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Verksamheten stöds av:

METODER FÖR ATT FÖRA 
BROTTMÅL PÅ TAL

Betydelsen av förebyggande diskussion och stödjandet av unga 
brottsoffer – till vårdnadshavarna
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SE VIDEO OM ÄMNET

• Video (finskspråkig) finns på YouTube-kanalen Rikosuhripäivystys
• Vanhemmat nuoren rikoksen uhrin tukena https://youtu.be/Ru6cDN-6XT8

• Videon har svensk text

• Klicka här för att få svensk text 

https://youtu.be/Ru6cDN-6XT8
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UNGA BROTTSOFFER

• Unga råkar oftare ut för brott än vuxna

• Man utsätts för brott i olika miljöer, såsom 
hemma, i skolan, på internet och på 
fritiden

• En stor del av brotten som de unga utsätts 
för kommer inte till myndigheternas 
kännedom
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UNGA BROTTSOFFER

• Unga känner inte alltid till sina rättigheter och kan inte be om eller söka 
hjälp

• Unga identifierar nödvändigtvis inte att de blivit utsatta för brott 

• Unga klarar nödvändigtvis inte av att skilja på våld och vanligt bråk
• Den ungas livsmiljö inverkar på detta
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VARFÖR ÄR DET SVÅRT FÖR UNGA ATT BERÄTTA?

• Unga har nödvändigtvis inte ord att förklara det som 
skett och kan vara rädda för att inte bli betrodda
• Ungas berättelser ska alltid tas på allvar och vid behov 

ska man ta till åtgärder

• Unga kan låta bli att berätta för att de eventuellt 
själva har gjort något misstag eller brutit mot 
reglerna innan de blev utsatta för brottet
• Till exempel kan de unga ha druckit alkohol och varit 

påverkade då de utsattes för brottet

• Det är bra att påminna de unga i förebyggande syfte 
att det är viktigt att berätta fast man själv skulle ha 
brutit mot reglerna
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FÖREBYGGANDE DISKUSSION

• Då man i förebyggande syfte talar om brott med 
unga
• Hjälper man unga att identifiera brott

• Sänker man tröskeln för att tala om brottmål inom 
familjen

• Ger man de unga termer som de kan använda då de 
diskuterar

• Avlägsnar man eventuell skam i samband med brott

• Det är bra om vuxna funderar över hur de ska 
agera om unga berättar om en brottsupplevelse
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BROTT I SKOLAN

• Brott som begås i skolan är ett polisärende, vem som helst kan föra saken 
vidare

• Trots att ärendet förts vidare till polisen så betyder det inte att man inte ska 
hantera det även i skolan 
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ERSÄTTNINGSSKYLDIGHET

• Den brottsrättsliga ansvarsåldern är 15 år

• En person under 15 år är ersättningsskyldig för skadorna hen vållat

• En person under 15 år kan inte få en anmärkning i straffregistret men en 
anmärkning i informationssystemet för polisärenden (PATJA)

• För att kunna ansöka om ersättningar, till exempel för läkarkostnader, 
måste en brottsanmälan göras
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SYMPTOM KAN SIGNALERA OM BROTTSUPPLEVELSE 
HOS UNGA

• Plötsliga förändringar i de ungas vakenhet, 
koncentrationsförmåga eller sinnesstämning, såsom 
ångest, humörsvängningar eller psykiska svårigheter

• Minskat intresse för sådant som vanligtvis 
intresserar

• Social tillbakadragenhet, olika rädslor

• Ökad rastlöshet, irritation, sömnlöshet eller 
hatkänslor

• Beteendestörningar, användning av rusmedel, 
självskadebeteende

• Försämrad framgång i skolan eller upprepat 
skolkande

• Förvirring, okontrollerbar sorg och hopplöshet
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VÅRDNADSHAVARNAS KÄNSLOR

• Det är ofta uppskakande och emotionellt belastande för vårdnadshavarna 
då egna barn faller offer för brott

• Vuxna kan tänka, känna eller processa brottshändelsen på ett annat sätt än 
de unga

