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Förord 
Du håller Brottsofferjourens (RIKU) materialpaket Metoder för att föra brottmål på tal i din hand. 
Materialet är lämpligt att användas av alla vuxna som arbetar med unga. I skolorna kan materialet 
exempelvis användas under lektioner i hälsokunskap, samhällslära eller på klassföreståndarens lektioner. 
Materialpaketen kan även användas på församlingarnas konfirmationsläger eller på andra tillställningar för 
unga. Med hjälp av materialpaketen kan man till exempel hålla olika kvällsaktiviteter med olika teman på 
ungdomsgårdarna. Innan du börjar ska du läsa den viktiga delen Viktigt innan du börjar på sidan 6. 

Det finns sammanlagt sju materialpaket 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 
 
Ett eget materialpaket har riktats till de ungas vårdnadshavare:  

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

Alla materialpaket fungerar som egna helheter men du kan även gå igenom alla ämnesområden om du vill. 

Syftet med materialet är att väcka de ungas medvetenhet inom de olika ämnesområdena och varför det är 
viktigt att vara medveten om det här. Det är viktigt att sätta ord på fenomenet åt de unga och på så sätt 
förebygga fenomenen samt göra det möjligt att söka hjälp. 

I alla materialpaket ingår även en video om Brottsprocessen som öppnar upp Finlands brottsprocess och 
dess gång. Videon berättar även hur Brottsofferjouren kan hjälpa. Om du använder dior är 
Brottsprocessen-videon kopplad till den här helheten. I annat fall kan man titta på videon före eller efter 
diskussionen eller frågesporten.  

Det är bra att berätta åt de unga om videon som riktar sig till vårdnadshavarna, Föräldrarna som stöd för 
det unga brottsoffret. Videon finns på Brottsofferjourens YouTube-kanal på adressen 
www.youtube.com/rikosuhripaivystys. Genom att skrolla neråt på framsidan hittar man "Unga som 
brottsoffer" där man kan välja video. Som bilaga till materialet finns ett brev till vårdnadshavarna som man 
vid behov antingen kan skriva ut eller skicka elektroniskt. Syftet med brevet är att göra det möjligt att 
fortsätta diskussionen hemma hos den unga.  

  

http://www.youtube.com/rikosuhripaivystys
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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 “Sopiiko tämä käytös kouluun?” Videon har svensk text. 

 Klicka här för att få svensk text 

 

 

Materialpaketen innehåller olika alternativ för genomgången av ämnena. Välj de alternativ som passar dig 

och gruppen bäst. Frågorna till frågesporten är också tillgängliga elektroniskt på framsidan till 

www.riku.fi/nuoret.  

 PowerPoint -> syftet är att definiera fenomen och öka kunskapen i ämnet 

 Diskussion -> syftet är att väcka den unga att själv fundera på fenomenet samt uppmuntra att 

lyfta fram egna åsikter  

 Frågesport -> ett annorlunda sätt att lära sig, väcka diskussion och ge kunskap om fenomenet 

 Alternativt kan man inleda genomgången av materialet på förhand genom att ge de unga i uppgift 

att titta på videorna i materialpaketet.  

 

Dessa alternativ kan fritt kombineras och tillämpas så de passar den egna gruppen. Diskussionsfrågorna 
kan man till exempel ta fram under PowerPoint-presentationen. Frågesporterna kan man till exempel 
använda enskilt eftersom det i svaren finns information om fenomenet.  

  

http://www.youtube.com/rikosuhripaivystys
http://www.riku.fi/nuoret
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Viktigt före start  

1. Berätta för unga före starten att en del kan komma att tänka på egna upplevelser. Dessa 
erfarenheter delas inte i gruppen. Fastän det skulle uppstå en förtrolig stämning i gruppen, betona 
för de unga, att detta inte är ett ställe att dela egna upplevelser. Den unga kan senare ångra att 
hen delat sina egna erfarenheter. Materialets syfte är att presentera fenomen och hjälpa unga 
känna igen dessa. Ingen ska behöva känna att saken tagits upp på grund av hens egna 
erfarenheter.  

2. Gå i början genom de ställen dit den unga vid behov kan ta kontakt. Kunde du vara en trygg vuxen 
som kunde förmedla hjälp?  

