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Förord 
I din hand håller du Brottsofferjourens (RIKU) materialpaket Metoder för att föra brottmål på tal – 
Betydelsen av förebyggande diskussion och stödjandet av unga brottsoffer. Det här materialpaketet är 
ämnat för ungas vårdnadshavare och det kan till exempel användas på föräldrakvällar eller temakvällar för 
vårdnadshavare.  

Syftet med materialpaketet är ge vårdnadshavarna information om brottmål. Ur brottsförebyggande 
synvinkel är det viktigt att vårdnadshavarna har diskuterat ärendet med de unga där hemma.   

Genomgången av materialpaketet inleds alltid med att titta på en video kopplat till ämnet. Videorna finns 
på YouTube-kanalen Rikosuhripäivystys www.youtube.com/rikosuhripaivystys.    

 

Videon i detta materialpaket är “Vanhemmat nuoren rikoksen uhrin tukena”. Videon har svensk text. 

 Klicka här för att få svensk text 

  

 

Materialpaketet erbjuder två alternativ för genomgången av ämnet.  

 

• PowerPoint -> syftet är att definiera fenomenet och öka kunskapen i ämnet 
• Diskussion -> syftet är att få vårdnadshavarna att fundera över fenomenet samt fundera hur man 

kan föra ämnet på tal med de unga 
 

Det finns sammanlagt sex materialpaket, Metoder för att föra brottmål på tal, riktade till unga med olika 
teman: 

Vad är våld i sällskapsrelationen? – Reflektion gällande identifieringen av de egna 
gränserna 

Det fysiska våldets allvar och samtalets betydelse 

Identifiering av sexualbrott och vikten av att söka hjälp 

Man får prata om familjevåld – Vad menas med att få hjälp?  

Identifierar vi brott som sker i skolan?  

Brott som sker på nätet och vikten av att föra dem på tal 

 

  

http://www.youtube.com/rikosuhripaivystys
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Viktigt före start  

1. Innan ni börjar ska ni berätta för vårdnadshavarna att egna upplevelser kan stiga upp till ytan för 
vissa. Dessa upplevelser ska inte delas i gruppen. Trots att en konfidentiell atmosfär skulle skapas i 
gruppen ska du påpeka för vårdnadshavarna att det här inte är ett forum där egna upplevelser ska 
delas. Vårdnadshavarna kan senare ångra att de delat sina egna erfarenheter. Syftet med 
materialet är att presentera fenomen och hjälpa vårdnadshavarna att identifiera dem. Ingen ska 
känna att ämnet lyfts fram på grund av personens egna upplevelser. 

2. Gå till en början igenom instanserna som vårdnadshavarna kan kontakta vid behov.  

Exempel på möjliga instanser: 

 Kommunens socialtjänster 

 Hälsovården (kommunens hälsovårdstjänster, terapitjänster) 

 Brottsofferjouren (verksamhetsställen, RIKUchatten, Hjälpande telefonen) 

 Församlingen (diakoner, präster) 
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Brottsofferjouren (RIKU) 

Brottsofferjouren (RIKU) erbjuder stöd, handledning och vägledning i brottsärenden för brottsoffer, deras 
närmaste samt vittnen i brottmål. Dessutom hänvisar RIKU vid behov till övriga tjänster såsom krishjälp.  

Brottsofferjouren har utöver centralkontoret 7 regionkontor och cirka 30 serviceställen kring landet.  

RIKU kan kontaktas via telefon eller internet. Det är även möjligt att avtala om en personlig tid vid 
närmaste serviceställe. Kontakt kan även tas anonymt.  

 

RIKU erbjuder dessa tjänster 

 RIKUchat, där man kan fråga om sådant som gäller brottsoffer 

 Sidor för unga, där man hittar information  

 RIKUs hjälpande telefon 

 Juristens telefonrådgivning med tips och vägledning till lagenliga rättigheter 

 Stödpersonsverksamhet via serviceställe 

 

Ytterligare information om tjänsterna på adressen www.riku.fi/nuoret  

  

Med hopp om tankeväckande stunder kring materialet! 

 

 

 

  



 
 

RIKU  Betydelsen av förebyggande diskussion och stödjandet av unga brottsoffer – till 
vårdnadshavarna 

7 

 
 

Unga brottsoffer 
Unga kan falla offer för brott och råka ut för likadana brott som vuxna (Saukko 2011. 87). Unga råkar oftare 
ut för brott än vuxna. Unga identifierar nödvändigtvis inte alltid att de blivit utsatta för brott och känner 
inte till sina egna rättigheter och kan därför vara i svagare position i jämförelse med vuxna. Största delen 
av brott som de unga utsätts för kommer inte till polisens kännedom utan hör till så kallad dold 
brottslighet. Unga utsätts för brott i olika miljöer, såsom i skolan, hemma, på internet och på fritiden. Brott 
som unga råkar ut för är vanligtvis stöld, förstörelse av egendom samt hot och mobbning. (Näsi & 
Tanskanen 2016. 199–217, Danielsson & Kääriäinen 2016. 1–2.) Ofta identifierar inte de unga att de 
behöver hjälp och de vet inte var de kan få hjälp.  

