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METODER FÖR ATT FÖRA 
BROTTMÅL PÅ TAL

Man får prata om familjevåld – Vad menas med att få hjälp?
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SE VIDEO OM ÄMNET

• Video (finskspråkig) finns på YouTube-kanalen Rikosuhripäivystys
• Väkivallasta perheessä saa puhua https://youtu.be/xMxOsNSEvQA

• Videon har svensk text
• Klicka här för att få svensk text 

https://youtu.be/xMxOsNSEvQA
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VAD ÄR DET FRÅGAN OM?

• Familjevåld är ett ämne som man sällan talar om 

• Det är ett faktum att familjevåld existerar och det är viktigt att känna till 
fenomenet 

• Ämnet behandlas i den här presentationen på samma sätt som andra 
ämnesområden gällande brott
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WHO:S DEFINITION PÅ VAD SOM MENAS MED VÅLD

• Avsiktlig användning av eller hot om fysisk styrka eller våld
• Som riktas mot sig själv eller en annan människa eller människogrupp eller 

samhälle

• Det kan leda till döden, fysisk eller psykisk skada

• Barnets eller den ungas utveckling kan störas

• Basbehovet kan bli otillfredsställt
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VÅLD I NÄRA RELATIONER

Familjevåld

• All form av fysiskt, sexuellt eller 
psykiskt våld eller hot om 
detsamma som sker inom 
familjen av en familjemedlem 
mot en annan. 

Våld i parrelationen

• Enskilda eller upprepade fysiska, 
sexuella eller emotionella 
våldshandlingar, -hot eller -
former som sker i ett nuvarande 
eller avslutat parförhållande 
eller sällskapsrelation. 

Våld i sällskapsrelationen



riku.fi

VÅLDETS FORMER

• Fysiskt våld
• Kan till exempel utgöras av slag, luggning, strypning, 

sparkande, användning av egg- eller skjutvapen eller 
förhindrande av rörelse

• Psykiskt våld
• Kan till exempel utgöras av skrämsel, hot om våld, 

förlöjligande, fortgående förminskning, svartsjuka eller 
kontrollerande

• Sexuellt våld
• Kan till exempel utgöras av våldtäkt eller försök till 

våldtäkt, påtryckningar eller tvång till olika sexuella 
handlingar eller obehaglig beröring
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• Ekonomiskt våld
• Det finns många former av kontroll, såsom exempelvis kontroll av användning av 

pengar, användning av den adnras pengar utan lov eller utpressning av pengar

• Religiöst våld
• Kan till exempel utgöras av förminskning av den andras tro, påtryckning till tro, 

skuldbeläggande som antingen är kopplat till individer eller religiösa samfund eller 
våldsberättigande på religiösa eller ideella grunder

• Kemiskt våld
• Kan till exempel utgöras av att ge mediciner eller droger, inte ge receptbelagda 

mediciner eller om nödvändig kost inte följs eller om mediciner lämnas vårdslöst inom 
räckhåll för barn

• Strukturellt våld
• Hierarkiska system, nedsättande och bestämmande utan att ta hänsyn till den andras 

känslor, behov och rättigheter, bestämmelser och normer som inte tar hänsyn till barns 
rättighet till uppfostran, skydd och trygghet
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EXEMPELFALL

En ung person kommer till chatten för att prata om att hen mår dåligt. Då diskussionen 
framskrider berättar den unga att relationen till den andra föräldern inte är bra. Hen 
upplever att föräldern inte bryr sig. Den unga berättar om ett gräl där föräldern blir 
fysisk och bland annat knuffar och hindrar den unga från att röra sig. Hen har även 
blivit utlåst några gånger från hemmet. Den unga vet inte vad hen ska göra i 
situationen och vem hen kan vända sig till.

I chatten konstateras att det är bra att den unga kommer och pratar om sitt mående. 
Det kan vara svårt att identifiera situationen hemma som våld. Vi har alla rätt att leva i 
en omgivning där man inte behöver vara rädd. 

Det är viktigt att söka hjälp eftersom situationen måste förändras. I chatten diskuterar 
man vilka alternativ den unga har. Den unga ger sina kontaktuppgifter och man 
kommer överens om att RIKUs arbetstagare kontaktar socialarbetstagarna på den 
ungas ort. 
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VÅLD I FAMILJEN

• Enligt WHO definieras familjevåld som våld mellan 
familjemedlemmar och personer i nära relationer 
som vanligen sker i hemmen.

• Vanvård av barn innebär alla de handlingar som 
föräldrar eller andra vuxna gör eller lämnar 
ogjorda som orsakar skada.
• Bestraffningsvåld är också vanvård

• Våld i familjen påverkar alla familjemedlemmar

• Barn eller unga är inte skyldiga eller ansvariga för 
våldet
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RESULTAT FRÅN ENKÄTEN OM UNGDOMSBROTTSLIGHET 
(Nuorten rikoskäyttäytyminen ja uhrikokemukset 2016, Krimo)

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

• Enligt enkäten om ungdomsbrottslighet hade 5 % av de unga upplevt 
bestraffnignsvåld under året år 2016

• Det är vanligare att flickor (6 %) upplever bestraffningsvåld än pojkar (4 %)
• I 48 % av fallen var gärningsmannen oftast pappan 

• I 43 % av fallen var gärningsmannen mamman

• I 8 % av fallen var gärningsmannen styvfar eller -mor

• 35 % av bestraffningsvåldet som de unga upplevde var sådant som orsakat 
åtminstone lindrig fysisk skada såsom blåmärken, sår eller blessyrer
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VARFÖR ÄR DET SVÅRT ATT TALA OM VÅLD?

