83 48,71 

         sd 20,37 18,80 20,42 

    

 

Den övergripande bild som denna jämförelse ger är att kvinnorna som deltagit 

i NOOR-grupp å ena sidan rapporterade en mycket högre grad av problem 

gällande generella besvär och ett högre antal symtom än både normerings-

gruppen och den diagnostiserade gruppen. Å andra sidan var måttet som mäter 

djupet av upplevda problem (PSDI) lägre för de kvinnor som deltagit i NOOR-
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grupp jämfört med både normalgruppen och den diagnostiserade gruppen. 

Den bild som framträder är att kvinnorna som deltagit i NOOR-grupp hade 

fler symptom generellt men inte lika allvarliga. 

I sin rapport om våldsutsatta mammor som kom till kvinnojourerna i Göte-

borg menar Almqvist och Broberg, med hänvisning till författaren till den ur-

sprungliga manualen till SCL-90 (Derogatis 1977, i Almqvist och Broberg 

2004), att det är osannolikt att kvinnor som inte är inom psykiatrisk vård har 

PST värden över 60. I gruppen kvinnor som deltagit i NOOR-grupp var me-

deltalet 63,18. Sammanfattningsvis ger alltså det här självskattningsformulä-

ret en bild av en grupp unga kvinnor som upplevde en mycket hög grad av 

tecken på psykiskt ohälsa generellt vid den tidpunkt då de sökte sig eller re-

mitterades till Järva ungdomsmottagning. 

Posttraumatisk stress 

När det gäller posttraumatisk stress ger formuläret IES-R i sig inte underlag 

för att ställa diagnosen posttraumatisk stress (Weiss och Marmar 1997). Re-

sultaten ger dock en indikation på graden av problem med traumatiska stress-

reaktioner och ett medelvärde på 1,8 – 2,0 indikerar PTSD. För elva av kvin-

norna som deltagit i NOOR-grupp finns kompletta data före gruppstart och av 

dessa elva led nio kvinnor (82 procent) sannolikt av posttraumatisk stress och 

hade ett behandlingsbehov (tabell 11).  

Tabell 11. Kvinnor som angav olika grad av symptom på PTSD före 

gruppstart (n=11). Antal och procent. 

IES-R värde 0,5-1,7 1,8-3,0 <3,0 

Antal kvinnor 2 6 3 

Procent 18 55 27 

    

Sammanfattning 

Sammantaget visar en jämförelse mellan de unga kvinnor som gått i NOOR-

grupp och andra unga kvinnor som kommit till Järva ungdomsmottagning un-

der ungefär samma period att även om de är kvinnor i ungefär samma ålder 

skiljer de sig åt i vissa viktiga avseenden. Särskilt skillnaderna mellan de som 
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varit utsatta för våld men inte gått i grupp, och gruppdeltagarna är av intresse. 

Våldsutsatta kvinnor som kom till mottagningen men inte deltog i NOOR-

grupp bodde till största delen hemma, hade i hög grad utländsk bakgrund, var 

oftare utsatta för endast fysiskt våld och förövaren var ofta någon i familjen. 

Våldet tenderade också att ligga längre tillbaka i tiden. NOOR-deltagarna var 

i hög grad från familjer där båda föräldrarna är födda i Sverige. De gick till 

största del i skolan fortfarande (grundskola eller eftergymnasiala studier), 

hade i högre grad varit utsatta för endast sexuellt våld och våldet tenderade att 

ligga närmare i tiden. Det finns skillnader mellan grupperna framförallt när 

det gäller utsatthet från någon i familjen eller släkten (inte gått i grupp) re-

spektive i parrelation (grupp), men när det gäller utsatthet för sexuellt våld av 

en bekant eller okänd förövare respektive utsatthet för gruppvåldtäkt var grup-

perna relativt lika. 

Med tanke på att NOOR-grupperna är inriktade på just sexuellt våld och 

inte fysiskt våld, och att kvinnor utsatta för sexuella övergrepp som barn inte 

ingår i målgruppen är de här skillnaderna inte förvånande. Det som dock bör 

noteras är att jämförelsen med de våldsutsatta unga kvinnor som fångats upp 

i den rutinmässiga kartläggningen av nya ärenden visat att det finns en grupp 

unga kvinnor som ingår i målgruppen för NOOR och som kommer till Järva 

ungdomsmottagning men inte går i grupp. De kvinnorna har oftare utländsk 

bakgrund och har oftare kommit direkt till ungdomsmottagningen, jämfört 

med de kvinnor som går i NOOR-grupp vilka oftare har svensk bakgrund och 

oftare har remitterats till Järva ungdomsmottagning av någon annan. Dessa 

resultat väcker frågan om jämlik tillgång till vård och om insatsen är lika till-

gänglig för alla unga kvinnor utsatta för sexuellt våld som kommer till Järva 

ungdomsmottagning.  

Med tanke på den höga andel av de unga kvinnor som kom till mottag-

ningen under andra halvåret 2013 som hade varit utsatta för fysiskt våld (45 

procent) är också frågan om det finns behov av utveckling av ytterligare 

stödinsatser inriktade på andra former av våld. 

Alla kvinnor som deltagit i NOOR-gruppen hade varit utsatta för sexuellt 

våld, vilket är att vänta med tanke på målgruppen för insatsen. Av självskatt-

ningsformulären framgår att gruppdeltagarna i de flesta fall hade med sig er-

farenheter av grovt sexuellt våld. Exempelvis hade nio av 15 kvinnor varit 

utsatta för fysiskt våld i samband med sexuella övergrepp, en av dem uppre-

pade gånger det senaste året, två kvinnor någon gång det senaste året. Utsatt-

heten handlar också om sexuellt våld med kontakt såsom ”haft vaginalt sex 

med mig medan jag var berusad”, vilket är något som sju kvinnor utsatts för 

någon eller upprepade gånger under det senaste året och sex kvinnor hade varit 
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med om den typen av sexuellt våld för mer än ett år sedan. Även erfarenheter 

av sex utifrån press eller en ojämlik maktrelation är något som gruppdelta-

garna hade med sig. Vidare framgår att 13 av 15 kvinnor utsatts för både lind-

rigt fysiskt våld och grovt fysiskt våld någon gång. Av de 15 gruppdeltagarna 

uppgav alla utom en att de också utsatts för något slags psykiskt våld. Samtliga 

förövare av våld var pojkar eller män, och i nio fall (60 procent) var förövaren 

någon bekant. För fyra kvinnor (27 procent) var förövaren okänd då övergrep-

pet skedde. Två kvinnor (13 procent) hade utsatts för gruppvåldtäkt.  

När det gäller tecken på psykisk ohälsa ger självskattningsformulären en 

bild av en grupp unga kvinnor som upplevde en hög grad av tecken på psykiskt 

ohälsa generellt vid den tidpunkt då de sökte sig eller remitterades till Järva 

ungdomsmottagning. Jämfört med en normalgrupp och en diagnostiserad pa-

tientgrupp rapporterade NOOR-deltagarna fler symptom generellt, även om 

de inte rapporterade lika allvarliga problem. För elva av kvinnorna som delta-

git i NOOR-grupp finns kompletta data före gruppstart och av dessa elva led 

nio kvinnor (82 procent) sannolikt av posttraumatisk stress och hade ett be-

handlingsbehov. 
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4. Psykisk hälsa efter NOOR-grupp  

Hur mår de unga kvinnorna efter att de gått i NOOR-grupp på Järva ung-

domsmottagning? Redogörelsen för förändringar när det gäller kvinnornas 

hälsa bygger dels på de självskattningsformulär kvinnorna fyllt i före och efter 

grupp samt sex månader efter avslutad grupp, och på de uppgifter kvinnorna 

lämnat i uppföljningsintervjuerna sex månader efter avslutad grupp. Uppfölj-

ningsintervjuerna sex månader efter avslutad grupp innehåller också frågor 

om psykisk hälsa, relationer och livssituationen i stort. 

Tecken på psykisk ohälsa efter grupp 

Kvinnornas svar i självskattningsformuläret SCL-90 har beräknats med hän-

syn tagen till ålder (Fridell m.fl. 2002) (tabell 12). Värdena på de skalor som 

mäter den generella besvärsnivån (GSI) respektive det totala antalet symptom 

(PST) tyder på att kvinnorna psykiska hälsa blivit bättre under tiden kvinnorna 

deltagit i NOOR-gruppen. GSI-värdet dvs. den generella besvärsnivån, har 

sjunkit från 1.88 till 1,01 och PST-värdet dvs. det totala antalet besvär, har 

sjunkit från 63,18 till 44,40. PSDI-värdet som anger djupet på de upplevda 

problemen är desamma vid båda mättillfällena men har vid avslutning av 

NOOR-grupp en högre standardavvikelse, vilket betyder att kvinnornas olika 

värden har en större spridning runt medelvärdet vid avslutningen av NOOR-

grupp, jämfört med hur läget var när de kom till gruppen. 
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Tabell 12. Medelvärden och standardavvikelser på SCL-90 (Globalt 

svårighetsindex [GSI] och Positivt symptomstörningsindex [PSDI]; 

jämförelse före gruppstart och vid avslutning av NOOR-grupp, (n=11, 

n=15). 

SCL-90 Före 

n=11 

Avslutning 

n=15 

GSI   m 1,88 1,01 

         sd 1,02 0,73 

PSDI  m 1,00 1,00 

         sd 0,32 0,49 

PST  m 63,18 44,40 

         sd 20,37 21,75 

   

Ett år efter gruppstart 

Vid det tredje mättillfället sex månader efter avslutad grupp, det vill säga un-

gefär ett år efter att de unga kvinnorna först kom till Järva ungdomsmottag-

ning, har de unga kvinnornas psykiska hälsa förändrats ytterligare i positiv 

riktning. Självskattningarna indikerar att kvinnornas psykiska hälsa blivit 

bättre vid varje mättillfälle. Vid gruppstarten skattade kvinnorna sin psykiska 

hälsa lägst. Vid utskrivningen efter NOOR-grupp skattade kvinnorna sin psy-

kiska hälsa lite högre dvs. de mådde lite bättre, och vid uppföljningstillfället 

har skattningarna av den psykiska hälsan förändrats ytterligare i positiv rikt-

ning. PSDI-värdet, som visar djupet i problemen, ökade något vid avslut-

ningen av NOOR-grupp, men vid uppföljningen hade det sjunkit tydligt under 

det initiala värdet (se tabell 13). 

En jämförelse mellan utvecklingen över tid för de kvinnor som deltagit i 

NOOR-grupp och det svenska representativa ungdomsmaterialet ger vid han-

den att både den generella psykiska hälsan och antalet psykiska symptom är 

något högre bland de unga kvinnor som deltagit i NOOR-grupp än i en nor-

malpopulation även vid uppföljningstillfället. Liksom vid den inledande mät-

ningen låg PSD-värdet, som mäter antal problem, lägre bland kvinnorna som 

deltagit i NOOR-grupp. Det innebär att mönstret kvarstår att kvinnorna som 
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gått i NOOR-grupp rapporterar fler problem än i en normalpopulation men 

inte så djupa. 

