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Information om hur internet och digitala medier spelar 
in i sexuellt utnyttjande av barn, för yrkespersoner som 
jobbar med och för barns bästa. 

Se till mig som liten är
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Inledning
1.

Den enskilda statens skyldighet att skydda 
barn baserar sig förutom på den nationella 
lagstiftningen på olika människorättsfördrag. 
Enligt FN:s konvention om barnets rättigheter 
är alla personer under 18 år barn och har rätt 
till speciellt skydd. 

På samma sätt betraktas en under 18-åring som ett barn 
i barnskyddslagen. Enligt artikel 34 i FN:s konvention om 
barnets rättigheter har medlemsstaterna förbundit sig till 
att skydda barn från alla former av sexuellt utnyttjande. Det 
spelar ingen roll om utnyttjandet sker i den virtuella eller 
fysiska världen. Det är fråga om barn som har utsatts för 
verkliga sexualbrott, med verklig skada som följd. Barnets 
rättigheter är fullt giltiga också på nätet. 

Internet spelar en viktig roll för både barn och vuxna 
dels för innehållskonsumtion, dels för socialt umgänge 
och upprätthållande av sociala kontakter. Samtidigt som 
nätet erbjuder möjligheter och alternativ, innebär det 
också risker och hot. 

Det är möjligt för experter från olika branscher att förebygga 
och upptäcka sexuellt utnyttjande av barn, samt att verka 
för barnets bästa i sin yrkesroll. Det här förutsätter ändå 
att man identifierar och erkänner att problemen existerar, 
samt att man har en tillräcklig förståelse för digitala medier. 

Meningen med det här informationspaketet är att främja 
förståelsen för internets och andra digitala mediers andel 
i sexuellt utnyttjande av barn. Målgruppen består dels av 
yrkesmänniskor som jobbar med barn och för deras bästa, 
dels av experter som arbetar med personer som hyser 
ett sexuellt intresse för barn. Istället för att fokusera på 
barns nätanvändning ligger fokus i den här publikationen 
på hur internet och andra digitala medier – digikameror, 
mobiltelefoner, spelmaskiner, datorer etc. – används inom 
sexuellt utnyttjande av barn. För tydlighetens skull används 
termen ”barn” i det här informationspaketet i regel för 
att beskriva alla personer under 18 år.
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2.
Unga, internet och sex
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2.
Så gott som alla unga tillbringar dagligen tid på 
nätet för att hålla kontakt med bekanta. Man 
skapar också kontakter till nya människor. 
Risken att råka ut för oönskade personer är 
därför en del av de ungas liv. 

Nästan alla ungdomar tillbringar tid i nätvärlden antingen 
med hjälp av datorer, mobiltelefoner eller spelkonsoler: 
diskuterar, spelar, söker information och tidsfördriv – eller 
är bara närvarande och anträffbara. Till de potentiella 
riskerna för unga på nätet hör att utsättas för material 
som är opassande eller olagligt med tanke på deras ålder 
(pornografi, rasism, terrorism, våld, droger och andra 
rusmedel), eller att råka i kontakt med oönskade personer 
(som utför sexuella övergrepp, trakasserar, retar eller stör). 

Få tror att de själva kan drabbas 
Internet används som ett socialt medium främst för att 
hålla kontakt med kompisar man känner i den fysiska 
världen. Dessutom skapas kontakter till nya människor 
som det annars skulle vara svårt eller omöjligt att komma 
i kontakt med. Ungdomar är ofta medvetna om nätets 
säkerhetsaspekter. De tror ändå sällan att de själva kan 
drabbas av riskerna med virtuell interaktion och deras 
konsekvenser. 

För en tonåring eller en ung person som ännu söker sig 
själv är det viktigt att få positiv respons och att känna sig 
godkänd. Att hitta sin egen identitet är ett kritiskt skede 
i utvecklingen, då den unga funderar på bland annat frågor 
om sin personliga och sexuella identitet. Till ungdomen 
hör osäkerhet, risktagande, nya vänner och ett spirande 

intresse för frågor kring sexualitet och sällskapande. 