• Familjevåld kan väcka rädsla, skam och 
skuldkänslor som gör det svårt att prata om våldet 
och att söka hjälp.
• Rädsla gentemot den egna familjen, blir det följder 

för mig?

• Rädsla över vad som händer med familjen?
• Någon av de vuxna förs bort. Hamnar någon i fängelse?

• Något av barnen förs bort. Kommer barnskyddet att 
separera mig från familjen?

• Det går dåligt på något annat sätt för någon. Hämnas 
gärningsmannen?

• Eventuella känslor av att man själv är skyldig till det 
som skett

• Hur reagerar andra om jag berättar om situationen?
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EXPONERING FÖR VÅLD

• Det finns många sätt att exponeras för 
våld
• Att se våld

• Att höra hotelser

• Att se kroppsliga skador

• Att uppleva våld

• Effekten av att exponeras för våld hos 
unga
• Kan äventyra grundhälsan och 

välbefinnandet

• Kan ge fel bild av hur man löser tvister

• Kan ge bilden av att våld är ett accepterat 
sätt att reda ut situationer
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EXEMPELFALL

Den unga kommer till RIKUchatten för att diskutera om sin familj och ångesten hen 
känner. Den unga berättar att det är svårt hemma och att föräldrarna inte är 
intresserade av honom/henne. Enligt den unga grälar förlädrarna hela tiden. I 
grälen ingår mycket slag, knuffar och rivande. 

Den unga berättar att hen själv undviker situationerna genom att sticka bort 
hemifrån då situationen börjar trappas upp. Hen är dock orolig över sin lillebror 
som måste se grälet.

I RIKUchatten går man igenom olika alternativ och den unga talar till slut med sin 
moster om situationen. Den unga ger även sina egna kontaktuppgifter så att man 
från RIKU kan säkerställa att ärendet framskrider. Mostern och den unga kontaktar 
socialtjänsten och därifrån arrangeras hjälp och stöd åt hela familjen för att lösa 
situationen.
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VARFÖR SKA MAN INGRIPA I VÅLD?

• Våldet upphör inte av sig självt utan kan med 
tiden förvärras och normaliseras som en del 
av livet

• Familjevåld är inte ett privat ärende

• Familjemedlemmarna kan ha för hög tröskel 
att föra våldet på tal och då är det bra om 
någon annan ingriper

• Alla har rätt till ett tryggt hem, en trygg 
barndom och ungdom



riku.fi

HUR KAN MAN SOM VÄN INGRIPA I FAMILJEVÅLD?

• Det är viktigt att finnas där som stöd för 
kompisen

• Du kan fråga om våldet direkt av kompisen, 
bara det att man frågar visar att man får och 
kan tala om våld.
• Det hjälper inte att tiga för att avsluta våldet

• Om kompisen inte vill berätta om eventuellt 
våld kan du föra fram att du finns där som 
stöd och lyssnar vid behov

• Om situationen är allvarlig är det viktigt att 
berätta åt någon pålitlig vuxen eller i 
nödsituation ringa nödnumret 112
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HURUDAN HJÄLP KAN MAN FÅ?

• Barnskyddet
• Olika åtgärder som stöder familjen

• Polisen
• Polisens uppgift är att garantera säkerhet och hjälpa i 

nödsituationer

• Hälsovården
• Exempelvis samtalshjälp

• Skyddshem
• Plats dit du kan ta dig i nödsituationer 

• Ungdomstjänster
• Till exempel de ungas hem såsom flickornas och 

pojkarnas hem, ungdomsgårdar samt ungdomskvällar 
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HUR KAN BARNSKYDDET HJÄLPA?

• Att lösgöra och återhämta sig från våld kräver ofta 
utomstående och professionell hjälp. 

• Barnskyddets målsättning är att förebygga att problem föds 
och förvärras.
• Målsättningen är att stöda personer under 18 år samt hela 

deras familj och närmaste krets

• Barnskyddet kartlägger situationen tillsammans med 
familjen och fattar beslut om nödvändiga stödåtgärder

• Man hjälper familjen så länge det är nödvändigt

• Det finns olika slag av stödåtgärder, såsom städhjälp och 
övrig praktisk hjälp, stödperson eller stödfamilj med vilka 
man gör trevliga saker, rekreationsverksamhet med familjen, 
t.ex. utflykter och läger
• Som sista utväg, då inget annat hjälper, kan man utnyttja vård 

utom hemmet som fungerar i samarbete med hela familjen
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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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