 

Våld som unga utsätts för begås ofta andra unga och det är vanligare att den unga känner gärningsmannen 
än att det är en okänd som begår brottet. (Näsi 2016. 25). Ungefär 70 % av de unga känner någon i sin 
närmaste krets som de misstänker ha fallit offer för brott. Unga berättar nödvändigtvis inte om 
våldsupplevelserna åt någon eller så berättar de bara åt en kompis om det som skett.  Unga behöver stöd 
då de faller offer för brott eftersom våldsamma situationer är sårbara och kan ha långverkande effekter på 
den ungas liv och framtid.    

Symptom hos unga offer 

Det kan vara svårt att identifiera ett ungt brottsoffer eftersom symptomen inte alltid syns utåt. 
Symptomen hos unga offer kan vara mångsidiga och de kan förväxlas med förändringar i utvecklingsfasen 
som hör till åldern. Det är viktigt att komma ihåg att betydande förändringar som uppkommer plötsligt hos 
unga ska uppmärksammas. Unga kan undvika att diskutera eller tänka på det som skett, till exempel på 
grund av rädsla för kraftiga känsloreaktioner eller för att de vill glömma det som skett. Offer försöker 
skjuta undan det som hänt och vara som om inget hade hänt och fortsätta sitt liv. Detta kräver dock 
mycket energi om skrämmande minnen och skammen som svagheten och sårbarheten medför hela tiden 
tynger tankarna (Van Der Kolk 2017. 10). Offer känner ofta skuld och skam för det som skett samt rädsla 
och osäkerhet. Dessa känslor är väldigt vanliga hos offer i alla åldrar och kan göra det svårare att berätta 
om det som skett. Unga kan även dra sig för att berätta av rädsla för de vuxnas reaktioner, särskilt då de 
vet att de på något sätt brutit överenskomna regler i situationen då brottet begicks.  

 

Brottsupplevelsen påverkar unga på många olika sätt. Här inverkar de ungas ålder och kön, hur länge 
våldet pågått, våldets art och allvar samt riskfaktorerna som skyddar de unga. Det fysiska våldets följder, 
såsom blåmärken, syns genast, men upplevt och bevittnat våld kan ha effekter långt upp i vuxen ålder. 
Brottsupplevelser kan visa sig hos unga som många olika symptom. Hos vissa kan symptomen synas genast 
i beteendet, men en del av de unga har inga symptom utåt och för vissa kan symptomen framträda först 
efter lång tid. Symptomen kan försvåra de ungas sociala relationer och till exempel ge sig tillkänna som 
självdestruktivt beteende och användning av droger. De unga kan skuldbelägga sig själva för det som skett 
vilket kan leda till en negativ självbild. De unga kan även få somatiska symptom, såsom magsmärtor och 
huvudvärk. De unga kan även tillbakablicka på det som skett och uppleva situationen på nytt. De unga kan 
drabbas av sömnlöshet och ångest samt koncentrationssvårigheter som följd av brottsupplevelsen.  
Upplevelsen av att ha fallit offer för brott kan även ligga bakom problem i skolgången och våldsamt 
beteende. (Soisalo 2012. 169–173.) De unga kan vara rädda att berätta om de olika symptomen eftersom 
de är rädda för att symptomen inte är normala. Det är bra att komma ihåg att en lyckad genomgång av 
upplevelserna kan vara en kraftgivande och stärkande upplevelse. 
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Det är viktigt att stöda unga som fallit offer för brott. Unga berättar ogärna om det som skett åt vuxna 
eftersom förnekelse och bekämpande av det som skett är normala överlevnadsmetoder. Genom dessa 
metoder försöker hjärnan bevara sin prestationsförmåga. Det kan ta tid att behandla en brottsupplevelse. 
Det är viktigt att stöda de unga och berätta att de vid behov kan tala om det som skett. De unga behöver 
stöd och vetskap om att det är möjligt att klara sig ur upplevelsen. Information om det som kommer kan 
minska unga offers rädsla och öka känslan av trygghet. Personer som fallit offer för brott kan skuldbelägga 
sig själva för det som skett och därför är det viktigt att poängtera gärningsmannens ansvar för brottet och 
att offret inte är skyldigt till det som skett. Det är viktigt att stöda de ungas egen funktionalitet, inge hopp 
om att återhämta sig från brottet och främja känslan av kontinuitet genom exempelvis en regelbunden 
vardag. 
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PowerPoint-presentationen 

PowerPoint-presentationen baseras på fakta om ämnet och fenomenet. Presentationen kan användas 
tillsammans med övriga alternativ eller enskilt. I PowerPoint-diorna specificeras fenomenet, berättas varför 
det är viktigt att söka hjälp och hur ingripa i situationen samt hur man kan söka hjälp. Diorna innehåller 
tilläggsinformation för presentatören, med vilken presentationen och diskussionen kan preciseras.  