Informationssökandet kan leda till porr  
Internet är en väg för unga att få svar på frågor om sex 
och sexualitet och huruvida den egna kroppen är normal. 
Det nyvaknade intresset för sexualitet och sällskapande 
ökar också viljan att testa den egna attraktionskraften. 
Förutom via sakkunskap kan man fördjupa sig i sex med 
hjälp av pornografiskt material, antingen avsiktligt eller i 
misstag. Den uppfattning man får om sex och sexualitet 
via porr förblir ändå bristfällig och snedvriden, och för 
en ung tittare är det inte nödvändigtvis lätt att skilja på 
verklighet och fantasi. 

Ett anonymt nätförhållande kan kännas enkelt 
Ur ett barns perspektiv kan det kännas relativt tryggt att 
pröva vad som är socialt accepterat, och söka bekräftelse på 
att man duger på internet istället för i den fysiska världen. 
I det här fallet får det virtuella jaget, som uppfattas som 
mer anonymt, tampas med risken och besvikelsen över att 
bli ratad eller misslyckas med identitetstestandet.

En bekantskap som erbjuder intresse, uppmuntran och 
godkännande blir lätt en viktig relation på nätet. De gester, 
miner och andra fysiska egenskaper som interaktionen 
saknar ger istället mer utrymme åt fantasin, där diskus-
sionspartnern kan formas enligt de önskemål man har på 
en idealvän eller partner. En relation som formas på nätet 
blir snabbt förtrolig, och då blir det lätt att behandla även 
känsliga frågor. Det kan kännas lockande och tryggt att 
också diskutera frågor som berör sexualitet och dela med 
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• Hur skiljer sig interaktion på internet från kontakt 
ansikte mot ansikte? 

• Vad söker unga efter på nätet? Och varför? 

•  Vilken betydelse spelar sociala medier och 
internet för unga? 

? Fundera på 

sig av sina egna känslor, samt testa olika roller i skydd av 
den upplevda anonymiteten. Anonymiteten är ändå ofta 
enbart en bräcklig illusion.

Självkontrollen sviker lättare i den virtuella 
interaktionen 
Den virtuella interaktionen kan förvränga människors – 
barns och vuxnas – uppfattning om verkligheten, rätt och 
fel, om vad som är godtagbart beteende i enlighet med 
god sed. Känslan av anonymitet kan förändra beteendet, 
minska beteendekontrollen, ge mod och också skapa en 
felaktig uppfattning om att virtuella handlingar inte har 
följder i den riktiga världen. 

Barns avsiktliga eller oavsiktliga upptäcktsfärder i den egna 
sexualiteten kan på nätet också leda till problem. Om 
kroppen eller sinnet reagerar starkt på sexuell stimulans 
på nätet kan det leda till ett förvirringstillstånd som barnet 
inte har förutsättningar att hantera. Till exempel intensiva 
chattar som kräver snabba reaktioner spelar lätt förövaren 
i händerna, då barnet impulsivt och utan eftertanke skickar 
information eller bilder. Redan en enda intim bild på 
barnet kan ge förövaren en möjlighet till utpressning och 
maktutövande. 

En bild på nätet går inte längre att kontrollera 
Trots nättjänsternas åldersgränser använder många lågsta-
dieelever nätsidor för att dela information om sig själva 
och sina bilder. Genom att kombinera detaljer som barnet 
berättat med information som andra parter lagt ut på nätet 
är det ofta lätt att ta reda barnets riktiga identitet. Text, 

bilder eller videor som en gång laddats upp på nätet går 
inte längre att kontrollera, utan de kan fortsätta leva vidare 
som kopior, bearbetade och spridda. Ibland kan det leda 
till allvarliga problem, men också göra barnet sårbart för 
mobbning, trakasserier eller besvär senare i livet.  
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Case: Den 55-åriga 15-åringen

?

13-åriga Antti såg en bild av en snowboardåkande ung pojke på IRC-galleriet, som är populärt 
bland ungdomar, och tog kontakt med honom. Pojken berättade att han var 15 år gammal och 
hette Maukka, och lovade lära Antti olika snowboardrelaterade grejor. I början utbytte Antti och 
Maukka kommentarer på IRC-galleriet. Sedan föreslog Antti att de skulle flytta konversationen 
till snabbmeddelandetjänsten ”Mese”, så att andra inte skulle kunna se deras diskussioner. Antti 
och Maukka skrev ditt och datt till varandra under flera månader. Till ämnena hörde i början 
snowboarding och också en del om flickor. 