Tabell 13. Medelvärden och standardavvikelser på SCL-90 (Globalt 

svårighetsindex [GSI], Positivt symptomstörningsindex [PSDI] och Positivt 

symptomstörningsindex [PSDI]; vid NOOR-gruppstart, vid avslutning av 

grupp, respektive sex månader efter avslutad grupp (n=9) samt jämförelse 

med en svensk normeringsgrupp (n=2305).  

 

SCL-90 Kvinnor i NOOR-grupp (n=9) Normmaterial 

(n=2305) 

 Före Avslutning 6 mån  

GSI   m 1,82 1,12 0,85 0,76 

         sd 1,02 0,84 0,42 0,54 

PSDI  m 0,98 1,06 0,49 1,66 

         sd 0,33 0,58 0,27 0,47 

PST  m 61,67 46,78 43,89 37,83 

         sd 20,99 25,65 24,11 18,80 

 

Denna positiva bild på gruppnivå kan nyanseras något genom en analys av 

förändringar för enskilda kvinnor (se figur 1). Av en jämförelse av värdet för 

den generella besvärsnivån (GSI) över tid framgår att för sex av gruppdelta-

garna där det finns fullständiga data har situationen tydligt förbättrats över tid 

(i några par fall är förbättringen mycket tydlig) samtidigt som två av delta-

garna i stort sett ligger kvar på samma nivå ett år efter att de kom till gruppen 

och en deltagare rapporterar en försämring jämfört med hur det var innan hon 

började i grupp. När det gäller tolkningen av förändringar på individnivå ma-

nar Fridell och kollegor (ansvariga för den svenska normeringen) till försik-

tighet (se Fridell m.fl. 2002:60). Med detta sagt kan man dock ändå notera en 

del mycket tydliga förändringar i enskilda fall. Vid en jämförelse med norm-

värdet (GSI 0,76) syns tydligt att kvinnornas generella psykiska ohälsa är sär-

skilt hög vid gruppstart för fem av kvinnorna. Det är också dessa kvinnor som 

tydligast rapporterar en förbättring.  
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Figur 1. Medelvärden på SCL-90 (Globalt svårighetsindex [GSI]) för varje 

kvinna; vid NOOR-gruppstart, vid avslutning av grupp, respektive sex 

månader efter avslutad grupp (n=9).  

 
Totalt har åtta av dessa nio kvinnors psykiska hälsa blivit bättre vid avslut-

ningen av NOOR-gruppen, jämfört med hur situationen var när de startade 

och vid uppföljningstillfället har den psykiska hälsan fortsatt att bli bättre för 

sex av kvinnorna. För tre av kvinnorna är utvecklingen mer stabil över tid och 

de uppger i stort att de har samma psykiska hälsa vid gruppstart, gruppavslut 

och vid uppföljningstillfället.  

Posttraumatisk stress efter grupp 

Även när det gäller tecken på posttraumatisk stress ger materialet en generell 

bild av förbättring samtidigt som det är några kvinnor som också efter avslut-

ningen av gruppen rapporterar mycket höga nivåer av besvär. När det gäller 

traumasymptom rapporterade samtliga kvinnor höga värden före gruppstart. 

Då värden över 1,8 indikerar att posttraumatisk stress föreligger visade nio av 

elva kvinnor visat tecken på posttraumatisk stress vid starten av NOOR-grupp. 

Vid avslutning av NOOR-grupp rapporterar fortfarande tre kvinnor så tydliga 

problem att posttraumatisk stress sannolikt föreligger, och ytterligare sex 

kvinnor visade fortfarande tecken på hög stress. Sex kvinnor uppgav låga 

stressvärden (se tabell 14). 
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Tabell 14. IES-R värden före gruppstart och vid avslutning av NOOR-grupp, 

(n= 11, n=15). 

IES-R värde Före grupp Avslutning av grupp 

<0,6 0 6 

<0,7-1,7 2 6 

1,8-3,0 6 3 

>3,0 3 0 

   

 

Vid uppföljningstillfället sex månader efter att gruppen låg fortfarande två 

av kvinnorna kvar på så höga värden att de sannolikt led av posttraumatisk 

stress (tabell 15). Samtidigt kan man notera en tydlig förbättring jämfört med 

utgångsläget då sju av de nio hade tydliga symptom på posttraumatisk stress 

(nio av de elva det finns kompletta data för). 

Tabell 15. IES-R värden vid start av NOOR-grupp, vid avslutning av grupp, 

samt vid uppföljning sex månader efter avslutning av grupp (n=9). Antal. 

IES-R värde Före grupp Avslutning  6 mån efter grupp 

<0,6 - 3 2 

0,7-1,7 2 4 5 

>1,8-3,0 5 2 2 

>3,0 2 0 0 

    

 

En närmare analys av utvecklingen för enskilda kvinnor när det gäller 

tecken på posttraumatisk stress visar att samtliga gruppdeltagare rapporterar 

lägre symptom på posttraumatisk stress ett år efter att de började i gruppen 

(figur 2). För fem av kvinnorna är förbättringen betydande och de rapporterar 

inte längre en klinisk nivå av symptom (över 1,8), vilket de gjorde innan 

gruppstart. Man kan också se att för de flesta deltagare som förbättrats har den 

stora förändringen skett mellan de första mättillfällena, och för sex kvinnor 
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ligger mätvärdena ganska konstant mellan avslutningen av grupp och uppfölj-

ningen sex månader efter avslutad NOOR-grupp. Två kvinnor uppgav att 

stressen har sjunkit ytterligare efter sex månader medan en kvinnas rapporte-

ring pekar på ökad stress, dock inte lika hög som vid gruppstarten.  

 

 

Figur 2. Medelvärden på IES-R för varje kvinna; vid NOOR-gruppstart, vid 

avslutning av grupp, respektive sex månader efter avslutad grupp (n=9).  

 

En analys av utvecklingen för varje gruppdeltagare väcker också vissa frå-

gor om hur väl NOOR-gruppen fungerat för dem. Man kan till exempel notera 

att för två kvinnor ökade tecknen på posttraumatisk stress under tiden gruppen 

pågick (mellan mätningen före och efter grupp) för att sedan gå tillbaka till 

uppföljningen efter sex månader. Frågan är om det fanns delar av insatsen som 

bidrog till det här mönstret, och det är något som diskuteras i kapitel 5. När 

det gäller den kvinna som visserligen förbättrats men ändå genomgående rap-

porterade mycket höga nivåer av symptom (IES-R värde på 2,77 sex månader 

efter grupp) kan man också fråga sig om NOOR-grupp var rätt insats. 
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Kvinnornas perspektiv på sin hälsa efter NOOR-grupp 

Även uppföljningsintervjuerna ger en övergripande bild av förbättrad hälsa då 

alla utom en kvinna sa att de mår bra idag. Samtidigt nyanseras bilden av att 

ett par framställde det mer som att ”jag klarar mig” som en av dem uttryckte 

det. Vid intervjutillfället pratade även en kvinna om att hon mår dåligt just nu, 

och hon kopplade sitt försämrade mående dels till det faktum att intervjun 

sammanföll med ettårsdagen av övergreppet hon varit utsatt för, dels till själva 

uppföljningsintervjun:  

… det är precis ett år sedan övergreppet hände, det har kommit tillbaka massor 

av minnen. Kanske också för att denna intervju ska göras… Jag har haft svårt 

att hålla tillbaka tankarna på vad som hände. Sover dåligt och vaknar av mar-

drömmar. Jag känner jättemycket oro just nu men tycker att det är legitimt just 

denna vecka! Annars är det inte så, jag tänker inte så mycket på det. 

 

Av uppföljningsintervjuerna framgår också att för några deltagare har våldet 

de varit utsatta för fortfarande konsekvenser för hur de mår. Det handlar till 

exempel om sömnsvårigheter och om upplevelser av den egna kroppen: ”Jag 

gillar inte att bada [in]för vänner, jag gillar inte att visa min kropp, då blir jag 

lite orolig. Det vill jag gärna undvika.” Två av kvinnorna pratade också om att 

de upplevt påträngande minnen i samband med sex. En av dem beskrev det så 

här: 

Jag har mått jättebra efter gruppen, alltså allt är ok, men sedan för ungefär tre 

dagar sedan fick jag ett sådant där ”minne”. Det var när jag och min pojkvän 

skulle ha sex, då fick jag spader och allt blev jättekonstigt, jag tror det kom för 

att jag på något vis kände mig tvingad, fast jag var inte det, men det var som 

jag trodde det. Det har bara hänt en gång med min nya pojkvän. Han var jät-

tesnäll, ”vill du ha vatten”, kan jag göra något och han kramade mig och så, 

det har bara hänt en gång, annars har allt varit bra.  

 

Att kvinnorna beskrev vissa kvarstående hälsomässiga problem förtar dock 

inte den övergripande positiva bild de förmedlade när det gäller situationen 

idag jämfört med hur de mådde innan de började i gruppen. Och, som en av 

kvinnorna uttryckte det: ”Jag känner fortfarande att jag inte mår som innan 

händelserna men att det är på väg att gå till rätt håll.” 
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Sammanfattning 

Värdena på de skalor som mäter den generella besvärsnivån respektive det 

totala antalet symptom när det gäller psykisk ohälsa tyder på att kvinnornas 

psykiska hälsa blivit bättre under tiden som de deltagit i NOOR-gruppen. Vid 

det tredje mättillfället sex månader efter avslutad grupp, det vill säga ungefär 

ett år efter att de unga kvinnorna startade i gruppen, hade de unga kvinnornas 

psykiska hälsa förändrats ytterligare i positiv riktning. Denna positiva bild på 

gruppnivå kan nyanseras något genom en analys av förändringar för enskilda 

kvinnor. För sex av gruppdeltagarna där det finns fullständiga data hade situ-

ationen tydligt förbättrats över tid. Kvinnornas generella psykiska ohälsa var 

särskilt hög vid gruppstart för fem av kvinnorna. Det är också dessa kvinnor 

som tydligast rapporterar en förbättring. Samtidigt ligger två av deltagarna i 

stort sett kvar på samma nivå av tecken på ohälsa ett år efter att de kom till 

gruppen och en deltagare rapporterade en försämring jämfört med hur det var 

innan hon började i grupp. 

Även när det gäller tecken på posttraumatisk stress ger materialet en gene-

rell bild av förbättring samtidigt som det är några kvinnor som också efter 

avslutningen av gruppen rapporterade mycket höga nivåer av besvär. Vid upp-

följningstillfället sex månader efter att gruppen avslutades låg fortfarande två 

av kvinnorna kvar på så höga värden att de sannolikt led av posttraumatisk 

stress. Samtidigt kan man notera en tydlig förbättring jämfört med utgångslä-

get då sju av de nio hade tydliga symptom på posttraumatisk stress (av de elva 

som det finns kompletta data för visade nio sådana tecken). Samtliga grupp-

deltagare rapporterar lägre symptom på posttraumatisk stress ett år efter att de 

började i gruppen. För fem av kvinnorna var förbättringen betydande och de 

rapporterade inte längre en klinisk nivå av symptom, vilket de gjorde innan 

gruppstart. 

