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Vad är våld i sällskapsrelationen? – Reflektion gällande 
identifieringen av de egna gränserna
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SE VIDEO OM ÄMNET

• Video (finskspråkig) finns på YouTube-kanalen Rikosuhripäivystys
• Tunnistatko väkivallan? https://youtu.be/ORVp8fO0pMk

• Videon har svensk text

• Klicka här för att få svensk text 

https://youtu.be/ORVp8fO0pMk
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ENLIGT WHO ÄR DEFINITIONEN AV VÅLD

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

• Som kan leda till döden, fysisk eller psykisk skada

• Barnens eller de ungas utveckling kan störas

• Basbehovet kan bli otillfredsställt
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VÅLD I PARRELATIONEN

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

• En enskild eller upprepad 
fysisk, sexuell eller 
emotionell våldshandling, -
hot eller -form som sker i ett 
nuvarande eller avslutat 
parförhållande eller 
sällskapsrelation. 

VÅLD I SÄLLSKAPSRELATIONEN
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VÅLDETS FORMER

• FYSISKT: knuffande, slag, rivande, luggning, strypning, sparkar, användning 
av skjut- eller eggvapen etc.

• PSYKISKT: hota med våld, agera nedsättande, kritik, kallande vid öknamn, 
kontrollerande, begränsning av socialt umgänge, hot om självmord etc.
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• SEXUELLT: våldtäkt eller försök till våldtäkt, 
påtryckningar till olika former av sexuellt 
umgänge eller tvingande till sex, hot om 
sexuellt våld, begränsande av den sexuella 
självbestämmanderätten, handling som kränker 
den kroppsliga integriteten (beröring av 
könsorgan)

• EKONOMISKT: utpressning av pengar, kontroll 
av användningen av pengar, övertagande av 
annans pengar för egen användning

• Övriga våldsformer är även kemiskt, religiöst 
och strukturellt våld
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VAD ÄR VÅLD I SÄLLSKAPSRELATIONEN?

• Våld som sker i ungas sällskapsförhållanden

• Det kan vara fysiskt, psykiskt, sexuellt och/eller 
ekonomiskt våld

• Det kan gå i båda riktningarna

• Även pojkar upplever våld i sällskapsförhållanden
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• Typiskt är svartsjuka och kallande vid öknamn
• Det kan leda till fysiskt våld

• Påtryckningar till sex och sexuellt våld kan känneteckna våld i 
sällskapsrelationen

• Det är inte sagt att våldet uppträder genast i början av relationen

• Våldet har en tendens att förvärras och bli råare med tiden

• Situationen kan fortsätta som förföljelse efter att relationen avslutats

• I Krimos enkät om ungdomsbrottslighet år 2016 
• meddelade 3 % av flickorna om våld som den före detta eller den nuvarande 

sällskapspartnern begått
• 3 % av pojkarna berättade att de upplevt våld i sällskapsrelationen under året
• Bland våldet som begåtts av flickor riktades 13 % mot den före detta partnern 

medan siffran för pojkarnas del endast var en procent
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EXEMPELFALL

En 17-årig pojke berättar att hans före detta flickvän förföljer honom. Flickan 
skickar meddelanden och hotar honom. Pojken har sett flickan i närheten av 
hans hem flera gånger. 

I kompisgänget hade ogrundade rykten spridits om pojkens beteende mot 
flickan under relationen. Ryktena har påverkat pojkens kompisrelationer 
negativt. 

Före detta flickvännen har även hotat pojken med bilder av känslig natur. 
Flickan hotar att sprida bilderna i sociala medier. Då de sällskapade skickade de 
nakenbilder till varandra. 
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• Pojken vet inte vad han ska göra i situationen. Han har försökt få den före 
detta flickvännen att sluta med hoten och förföljelsen. Pojken kommer till 
RIKUchatten för att fråga om råd. 

• I RIKUchatten ger man rådet att prata med en pålitlig vuxen om situationen. 
Pojken uppmuntras att kontakta nätpolisen som kan varna flickan gällande 
ärendets allvar och eventuella brott som flickan gör sig skyldig till då hon gör 
så här.  

• Det är bra om pojken spärrar flickans meddelanden i olika kanaler och sparar 
redan erhållna meddelanden för eventuell fortsatt utredning. 
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VARFÖR ÄR DET SVÅRT ATT PRATA?

• Det orsakar skam och skuldkänsla

• Man vet inte vad som hör till sällskapandet 
och inte

• Det är svårt att dra en gräns mellan trevliga 
och otrevliga handlingar
• Man upplever inte att knuffen som den andra 

gjort i förargelse kan vara fel

• Motstridiga känslor gentemot 
gärningsmannen
• Känslor av kärlek eller rädsla gentemot 

gärningsmannen 
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• Svartsjuka och våld kan tolkas som 
kärlekstecken

• Man tror att man är den enda som upplevt våld
• Vem som helst kan bli utsatt  

• Man söker orsakerna till våldet hos sig själv

• Man är rädd att partnern får reda på att man 
berättat och hämnas

• Man är rädd att inte bli trodd och tas på allvar 
• Rädd för att bli stämplad

• Vad tänker de vuxna om saken?

• Är man beredd att avsluta förhållandet?
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VARFÖR MÅSTE MAN INGRIPA?

• Våldet slutar inte av sisg självt utan förvärras 
med tiden

• Våld är ett brott

• Fysiska skador

• Våld kan orsaka till exempel depression, 
självdestruktiva tankar och ångest samt andra 
psykiska symptom
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• Som en följd av våldet kan man uppleva 
värdelöshet, ökad rädsla och avsaknad av 
tillit mot omgivningen

• Risken att igen bli utsatt för våld ökar
• Man vänjer sig vid våld och det 

normaliseras

• Våldet identifieras inte

• En eventuell inlärd våldsspiral måste 
brytas

• Våldet kan vara ömsesidigt 
• Alla parter behöver hjälp

Rädsla

Förvirring

Ditt fel

Äckligt

Smutsig
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EXEMPELFALL

En flicka kommer till chatten för att fråga om råd gällande sällskapsrelationen. Pojken 
har blivit väldigt svartsjuk och hotfull. Till exempel senaste veckoslut ville inte pojken 
att flickan skulle gå ut med kompisarna. Pojken kräver även att få läsa flickans 
meddelanden. 

Flickan har inte berättat åt någon om pojkvännens beteende eftersom hon skäms. 
Pojken är populär i kompiskretsen och pojkens beteende mot flickan framkommer inte 
bland de andra. Flickan berättar att hon älskar sin pojkvän men vill inte att situationen 
ska fortsätta så här. 

Man diskuterar med flickan i chatten om vad som hör till en sällskapsrelation och vad 
som är sakligt beteende. Att till exempel begränsa den andra och läsa meddelanden 
hör inte till en hälsosam sällskapsrelation. Man uppmuntrar flickan att tillsammans 
med pojkvännen söka hjälp och man funderar över hjälpande instanser. Om 
diskussionen och åtgärderna inte hjälper borde man fundera om det lönar sig att 
fortsätta relationen. 
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HUR KAN MAN INGRIPA?

• Genom att diskutera om förhållandets 
spelregler och fundera över egna gränser
• Våld är alltid fel och löser inga problem

• Söka hjälp tillsammans

• Lönar det sig att fortsätta relationen?

• Det är alltid bra att berätta om våldet åt en 
pålitlig person
• Bli inte ensam

• Gör brottsanmälan i vissa situationer
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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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