Maukka började stegvis och obemärkt styra diskussionen från snowboarding mot sex. Mauk-
ka berättade om sina egna sexupplevelser för Antti och bad i gengäld Antti att dela med sig av 
sina. Antti var till en början besvärad, eftersom ämnet var nytt och lite pinsamt för honom. Till 
sist gick Antti ändå med på att berätta om sina masturberingserfarenheter och till och med att 
skicka bilder på sig själv då han masturberade, efter att Maukka ständigt bad eller tiggde om det. 
Maukka förklarade att han bara ville se ifall Anttis ”utrustning var i skick”. 

Kontakten mellan Antti och Maukka tog slut då polisen tog fast en 55-årig man som inför Antti 
hade uppträtt som den 15-åriga Maukka. Antti var generad och besviken. Han kände ångest över 
att han hade talat om känsliga och personliga frågor med en vuxen man. Dessutom var Antti 
rädd för att mannen hade lagt upp hans bilder på nätet. Antti besvärades av frågorna mannen 
ställt och funderade om han hade pratat om liknande ämnen också med andra pojkar. 
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3.

tuvat seksuaalirikokset

Internet och sexualbrott mot barn
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3.
Internet och sexualbrott mot barn

För dem som känner ett sexuellt intresse för 
barn erbjuder nätet en möjlighet att konsumera 
och dela bildmaterial på barn, knyta kontakter 
till likasinnade och försöka få direktkontakt 
med barn som använder internet. 

Olika former av sexuellt utnyttjande av barn via digitala 
medier kan vara både överlappande och sammankopplade 
på olika sätt:

• Förberedelse och genomförande av sexuellt utnyttjande 
(grooming) och dess genomförande via eller med hjälp 
av interaktiva tjänster på nätet 

• Att konsumera, samla in, producera och sprida ma-
terial där barn utsätts för sexualbrott eller framställs 
sexualiserat 

Handlingar som uppfyller kriterierna  
för sexuellt utnyttjande av barn:
• att locka barn att se på samlag eller pornogra-

fiskt material 

• att masturbera eller göra gester som påmin-
ner om masturbering 

• att visa könsorganen för barnet i realtid eller 
annars 

• att berätta om sexuellt laddade händelser för 
barn 

• att skicka sexuellt laddade textmeddelanden, 
e-postmeddelanden eller brev till barn 

• att få barn att agera på ett sexuellt laddat sätt 

medan förövaren följer med barnets handling-
ar i realtid via webbkamera, till exempel att: 

 » följa med barn som klär av sig eller provar 
underkläder, eller att tvinga barnet att klä 
sig i avslöjande kläder 

 » få barn att masturbera, ha avföring eller 
urinera 

 »  be barn att rita bilder på könsorgan 

 » be barn att uppträda på intima bilder 

 » spela in en videokontakt av de här händel-
serna i realtid

• Socialt nätverkande bland personer som intresserar sig 
för bilder på barn eller utnyttjade barn (grupper, forum) 

• Organiserad verksamhet (att förmedla barn till sexuellt 
utnyttjande online/offline, produktion av bildmaterial i 
kommersiellt syfte, människohandel) 

Fastän sexuellt utnyttjande av barn tar sig uttryck i ett 
interaktivt förhållande mellan förövaren och offret, är bland 
annat barnhandel, barnprostitution samt produktion och 
förmedling av barnpornografi både samhälleliga och globala 
fenomen. Särskilt barn som lever i utsatta ekonomiska 
och sociala förhållanden är utsatta och lätta offer för 
internationell brottslighet. Det här innebär att lokala 
aktörer måste kunna samarbeta branschöverskridande 
och förstå de digitala mediernas omfattning. 
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Sexuellt intresse för barn
4.

lapsiin
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Sexuellt intresse för barn
4.

lapsiin

Då ett barn blir offer för ett sexualbrott 
handlar det ofta om att förövaren tillfredsstäl-
ler sina egna sexuella behov. Det kan också 
hänga ihop med maktbehov, kontrollbehov, 
hat eller strävan efter ekonomisk vinning 
eller social uppskattning.

