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BARN SOM BROTTSOFFER

Information till föräldrar vars barn har 
blivit offer för ett vålds- eller sexualbrott

Med tanke på barnets välmående är det viktigt att 
misstankar om våldsbrott eller sexuellt utnyttjande 
utreds. Att bli utsatt för en sådan situation är tungt, 
men det är bra för föräldrarna att veta att behand-
lingen av dessa ärenden kan underlättas på många 
olika sätt.

Vad gör jag om jag upptäcker eller 
misstänker att mitt barn har blivit offer 
för ett brott?
- Försök hålla dig lugn. 

- Kontakta polisen och anmäl brottet snarast möj-
ligt. Kontaktinformation och närmare anvisningar 
finns på polisens webbplats www.poliisi.fi.

- Pressa inte barnet att berätta om saken utan låt 
sakkunniga sköta den närmare utredningen.

- Om barnet självmant berättar om vad som har 
hänt, skriv upp hans eller hennes berättelse så 
ordagrant som möjligt. Skriv också upp i vilket 
sammanhang ärendet kom fram och de frågor du 
eventuellt ställde till barnet. Använd barnets egna 
uttryck, tolka inte. 

- Undvik att aktivt fråga om saken. Om du ställer 
frågor, be barnet enbart precisera sin berättelse 
genom öppna och neutrala frågor, såsom ”Vad 

https://www.poliisi.fi/sv


menar du?” eller ”Kan du berätta mer om det 
där?” Ta inte själv upp nya ärenden i diskussionen. 

- Undvik att tala om saken med andra vuxna i bar-
nets närvaro. Försök att hantera din egen ångest 
då barnet inte är på plats. 

- Sträva efter att barnet kan fortsätta sin vardag 
som vanligt.

- Skaffa ett juridiskt biträde för ditt barn efter att 
du har anmält brottet. Biträdet kan vara en privat 
advokat, ett offentligt rättegångsbiträde eller ett 
rättegångsbiträde med tillstånd. Se www.oikeus.fi 
eller www.asianajajat.fi.

- Via de tjänster som tillhandahålls för brottsoffer 
kan du och ditt barn avgiftsfritt få råd och en stöd-
person. Se bl.a. www.riku.fi, www.tukinainen.fi.

Hur framskrider straffprocessen?
- Polisen inleder förundersökning om det finns skäl 

att misstänka att ett brott har begåtts. 

- En viktig del av förundersökningen är att förhöra 
barnet.

- Förhöret hålls hos polisen eller vid en rättspsyki-
atrisk undersökningsenhet.

- Förhör med ett barn som är under 15 år inspelas 
vanligen på en ljud- och bildupptagning. På detta 
sätt behöver barnet vanligen inte vara närvaran-
de vid domstolen för att berätta om händelsen.

- Också förhör med 15–17-åringar kan spelas in 
på en ljud- och bildupptagning och upptagningen 

www.oikeus.fi/sv
http://www.asianajajat.fi/sv
http://www.riku.fi/se/hem/
https://www.tukinainen.fi/svenska/


kan användas som bevis i rättegången, om barnet 
behöver särskilt skydd i synnerhet med beaktan-
de av hans eller hennes personliga omständighet-
er och brottets natur.

Kom ihåg:
- Det viktigaste för barnet är att han eller hon får 

stöd av sin egen familj. Huruvida den misstänkte 
döms för brottet eller inte kan vara viktigare för 
föräldrarna än för barnet. Straffprocessen kan ta 
länge. Därför är det bra att se det så att barnets 
andel i processen slutar när han eller hon har 
berättat om saken i samband med förundersök-
ningen. Efter detta ska barnet få fortsätta sitt liv 
som vanligt.

- Det kan kännas väldigt tungt att misstänka att 
barnet har blivit offer för ett vålds- eller sexu-
albrott. Det finns dock viktiga fördelar med att 
ärendet kommer fram: myndigheterna kan börja 
undersöka ärendet, och du och ditt barn har möj-
lighet att få hjälp.

- I takt med att straffprocessen framskrider kan 
bl.a. polisen ge ytterligare upplysningar och råd. 

 



Ytterligare information

Myndigheter
Polisen 
Rättsväsendet - Oikeus.fi:  
- Handboken Barn som brottsoffer 
- Broschyren Om du blir utsatt för ett brott 
- Broschyren Information om ett brottsoffers rättigheter

Rättshjälpsbyråerna 
Folkpensionsanstalten 
Statskontoret  
- Broschyren Ersättningar till offer för brott 

Organisationer
Brottsofferjouren 
- Broschyr Brottsprocessinformation till unga brottsoffer 
Föreningen för Mental Hälsa i Finland 
Förbundet för mödra- och skyddshem rf 
Nettiturvakoti 
Våldtäktskriscentralen Tukinainen 
Rädda Barnen rf 
Mannerheims Barnskyddsförbund rf 
Väestöliitto 
Information om barnskydd på webbplatsen av  
Centralförbundet för Barnskydd 

Juridiska biträden
Förteckning över rättegångsbiträden 
Advokatförbundet
 
 

www.poliisi.fi/sv
https://oikeus.fi/sv/index.html
https://oikeus.fi/sv/index/Broschyrer.html
https://oikeus.fi/sv/index/Broschyrer.html
https://oikeus.fi/sv/index/Broschyrer.html
https://oikeus.fi/oikeusapu/sv/index/oikeusavustaja/valtionoikeusaputoimistot.html
http://www.kela.fi/web/sv
http://www.statskontoret.fi/sv-FI
http://www.statskontoret.fi/sv-FI/Medborgare_och_samfund/Ersattningar_och_formaner/Brottsskador
http://www.riku.fi/se/hem/
http://nuoret.riku.fi/wp-content/uploads/2013/01/rikosuhri_sv.pdf
http://www.mielenterveysseura.fi/sv
https://ensijaturvakotienliitto.fi/sv/
https://www.turvakoti.net/site/
https://www.tukinainen.fi/svenska/
https://www.pelastakaalapset.fi/sv/hemsidan/
http://www.mll.fi/se/
www.vaestoliitto.fi/pa_svenska/
www.lastensuojelu.info/sv/
www.lastensuojelu.info/sv/
https://asiointi.oikeus.fi/web/asiointi/oikeudenkayntiavustajaluettelo
http://www.asianajajat.fi/sv
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http://stm.fi/sv/framsida
http://oikeusministerio.fi/sv/index.html
http://www.intermin.fi/sv