• Det är viktigt att själv få stöd så man orkar och klarar av att agera som 
vårdnadshavare trots krisen
• Det här hjälper bäst den unga att ta sig ur händelsen
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BRA ATT VETA

• Det påverkar ofta hela familjen då den unga faller offer för brott
• Alla reagerar på sitt eget individuella sätt 

• Vårdnadshavaren har en viktig roll i återuppbyggnaden av den ungas 
grundtrygghet 

• Vårdnadshavarna kan med egna åtgärder minimera de negativa effekterna 
gällande de ungas beteende och allmänna utveckling som 
brottsupplevelsen orsakar
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HUR STÖDA UNGA OFFER

• Fråga om det som hänt

• Ge tid

• Skuldbelägg, misstänk eller förminska inte

• Övertyga, lugna, sansa

• Det viktiga är att vara närvarande, lyssna och 
fortsätta med den trygga vardagen

• Fråga dig själv som vårdnadshavare "Vad kan 
jag göra för att öka mitt barns 
trygghetskänsla?" 
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METODER FÖR ATT FÖRSTÅ OCH HJÄLPA

• Att bevara den normala vardagen stöder återuppbyggnaden av de ungas 
trygghetskänsla.

• Det räcker inte alltid med att enbart diskutera det som skett för att bygga 
upp de ungas grundtrygghetskänsla. 
• Det är ofta bättre att närma sig känslorna av rädsla via vardagliga sysslor 

• Tillför mer värme och närhet samt vardaglig samvaro, t.ex. titta på tv, äta 
tillsammans.

• Stöd gemensamma avkopplande verksamheter och handlingar som ökar 
välbefinnandet. 

• Gör sådant som associerar till den ungas trygga barndomsminnen.

• Humor och skratt är tillåtet även under svåra livssituationer.
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MAN KAN OCH FÅR TA SIG UR EN 
BROTTSUPPLEVELSE

• Var närvarande och tillgänglig för de unga

• Göm inte känslorna men belasta inte heller de unga med din egen rädsla 
och sorg.

• Ta emot hjälpen och stödet som erbjuds, även för dig själv

• Man kan även ta sig ur svåra händelser i livet - tro på de ungas förmåga att 
klara sig. 

• Bevara en optimistisk attityd och en hoppfull synvinkel.
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MEDLING EN MÖJLIGHET

• Medling i brotts- och tvisteärenden är en avgiftsfri tjänst där det centrala är 
att reda ut problemsituationen som brotts- eller tvisteärendet orsakat, hitta 
lösningar som tillfredsställer parterna och ersätta skador till den 
skadelidande

• Parterna har möjlighet att möta varandra i de opartiska medlarnas närvaro 
och gå igenom det som skett och dess följder

• Medling är alltid frivilligt och kan avbrytas

• Vem som helst kan ta ett ärende till medling genom att kontakta 
medlingsbyrån
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VAD ÄR BROTTSOFFERJOUREN RIKU?

• Riktad till brottsoffer, anhöriga och de som vittnar i brottmål
• Stöd och vägledning i brottmål

• Webbsidor för unga www.riku.fi/nuoret

• RIKUchat öppen vardagar 9.00-15.00 samt måndagskvällar 17.00-19.00
• Stöd och vägledning med låg tröskel 

• Möjlighet att ställa frågor om brottsofferärenden 

• Anonymt om så önskas

• RIKU nås även på Twitter, Facebook, Instagram och mobilappen Help.Some
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• RIKUs serviceställen kring Finland
• Stödpersonsverksamhet via serviceställe

• Kontaktuppgifter till närmaste serviceställe 
hittas på www.riku.fi/yhteystiedot

• RIKUs hjälpande telefon 116 006

• Juristens telefonrådgivning 0800 161 177, 
med tips och vägledning till lagenliga 
rättigheter 
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STRAFFPROCESS

• Video är på svenska. Se här
https://youtu.be/EUYtpRsRCJg

https://youtu.be/EUYtpRsRCJg
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