Ett sexualbrott mot barn sker alltid för att tillfredsställa 
någons behov. Det handlar ofta om att förövaren till-
fredsställer sina egna sexuella behov, som är inriktade 
på barn. En utlösande faktor kan också vara ett behov av 
makt eller kontroll, impulsivt beteende, nyfikenhet eller 
hat, även om förövaren annars primärt är attraherad 
av vuxna. För vissa är redan handlingens förbjudna och 
farliga natur en källa till sexuell upphetsning. Bristen på 
sexuella möten med andra vuxna kan för en del leda till 
ett behov att ty sig till sexuella fantasier eller stimulans 
som inbegriper barn. 

Förövaren försöker rättfärdiga agerandet  
Ett annat motiv för en person som gör sig skyldig till 
sexualbrott kan vara strävan efter ekonomisk vinning 
eller social uppskattning. Därför producerar förövaren 
bildmaterial som visar sexualbrottet när det utförs för 
distribution, antingen i ekonomiskt syfte eller i grupper 
för likasinnade. Alla som intresserar sig för barn sexuellt 
förverkligar ändå inte sina tankar, utan klarar av att 
kontrollera sina behov utan att begå brott. Det är ändå ett 
naturligt mänskligt drag att rättfärdiga sina uppfattningar 
och handlingar och att bagatellisera att man handlar skadligt 
och fel. Många vuxna som attraheras av barn försöker 

rationalisera, förneka och minimera upplevelsen av att 
sexuella kontakter till barn och tankar därom är fel och 
brottsligt. Fantasierna om barn och sexuella kontakter 
med barn bidrar till att förövaren släpper hämningarna. 
Bildmaterialet på barn som utnyttjas spelar ofta en 
betydande roll. ”Kamratstödet” på nätet har också en 
uppmuntrande verkan: i en grupp av likasinnade förstärks 
den felaktiga känslan av att sexuellt intresse för barn och 
den här typen av handlingar är berättigade.  

Vidsträckt användning av pedofil-begreppet 
Den medicinska definitionen av termen pedofil är en parafil 
person, vars sexuella intresse tvångsmässigt riktar sig mot 
små barn. Intresset kan innefatta allt från spädbarn till barn 
i de tidiga tonåren. I vardagsspråk och särskilt i media 
används termen pedofil ofta synonymt för att beskriva alla 
personer som attraheras av barn eller begår sexualbrott 
mot barn. Alla pedofiler gör sig ändå inte skyldiga till 
sexuellt utnyttjande, och enligt definitionen är heller inte 
alla som begår sexualbrott mot barn pedofiler. 

De små barn som pedofiler attraheras av använder knappt 
internet självständigt, och för barn i de tidiga tonåren är 
användningen ännu rätt begränsad. Därför är det inte 
nödvändigtvis sannolikt att förövaren når små barn via 
interaktiva tjänster på nätet. Via nätet kan en pedofil 
istället sträva efter att stilla sina behov genom att konsu-
mera bildmaterial på barn i en sexuell kontext, kontakta 
likasinnade eller indirekt kontakta barn till exempel via 
deras föräldrar, syskon eller andra ungdomar. 
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Case: Vuxen vill visa hur man gör 

Pojke 14 år: berätta nu...  
Man 38 år: Ok. Men det här stannar sen mellan 
dig och mig. Deal?  
P: Klart de 
P: Plzzz :D 
M: Har du en webbkamera? Sku först kunna 
kolla att du faktiskt e beredd på de här grejer-
na. Jag visar hur man gör, så du gör efter? 

M: Om vi ses nån dag face to face så sku jag 
kunna visa i praktiken. Svårt att förklara den 
rätta tekniken så här via chatten....