Också uppföljningsintervjuerna ger en bild av förbättrad hälsa då alla utom 

en kvinna sa att de mår bra idag. Bilden är inte helt entydig då några kvinnor 

beskrev att våldet de varit utsatta för fortfarande hade konsekvenser för hur de 

mår, exempelvis i form av sömnsvårigheter, upplevelser av den egna kroppen 

och påträngande minnen i samband med sex. Den övergripande bilden är dock 

en väsentligt förbättrad situation jämfört med hur de mådde innan de började 

i gruppen. 
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5. Brukarperspektiv på NOOR-grupp 

Vad tycker de unga kvinnorna om gruppen de har gått i? Vid gruppens sista 

mötestillfälle fyllde deltagarna i en enkät som innehåller 26 frågor om hur 

nöjda deltagarna är och hur de uppfattat gruppverksamhetens upplägg och in-

nehåll, gruppens sammansättning, ledarskapet samt gruppens betydelse. Frå-

gorna om betydelsen handlar både hur kvinnorna värderar gruppens betydelse 

på det personliga planet och när det gäller sociala relationer. Samtliga 15 kvin-

nor har fyllt i brukarenkäten. Kvinnorna ombads ranka sina åsikter på en skala 

från 1 till 4 och vissa frågor hade öppna svarsalternativ. Uppföljningsintervjun 

sex månader efter avslutad grupp, som genomfördes med tolv av kvinnorna, 

innehöll också frågor om gruppens betydelse. I det här kapitlet diskuteras 

kvinnornas värdering av gruppen utifrån båda dessa underlag. 

Upplägg och innehåll 

Överlag var kvinnorna nöjda med gruppens upplägg och innehåll. Tio kvinnor 

ansåg att det var lagom många gånger att träffas, medan två tyckte det var för 

få gånger. Två kvinnor uppgav att de inte har en åsikt om detta och en av 

kvinnorna svarade inte på frågan. Alla utom två kvinnor tyckte att träffarna 

var lagom långa, en kvinna tyckte att träffarna var för korta och en kvinna 

angav att de var för långa. Samtliga deltagare som svarat menade att de samtal, 

rundor och de övningar som gavs var i allra högsta grad givande. En kvinna 

besvarade inte frågan. 

Av de 15 kvinnorna uppgav 13 att alla de olika temana var i allra högsta 

grad givande. De menade att alla teman hade ett tydligt syfte. Extra plus kom-

mer till den näst sista träffen då kvinnorna själva fick berätta vad de ”fått för 

lite av”, det var ”perfekt” menade en kvinna i sin kommentar. Av de två kvin-

norna som tyckte annorlunda angav en kvinna att hon inte har en åsikt i frågan. 

Den andra kvinnan menade att samtal, rundor och övningar inte alls var gi-

vande för henne.  
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Gruppens sammansättning 

Av deltagarna var 12 helt nöjda med gruppens storlek och sammansättning 

och uppgav att de kände att de hade gemenskap med de övriga i gruppen. Två 

kvinnor var missnöjda med gruppstorlek och en av dem svarade att hon inte 

hade någon gemenskap med den övriga gruppen. En kvinna hade ingen åsikt 

om gruppgemenskapen. 

Ledarskapet 

Samtliga kvinnorna utom en som deltagit i NOOR-grupp gav gruppledarna 

högt betyg och sa att de är mycket nöjda med gruppledarna som helhet. De 

menade att gruppledarna skapade trygghet och bemötte gruppdeltagarna 

mycket väl. Vidare att gruppledarna tog ansvar tider och ramarna för grupp-

träffarna. Den kvinna som besvarade frågan på annat sätt menade att hon inte 

har någon åsikt i frågorna om gruppledarna. 

Gruppens betydelse 

Av gruppdeltagarna svarade 12 av 15 att de som människor förändrats stort. 

Den egna utvecklingen betonas i svaren på de öppna frågorna: ”Jag är så 

mycket tryggare i mig själv. Jag har fått bättre självkänsla o självförtroende 

och jag har blivit bättre på att säga inte” och ”Jag trodde aldrig jag skulle 

känna mig så mycket starkare”. Tre av kvinnorna svarade att de inte upplever 

personliga förbättringar efter NOOR-gruppen. 

När det gäller gruppens betydelse för kvinnornas relationer tyckte sju kvin-

nor att deras relation till partnern har förändrats positivt, varav fyra angav 

stora positiva förändringar. Fyra kvinnor svarade att de inte har en åsikt om 

detta. Totalt angav 11 kvinnor att de upplever positiva förändringar i relation 

till sina vänner. Tre kvinnor hade ingen åsikt om detta och två kvinnor menade 

att de inte alls upplever positiva förändringar i relation till vänner. Tre kvinnor 

svarade att de upplever stora positiva förändringar i relation till sin familj, fyra 

kvinnor menade att det blivit bättre och tre kvinnor skattade att relationen inte 

förändrats. Fem kvinnor uppgav att de inte har någon åsikt i frågan. 

En av frågorna om gruppens betydelse är huruvida gruppen lett till något 

oväntat resultat, och av de 15 kvinnorna svarade elva att deltagandet i grupp-

verksamheten gjort det. De betonade främst den egna utvecklingen men också 

de nya vänner de fått genom gruppverksamheten, ”jag har träffat ett härligt 
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gäng”, som en av dem uttryckte det. Tre kvinnor menade att inget oväntat har 

hänt under tiden i NOOR-grupp.  

Totalt 12 kvinnor uppgav att de i hög grad försöker använda sig av de verk-

tyg gruppen gav dem. Två kvinnor menade att de inte har användning för de 

redskap som gruppen gav, och en kvinna svarade att hon inte har en åsikt i 

frågan. 

Gruppen som helhet 

Enkätens sista avsnitt handlar om hur deltagarna ser på deltagandet i gruppen 

som helhet. Samtliga kvinnor svarade att de är i mycket nöjda som helhet och 

flera kommenterar att ”Hela upplägget var bra och jag kommer ta med mig all 

erfarenhet”. Några kvinnor gav mer specifika kommentarer och menade att 

det viktigaste var ”självkännedom och övningar”, ”hantera ångest” och ”verk-

tygen som gavs”. Gemenskapen i gruppen betonades: ”underbara människor. 

Tro på mig själv och veta att jag är älskad”. 

Fyra kvinnor gav förbättringsförslag. En av dem skrev att hon har saknat 

att prata om sömnbrist och sömnbesvär. En annan kvinna menade att hon ald-

rig fick tid att komma fram till det som var viktigt för henne. En kvinna sva-

rade att gruppen fokuserade för mycket på partners, och framförallt på att leva 

i ett monogamt förhållande. En kvinna menade att det var för stort fokus på 

”vilka vi hade berättat det för” och hon svarade också att tillfället där skuld 

och skam diskuterades kan göras bättre. 

Samtliga kvinnor svarade att de gjorde rätt när de anmälde sig till NOOR-

grupp och de kan alla tänka sig att rekommendera andra till Järva ung-

domsmottagning. Nio kvinnor har också meddelat sig till gruppledarna med 

dessa ord: 

Att de är grymma, professionella eldsjälar och bra förebilder 

Maj-Britt o Lena är otroliga 

De är bäst! 

Ni har varit underbara, ni är bäst! 

Ni är bäst! 

Ni är bäst, fortsätt med det ni gör! 

Ledarna förstod oss, och de var riktigt snälla! 
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Ni är grymma! Tack så hemskt mycket för att ni har hjälpt mig att förändra 

mitt liv! 

Snälla fortsätt!! Det hjälper att ha en trygg ventilöppnare som ni [stort rött 

hjärta] 

Ett år efter gruppen 

Svaren i enkäten vid gruppavslutningen är genomgående mycket positiva, 

även om det finns något eller några kvinnor som inte verkar har fått ut lika 

mycket av gruppen. Bilden återkommer i materialet från uppföljningen sex 

månader efter avslutad grupp. Det gäller både när man tittar på hur de unga 

beskriver sin situation, och vad de säger om gruppens betydelse. 

Social situation och upprepad våldsutsatthet 

De unga kvinnornas sociala situation var vid uppföljningen sex månader efter 

gruppen i stort sett ungefär densamma som vid gruppstart. Av de tolv kvinnor 

som följts upp bodde tre själva, en med en partner, två tillsammans med sys-

kon eller vänner, och sex med sin ursprungsfamilj. Åtta av kvinnorna gick i 

skolan eller studerade, tre arbetade och en var arbetslös.  

Hälften av de intervjuade kvinnorna svarade att de inte haft stöd av någon 

professionell verksamhet sedan gruppen avslutats, två att de haft det tidigare 

men inte just nu och fyra att de hade fortsatt stöd av ungdomsmottagningen, 

BUP eller en skolkurator. Det framkom också att ett par av kvinnorna hade 

velat fortsätta i gruppen och att det tyckte att insatsen var för kort. Det fanns 

några kvinnor som vid uppföljningen framstod som ganska ensamma:  

 
Nej, det är det som är… men det är ingen jag kan ringa till på kvällarna. Jag 

känner mig väldigt väldigt ensam på kvällarna. 

 

De flesta av kvinnorna beskrev dock sin sociala situation som att de hade 

stöd från vänner och familj. 

Ett par av kvinnorna beskrev att de utsatts för våld under perioden som gått 

sedan de slutade i gruppen. I ett fall beskrev kvinnan våldet som i första hand 

psykiskt, även om det funnits inslag av ovälkommen fysisk beröring: 

Kanske bara någon sådär, alltså inget fysiskt bara sådär psykiskt, så jag har 

liksom känt, äcklat sig med ord, och kanske lite rörelse. Inte så farligt men jag 

gillade inte det just då.  
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I materialet finns dock även ett exempel där kvinnan beskriver upprepad ut-

satthet för sexuellt våld: 

 
Det var [beskriver sammanhanget] och då hände nästan samma sak igen. 

Betydelsen för intima relationer 

Sexuellt våld kan få långtgående negativa konsekvenser för de utsattas relat-

ioner till nära personer, som partner, familj och vänner. En av de frågor som 

fördjupats i uppföljningsintervjuerna var därför hur relationerna till eventuella 

partners, respektive till vänner och familj sett ut och utvecklats efter att kvin-

norna gått i grupp. Vi uppföljningen var det sju av de 12 kvinnorna som hade 

en pågående relation, en kvinna hade haft en partner tidigare men hade det inte 

just nu, och fyra svarade att de inte har någon partner.  

Kvinnorna beskrev gruppens betydelse för intima relationer dels som att 

gruppen varit en förutsättning för att de överhuvudtaget skulle våga gå in i en 

parrelation:  

Ja! NOOR-gruppen har hjälpt mig jättemycket, annars skulle jag inte sitta här. 

I min relation har det hjälpt mycket, annars skulle vi inte varit med varandra. 

Jag fick mera känslor tillbaka genom NOOR-gruppen. Jag fick tillbaka mitt 

självförtroende, jag fick tillbaka min tro på andra, så att jag kan lita på den jag 

älskar, annars skulle jag ha varit helt ensam, alltså jag kunde inte lita på folk 

längre. Alltså, NOOR-gruppen gav mig mitt liv. 