Exempel på möjliga ställen: 

 En vuxen som den unga upplever som trygg (målsmän, mor- och farföräldrar, granne, 
kompisens målsman, handledare för hobbyverksamhet) 

 Skolans anställda (en lärare som upplevs som trygg, hälsovårdare, kurator, skolpsykolog 
eller skolans ungdomsarbetare) 

 Kommunen socialtjänster (ungdomsarbete, barnskydd) 

 Hälsovård (kommunens hälsovårdstjänster, terapitjänster, ungdomspsykiatriska 
polikliniken) 

 Brottsofferjouren (serviceställe, RIKUchat, Hjälpande telefonen) 

 Församlingen (ungdomsarbetare, diakoner, präster) 

 Skyddshem (skyddshem för unga) 

 

Om en ungdom kommer för att prata med dig efteråt kan det hända att hen behöver uppmuntras att prata 
om saken. Rädsla för vad som händer sedan kan vara ett hinder att söka hjälp. Ställ en direkt fråga, om du 
misstänker att den unga blivit offer för brott och säkra att den unga är i trygghet. Betona, att ansvaret för 
det skedda inte är den ungas. Kom ihåg din egen plikt att göra en polisanmälan och till barnskyddet i vissa 
situationer. 
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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! 
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Brott i skolan 
Brott sker bland och mellan ungdomar. Finlands lag definierar rekvisit för brott oberoende av var och i 
vilken ålder de sker. Våld påverkar många och vem som helst kan drabbas oberoende av ålder eller 
samhällsklass. Våld är att med handling eller ord skada någon annan. Våldet förekommer i fysisk, mental, 
sexuell, social, kemisk, ekonomisk och religiös form.  

Mobbning kan ligga bakom våldet och kan uppfylla något enskilt rekvisit för en brottstyp. Dessa 
brottsrubriceringar kan till exempel vara olika grad av misshandel, olaga hot, sexuella trakasserier eller 
förföljelse. Även skadegörelse, ärekränkning och spridning av information som kränker privatlivet kan 
komma ifråga gällande brott bland ungdomar. Det är inte möjligt att förlika alla brott bland ungdomarna 
och inte heller möjligt att medla alla brott, till exempel vid brott som hör under allmänt åtal såsom 
sexualbrott (med undantag för målsägandebrott) samt brott mot liv och hälsa. (Mahkonen 2016. s. 20–21.) 
Grundformen av misshandel och grov misshandel är polisärenden. Misshandel mot minderåriga är alltid ett 
polisärende.  

Straffmyndighet för brott börjar vid 15 års ålder men personer under 15 år är ersättningsskyldiga för 
skadan de orsakat. En 15-årig ungdom kan få en anteckning i straffregistret över sitt brott och under 15-
åringar kan få en anteckning i polisens åtgärdsregister.  

Det är inte alltid fråga om förbigående konflikter i situationer mellan ungdomar, ibland är det fråga om 
situationer vars följder kan vara väldigt skadliga och som kan ha effekt flera år efter händelsen. Samarbete 
mellan skolans externa instanser har ökat, exempelvis med polisen. Brott som begås mot liv och hälsa har 
blivit allt vanligare i skolor. (Mahkonen 2016. s. 31.) 
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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 Sopiiko tämä käytös kouluun (Är det här beteendet lämpligt i skolan) kan ni 
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.  

Det är viktigt att ventilera ämnet tillsammans med hela gruppen 

så att alla känner till all fakta. Faktabaserade svarsförslag finns 

under frågorna. Frågorna kan ges till gruppen innan de ser filmen 

eller så kan ämnet diskuteras på basis av frågorna efter filmen. 

 

a. Vem gör fel i videon? 
 

I videon gör alla fel. Det är bra att informera att även uppviglare 
till våld samt gärningsmannens assistenter gör sig skyldiga till brott.  

Personer under 15 år är även ersättningsskyldiga för skador de orsakat trots att de inte kan straffas för sitt 

brott. Personer över 15 år kan få en anteckning i straffregistret över sitt brott och under 15-åringar kan få 

en anteckning i polisens åtgärdsregister. 

 

b. Vad skulle man själv kunna göra eller hur skulle man kunna ingripa i Mirvas situation? Diskutera 
vilket är det rätta sättet att ingripa i er skola? 