Tonåringar trakasseras sexuellt på nätet 
Termerna efebofili eller hebefili används för att beteckna 
vuxnas benägenhet att attraheras av märkbart yngre 
personer, i första hand tonåriga barn. Tonåriga barn är 
fysiskt benägna att svara på sexuell kontakt, men är inte 
tillräckligt mogna för att förstå det ojämlika och orättfärdiga 
i närmandet. Till exempel 13–17-åriga pojkar och flickor 
råkar på nätet ofta ut för oönskade sexuella kontaktförsök 
och trakasserier av vuxna män och kvinnor. Sexuell kontakt 
mellan vuxna och barn är under inga omständigheter eller 
former godtagbart. Förutom att det är olagligt, kränker det 
barnets rättigheter och kan skada barnets liv i framtiden. 
Ansvaret för utnyttjandet ligger alltid hos den vuxna – också 
när det gäller barn och unga som själva kommunicerar på 
ett sexuellt laddat och experimentellt sätt.
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• På vilket sätt kan personer som attraheras sexu-
ellt av barn rättfärdiga sitt brottsliga beteende, 
som är skadligt för barnet? 

• Vilka metoder använder sig förövaren av gentemot 
barnet? 

? Fundera på 

• Fundera på vilken profil en person med sexuellt 
intresse för barn kan tänkas ha (man, kvinna, 
ålder, social och ekonomisk bakgrund)? 

• Hur kan stereotypiskt tänkande göra det svårare 
att känna igen att ett barn utsätts för sexuellt 
utnyttjande? 
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5.

utnyttjande av barn 

”Barnporr” är sexuellt 
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5.

utnyttjande av barn 

Digikameror och internet har underlättat 
produktionen och spridningen av video- och 
bildmaterial, och samtidigt gjort det lättare 
att komma över sådant material. Det finns 
ingenting sådant som ”barnporr”, utan bakom 
bildmaterialet finns alltid verkliga barn som 
har blivit offer för sexualbrott. 

Sexuellt intresse för barn eller bilder på dem är inget nytt 
fenomen. Lika länge som det har funnits kameror, har barn 
också blivit avbildade i sexuellt syfte. Före digikamerornas 
tid krävdes det ändå kunskap i hur man framkallar fotografier 
för att kunna producera bildmaterial, annars fanns det 
en risk att bli avslöjad då filmen fördes till framkallning 
till en fotobutik. Med hjälp av digikameror är det lätt att 
självständigt producera bildmaterial av god kvalitet utan 
några mellanhänder. Internet har för sin del underlättat 
spridningen av bilder och videor och gjort dem lättare 
att komma över.  

Olagligt bildmaterial mest på små barn  
Nuförtiden spelar bildmaterialet en central roll i sexual-
brott mot barn. Sexualbrott mot barn som spelas in eller 
fotograferas sker oftast i närförhållanden. En stor del 
av det olagliga material som sprids på nätet visar under 
10-åriga barn, som det knappast går att få kontakt med 
via nätet eller andra interaktiva medier. Barnens egen 
internetanvändning spelar oftast ingen som helst roll i 
det här fallet. Däremot råkar små barn allt oftare ut för 
sexualbrott eftersom man lyckas producera och sprida 
bildmaterialet till personer som är villiga att konsumera 
och använda det för att tillfredsställa sina sexuella behov. 

Spridningen av bilder kan ske privat eller inom grupper, 
men det kan också röra sig om affärsverksamhet eller 
höra ihop med organiserad brottslighet. 

Olagligt bildmaterial på olika nivåer  
Bildmaterial som är olagligt, eller sådant som har en tydligt 
sexuell underton men ändå håller sig inom lagens gränser, 
fungerar ofta som reklammaterial på öppna nätsidor. 
Meningen med det är att leda konsumenten att köpa mer 
material eller förflytta sig till slutna gemenskaper. Det finns 
bildmaterial på olika nivåer, allt från sexuellt poserande 
till barn som utsätts för sadistiskt fysiskt utnyttjande. En 
växande trend är en större andel allt yngre, klart under 
tonåriga barn i det olagliga bildmaterialet. Särskilt fram-
trädande är andelen barn under skolåldern i bildmaterial 
som visar rått sexuellt våld. 

Bildsamlandet kan bli tvångsmässigt  
Alla konsumenter av bildmaterial som sexualiserar barn 
strävar ändå inte nödvändigtvis efter att förverkliga sina 
fantasier på riktigt. För vissa blir konsumtionen och sam-
landet av bildmaterial på barn för sexuella ändamål ändå 
tvångsmässigt, och kan uppta så gott som hela fritiden. Till 
det hör ofta ett starkt behov att komplettera samlingen, 
som kan bestå av stora mängder bilder enligt de egna 
preferenserna. 

