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METODER FÖR ATT FÖRA 
BROTTMÅL PÅ TAL

Identifiering av sexualbrott och vikten av att söka hjälp
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SE VIDEO OM ÄMNET

• Video (finskspråkig) finns på YouTube-kanalen Rikosuhripäivystys
• Kaveri seksuaalirikoksen uhrin tukena https://youtu.be/fWVjx3fvcUI

• Videon har svensk text

• Klicka här för att få svensk text 

https://youtu.be/fWVjx3fvcUI
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DEFINITION PÅ SEXUALBROTT

• Finlands lagstiftning fastställer vilka handlingar som bryter mot den 
sexuella självbestämmanderätten och är brott och kan straffas, bl.a.
• Våldtäkt (grov)

• Våldtäktsförsök

• Tvingande till sexuell handling

• Sexuellt utnyttjande

• Sexuellt ofredande

• Sexuellt utnyttjande av barn (grovt)

• Utnyttjande av person som är föremål för sexhandel

• Att köpa sexuella tjänster av ung person

• Att locka barn till sexuella syften

• Att följa en förevisning som innehåller sedlighetssårande material mot barn

• Koppleri (grovt)
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FORMER AV SEXUELLT VÅLD

• SEXUELLA TRAKASSERIER/SEXUELLT 
OFREDANDE
• Antydande gester och miner, sexuella förslag, 

fastän man meddelat att dessa handlingar inte 
accepteras

• Att sända sexuellt färgade meddelanden eller 
bilder, tjuvtittande eller blottning

• Kan ske var som helst eller på sociala medier

• Trakasserier som brottsrubricering förutsätter att 
förövaren genom att röra utför en sexuell 
handling, som bryter mot den andres sexuella 
självbestämmanderätt
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• TVINGANDE TILL SEXUELL HANDLING
• Tvingande eller lockande till sexuella handlingar, som bryter mot den sexuella 

självbestämmanderätten

• Till exempel sexuell beröring, då den andre inte vill det eller försöka övertala 
någon att röra vid sig själv eller förövaren

• Kan vara till exempel påtryckningar att se vuxenunderhållning

• Då förövaren utnyttjar den andres hjälplösa situation exempelvis utnyttjar att den 
andre är alkoholpåverkad

• VÅLD ELLER VÅLDTÄKTSFÖRSÖK
• Påtryckning eller under hot om våld ett samlag till könsumgänge då den andre inte 

är vid medvetande
• Könsumgänge betyder att införa könsorgan eller annat i annans könsorgan, mun eller anus

• Förutsätter inte våld, utan annans medvetslösa tillstånd, sjukdom, 
funktionsnedsättning, rädsla eller annan hjälplös situation eller oförmåga att 
försvara sig eller uttrycka sin vilja utnyttjas

• I lagen specificeras dessutom grov våldtäkt
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• SEXUELLT UTNYTTJANDE
• Utnyttjande av barn är att en vuxen har 

sexuellt umgänge med en person yngre 
än 16 år, fastän den unga själv skulle ha 
varit villig och samtyckt

• Sexuellt utnyttjande är det fråga om då 
en person utnyttjar sin ställning, till 
exempel en person i den ungas närhet, 
till exempel en lärare eller 
hobbyhandledare, och har könsumgänge 
med en person som är yngre än 18 år. 

• Det finns även en grov form av sexuellt 
utnyttjande av barn
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• ATT LOCKA BARN TILL SEXUELLA SYFTEN
• Då en träff eller annat umgänge föreslås för att 

framställa bilder eller bildlagring, som sårar den 
sexuella sedligheten eller då syftet är sexuellt eller grovt 
sexuellt utnyttjande eller köpande av sexuella tjänster 
av en person som är yngre än 18 år.

• ATT KÖPA SEXUELLA TJÄNSTER AV UNG PERSON
• Att köpa en sexuell handling av en person som är yngre 

än 18 år

• Handlingen kan utföras i utbyte, till exempel mot 
rusmedel eller saker, ersättningen är inte alltid pengar
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EXEMPELFALL

En flicka berättar att hon för ett år sedan på en fest kramades och pussades med 
en jämnårig pojke. Situationen förändrades då flickan och pojken gick till 
sovrummet. Pojken blev påstridig och rörde flickan. 

Flickan bad att pojken skulle sluta då det inte kändes bra längre. Pojken fortsatte 
trots att flickan förbjöd honom att fortsätta. Flickan försökte på nytt hindra honom 
men pojken lyssnade inte. Flickan lamslogs och klarade inte att ropa på hjälp eller 
kämpa emot. Situationen avbröts då någon kom in i rummet. 

Både flickan och pojken hade druckit alkohol under kvällen. Flickan berättade inte 
om det som hände för någon, då hon var rädd att ingen skulle tro henne. Saken 
tynger dock henne och hon känner skuld och skam. Flickan är osäker på om det 
skett ett brott.
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Flickan pratar om det skedda med sina kompisar och någon berättar om 
Brottsofferjourens tjänster. 

