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Unga utsätts för flest brott. 
Känner du igen vad som är ett 
brott och vad som bara är dåligt 
beteende? 

Definitionen av brott påverkas 
inte av brottsplatsen eller 
parternas ålder. 
 
 

VAD ÄR ETT BROTT?
• Ett brott är en gärning eller försummelse som enligt 

lagen är straffbar.

• Ett brott kan vara en enskild gärning eller en fortgående 
situation.

• Brottets allvar definieras av konsekvenserna för 
brottsoffret.

• Offrets egen erfarenhet av händelsen ska även beaktas.

1/2

NÄR SKA ANMÄLAN GÖRAS TILL POLISEN?
• Då det är fråga om misshandel eller annat våld är det 

alltid ett polisärende när det gäller minderåriga.

• Käbbel och gräl är inte polisärenden.

• Då situationen inte är medlingsbar på medlingsbyrån,  
till exempel vid sexuellt våld.

➔ Det är bra att agera snabbt så att situationen inte 
förlängs.

➔ Lagen föreskriver separat om de instanser (t.ex. daghem, 
skola, professionella inom hälso- och sjukvården) som 
har skyldighet att anmäla till polisen om de misstänker 
att en minderårig har utsatts för sexualbrott, misshandel 
eller grov misshandel. Anmälan kan även göras av en 
annan vuxen.

➔ En gärningsman under 15 år är skadeståndsskyldig och 
får en anmärkning avseende händelsen i informations-
systemet för polisärenden.

MÅSTE MAN VETA VILKEN BROTTS
RUBRICERING DET ÄR FRÅGA OM DÅ MAN 
GÖR BROTTSANMÄLAN TILL POLISEN?
• Det räcker att berätta vad som hänt. Polisen bedömer 

om ett brott har begåtts och vilket brott det är fråga om.

RUOTSI

http://www.riku.fi/oppaat


VILKEN BROTTSRUBRICERING KAN DET TILL 
EXEMPEL VARA FRÅGA OM FÖR UNGA?

Skadegörelse
Skadegörelse eller förstörelse av annans egendom

Olaga hot
Hot med vapen eller på annat sätt så att offret har skäl att 
vara rädd för sin egen säkerhet eller egendom

Förföljelse
Upprepande hotelser, förföljelse, iakttagande, kontakt eller 
på annat sätt förfölja någon annan som orsakar rädsla 
eller ångest hos den förföljda 

Olika sexualbrott
Till exempel sexuellt antastande, våldtäkt eller försök där-
av, lockande av minderårig i sexuella syften, dvs. grooming

Ärekränkning
Falsk information eller antydan om en annan person i syf-
te att orsaka skada eller lidande, eller på annat sätt håna 
någon annan

Spridande av information som kränker privatlivet
Otillåten framställan av privat information, antydan eller 
bilder (till exempel i sociala medier) i syfte att orsaka ska-
da eller lidande

Misshandel
• Det finns lindrig misshandel, misshandel eller grov 

misshandel. Det innebär kroppsligt våld, skadande av 
hälsan, vållande av smärta eller försättande i 
medvetslöst tillstånd

• Misshandeln kan till exempel ske i skolan, på allmän 
plats, i hobbyverksamheten eller hemma

RIKU betjänar avgiftsfritt i hela 
landet – på nätet, via telefon vid  
7 regionala kontor och  
31 verksamhetsställen. 

Alla tjänster och  
kontaktuppgifter riku.fi/sv

Verksamheten stöds av justitieministeriet.

VAD ÄR MEDLING I BROTTMÅL OCH 
TVISTER?
Då polisen mottagit brottsanmälan kan de redan i det 
skedet, eller senare, fråga om offret och gärnings-
mannen är villiga att medla och hänvisa ärendet till en 
medlingsbyrå.

Medlingen är frivillig och avgiftsfri för offret och den 
misstänkta gärningsmannen. Vid medling kan parterna 
behandla de psykiska och materiella skadorna som 
offret utsatts för samt sträva efter att komma överens 
om åtgärder för att ersätta dessa. Medling kan antingen 
vara ett parallellt eller kompletterande förfarande till 
brottsprocessen. 

Tilläggsuppgifter om medling thl.fi/sovittelu. 

/rikosuhripaivystys @rikosuhrit riku.fi
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BROTTSOFFERJOUREN 116 006
Juridisk telefonrådgivning 0800 161 177
RIKUchat (riku.fi/chat)

För RIKUs verksamhet ansvarar Förbundet för mödra- 
och skyddshem, Mannerheims Barnskyddsförbund, 
Finlands Röda Kors, Finlands Settlementförbund och 
Kyrkostyrelsen som ett koordinerat samarbete.

SÄKERSTÄLL DITT EGET RÄTTSSKYDD 
OCH TVEKA INTE ATT FRÅGA OM DU 
MISSTÄNKTER ATT DU FALLIT OFFER 
FÖR BROTT.
Tilläggsuppgifter och stöd avgiftsfritt:
riku.fi/nuoret, riku.fi

RIKUS TJÄNSTER FINNS TILL FÖR DIG 
OM
• du är ett brottsoffer eller misstänker att du 

fallit offer för brott
• ditt barn eller din närstående har fallit offer för 

brott
• du är vittne i ett brottmål
• du behöver råd om dina upplevelser
• du vill diskutera brottsupplevelsen
• du arbetar med barn och unga och behöver 

konsultation.

➔

➔

http://thl.fi/sovittelu
http://www.riku.fi/nuoret