 

Man skulle kunna ingripa i Mirvas situation i ett så tidigt skede som möjligt. Själv skulle man kunna låta bli 
att delta i gärningsmannens verksamhet och ingripa i händelsen genom att berätta om det som sker till 
någon högre uppsatt person, såsom exempelvis chefen.  

 

c. Hurudana brottsrubriceringar sker eventuellt i videon? 
 

 I videon förekommer bland annat brottsrubriceringen ärekränkning eftersom falsk information, som 
orsakar förnedring och lidande, har spridits om offret. I videon förekommer även misshandel i olika grad 
från lätt till grov eftersom Mirva blir slagen i huvudet och petad på eller då gärningsmännen brottar ner 
Mirva på marken och sparkar henne. Grundformen av misshandel och grov misshandel är polisärenden och 
misshandeln ska inte gå ouppmärksammad förbi.  

 

d. I vilket skede av situationen borde man ha ingripit? 

 

Man borde ha ingripit i situationen redan i initialskedet innan situationen förvärrades och 
övergick till fysiskt våld.   

 

e. Är sådant här beteende en del av skollivet? 

 

Sådant här beteende ska inte godkännas eller tillåtas på någon plats i skolan eller i övriga samhället. 
Ifrågavarande beteende är skadligt för offren och för hela samhället.   



 
 

RIKU  Identifierar vi brott som sker i skolan? 13 

 
 

Frågesport 

I den här frågesporten har vi sammanställt frågor gällande identifiering av brott som sker i skolor och 
brottsprocessen. Frågesporten kan hållas i små grupper eller enskilt. Det är bra att gå igenom de rätta 
svaren tillsammans med hela gruppen. Frågorna till frågesporten finns också tillgängliga elektroniskt på 
framsidan till www.riku.fi/nuoret. 

 

1) Ska man berätta i skolan ifall man blir utsatt för våld på vägen till skolan? 
a. Nej, det lönar sig inte eftersom våldet inte skedde i skolan 
b. Det lönar sig alltid att berätta om man blir utsatt för våld 
c. Nej, skolan är inte intresserad av vad som händer på vägen till skolan 

 

2) Kan man publicera en bild på bästa kompisen på nätet? 
a. Ja, vi är ju bästa vänner 
b. Ja, om man har frågat lov av kompisen 
c. Nej, man får aldrig publicera bilder på någon annan 

 

3) Kan brott ske på nätet? 
a. Nej, nätet är inte någon riktig värld  
b. Ja, brott sker även på nätet 
c. Ja, men endast på sociala medier 

 

4) Varför är det bra att så snabbt som möjligt ingripa i våldsamma situationer? 
a. Man behöver inte ingripa i våldsamma situationer, de upphör av sig själva 
b. För att snabbt få reda på vem som startat bråket så man kan hämnas 
c. Om våldet blir utdraget kan det bli allvarligare och svårare att ingripa 

 

5) Kan mobbning uppfylla rekvisit för brott? 
a. Ja, det kan till exempel vara fråga om skadegörelse, förföljelse eller 

sexuella trakasserier 
b. Ja, endast då det är fråga om misshandel 
c. Nej, mobbning kan inte vara ett brott 

 

6) Ska man berätta åt skolans hälsovårdare om brottet inte har skett i skolan? 
a. Ja, man ska alltid berätta åt någon tillförlitlig vuxen om det skett ett brott 
b. Nej, brottet angår inte hälsovårdaren 
c. Nej, det lönar sig inte att berätta åt någon alls 

 

 

7) Måste man känna till brottsrubriceringen då man gör en brottsanmälan? 
a. Ja, polisen tar annars inte emot brottsanmälan 
b. Endast om det är fråga om brott i samband med fysiskt våld 
c. Nej, personen som gör brottsanmälan behöver inte veta vilket brott det är fråga om 

 

8) Är uppvigling till brott ett brott? 
a. Ja, en uppviglare kan också göra sig skyldig till brott 
b. Nej, endast gärningsmannen kan vara skyldig för 

brott 
c. Endast då någon har skadats som följd av brottet 

 

 

http://www.riku.fi/nuoret
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9) Vem är skadeståndsskyldig i brottmål? 
a. Alla är skadeståndsskyldiga i brottmål 
b. Offret kan lägga fram skadeståndskrav till den åtalade i rätten 

eller medlingen. 
c. Polisen är skadeståndsskyldig i brottmål 

 