 

Att gruppen hjälp kvinnorna att känna större tillit både till själva och till andra 

var viktigt, liksom att de beskrev sig som inte längre lika känslomässigt av-

stängda som innan de gick i grupp. En annan aspekt som framkom i intervju-

erna var att gruppen hjälpt kvinnan att förstå mer om sig själva och sina egna 

reaktioner, och även bidragit till att hon kunna berätta och förklara mer för sin 

partner, som varit viktigt för att förbättra en parrelation: 

 

Det gick bättre och bättre för oss ju längre tiden i NOOR gick och beroende på 

hur mycket jag tog åt mig. För jag kom typ hem med en självgranskning rikare 

efter varje gång. När jag förstod mig kunde jag säga sorry, till honom, för innan 

var det typ ”är du dum i huvudet” ” har du inte förstått mig”, men det blev ju 

lite enklare när jag förstod mig för då kunde jag ju berätta lite mer, så det var 

skönt. Det hjälpte oss jättemycket i vår relation. 
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Även av intervjuer med kvinnor som vid uppföljningstillfället inte hade nå-

gon parrelation framgick att gruppen haft stor betydelse, exempelvis på så 

sätt att gruppen bidragit till att kvinnan ifråga överhuvudtaget kunde se en 

partner som en möjlighet: 

Gruppen har haft stor betydelse för hur jag tänker om en partner. Hur ska jag 

säga, förut liksom har jag aldrig tänkt mig ha någon kontakt med någon annan 

människa, ha en relation med någon människa liksom. Jag kan nog säga att 

NOOR har hjälpt mig komma närmare det. Nu kan jag tänka mig att ha en 

partner. 

 

Att lära känna sig själv, få bättre självförtroende och förstå mer kunde dock 

också få till följd att kvinnorna valt att avstå från en parrelation: 

Ja, kan nästan säga att NOOR-grupp har betydelse för att jag inte har någon 

relation just nu. Gruppen har fått mig att inse att jag är värd något bättre. Jag 

värdesätter mig högre nu än vad jag gjorde innan 

 

Det finns också exempel på att kvinnorna valt att avsluta relationer som de 

inte tyckt fungerat:  

 
Tack vare gruppen så gick jag in i en ny relation, men den lämnade jag just nu 

för att den inte var rätt. 

 
Vi har uppfattat det som att det funnits en tydlig ambition från gruppledarnas 

sida att de unga kvinnor som utsatts för sexuellt våld inte ska behöva drabbas 

av våldet så att de inte kan eller vågar gå in i parrelationer även om de skulle 

önska det. Parrelationer har också varit ett tydligt inslag i gruppen. För tydligt, 

enligt åtminstone någon av deltagarna: 

 
Det borde ha varit mindre fokus på att man ska ha pojkvän-flickvän. 

 

Med tanke på att det i vårt samhälle finns sociala förväntningar på att leva i 

parrelationer (och så småningom i familj med barn), är det en balansgång och 

utmaning att å ena sidan försöka hantera det sexuella våldets möjliga negativa 

konsekvenser för de utsattas nära relationer, utan att, å andra sidan, förstärka 

sociala förväntningar på att man ”ska” leva i en parrelation. För de flesta del-

tagarna verkar gruppledarna ha lyckats hantera den här utmaningen väl, om 

än inte för samtliga.  
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Betydelsen för andra relationer 

Det är inte bara i förhållande till en partner utsatthet för sexuellt våld kan få 

negativa konsekvenser. Kränkningen och tillitsbrottet kan också ha implikat-

ioner för relationer till familj och vänner. För de unga kvinnor som går i 

NOOR-grupp kan inte minst relationen till föräldrar och syskon påverkas ne-

gativt: 

Vi är en glad familj. Vi sjunger i bilen när vi ska åka iväg. Men när det gäller 

mina egna känslor så pratar jag inte så mycket med dom. Jag tror det var det 

som var svårast, att behöva berätta för dom, så då blev det lite stelt efter det. 

 

Att relationen till inte minst till föräldrar kan bli komplicerad hänger bland 

annat ihop med de unga kvinnornas önskan om att skydda dem från att få veta 

alltför mycket om vad kvinnorna varit utsatta för:  

 

Jag har en bra relation med mina föräldrar, jag kan berätta nästan allt. Jag är 

som mina föräldrar, de litar inte heller på någon. Jag skyddar dom lite om vad 

som händer, de litar inte på någon och det gör inte jag heller, de skulle inte 

vilja veta att allt som kan hända har hänt deras dotter. Jag skyddar dom men de 

berättar nog inte allt för mig heller, de skyddar mig också. 

 
Talet om relationer i gruppen verkar kunna få positiva konsekvenser inte bara 

för de unga kvinnornas parrelationer, utan relationer överhuvudtaget, inklu-

sive relationerna till föräldrar:  

 
Jag har precis börjat ta upp kontakten med min pappa igen, så det är ju lite 

spännande... och det var ju också NOOR som hjälpte med mig. Vi pratade 

mycket om relationer i gruppen så de hjälpte mig väl att ta en riktning i rätt 

steg i den fronten också 

 
Även när det gäller relationerna till vänner innehåller uppföljningsintervju-

erna beskrivningar av en positiv utveckling. Det framgår också av vissa av 

de unga kvinnornas beskrivningar i uppföljningsintervjuerna att relationerna 

till gruppens övriga medlemmar varit mycket betydelsefulla och att de be-

traktar de andra unga kvinnorna som sina vänner eller till och med som ”en 

familj”: 

 

[V]i förstår varandra mycket bättre än mina vänner. Vi litar på varandra till 

100 procent. Vi vet allt om varandra, vi kan sitta och prata om allt med allt 

möjligt, det är som att sitta och prata med min kille om allt möjligt. För mig är 



 

 55 

NOOR-gruppen en familj. Jag är en av NOOR-gruppen. Jag är glad att jag fick 

chansen att vara just med den här NOOR-gruppen, just dom här tjejerna. 

 
För någon innebar den här upplevda närheten också en önskan om att få träffa 

de övriga gruppmedlemmarna ännu mer efter att de slutat i gruppen.  

Sammanfattning 

De unga kvinnor som deltagit i NOOR-gruppen var i de flesta fall mycket 

nöjda med sitt deltagande i gruppen. De uppgav att gruppen var bra i sitt in-

nehåll och sin sammansättning. Gruppledarna fick också mycket positiva om-

dömen med sitt arbete. Kvinnorna menade att de har utvecklats och många 

uttryckte stor tacksamhet till både gruppledare och till gruppens övriga med-

lemmar. Alla som svarat på brukarenkäten vill rekommendera gruppen till 

andra.  

Det finns några exempel där kvinnorna uttryckte att de inte varit lika nöjda, 

och en kvinna har inte velat ge sin åsikt. Man kan också notera att en kvinna 

menade att hon inte känt gruppgemenskap med de andra kvinnorna i gruppen. 

Tittar man på svaren i brukarenkäten kan en skillnad ses mellan de tre grup-

per som ingår i underlaget för studien. Deltagarna i två av grupperna var väl-

digt positiva som helhet och uppgav att de kände stor gemenskap i sina grup-

per, medan den tredje gruppen innehöll kvinnor som inte uttryckte detta på 

samma sätt. Där fanns i stället vissa deltagare som inte kände samma gemen-

skap med de andra i gruppen.  

De unga kvinnornas sociala situation var vid uppföljningen sex månader 

efter gruppen i stort sett ungefär densamma som vid gruppstart. Kvinnorna 

beskrev överlag sin sociala situation som bra och att de hade stöd från vänner 

och familj. Det framkom att ett par av kvinnorna hade velat fortsätta i gruppen 

och att det tyckte att insatsen var för kort. Det fanns också några kvinnor som 

vid uppföljningen framstod som ganska ensamma. Ett par av kvinnorna be-

skrev att de utsatts för våld under perioden som gått sedan de slutade i grup-

pen. 

Kvinnorna beskrev gruppens betydelse för parrelationen dels som att grup-

pen varit en förutsättning för att de överhuvudtaget skulle kunna tänka sig eller 

våga gå in i en parrelation, dels gruppen hjälpt kvinnan att förstå mer om sig 

själva och sina egna reaktioner, och även bidragit till att hon kunna berätta och 

förklara mer för sin partner, som varit viktigt för att förbättra relationen. Grup-

pen hade för några också fått som konsekvens att de valt att avsluta en dåligt 
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fungerande relation. Uppföljningsintervjuerna illustrerar att är det en balans-

gång och utmaning för gruppledarna att å ena sidan försöka hantera det sexu-

ella våldets möjliga negativa konsekvenser för de utsattas nära relationer, utan 

att, å andra sidan, förstärka sociala förväntningar på att man ”ska” leva i en 

parrelation. För de flesta deltagarna verkar gruppledarna ha lyckats hantera 

den här utmaningen väl, om än inte för samtliga. 

Även i förhållande till familj och vänner tenderade de unga kvinnorna att 

beskriva hur NOOR-gruppen bidragit till en positiv utveckling. Det framgick 

att för vissa av deltagarna var relationerna till de andra gruppdeltagarna 

mycket betydelsefulla och några hade önskat änne mer kontakt efter att grup-

pen avslutats.  
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6. Behandlarperspektiv på hur gruppen fungerat 

för deltagarna  

Vad anser de behandlare som har utformat NOOR-gruppen och arbetat med 

gruppinterventionerna om gruppen fungerat för deltagarna? Vid avslut av 

grupp har en intervju, där båda behandlarna deltagit, utförts om hur varje en-

skild kvinna tillgodogjort sig behandlingen. Intervjun har varit strukturerad 

och innehållit sju frågor om hur behandlarna anser att varje kvinna har föränd-

rats, om de anser att insatsen var rätt för kvinnan, hur hon mår vid avslutningen 

av gruppen och om fortsatt kontakt. Totalt har tre olika NOOR-grupper doku-

menterats på detta sätt. 

Förändring medan gruppen pågår 

Gruppledarnas beskrev det som att de allra flesta av kvinnorna i NOOR-grupp 

förändras under gruppens gång. De påpekade att förändringarna kan se olika 

ut för olika kvinnor. I de grupper som följts i studien kunde dock gruppledarna 

se en förändring till det bättre för alla utom tre av deltagarna. Gruppledarna 

beskrev i intervjuerna konkreta förändringar som att kvinnan nu vågat berätta 

för närstående om vad hon varit med om, att hon sover bättre, att hon har börjat 

jobba eller plugga, separerat från partner eller flyttat till annan ort, och så vi-

dare. De beskrev också att deltagarna vågat sätta gränser i olika situationer, 

eller ställer krav i sin parrelation. Vidare att deltagare haft positiva sexuella 

relationer, eller att de inte har haft någon sexuell relation på väldigt lång tid 

jämfört med tidigare (jfr ovan om hur de unga kvinnorna själva beskriver 

gruppens betydelse för intima relationer). För ett par av kvinnorna tyckte 

gruppledarna inte att de kunde se så tydliga förändringar, men de beskrev hur 

de unga kvinnorna själva uppfattat att de gjort det: ”I hur hon agerar från gång 

ett till tolv har inte förändrats. Men hon säger att hon säger själv att hon upp-

lever en stor förändring och förbättring”.  

Gruppledarna beskrev återkommande förändringar som kan kopplas till att 

kvinnan har fått ökat självförtroende eller en förändrad självbild, exempelvis; 
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hon ”går nu rak”, hon har ”mognat och stabiliserats” ”hon kunde släppa offer-

koftan och gå vidare”.  

I psykosocialt behandlingsarbete är det inte ovanligt att de som får insatsen 

till att börja med mår sämre, innan insatsen bidrar till en positivförändring. 

