
riku.fi

Toimintaa tukee:
Verksamheten stöds av:

METODER FÖR ATT FÖRA 
BROTTMÅL PÅ TAL

Det fysiska våldets allvar och samtalets betydelse
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SE VIDEO OM ÄMNET

• Video (finskspråkig) finns på YouTube-kanalen Rikosuhripäivystys
• Uskallatko sinä puhua väkivallasta? https://youtu.be/oerAcOl-XZw

• Videon har svensk text

• Klicka här för att få svensk text 

https://youtu.be/oerAcOl-XZw
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FYSISKT VÅLD

• Kan exempelvis innebära att knuffa, förhindra 
rörelse, slå, smätta, riva i håret, skuffa, skada 
med eggvapen, strypa och sparka 
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GATUVÅLD

• Våld som sker på offenlig plats

• Det kan antingen vara fråga om våld mellan personer som inte känner 
varandra eller en uppgörelse mellan gäng bland såväl pojkar som flickor

• Det kan ske mellan två eller flera personer

• Användning av droger kan vara kopplad till situationen

• Största delen av offren och gärningsmännen är pojkar och män, men 
fenomenet gäller även flickor och kvinnor
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FÖREKOMSTEN AV VÅLD

• Unga utsätts klart oftare för fysiskt våld 
än äldre åldersgrupper

• Människor som inte själva har någon 
koppling till själva händelsen kan bli 
utsatta
• Vara på fel tid på fel plats
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EXEMPELFALL

En 14-årig pojke blev utsatt för misshandel på lördag kväll. Pojken vågade inte 
berätta för sina vårdnadshavare eftersom han var ute med kompisar som 
vårdnadshavarna inte accepterar. Han skadade sitt knä allvarligt då han föll i 
marken. Han har även andra smärtor och blåmärken på kroppen. Allt hände så 
snabbt så pojken vet inte vem gärningsmannen är och kan inte med exakthet 
berätta vad som hände.  

Pojken upplever att det ändå inte går att göra något åt det som hänt men 
händelsen snurrar i tankarna och stör. 
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Pojken går dock till skolhälsovårdaren eftersom knät är så sjukt att han inte kan 
delta i fotbollsträningarna. Hälsovårdaren konstaterar att pojken måste besöka 
läkare och att knät måste röntgas. 

Hälsovårdaren och pojken meddelar tillsammans pojkens vårdnadshavare om 
händelsen och gör nödvändiga anmälningar så att pojken får allt tillgängligt 
stöd. Tillsammans med pojken och vårdnadshavarna går man igenom varför 
man måste göra en brottsanmälan om händelsen. Pojken känner lättnad då 
händelsen kommit fram och då han inte längre behöver hemlighålla det som 
hänt. 
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VEM ÄR VÅLDETS GÄRNINGSMAN?

• Unga upplever bevisligen att de utsätts för våld som begås av andra unga

• Det är vanligare att den unga känner gärningsmannen än att det är en 
okänd gärningsman

• Bland de unga som svarat på enkäten om ungdomsbrottslighet blev fler 
flickor (19 %) än pojkar (14 %) utsatta för våld av syskon

• 8 % av flickorna och 16 % av pojkarna upplevde fysiskt våld som begåtts av 
kompisar under året

Nuorisorikollisuuskysely, Krimo 2016
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RESULTAT FRÅN ENKÄTEN OM UNGDOMS-BROTTSLIGHET
(Nuorten rikoskäyttäytyminen ja uhrikokemukset 2016, Krimo)

• Bland de unga har 10 % upplevt fysiskt våld under året där gärningsmannen 
har attackerat offret genom att till exempel slå, sparka eller använda något 
vapen

• Bland de som svarade var 59 % av både offren och gärningsmännen pojkar

• Resultatet visade att 17 % var våld mellan flickor

• Bland gärningsmännen uppskattades att 29 % var påverkade av alkohol 

• I 57 % av våldssituationerna hade den unga inte åsamkats skador

• I 37 % av våldssituationerna hade den unga åsamkats skador som inte 
behövde vård

• För 6 % av våldsoffren krävdes vård av hälsovårdare, läkare eller tandläkare
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EXEMPELFALL

En 17-årig flicka blev överfallen av ett flickgäng i parken. Hon hade fällts till 
marken varefter de hade sparkat och slagit henne runt om på kroppen. 

Flickan hade besökt läkare tillsammans med sina vårdnadshavare och en 
brottsanmälan gjordes över händelsen. Flickan berättar även att hon efter 
händelsen har känt ångest och är rädd för att röra sig ensam ute. Flickan 
funderar över hur situationen framskrider och om gärningsmännen blir 
straffade.

Flickan och vårdnadshavarna kontaktar Brottsofferjouren eftersom de inte vet 
hur brottsprocessen framskrider och i vilket skede de ska skaffa jurist. Flickan 
får en egen stödperson. 
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MAN MÅSTE TALA OM VÅLD

• Våld är aldrig rätt

• Våld kan orsaka olika symptom fastän de fysiska 
skadorna inte är allvarliga
• Fysiska skador kan ge bestående men trots att de inte 

observeras genast

• Fysiska symptom såsom blessyrer, återkommande värk, 
hjärtklappning, illamående

• Psykiska symptom såsom nedsatt  
koncentrationsförmåga, irritation, depression, bristande 
initiativförmåga och nervositet

• Psykiska symptom kan vara undvikande beteende varmed 
de egna vardagliga sysslorna kan ändras, till exempel kan 
vistelse utomhus begränsas



riku.fi

ENDAST EN VÅLDSHANDLING KAN DÖDA

Tidningen Aamulehti 19.9.2016
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OM DU BLIR OFFER

• Berätta om det som hänt till någon vuxen

• Besök läkare så fort som möjligt så du får ett 
läkarintyg

• Gör en brottsanmälan

• Personen som gör brottsanmälan behöver inte 
känna till brottsrubriceringen eller 
gärningsmannen.
• Berätta med egna ord vad som hände 

• Det gör inget fastän du inte exakt kommer ihåg allt
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VIKTIGT ATT VETA

• Om offret inte gör en brottsanmälan över händelsen 
och det senare framgår att våldet förorsakat en mer 
bestående skada eller men kan man inte ansöka om 
ersättningar.

• Gärningsmannen är ersättningsskyldig för skadan hen 
orsakat trots att hen är under 15 år.
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SÖKA HJÄLP

• Offer för gatuvåld behöver information för att 
klara sig så bra som möjligt i en eventuell 
brottsprocess

• Att söka hjälp innebär inte alltid mentalt stöd utan 
det kan vara fråga om fakta och råd om hur man 
ska agera under brottsprocessens framskridande

• Man ska inte vara ensam med det som hänt, det är 
normalt att trygghetskänslan får sig en törn
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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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