10) Ska man berätta åt föräldrarna om brott som sker på nätet? 
a. Ja, föräldrarna kan hjälpa och stöda  
b. Ja, så att föräldrarna kan hämnas på gärningsmannen 
c. Nej, vuxna förstår inget om nätet 

 

11) När kan våld som sker i skolan vara ett brott? 
a. Först då poliser anländer till platsen 
b. Då offrets välmående äventyras på grund av en enskild eller mer långvarig situation, 

misshandel är till exempel alltid ett polisärende  
c. I skolan följs egna lagar 

 

12) Vad kan kompisen göra om vännen har blivit offer för brott? 
a. Stöda och hänvisa kompisen att söka hjälp, till exempel till Brottsofferjouren 
b. Berätta åt alla kompisar om vad som hänt 
c. Lova att hålla händelsen hemlig och aldrig prata om den igen 

 

13) Vad skulle vara bra att ta med då man gör en brottsanmälan? 
a. Eventuella bevis 
b. Det senaste skolbetyget 
c. Födelseattest 

 

14) Kan brottsanmälan göras på en gärningsman under 15 år? 
a. Nej, eftersom det straffrättsliga ansvaret börjar först vid 15 års ålder 
b. Nej, men för föräldrarnas del 
c. Ja, eftersom en under 15-årig person är ersättningsskyldig för sina brott 

 

15) Vad betyder förkortningen RIKU? 
a. Brottsofferjouren  
b. De rikas kör 
c. Brottsoffrens centralunion 

 

16) Vad händer vanligtvis efter att man gjort en brottsanmälan? 
a. Följande dag är det rättegång 
b. Polisen börjar undersöka ärendet 
c. Anmälarens brottsregister kontrolleras 

 

17) Är föräldrarna alltid med på förhör av minderåriga? 
a. Inte nödvändigtvis, men de har i vissa fall rätt att komma med 
b. Ja, även mor- och farföräldrar bjuds in 
c. Nej, eftersom föräldrarna inte har något med brottsärendet att 

göra 
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18) På vilken internetadress finns Finlands lag? 
a. www.riku.fi 
b. www.kela.fi 
c. www.finlex.fi 

 

19) Vad menas med medling av brottmål? 
a. Ett hemligt möte mellan offret och den brottsmisstänkta 
b. Kriminalpolisens specialundersökningsgrupp 
c. Möte arrangerat av medlare där man utreder och strävar efter att 

komma överens i ärendet och om eventuella ersättningar 
 

20) Behöver man ha en egen jurist vid medling av brottmål? 
a. Nej, det finns medlare på plats men vid behov kan man fråga råd på 

förhand gällande till exempel ersättningsfrågor 
b. Ja, man ska även ha med sig en skiljedomare  
c. Nej, men man ska ha med sig tre nämndemän 
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Svaren på frågesporten 

1) B, Man ska alltid berätta om en våldsam upplevelse åt en pålitlig vuxen. Det är också bra att i 
skolan ta upp våld som skett på vägen till skolan. Alla har rätt till en trygg skolväg. 

 

2) B, Man kan publicera en bild på bästa kompisen på nätet om man har frågat lov först. Man får till 
exempel inte utan lov publicera en bild på kompisen som slocknat.  

 

3) B, Det kan ske olika brott på nätet, såsom trakasserier och ärekränkningar. Då skickar man till 
exempel hånfulla meddelanden eller sprider falska historier om någon annan. Även sexualbrott 
sker på nätet, såsom sexuella trakasserier gällande barn. 

 

4) C, Det är bra att agera snabbt i våldsamma situationer så att våldet inte blir långvarigt och 
förvärras.  

 

5) A, Mobbning kan uppfylla rekvisit för brott och utgöras av till exempel förföljelse, olaga hot eller 
sexuella trakasserier. Andra brottsrubriceringar kan vara ärekränkning, spridning av information 
som kränker privatlivet eller misshandel. Grundformen av misshandel och grovmisshandel är 
polisärenden. 

 

6) A, Trots att brottet inte skulle ha skett i skolan är det bra att få tala med någon. Man kan till 
exempel tala om det med skolhälsovårdaren.  

 

7) C, Man behöver inte känna till brottsrubriceringen då man gör en brottsanmälan. Det räcker att 
man berättar vad som hänt och sedan bedömer polisen vilket brott det är fråga om, om brottet 
har skett. 