Det är också ett mönster som kan ses i gruppledarnas beskrivningar: ”en 

kvinna mådde mycket dåligt då hennes världsbild raserades, hon blev sjuk-

skriven, nu mår hon bättre och jobbar igen.”, ”en kvinna började ’känna’ igen, 

det var mycket jobbigt för henne att inte vara avstängd”. Beskrivningarna av 

förändring över tid var i ett fall också kopplad till kvinnans medicinering: ”en 

kvinna var felmedicinerad vid gruppstart, så småningom fick hon rätt medicin 

och kunde ta till sig olika teman bättre”.  

Gruppledarna menade att de konkreta förändringarna är positiva och att 

förändringarna och gruppinterventionerna hör ihop.  

När gruppen inte fungerar lika bra 

I de fall gruppledarna inte beskrev en lika tydlig och positiv förändring kopp-

lade de framförallt detta till hur gruppen (inte) fungerat. De kvinnor som inte 

upplevt någon förändring hade enligt behandlarna aldrig funnit sig tillrätta i 

gruppen. Det kunde bero på att kvinnan hade varit väldigt tyst och osäker, 

tyckt att det är jobbigt att prata, att hon upplevt alltför stor skuld i det som hänt 

eller att hon inte ville dela med sig och sina tankar, känslor och erfarenheter. 

För vissa unga kvinnor fungerade en gruppintervention helt enkelt inte så bra. 

Gruppledarna menade också att vissa av kvinnorna haft svårt att ta in be-

handlingen av olika orsaker. Det kunde enligt gruppledarna handa om olika 

motstånd under gruppens gång, exempelvis uttryckt genom att inte identifiera 

sig med de andra i gruppen, ”jag är olik de andra som är här”. Några kvinnor 

har också haft svårt att uttrycka sig och haft ”dåliga erfarenheter med allt” och 

svårt med att sätta gränser. Också för dem har gruppinterventionen varit svår 

att ta till sig. 

För två kvinnor bedömer gruppledarna i retrospektiv att insatsen inte var 

bra. En kvinna hade troligen fått en bättre behandling med enskilda samtal, 

eftersom hon inte kunde tillgodogöra sig gruppen och ibland fungerade så då-

ligt i gruppen att det gick ut över hela dynamiken bland de övriga deltagarna. 

En annan kvinna menar man kunde ha blivit mer hjälpt i en ”mer stödjande 

grupp”.  
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Bedömning av psykisk hälsa och välmående 

I samband med avslutning av gruppen var gruppledarnas bedömning att kvin-

norna till största del mådde psykiskt bättre och fungerade väl efter gruppens 

slut. Behandlarna uttryckte detta bland annat som ”kvinnan är mer rädd om 

sig själv, sätter gränser, hon klarar av att stanna i en relation, hon kan sova, 

hon har mindre ångest, hon vågar gå nära och ställa krav, mår bättre, hon håller 

ihop, hon klarar av sin ångest”. För två kvinnor var bedömningen att det är 

tveksamt om deras psykiska mående förbättrats.  

Behovet av fortsatt stöd 

Uppföljningarna med gruppledarna ger en bild av att det ofta funnits ett fort-

satt behov av stöd efter att gruppen avslutats. Enligt gruppledarnas bild har en 

tredjedel av kvinnorna fortsatt med enskilda samtal på Järva ungdomsmottag-

ning efter att gruppen avslutats. Fyra kvinnor har fortsatt med samtal på en 

annan mottagning, antingen för de bor närmare den, eller för att de redan har 

en kontakt där som hänvisade till NOOR-gruppen. Det var därför helt naturligt 

att fortsätta där efter gruppen slut. Gruppledarna beskrev det som att två kvin-

nor hör av sig lite då och då, antingen via mail eller telefon, och att de ”tar 

hjälp när de behöver det.” För fem kvinnor var kontakten avslutad när upp-

följningsintervjun med gruppledarna gjordes.  

Gruppledarna uttryckte att de känner kvinnorna väl och att de haft en spe-

ciell relation under NOOR-gruppens gång. Vidare att de kvinnor som deltagit 

i grupp kommer att höra av sig när det behövs, samt att de känner en särskild 

trygghet och gemenskap då de deltagit i en NOOR-grupp. 

Sammanfattning 

Sammantaget går det att se en hög grad av överensstämmelse mellan grupp-

deltagarnas egen bedömning och hur gruppledarna i anslutning till avslut-

ningen av gruppen bedömt gruppens betydelse för deltagarna. Det gäller såväl 

bedömningen av gruppen som helhet, som eventuella förbättringar av psykiskt 

månde och om insatsen var rätt för deltagarna. Gruppledarna och deltagarna 

framstår som relativt överens om att gruppen fungerat bra för de flesta, men 

att det för ett par av kvinnorna inte var rätt insats.  

Det som skiljer gruppledarnas bild och den bild deltagarna förmedlade i 

uppföljningsintervjuerna ett halvår efter avslutad grupp är det fortsatta stödet. 
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Medan gruppledarna i anslutning till gruppen avslutning beskriver fortsatta 

kontakter för en stor andel av kvinnornas som gått i grupp, är det inte lika 

många av deltagarna som beskriver det ett halvår senare. Det kan möjligen ha 

funnits en viss diskrepans mellan gruppledarnas bild av hur det var tänkt att 

det skulle bli med fortsatt stöd, och vilket stöd de unga kvinnorna i realiteten 

efterfrågat eller fått. De olika bilderna kan också vara ett uttryck för att det 

framförallt varit den första tiden efter gruppen som kvinnornas haft stöd från 

Järva ungdomsmottagning och andra verksamheter. Med tanke på att vissa 

unga kvinnor vid uppföljningen uttryckte att de hade önskat mer kontakt efter 

avslutad grupp, är frågan om det varit lite för hög tröskel för dem att själva ta 

kontakt. De hade möjligen varit behjälpta av en återträff eller liknande som 

mottagningen tagit initiativ till, för att deras fortsatta hjälpbehov skulle kunna 

bli synligt och fångas upp. 
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7. Hur kan NOOR-grupp hjälpa unga kvinnor 

utsatta för våldtäkt? 

Det har betytt jättemycket för mig. Jag har växt jättemycket inom mig. Med 

hjälp av de andra tjejerna har jag fått ett annat perspektiv på livet och en ny 

syn på mycket, om hur samhället är. Jag har öppnat ögonen på relationer, sex-

uella relationer, våld men också känna trygghet. Om det händer någon mer 

gång vet jag att man kan få hjälp. Att man inte ska ge upp. En höjdpunkt i 

veckan, något att längta till, det var verkligen kul, allt runt omkring var bra. 

Jag trodde det skulle vara annorlunda, mer allvarligt och deppigt [pratar med 

tråkig röst] Bättre än förväntat. 

 

Av föregående kapitel framgår att det går ett se en positiv utveckling över tid 

när det gäller gruppdeltagarnas psykiska hälsa och besvär av symptom på 

posttraumatisk stress. De unga kvinnorna som gått i NOOR-grupp och som 

ingår i studien var överlag också mycket positiva till gruppen, och beskrev på 

olika sätt hur den bidragit till en positiv utveckling när det gäller deras nära 

relationer. Även gruppledarna beskriver överlag att grupperna fungerar väl. 

Om det är gruppen som bidragit till den positiva utveckling som kan ses, vad 

är det då som har hjälpt? Med utgångspunkt i kvinnornas beskrivningar av hur 

gruppen har hjälpt dem skisseras nedan åtta olika komponenter som framstår 

som särskild betydelsefulla för den positiva utvecklingen för dessa kvinnor. 

Att göra våld talbart 

Den första komponenten är att gruppen hjälpt de unga kvinnorna genom att 

hjälpa dem att tala om – sätta ord på – det våld de varit utsatta för: 

Jag känner mig inte lika ensam. Jag var inte ensam, alla kände likadant, exakt! 

Det var nog det bästa. Temana var bra, allt var bra men det som var bäst var 

att träffa såna som varit utsatt för samma sak, det var det som gjorde att man 

vågade prata. 
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En viktig förutsättning för att de unga kvinnorna ska våga tala om våldet är att 

de delat situation med och kunnat känna igen sig i övriga deltagare i gruppen. 

Det är något vi återkommer till nedan. Det var också viktigt att träffa andra 

som pratade om vad de varit utsatta för. När andra pratar, är det lättare att själv 

också våga: 

[J]ag var lite sådan att jag inte vill dela med mig från början, men det var en 

som alltid började och dom delade med sig och ju mer hon delade med sig 

kände jag att jag också ville dela med mig. Jag ville ligga på samma nivå som 

dom, ju mer det hände desto mer kände jag att mig trygg. 

 

Vid en gruppintervention är delandet av erfarenheter, tankar och känslor ett 

centralt inslag. Det är något som förmedlats till gruppdeltagarna inför att de 

tackat ja till gruppen. Detta skapar förväntningar på deltagarna som både kan 

upplevas som stärkande och möjliggörande, och som en press att dela mer än 

vad en ung kvinna kanske är beredd på just då: 

 
Först var jag på ett möte då sa en av ledarna att det är en regel att prata och ”du 

måste prata om allt om du inte vill göra det så kan du tyvärr inte gå i gruppen”. 

Jag förstår det, att alla måste dela med sig av alla men jag kände att jag inte 

ville dela med mig så mycket, samtidigt som jag kände att jag gjorde det. 

 

Som framgår av tidigare kapitel har insatsen inte fungerat optimalt för några 

av deltagarna, och just kravet att dela med sig av upplevelser, tankar och käns-

lor till andra gruppdeltagare kan för åtminstone någon av kvinnorna fungerat 

mindre bra. Det som framträder som en förutsättning för en av de verknings-

fulla komponenterna kan med andra ord vara det som blir svårt för deltagare 

som av olika anledningar inte är beredda att tala så ingående i grupp. 

Giltiggörande 

Att det är viktigt att tala om våldet och utsattheten hänger bland annat ihop 

med att talet om våld kan ge de unga kvinnorna bekräftelse på att det de varit 

utsatta för faktiskt är våld: 

Gruppen var bra på ett sätt för mina relationer, jag hade en annan kille då och 

han trodde inte på att övergreppet hade skett, att jag gick på grupp bevisade på 

något vis att det var sant. Så var det för mina kompisar också, de liksom pratade 

om mig, att jag faktiskt gick på behandling för att jag hade varit med om en 

våldtäkt. Det gjorde liksom att det blev sant, ingen trodde på mig. Nu är det 

inte så längre. 
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Utsatthet för sexuellt våld kan vara förknippad med mycket skuld och 

skam, och de som utsätts för våld kan behöva få bekräftat att det de varit med 

om är våld och ett bott, och inget de själva är ansvariga för. Den norska psy-

kologen Halldis Leira menar också att i vår kultur finns tabun runt att tala om 

våld och kränkningar i det privata, och hon pratar om bland annat utsatthet för 

sexuella övergrepp som en form av tabuiserade trauman (Leira 1990). Tabut 

gör att våldet ofta omges av tystnad, och de som blivit utsatta får begränsade 

möjligheter att tala om det och därmed begränsade möjligheter att få bekräf-

telse och erkännande av sin utsatthet, dvs. de har begränsade möjligheter till 

giltiggörande av utsattheten. Med Leiras begreppsapparat kan man tolka det 

som att gruppen bidragit till giltiggörandet av de unga kvinnornas utsatthet för 

sexuellt våld.  