De personer som sökt sig till terapi för att de tvångsmässigt 
konsumerar material där barn utnyttjas sexuellt utan att 
ändå själva producera det, är ofta ensamma och exkluderade 
ur sin sociala gemenskap. De har konstaterats lida av en 
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• Hur har teknikens utveckling påverkat sexuellt 
utnyttjande av barn? 

• Vilken roll spelar bildmaterialet i sexuellt 
utnyttjande av barn? 

• Fundera på olika motiv att 1) konsumera 2) 
producera eller 3) sprida bildmaterial där barn 
utnyttjas sexuellt. 

? Fundera på

bristande förmåga till närhet och svag emotionell självregle-
ring. Genom att titta på material som sexualiserar barn har 
de kunnat fly från ensamheten och de negativa känslorna, 
som en stund har lättat något tack vare upphetsningen. 
Ofta har resultatet blivit ännu fler negativa känslor, såsom 
skam, självanklagelser och depression, som man har försökt 
lindra med hjälp av att se ännu mer olagligt material. Den 
onda cirkeln kan leda till ett allt värre missbruk och mot 
utnyttjande genom fysisk kontakt. 

Nya bilder, nya sexualbrott 
De som konsumerar material där barn utnyttjas sexuellt 
känner eller erkänner sällan kopplingen mellan att använda 
bildmaterialet och egentligt utnyttjande. Efterfrågan på 
olagligt bildmaterial ökar behovet att producera mer – 
antingen åt sig själv eller andra konsumenter enligt behov. 
Efterfrågan skapar också ekonomiska möjligheter som väcker 
intresse särskilt inom den organiserade brottsligheten.  
I praktiken innebär det här ännu fler sexualbrott mot barn 
för att producera nya bilder. Även om det ursprungliga 
sexualbrottet begås av någon annan, är det ändå konsu-
menternas behov som ligger bakom produktionen av bilder.  

”Barnporr” finns inte 
Att sprida och konsumera bildmaterialet innebär en äre-
kränkning gentemot de barn som utsätts för sexualbrott, och 
samtidigt också en kränkning av deras rätt till privatliv – det 
finns alltid ett offer i de här sammanhangen. Då materialet 
delas på nätet blir kränkningen av barnets rättigheter och 
utnyttjande permanent och tar aldrig slut. Bildmaterialet 

som dokumenterar utnyttjandet används, kopieras och 
sprids i olika sammanhang om och om igen. 

Då man talar om bildmaterial på barn som utnyttjas sexuellt 
måste terminologin och praxis alltid utgå från barnets 
rättsliga perspektiv. Det rör sig inte om pornografi – vux-
enunderhållning och sexuellt upphetsande material – utan 
verkliga sexualbrott mot barn. ”Barnporr” som term 
förvränger och förringar allvaret i frågan. 
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Case: Taina bröt ihop då hon förstod att  
hon blivit sexuellt utnyttjad som barn
Tainas tidiga barndomsminnen av sin pappa 
var väldigt motstridiga. Taina minns de gemen-
samma lekarna med pappan, till exempel hur 
de lekte läkare och sjuk björnunge. I leken fung-
erade Taina som läkare enligt pappans direktiv. 
Lekens idé var att hitta den sjuka björnungen 
i pappans kalsonger. På pappans beordran 
skulle Taina smeka och pussa björnungen så 
att den blev frisk, stor och kraftig. Taina tyckte 
leken var rolig och samtidigt väldigt underlig. 
Efteråt berömde pappan alltid henne, kramade 
och pussade. Pappan fotograferade och filmade 
lekarna som minne. 

Taina var i högstadieåldern, då hon verkligen 
förstod hur fel pappans agerande hade varit. 

Tainas värld rasade ihop. Hon kände sig smut-
sig, dålig och sviken. 