Flickan tar kontakt med RIKUchat eftersom situationen känns äcklig. I chatten 
betonas, att flickan inte behöver känna skam och att ansvaret är hos förövaren 
fastän flickan druckit alkohol. 

Flickan ger sina egna och målsmans kontaktuppgifter och Brottofferjouren
närmaste serviceställe tar kontakt. Ett våldtäktsförsök är ett brott. 
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VARFÖR ÄR DET SVÅRT ATT PRATA?

• Det kan vara svårt att känna igen att man blivit 
ett offer
• Till en början kanske offret varit frivilligt med
• Offret kan vilja stänga händelsen ur medvetandet

• Offret kan känna skam

• Offret kan känna onödig skuld över det skedda
• Varför gjorde jag inte annorlunda?

• Offret kan vara rädd för förövaren
• Hämnas förövaren om jag berättar om det som 

skett?
• Börjar förövarens utöva 

påtryckning/hota/svartmåla?

• Förövaren står ofta offret nära eller är en bekant

Rädsla, förvirring, ditt fel, 
äckligt, smutsig
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• Offret kan vara rädd att ingen tror hen
• Men, om jag inte kommer ihåg allt?

• Hur kan jag bevisa det skedda?

• Vad tänker andra om mig och det skedda?

• Offret känner inte till sina rättigheter eller att ett 
brott inträffat
• Med vilka ord ska jag berätta och prata om det 

skedda?
• Tvingande till sexuellt umgänge, våldtäkt, tvingande, 

påtryckning...

• Jag vet inte om det var fel

• Händelsen tynger

• Kämpade jag emot tillräckligt?
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VARFÖR SÖKA HJÄLP?

• Sexuellt våld kan orsaka många slags symtom och 
svårigheter med balansen i livet
• Psykiska symptom som depression och ångest

• Rädslor, sömnlöshet, självdestruktivitet, känsla av 
värdelöshet

• Svårigheter att vara ensam

• Rädslor och äckel inför sexualitet

• Missbruk och riskbeteende

• Risken att på nytt bli offer för sexuellt utnyttjande 
ökar
• Offrets förmåga att känna igen hotfulla situationer 

kan försvagas

• Det kan vara svårt att känna igen sina gränser, om de 
överskridits ofta
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• Det skedda kan påverka sociala 
situationer och vänskapsförhållanden
• Offret kan vilja isolera sig

• Offrets beteende kan ändras

• Exempelvis att koncentrera sig på studier 
kan kännas omöjligt

• Att utestänga händelsen hjälper inte då 
man ska gå vidare

• Det skedda glöms kanske aldrig, men 
man kan lära sig leva med händelsen och 
återhämta sig



riku.fi

VAD GÖRA OCH HUR SÖKA HJÄLP?

• Gå till läkare så snabbt som möjligt
• Även då yttre tecken på våld saknas

• Gör en brottsanmälan till polisen
• Även då du inte vet vem förövaren är

• Berätta om det skedda för en person du 
har förtroende för
• Bli inte ensam med saken
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HUR BERÄTTA?

• Det kan vara svårt att komma i gång:
• Vilka ord vill man använda?

• Hur inleda?

• Var kan man prata?

• Exempelvis skriv först ner händelsen på ett papper, som 
ges till en pålitlig vuxen

• Berätta först för en kompis, och tillsammans kan ni 
berätta för en pålitlig vuxen

• Ta upp saken på ett lugnt ställe

• Prata till exempelvis i RIKUchat. Via chatten hänvisas ett 
serviceställe, där man kan fråga efter en kontaktperson 
som man kan berätta för föräldrarna med tilsammans
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EXEMPELFALL

En ung pojken börjar chatta, då han känner ångest på grund av en 
internetbekants meddelanden. Pojken är inte medveten om att han blivit 
utsatt för ett brott. Pojken har på en spelsida träffat en karl som han pratat 
med vid sidan av spelande. I början har diskussionerna varit vanliga, om 
spelande och vardagen. 

Småningom blev pratet sexuellt laddat och mannen frågade bland om pojkens 
sexuella erfarenhet och hans intima områden. Mannen lovat instruera pojken i 
sex. Pratet ger upphov till ångest hos pojken då han inte vet hur kan ska 
avsluta kontakten med mannen och mannen säger att känner pojkens föräldrar 
och vet var pojken bor. Mannen hotar berätta om diskussionerna för pojkens 
föräldrar. 
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För pojken berättar man i chatten att detta sätt är vanligt för detta slags 
förövare. Situationen är inget att skämmas för, eftersom förövaren planerat 
kontakten ända från början så att pojken ska känna sig fångad. 

Det är viktigt att genast berätta om situationen för målsman och polisen. Om 
pojken vill ha stöd kan Brottsofferjouren vara ett stöd med att berätta om 
situationen tillsammans för målsman. 
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HUR VARA ETT STÖD?

• Gör trevliga saker tillsammans i vardagen.

Tro, Tröst, Lyssna på

Tveka inte, tvivlar inte eller trivialisera
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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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