Att känna igen sig i andra 

Som vi redan kommenterat återkom mötet med de andra deltagarna som ett 

oerhört viktigt inslag för kvinnorna som gått i grupp: 

Att få träffa de som varit utsatta för samma sak och få höra deras upplevelser 

har varit viktigt för mig. Jag kände mig tryggare och vågade öppna mig, det 

var ingen som dömde. Man känner sig inte ensam. Det är så många som blir 

våldtagna men man träffar faktiskt inte människor som blir det, så det var jät-

teskönt tycker jag. NOOR-gruppen har fått mig att komma över saker och ting, 

alltså att acceptera det som har hänt, så jag har inte tänkt så mycket på själva 

våldtäkten sedan dess. Det är väldigt väldigt skönt.  

 

De unga kvinnorna beskrev det som detta att får träffa andra, känna igen sig i 

andra, få se och uppleva att andra varit utsatta för liknande saker skapar för-

utsättningar för att kunna acceptera det de själva varit med om, och detta gör 

det möjligt för dem att gå vidare i livet.   

Att det är just igenkännandet som är så viktigt skapar också utmaningar för 

dem som håller i grupperna. Blir skillnaderna mellan deltagarna för stora, kan 

det upplevas som ett problem: 

Det är så stora kontraster. Men, det låter jättehemskt, alla övergrepp är ju jät-

teallvarliga. Jag tycker kanske att man kan grupperas med de som har lika 

övergrepp, det är konstigt för det går inte att ranka men det vore bra. Alla över-

grepp är ju hemska, det har inget med det att göra… det låter så hemskt… 

Större övergrepp och grova våldtäkter borde hamna i en grupp men det är ju 

jättesvårt… det var bara det… annars var allt jättebra. 
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Som vi redan kommenterat framgick det också att vissa av deltagarna inte känt 

så stor gemenskap med de andra i gruppen: 

Det jag tyckte var jobbigt var alla andra tjejer i gruppen. De ville vi skulle ha 

allt gemensamt men det ville inte jag. Vi skulle lyssna och förstå varandra, 

känna igen oss och så. Jag gjorde inte det. Jag hade hellre haft enskild behand-

ling. Det blev väldigt mycket att man jämförde sig med andra. Jag kände inte 

att det gav mig något. Jag kände inte att jag kunde identifiera mig med någon. 

 

Precis som är fallet med vissa andra av de komponenter som framträder som 

verkningsfulla i de unga kvinnornas tal om vad det är som har hjälp, så har det 

för vissa av deltagarna varit precis dessa komponenter som skapat en svårighet 

för dem. 

Att uttrycka känslor 

Gruppsammanhanget har också bidragit till att de unga kvinnorna har kunnat 

uttrycka känslor kring det som hänt. I talet om gruppen återkommer på flera 

sätt att just reaktionerna från de andra hjälpt deltagarna att känna att det får 

känna och uttrycka sina känslor, exempelvis kring vad de varit utsatta för: 

 
Jag tycker det kan bli väldigt stelt när man sitter, jag har ju den där stereotypa 

synen på en terapeut, att man sitter där och han frågar ”hur kände du då?” Att 

man är typ ett objekt på en lite stol. Här var det så att om någon tyckte att han 

var en idiot så skrek dom rakt ut ”han är en idiot” och det var skönt att få den 

reaktionen. Dom är människor och dom blir upprörda över att det kan vara så 

här. Det tycker jag var så skönt, det är det man behöver. Det är inte det att jag 

inte vågar skapa de reaktionerna, jag tänkte också att jag vill slå ihjäl honom 

och kastrera honom med smörkniv, typ den. Men, det är inget jag kan säga, jag 

tycker inte det är något jag kan säga, jag vet ju inte hur kutymen är. Men typ 

”släpp ut det ni känner” och blir det för mycket så diskuterar vi det… så det 

var ju väldigt skönt att få det. 

 
När det gäller att skapa ett tillåtande klimat i gruppen har både de andra del-

tagarna och gruppledarna haft en viktig roll. 

Att bli sedd och bekräftad 

När det gäller en av de komponenter som kan urskiljas har särskilt grupple-

darna spelat en viktig roll. Det handlar om att alla gruppdeltagarna fått ett eget 
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utrymme och blivit sedda som enskilda personer, även om insatsen genom-

förts i grupp. Att gruppledarna varit noga med att var och en ska bli sedd och 

bekräftad är något som de unga kvinnorna lyfter fram:  

Alla fick sin tid att prata, att alla räknade som en person att alla lyssnade. Vi 

hade regler som alla var tvungna att följa. Man fick en sådan trygghet så man 

vågade berätta alla om man vill. För det blir lättare om man prata om det. Om 

någon var borta så ringde man och då sa vi i bakgrunden att vi vill hon skulle 

komma. 

 
De regler som satts upp, som hur gruppdeltagarna ska lyssna på varandra, eller 

meddela frånvaro om de inte kommer, uppskattades. Även vissa tekniker, som 

att ha något slags symbolisk ”talpinne” (här i form av ett gosedjur) som gick 

runt bland deltagarna så att var och en skulle få möjlighet att tala till punkt, 

var något som uppskattades. Likaså övningar som handlade om att ge och ta 

emot positiv bekräftelse: 

 

Jag tycket om det där med att man hade ett gosedjur som man kastade till 

varandra när man ville ha ordet. Så gillade jag, lite konstigt kanske, men det 

var en grej som vi gjorde när vi satte oss på en stol och alla andra skrev ner 

bara bra saker om varandra och så fick vi sitta där en och en och bara ta emot 

det. 

 

Det finns dock något exempel på kritik mot den tydliga strukturen och mot att 

gruppledarna satte gränser för samtalet: 

 

Det var för kontrollerat, man blev tilldelad tid. Jag ville diskutera mer men vi 

blev avbrutna [visar lite på skoj med sträng min ”nu är det dags att fortsätta, 

nu måste någon annan få prata”]. 

 

Som redan kommenterats ställer en gruppinsats vissa krav på deltagarna, och 

det framgår att vissa av de unga kvinnorna till viss del vänt sig mot dessa krav. 

Som helhet förmedlar dock de intervjuade kvinnorna att gruppledarna överlag 

lyckats balansera kravet på struktur och att ge alla plats, med flexibilitet och 

lyhördhet för det som gruppdeltagarna hade behov av att prata om. 
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Att utveckla tillit till andra 

Genom gruppen fick de unga kvinnorna möjlighet att känna tillit till andra. 

Detta haft stor betydelse inte bara för att kvinnorna skulle kunna delta i grup-

pen och bearbeta vad de varit med om där, utan även för kvinnorna relationer 

överhuvudtaget: 

Jag fick tillbaka mitt självförtroende, jag fick tillbaka min tro på andra, så att 

jag kan lita på den jag älskar, annars skulle jag ha varit helt ensam, alltså jag 

kunde inte lita på folk längre. Alltså, NOOR-gruppen gav mig mitt liv. 

 

I vissa fall beskrivs förändringen som dramatisk när det gäller hur kvinnans 

nära relationer påverkats. I anda fall beskrivs förändringen inte lika strakt, 

men det framgår ändå att gruppen varit betydelsefull:  

Det [stöd av familj och vänner] hade jag innan också men det var enklare efter 

gruppen att sätta ord på det jag behövde. Jag har berättat för alla som behöver 

veta vad som har hänt, jag tycker dom förtjänar en förklaring över varför jag 

beter mig som jag gör. 

Att närma sig traumat 

Som påpekats inledningsvis är gruppen influerad av traumateori och det finns 

tydliga inslag i programmet som är tänkta att ge deltagarna en möjlighet att 

närma sig ett trauma. Det handlar om sessioner där de i detalj får rita och visa 

hur våldet mot dem gick till. En del av kvinnorna beskriver tydligt hur detta 

inslag fungerat som en möjlighet att närma sig traumat för deras egen del: 

  

Den gång vi fick rita platsen där det hände var mycket viktig, jag har aldrig 

sett övergreppet så tydligt, jag har aldrig sett det så tydligt som då. Ibland är 

det svårt att hålla isär känslor och vad som verkligen hände. Jag förstod inte 

att det var så bra att rita en bild förrän jag hade gjort det. 

 

Att detta inslag i gruppen beskrivs som oerhört viktigt och hjälpsamt betyder 

dock inte att det varit enkelt för deltagarna att delta i sessioner som haft fokus 

på våldet. Tvärtom. Samtidigt beskrivs dessa inslag varit viktiga för att kvin-

norna ska kunna gå vidare: 

 

Vissa sessioner var hemska, men ju hemskare desto nyttigare… man fick lik-

som gå igenom det och släppa ut det och blev inte dömd eller så och det kom 
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inte tillbaka till en, man lämnade det där. Öppnade lådan, och stängde lådan. 

Det var fokus på att lämna allt där. Ingen som dömde. 

 

Det som framkommer som en kritisk synpunkt mot dessa inslag handlar mest 

om timing, och att våldet möjligen skulle ha kunnat tas upp tidigare: 

 

Kanske skulle vi ha målat rummet tidigare. Efter vi gjort det hade vi tre gånger 

kvar. Efter denna gång förstod jag övergreppet mer och hade kanske haft mer 

nytta av det i hela processen. 

Färdigheter 

Den åttonde komponenten som kan urskiljas handlar om det pedagogiska in-

slagen i insatsen och den färdighetsträning som gruppen givit deltagarna möj-

lighet till. Det handlar om sådant som att kunna skilja ut eller hantera olika 

känslor: 

… typ övningar, att skilja på skuld och skam till exempel.[---] Det som också 

hjälpte det var ju panikövningar, att vi lärde oss andas i kvadrat, göra som fjä-

rilar och sånt [---]. Jag trodde det skulle vara en gråtcirkel med Kumbajaaa, 

men det var ju inte alls så, jag tycket det var väldigt skönt. Det var konkreta 

grejer. 

 

Även träning i att känna sina egna och andras gränser, i sätta gränser och att 

vara tydlig med egna behov var övningar som lyftes fram av kvinnorna. 

Dom hade en övning som jag tyckte var jättebra. Då skulle vi stå emot varandra 

på så här typ, du vet vad jag menar. Man skulle stå i olika delar av rummet, 

sedan skulle vi gå mot varandra, så säger man typ NEJ, så skulle vi stanna så 

ska man stanna så går man vidare och säger NEJ igen, alltså kränker man 

varandra, man få känna det, sedan fick vi göra samma sak men med blicken. 

Med blicken fick man visa ”nej jag vill inte” mot den som går emot en, så 

skulle den andre också ta ett steg till. Det var så kul, jag läser hennes kropps-

språk och hon vill inte, och det kändes inte så roligt. Att man ser. Dom som 

gjorde det prioriterade sig själva så mycket för man ser att någon inte vill.  