I slutet på diapresentationen kan en brottsprocessvideo ses och vid behov kan en diskussion om den föras. 
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Diskussionsfrågor 

Då ni har tittat på videon Föräldrarna som stöd för unga brottsoffer är det möjligt att diskutera ämnet på 
basis av olika frågor. Personen som leder diskussionen kan själv beroende på gruppen välja om 
diskussionen sker i små grupper eller med hela gruppen.  

Frågorna kan ges till gruppen innan de ser filmen eller så kan ämnet diskuteras på basis av frågorna efter 
filmen. 

 

a) Finns det fenomen i den egna regionen som man gemensamt borde tala om? 

 

b) Diskutera i grupper vad som menas med att förebyggande föra på tal? 

 

Då man i förebyggande syfte för något på tal kan man diskutera om betungande frågor utan att 
såra någon. Det är bra att komma ihåg att relationer inte skadas av diskussion utan tvärtom så kan 
de stärkas fast man talar om svåra ämnen. Respektfullt bemötande och dialog ökar tilliten och då 
växer inte problemen heller. Då man diskuterar förebyggande om saker och ting sänker man 
tröskeln att föra olika saker på tal.  

Man måste tillåta de unga att göra bort sig och tala om det, utan rädsla för konsekvenserna. Då 
man diskuterar med de unga är det viktigt att påpeka att ifall något händer kan de alltid berätta 
om det åt en vuxen. Genom att förebyggande föra saker på tal minskar man uppkomsten av 
eventuella skam- och skuldkänslor.  

I förebyggande diskussionen är det bra att forma diskussionen enligt de ungas ålder. Det är viktigt 
att prata ärligt och neutralt om detta. Då man talar om dessa frågor i förebyggande syfte kan de 
unga förbereda sig för olika situationer och veta hur de ska agera och vad de ska göra.  

 

c) Hur talar man med unga om brott som begås på nätet? 

 
Unga behöver information om sina egna rättigheter och styrka att hålla fast vid dessa både i det 
verkliga livet och på nätet. Man ska öppet och neutralt, utan starka känsloreaktioner, gå igenom 
riskerna gällande användningen av media och nätet med de unga. Unga har så gott som alltid 
tillgång till nätet så det är bra att informera dem om eventuella risker och begränsningar gällande 
användningen samt att motivera dessa tillräckligt bra.  
 
Förhållandet till media är alltid individuellt och dess påverkan varierar från individ till individ och 
beroende på utvecklingsnivå. Man ska garantera en trygg miljö för de unga där de utan skuld- eller 
skamkänslor kan ventilera känslor gällande till exempel sexualitet och social media. Det är viktigt 
att direkt och ärligt kunna prata med de unga om negativa ämnen gällande internet utan att 
skrämmas. En negativ inställning och överdriven begränsning av nätanvändningen kan leda till att 
de unga inte vågar närma sig vuxna med sina ärenden då det finns behov. Hot om att begränsa 
användningen av nätet kan hindra de unga från att berätta om problematiska situationer.  
 
Det är bra att diskutera med de unga om hur man kan skydda sig själv i social media. Det är bra att 
berätta hur man tryggt kan dela information och vad som inte lönar sig att lägga upp på olika 
tjänster. Det är bra att diskutera med de unga om integritetsskyddet och vilken information man 
delar om sig själv på nätet. Man ska till exempel inte lägga ut personlig information på sociala 
medier, såsom födelsetid, personbeteckning eller adressuppgifter. Man ska heller inte publicera 
tvivelaktiga bilder på sig själv, till exempel bilder som tagits i berusat tillstånd. Det är även viktigt 
att granska användarvillkor och privata inställningar för befintliga program och sociala medier och 
ställa in strängare integritetsinställningar.  Då de unga vet hur de borde agera i eventuella 
obehagliga eller konstiga situationer så känns det säkrare att agera tryggt.    
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Det är bra att uppmuntra de unga att fundera om det lönar sig att skicka intima bilder och videor 
på sig själva till exempelvis sällskapspartnern. Om kärleken tar slut kan sällskapspartnern i värsta 
fall publicera bilderna på nätet eller utpressa den andra med dem. Personen som får bilderna kan 
också visa dem åt andra.   
 
Sexuella trakasserier på nätet är ganska vanligt bland unga. Det är bra att diskutera ämnet i 
förebyggande syfte med de unga. Det är bra att säga åt de unga att de inte alltid måste behaga 
alla och att deras jobb inte är att uppfylla någon annans önskemål. Man behöver inte känna sig 
skyldig då man nekar till något och det är bra att kunna säga NEJ.  
 
Då man diskuterar detta med de unga är det bra att lyssna vad de unga har att säga och låta dem 
prata om det med egna ord. Diskussionen om brott som begås på nätet skiljer sig inte från det 
som de unga varnas för i det verkliga livet. 
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