 

8) A, Uppvigling till brott är ett brott och man kan dömas för det på samma sätt som själva 
gärningsmannen. 

 

9) B, Brottsoffret har rätt att kräva skadestånd av gärningsmannen för skada som orsakats. 
Skadeståndet kan utgöras av pengar eller något annat som ersätter skadan.  

 

10) A, Föräldrar bär ansvar för sina barn och de kan stöda och hjälpa till. Det är viktigt att man 
berättar om brottet som skett på nätet åt en trygg vuxen. Det är också bra att berätta om 
misstanke om brott åt någon.  

 

11) B, Våld som sker i skolan kan vara brott då en enskild eller en långvarig situation äventyrar offrets 
hälsa och välmående. Våld kan ha allvarliga konsekvenser för offret så det är bra att ingripa i 
situationen så fort som möjligt.  

 

12) A, Som kompis kan man stöda och hjälpa vännen att söka hjälp till exempel från Brottsofferjouren. 
Som vän kan man lyssna och trösta kompisen. 

13) A, Då man gör en brottsanmälan är det bra att ta med eventuella bevis, som exempelvis läkarintyg 
över skador eller eventuella trakasserimeddelanden. Det är bra att ha med en närstående eller 
pålitlig vuxen då man gör en brottsanmälan. 

 

14) C, Man kan göra en brottsanmälan på en person som är under 15 år. En under 15-åring är också 
skyldig att ersätta skador hen orsakat. 
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15) A, RIKU betyder Brottsofferjouren, vars tjänster är ämnade för alla brottsoffer, deras närstående 
och vittnen i brottmål.  

 

16) B, Efter brottsanmälan undersöker polisen ärendet och bedömer om det finns behov av fortsatta 
åtgärder.  

 

17) A, I vissa fall har vårdnadshavaren rätt att vara med under förhören. Om vårdnadshavaren 
misstänks för brottet riktat mot barnet eller om närvaron kan försvåra utredningen av ärendet kan 
hen nekas att delta i förhöret.  

 

18) C, Finlands lag finns på www.finlex.fi, som är en offentlig och avgiftsfri Internet-tjänst för rättsligt 
material som ägs av Justitieministeriet.  

 

19) C, Medling i brottmålet betyder att den brottsmisstänkte och brottsoffret kan träffa varandra via 
en tillförlitligt opartisk medlare. I medlingen behandlar man skador som brottsoffret förorsakats 
och så strävar man efter att hitta en tillfredsställande lösning för båda parterna för att ersätta 
skadorna. 

 

20) A, I själva medlingsförhandlingarna behövs ingen jurist på plats, men vid behov kan man på 
förhand utreda till exempel eventuella ersättningssummor. Vid behov kan man be om en 
stödperson. 
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BILAGA 1. 

  

Brev till vårdnadshavarna 

 

Hej, 

Tillsammans med de unga har vi på basis av Brottsofferjourens (RIKU) material gått igenom olika 
våldsfenomen med olika teman. Materialpaketet Metoder för att föra brottmål på tal innefattar sju paket 
med olika teman av vilka vi har gått igenom ett. Videorna i materialpaketen finns på Brottsofferjourens 
YouTube-kanal https://www.youtube.com/user/Rikosuhripaivystys.    

 

Materialpaketen är: 

Vad är våld i en parrelation? – 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 tala om våld inom familjen – 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 

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

 

Gällande allmänbildningen är det viktigt att vara medveten om ovannämnda ämnen. Det är bra att i 
förebyggande syfte diskutera med de unga. Materialpaketen sätter ord på dessa svåra ämnen. En 
genomgång av fenomenen underlättar identifieringen av brottmålen och minskar onödig känsla av skam i 
samband med fenomenen.  

Det är bra att den unga vet att man vid behov kan diskutera dessa svåra saker även hemma. 

Det finns en finskspråkig video riktad till vårdnadshavarna (Vanhemmat nuoren rikoksen uhrin tukena). 
Videon finns på adressen https://www.youtube.com/user/Rikosuhripaivystys under rubriken ”Nuoret 
rikoksen uhrit”. Videon har svensk text.  

 

https://www.youtube.com/user/Rikosuhripaivystys
https://www.youtube.com/user/Rikosuhripaivystys