 

Just den övning som beskrivs i exemplet ovan tycks för just den här kvinnan 

också ha fungerat som ett sätt att lägga ansvar hos den som kränker gränser 

och utövar våld, i stället för att lägga skuld och ansvar på sig själv.  
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Sammanfattning 

Med utgångspunkt i kvinnornas beskrivningar av hur gruppen har hjälpt dem 

kan åtta olika komponenter urskiljas, vilka framstår som särskild betydelse-

fulla för den positiva utvecklingen för dessa kvinnor. Den första är att gruppen 

gjort våldet talbart för de unga kvinnorna. Den andra är att den bidragit till att 

bekräfta att det som de varit utsatta för har hänt och att det faktiskt har varit 

fråga om våld: den har bidragit till ett giltiggörande av deras upplevelser av 

våld. Den tredje komponenten är hur gruppen gjort det möjligt för de unga 

kvinnorna att känna igen sig i andra som varit utsatta för samma sak som de 

själva. Den fjärde komponenten är hur gruppen möjliggjort för kvinnorna att 

uttrycka känslor, den femte att de upplevt sig sedda och bekräftade av såväl 

de andra deltagarna som av gruppledarna. Den sjätte komponenten är att del-

tagarna fått möjlighet att utveckla tillit till andra, genom de nära relationer 

som utvecklats i gruppen. Den sjunde komponenten är att de unga kvinnorna 

fått möjlighet att i en trygg miljö närma sig traumat. Den åttonde komponenten 

att gruppen också givit möjlighet till att träna egna färdigheter, exempelvis när 

det handlar om att känna sina egna och andras gränser. 

  



 

 69 

8. Slutsatser 

Den här utvärderingen ska svara på fem frågeställningar. När det gäller den 

första frågeställningen, hur deltagarna beskriver sin hälsa och sina relationer 

efter avslutad grupp och gruppens betydelse för dessa, kan vi konstatera att de 

unga kvinnor som deltagit i NOOR-gruppen i de flesta fall var mycket nöjda 

med sitt deltagande i gruppen och beskrev att den hade haft stor positiv inver-

kan på såväl deras situation och relationer som deras hälsa. Det finns några 

exempel i materialet där kvinnorna uttryckt att de inte varit lika nöjda. Man 

kan också notera att en kvinna menade i brukarenkäten att hon inte känt grupp-

gemenskap med de andra kvinnorna i gruppen. Tittar man på svaren i brukar-

enkäten kan en skillnad ses mellan de tre grupper som ingår i underlaget för 

studien. Deltagarna i två av grupperna var väldigt positiva som helhet och 

uppgav att de kände stor gemenskap i sina grupper, medan den tredje gruppen 

innehöll kvinnor som inte uttryckte detta på samma sätt. 

När det gäller den andra frågeställningen om hur deltagarnas traumasymp-

tom förändras ger materialet en generell bild av förbättring samtidigt som det 

är några kvinnor som också efter avslutningen av gruppen rapporterar mycket 

höga nivåer av besvär av symptom på posttraumatisk stress. Vid uppföljnings-

tillfället sex månader efter att gruppen avslutades låg fortfarande två av kvin-

norna kvar på så höga värden att de sannolikt led av posttraumatisk stress. 

Samtidigt kan man notera en tydlig förbättring jämfört med utgångsläget. 

Samtliga gruppdeltagare rapporterade lägre symptom på posttraumatisk stress 

ett år efter att de började i gruppen. För fem av kvinnorna var förbättringen 

betydande och de rapporterade inte längre en klinisk nivå av symptom, vilket 

de gjorde innan gruppstart.  

Den tredje frågeställningen handlar om hur deltagarnas psykiska hälsa mer 

allmänt förändras, och här kan vi konstatera att kvinnorna psykiska hälsa för-

ändrats till det bättre under tiden som de deltagit i NOOR-gruppen. Vid det 

tredje mättillfället sex månader efter avslutad grupp, det vill säga ungefär ett 

år efter att de unga kvinnorna startade i gruppen, har de unga kvinnornas psy-

kiska hälsa förändrats ytterligare i positiv riktning. Denna positiva bild på 

gruppnivå kan nyanseras något genom en analys av förändringar för enskilda 
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kvinnor. För sex av gruppdeltagarna där det finns fullständiga data har situat-

ionen tydligt förbättrats över tid. Kvinnornas generella psykiska ohälsa var 

särskilt hög vid gruppstart för fem av kvinnorna. Det är också dessa kvinnor 

som tydligast rapporterar en förbättring. Samtidigt låg två av deltagarna i stort 

sett kvar på samma nivå av tecken på ohälsa ett år efter att de kom till gruppen 

och en deltagare rapporterade en försämring jämfört med hur det var innan 

hon började i grupp. 

Kvinnorna beskrev positiva förändringar när det gäller såväl intima relat-

ioner som relationer till familj och vänner. I uppföljningsintervjuerna beskrev 

vissa av dem det som att som att gruppen varit en förutsättning för att de över-

huvudtaget skulle kunna tänka sig eller våga gå in i en parrelation. Vidare att 

gruppen hjälpt kvinnan att förstå mer om sig själva och sina egna reaktioner, 

och även bidragit till att hon kunna berätta och förklara mer för sin partner, 

vilket varit viktigt för att förbättra relationen. Gruppen hade för några också 

fått som konsekvens att de valt att avsluta en dåligt fungerande relation. Även 

i förhållande till familj och vänner tenderade de unga kvinnorna att beskriva 

hur NOOR-gruppen bidragit till en positiv utveckling. Det framgick att för 

vissa av deltagarna var relationerna till de andra gruppdeltagarna mycket be-

tydelsefulla och några hade önskat änne mer kontakt efter att gruppen avslu-

tats.  

I förhållande till den femte frågeställningen om vilken bild behandlarna ger 

av insatsens betydelse, kan vi se en hög grad av överensstämmelse mellan 

gruppdeltagarnas egen bedömning och hur gruppledarna bedömt gruppens be-

tydelse för deltagarna. Det gäller såväl bedömningen av gruppen som helhet, 

som eventuella förbättringar av psykiskt månde och om insatsen var rätt för 

deltagarna. Gruppledarna och deltagarna framstår som relativt överens om att 

gruppen fungerat bra för de flesta, men att det för ett par av kvinnorna inte var 

rätt insats. Det som framförallt skiljer gruppledarnas bild och den bild delta-

garna förmedlade i uppföljningsintervjuerna ett halvår efter avslutad grupp är 

det fortsatta stödet. Det kan möjligen ha funnits en viss diskrepans mellan 

gruppledarnas bild av hur det var tänkt att det skulle bli med fortsatt stöd för 

kvinnorna efter avslutad grupp, och vilket stöd de unga kvinnorna i realiteten 

efterfrågat eller fått. De olika bilderna kan också vara ett uttryck för att det 

framförallt varit den första tiden efter gruppen som kvinnornas haft stöd från 

Järva ungdomsmottagning och andra verksamheter. Med tanke på att vissa 

unga kvinnor vid uppföljningen uttryckte att de hade önskat mer kontakt efter 

avslutad grupp, är frågan om det varit lite för hög tröskel för dem att själva ta 

kontakt. De hade möjligen varit behjälpta av en återträff eller liknande som 
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mottagningen tagit initiativ till, för att deras fortsatta hjälpbehov skulle kunna 

bli synligt och fångas upp. 

Med utgångspunkt i hur vi kunnat svara på frågeställningarna blir den över-

gripande slutsatsen att NOOR-grupp är en lovande insats för unga kvinnor 

som utsatts för sexuellt våld. Även om den inte är formulerad som en trauma-

bearbetande insats, verkar den åtminstone delvis kunna fungera så, och detta 

är en aspekt som bör studeras mer ingående i fortsatta studier och utvärde-

ringar av insatsen.  

Samtidigt framgår det att det finns vissa områden som skulle behöva ut-

vecklas. Ett sådan är rekryteringen till gruppen, för att säkra att insatsen är lika 

tillgänglig för alla unga kvinnor som kommer till Järva ungdomsmottagning 

med erfarenheter av utsatthet för sexuellt våld. Av den rutinmässiga kartlägg-

ningen av nya besök framgår att en stor andel av de unga kvinnor som kommer 

till Järva ungdomsmottagning är utsatta för våld, och det kan finnas behov av 

att utveckla insatser för, eller åtminstone tydligare remitteringsvägar till, in-

satser inriktade på olika typer av våld. Det har tydligt framkommit hur viktig 

och verksam själva gruppen är. Vidare att insatsen inte varit rätt för ett par 

deltagare, då de hade varit mer hjälpta av en individuell insats. Mot bakgrund 

av detta bör rutiner för bedömning av behandlingsbehov och matchning av 

deltagare för optimal gruppsammansättning utvecklas ytterligare.  
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Bilaga 1 Rutinmässig kartläggning av utsatthet för våld 

Utsatthet för våld (PVS_SN)  

1. Har Du blivit slagen, sparkad, knuffad eller skadad på något annat sätt av en jämn-

årig eller vuxen?  

 Ja under det senaste året   Ja, för 1‐3 år sedan       Ja, för mer än 3 år sedan  

 Nej  

 

Om du blivit skadad av någon, vem var det som skadade dig?  

 En person som jag har ett förhållande med nu  

 En person från ett tidigare förhållande  

 Någon annan, vem?___________________________________ 

2. Har Du blivit tvingad till sexuella handlingar mot din vilja, har någon gjort dig 

illa när ni hade sex, eller har du blivit utsatt för sexuella övergrepp på något annat 

sätt av en jämnårig eller vuxen?  

 Ja under det senaste året   Ja, för 1‐3 år sedan      Ja, för mer än 3 år sedan  

 Nej  

 

Om du blivit utsatt för ett sexuellt övergrepp, vem var det som utsatte dig?  

 En person som jag har ett förhållande med nu  

 En person från ett tidigare förhållande  

 Någon annan, vem?___________________________________ 

3. Känner du dig trygg i ditt nuvarande förhållande?  

 Ja   Nej   Har inget förhållande för närvarande  

 

4. Finns det en person från ett tidigare förhållande som gör sådant som får dig att känna 

dig otrygg för närvarande?  

 Nej  

 Ja, vad? ______________________________________________  

 

5. Finns det en person i din familj eller släkt som gör sådant som får dig att känna dig 

otrygg för närvarande?  

 Nej  

 Ja, vad? ______________________________________________  
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Bilaga 2 Förekomst av sexuellt våld 

De påståenden som följer handlar om olika sätt att utöva sexuellt våld. – Vi ber dig svara på 

om du blivit utsatt för något av detta från någon under det senaste året eller längre tillbaka 

Det kan vara av en partner eller någon annan/några andra i din närhet. Vi ber dig försöka 

svara på alla frågor. Börja med att kryssa i vem/vilka som utövat våld. 

 

Nuvarande part-

ner 

 

Före detta 

partner 

Förälder / 

föräldrar 

Annan släkting 

/ släktingar 

Annan, ej släkting 

 

Den / de personer som kryssats i ovan har Aldrig 

senaste 

året 

Någon 

gång 

senaste 

året 

Up-

prepade 

gånger 

senaste 

året 

För 

mer än 

ett år 

sedan 

1. Blottat sina könsorgan för mig eller ona-

nerat framför mig  

 

    

2. Fått mig att visa mina sexuella kroppsdelar 

(som bröst, stjärt eller könsorgan) för ho-

nom/henne/dem (Kom ihåg: vi frågar bara 

om saker som du inte ville skulle hända). 

    

3. Fått mig att titta på eller medverka i sexu-

ella bilder eller filmer 

 

    

4. Trakasserat mig på en offentlig plats på ett 

sätt som fick mig att känna mig otrygg  

    

5. Kysst mig på ett sexuellt sätt (Kom ihåg: 

vi frågar bara om saker som du inte ville 

skulle hända). 

    

6. Smekt eller tagit tag i mina sexuella 

kroppsdelar  

    

7. Haft vaginalt sex med mig medan jag var 

berusad, drogad eller inte kunde samtycka av 

något annat skäl 

    

8. Haft analsex med mig medan jag var beru-

sad, drogad eller inte kunde samtycka av nå-

got annat skäl 
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9. Haft oralsex med mig medan jag var beru-

sad, drogad eller inte kunde samtycka av nå-

got annat skäl  

    

10. Har använt fysiskt våld för att tvinga mig 

att ha vaginalt sex 

 

    

11. Har använt fysiskt våld för att tvinga mig 

att ha analsex 

 

    

12. Har använt fysiskt våld för att tvinga mig 

att ha oralsex? 

 

    

13. Har använt fysiskt våld  för att kunna 

stoppat in fingrar eller något föremål i min 

vagina eller anus 

    

14. Har använt fysiskt våld eller hot om våld 

för att försöka ha vaginalt, anal- eller oralsex 

med mig, men det blev inte så 

    

15. Fick mig att gå med på vaginalt, anal- el-

ler oralsex efter att han/hon/de ljugit för mig, 

lovat mig saker som inte var sanna, hotat med 

att avsluta relationen eller att sprida rykten 

om mig 

    

16. Fick mig att gå med på vaginalt, anal- el-

ler oralsex efter att han/hon/de frågat om sex 

gång på gång eller visat att han/hon/de var 

olyckliga för att jag sagt nej 

    

17. Fick mig att gå med på vaginalt, anal- el-

ler oralsex efter att han/hon/de använt sin 

maktposition, till exempel som chef eller lä-

rare 

    

 

18. Hur rädd är du för den personen/de 

personerna du 

nämnt? 

Ringa in den siffra som stämmer i ditt 

fall 

 

          0          1          2        3        4           5 

 

 

 

Inte rädd                                             Mycket rädd 
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19.Har du någon kontakt med den personen/de personerna du nämnt?  

Ej svar ____ Nej____ Ja _____ 

 

– Om ja, hur ser den kontakten ut? 

______________________________________________________ 
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Bilaga 3 Brukarenkät 

Upplägg & innehåll 

 

1. Jag tycker att antalet gånger gruppen träffats varit  

1. för få 

2. lagom många 

3. för många 

0. ingen åsikt 

 

2. Jag tycker grupptillfällena (2 timmar/gång) var  

1. för korta  

2. lagom långa 

3. för långa 

0. ingen åsikt 

 

Här följer en del frågor som besvaras med en gradering om påståendet stäm-

mer mycket bra eller inte alls. Du svarar med att ringa in ett alternativ på en 

skala mellan 1 och 4. 1 är ”stämmer inte alls” och 4 är ”stämmer i allra 

högsta grad”. Välj det alternativ som passar dig bäst. 

 

3. Jag tycker att rundor och samtal var givande 

 
stämmer inte alls   stämmer i allra högsta grad 

1 2 3 4 ingen åsikt 

 

4. Jag tycker att övningarna var givande 
stämmer inte alls   stämmer i allra högsta grad 

1 2 3 4 ingen åsikt 

 

5. Jag tycker att de olika teman vi pratade om var givande 

1  2  3 

 4  ingen åsikt 

 

6. Fanns det något eller några teman som var mer eller mindre bra eller något 

ytterligare tema du hade velat ha med? Förklara gärna (fortsätt på baksidan 

om du inte får plats) 

_____________________________________________________________ 
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7. Jag är nöjd med gruppens sammansättning (ålder, etnisk bakgrund, erfa-

renheter osv.) 

 
stämmer inte alls   stämmer i allra högsta grad 

1 2 3 4 ingen åsikt 

 

8. Jag är nöjd med gruppens storlek 

1 2 3 4 ingen åsikt 

 

9. Jag kände gemenskap med de övriga i gruppen 

1 2 3 4 ingen åsikt 

 

Ledarskapet 

 

10. Jag tycker gruppledarna skapade trygghet i gruppen 

 
stämmer inte alls   stämmer i allra högsta grad 

1 2 3 4 ingen åsikt 

 

11. Jag är nöjd med bemötandet från gruppledarna 

1 2 3 4 ingen åsikt 

 

12. Jag tycker att gruppledarna tog ansvar för tiden och ramarna 

1 2 3 4 ingen åsikt 

 

13. Jag är nöjd med gruppledarna som helhet 

1 2 3 4 ingen åsikt 

 

Gruppens betydelse 

 

14. Jag upplever personliga förändringar till det bättre 

 
stämmer inte alls   stämmer i allra högsta grad 

1 2 3 4 ingen åsikt 

 

15. Om du har partner: Jag tycker att relationen till min partner har föränd-

rats till det bättre  

1 2 3 4 ingen åsikt 
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16. Jag upplever positiva förändringar i relationer till vänner 

1 2 3 4 ingen åsikt 

 

17. Jag upplever positiva förändringar i relationer till min familj 

1 2 3 4 ingen åsikt 

 

18. Jag upplever att deltagandet i gruppen lett till något jag inte väntat mig  

1 2 3 4 ingen åsikt 

 

19. Om det lett till något du inte väntat dig; Förklara gärna!  

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

20. Jag försöker använda mig av de ”verktyg” som gruppen gett mig 

1 2 3 4 ingen åsikt 

 

Helhet 

 

21. Jag är som helhet nöjd med att ha gått i grupp på Järva ungdomsmottag-

ning 

 
stämmer inte alls   stämmer i allra högsta grad 

1 2 3 4 ingen åsikt 

22. Något som var särskilt bra som jag tar med mig 

 

 

23. Något som jag har saknat 

 

 

24. Gjorde du rätt som anmälde dig till ungdomsmottagningens grupper? 

 Ja  Nej 
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25. Jag kan tänka mig att rekommendera andra att delta i Järva ungdomsmot-

tagnings grupper 

 
stämmer inte alls   stämmer i allra högsta grad 

1 2 3 4 ingen åsikt 

 

26. Annat jag vill förmedla till gruppledarna 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

 

Stort tack för din medverkan! 
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Bilaga 4 Intervjuguide uppföljning 

 

 

Datum: ________________ 

 

Starttid: _______________ 

 

Intervjuare: ______________________________________ 

 

Kodnummer: _____________________________________ 

 

 

 

 

Inledning 

 

Påminnelse om sammanhang och etik 

 Vi träffas idag för att /det nu har gått ungefär sex månader sedan du 

slutade i gruppen som du gått i på Järva ungdomsmottagning / för att 

det har gått ungefär 9 månader sedan du sattes upp på väntelistan för 

grupp på Järva ungdomsmottagning. 

 Innan vi börjar vill jag påminna om att deltagande i studien är helt 

frivilligt. Genom att delta i forskningsprojektet är du inte skyldig att 

svara på alla frågor som ställs. Du kan välja att låta bli att svara på 

frågor utan att du behöver tala om varför. Du kan också när som helst 

säga till din kontaktperson eller någon av oss forskare att du inte vill 

delta i studien längre. Det kan du också göra under eller efter den här 

intervjun 

 Om jag får vill jag gärna spela in intervjun 

 

Ja  Nej 

 

 Jag kommer att ställa några frågor muntligt och du får också fylla i 

några frågeformulär. Dina svar kommer ingen obehörig till del.  

 Om tiden idag inte räcker till för det du vill berätta, eller för mina 

frågor, så bokar vi en ny tid 

 Har du några frågor innan vi börjar?” 
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Social situation mm 

 

Jag vill börja med att stämma av hur din situation ser ut nu när det gäller…. 

1. Boende: ( ) Ensam ( ) Med partner ( ) Med eget/na barn ( ) Med förälder/ar  

( ) Med annan, vem? ____________________________________________ 

 

2. Sysselsättning: (.) Grundskola/gymnasium ( ) Eftergymnasiala studier ( ) 

Arbete hel- eller deltid ( ) Arbetslös ( ) Sjukskriven ( ) Annat, vad? 

_____________________________________________________________ 

 

3. Stöd: Har du haft kontakt med någon verksamhet för att få hjälp och stöd 

under sedan gruppen avslutades / under tiden som du väntat på en plats i 

grupp? Vilken typ av stöd? 

_____________________________________________________________ 

 

Sedan när / under vilken period? 

_____________________________________________________________ 

 

Hur ofta?______________________________________________________ 

Hälsa och mående 

 

Vi vill gärna veta hur du mår nu efter att det har gått en tid sedan du kom till 

Järva ungdomsmottagning, och jag be dig att fylla i de formulär som du har 

fyllt i ett par gånger tidigare 

 

Ifyllande av SCL-90 + Ifyllande av IES-R 

 

4. Finns det något mer du vill säga om hur du mår just nu? 

____________________________________________________________ 

Relationer 

 

En fråga vi gärna vill veta lite mer om är hur du tänker om relationer till 

eventuella partners, vänner och familj 

 

5. Partner: Har du en partner just nu? 

____________________________________________________________ 
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Om ja, hur skulle du beskriva den relationen? 

_____________________________________________________________ 

 

Om aktuellt: Har NOOR-gruppen haft någon betydelse för hur den relat-

ionen ser ut idag? 

_____________________________________________________________ 

 

6. Familj och vänner: Hur skulle du beskriva dina relationer ut till din ur-

sprungsfamilj och dina vänner idag? 

_____________________________________________________________ 

 

Om aktuellt: Har NOOR-gruppen haft någon betydelse för hur dessa relat-

ioner ser ut idag? 

_____________________________________________________________ 

 

7. Upprepat våld: Har du (efter att du slutade i gruppen) blivit utsatt för nå-

gon form av våld eller hot av en person som hade utsatt dig för våld innan du 

gick i grupp på Järva ungdomsmottagning? 

 

Kan du berätta när det senast hände och vad det var som hände? 

_____________________________________________________________ 

 

8. Nytt våld: Har du blivit utsatt för någon form av våld av någon annan? 

_____________________________________________________________ 

 

9. Stöd: Finns det någon nära person du kan kontakta när du mår dåligt? 

Vem? 

_____________________________________________________________ 

Värdering av NOOR-gruppen 

 

10. När du tittar tillbaka nu ett halvår efter gruppen avslutades, vad har grup-

pen betytt för dig? 

_____________________________________________________________ 

 

11. Något som har varit särskilt viktigt/användbart för dig? 

_____________________________________________________________ 
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12. Något som inte var så bra/som du skulle behövt mer av/etc? 

_____________________________________________________________ 

Avslutning 

 

13. Är det något mer du vill säga om hur du mår och har det just nu, eller om 

kontakten med Järva ungdomsmottagning, som jag inte frågat om? 

_____________________________________________________________ 

 

14. Vad tycker du om att bli intervjuad? 

_____________________________________________________________ 

 

Stäm av att forskningsdeltagaren vet vart hon ska vända sig om hon har frå-

gor eller synpunkter.  

 

Sluttid: ___________________________ 

  



 

 87 

 

 