Polisen fick nys om fallet via bilder som hittats 
i en webbgemenskap. Taina mindes att pappan 
hade filmat och fotat de här händelserna i barn-
domen. Tanken på att bilderna och filmsnuttar-
na på hennes och pappans ”lekstunder” fanns 
på nätet, och var delbara i alla tänkbara gemen-
skaper och sammanhang var överväldigande. 
Att gå till skolan blev en ångestfylld upplevelse: 
hon var säker på att alla visste och hade sett de 
där bilderna. Stegvis blev också andra var-
dagssysslor för mycket för Taina. Minnena av 
barndomsupplevelserna var alltid närvarande 
och lade en skugga över alla livets händelser. 
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6.

utnyttjande av barn 

Gemenskapens andel i sexuellt 

Internet har gjort det lättare för personer 
som attraheras av barn att bilda nätverk och 
grupper. 

Sexuellt intresse för barn och den här typen av handlingar 
fördöms av samhället i stort. Före internet-eran var det 
svårare för de här personerna att få kontakt med likasinnade 
eller överhuvudtaget dela sina upplevelser med någon annan. 

Bilder och erfarenheter delas i 
nätgemenskaper 
Nuförtiden är det möjligt att upprätthålla gränsöverskri-
dande kontakter och social gemenskap över hela världen. 
På nätet finns det både öppna och slutna nätverk och 
virtuella samfund för dem som hyser ett sexuellt intresse 
för barn. De kan vara till för att dela bilder eller videor, 
eller fungera som en ömsesidig social mötesplats och ett 
diskussionsforum. Medlemmarna i grupperna och nätverken 
stöder varandra och delar upplevelser, bildmaterial, bevis 

på egen aktivitet eller råd för att förverkliga sexualbrott. 
Gemenskapens stöd kan sänka tröskeln för att utföra 
ett sexualbrott. Kamratstödet via internet kan spela en 
betydande roll för hur personer som attraheras av barn 
förklarar och berättigar sina känslor, behov och gärningar. 

• En hurdan roll kan gemenskapens stöd spela för 
dem som känner ett sexuellt intresse för barn? 

• Hur kan medlemskap i en grupp påverka individens 
agerande? 

? Fundera på 
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6.

utnyttjande av barn 

Brottsligt att sprida olagligt bildmaterial 
Att dela bildmaterial där barn utnyttjas sexuellt är ofta 
en förutsättning för att bli medlem i virtuella samfund. Då 
medlemmarna delar olagligt bildmaterial med andra har 
de redan från första början gjort sig skyldiga till en olaglig 
gärning. Det här binder medlemmarna till att skydda gruppen, 
och samtidigt sig själva, från att avslöjas. En medlem som 

?

A: Synd att ja int hinner prata mer nu, men vi   
 sparar messen, kan berätta mer sen ikväll   
 eller imorgon, ok? 
B: visst, vi har ju tid.
A: De har vi :). Men lovar du att de här grejerna  
 stannar helt ba mellan oss? 
B: de där borde enligt mig vara klart. int ropar   
 man högt om våra grejer. 
A: Just de. 
A: när du visa så söta pojkar så får ja berätta en  
 hurdan jag sku vilja ha? 
B: förstås
A: bli int sen skrämd, men ja har en sån fantasi  
 att ja sku ha en 11–12 -årig blond pojkvän   
 som ser ljuvlig ut...de e alltså en fantasi.
B: va sku nu de va att bli rädd för. De e din   
 fantasi o ok 
A: bra. tack för att du fattar :) 
A: har du nå häftiga bilder lr videor att skicka 
B: int vågar ja ännu skicka :D 

B: ja har nog nåt men de e gömda på ett säkert   
 ställe 
A: vågar...? 
A: ja kan nog skicka nåt iaf 
A: förstås med 100% förtroende 
B: men de e på en minnepinne o den e där i 
 källarn :D passar de om jag skickar dem nån   
 annan dag? 
A: va för sex hade ni med den där 13-åringen   
 som du berätta om? 
B: ba kysstes o sög av 
A: hur kändes de? 
B: helt najs, men ja va så kär annars oxå. de var  
 större än livet för mig 
A: ja vet. ha själv oxå älska en 13-åring. de  
 känns på nåt sätt magiskt bra 

producerar och delar med sig personliga bilder av ”god” 
kvalitet vinner särskild uppskattning och popularitet. 
Bildmaterialet behöver inte behaga den som delar det, 
men det kan användas i utbyte mot annat material eller 
som handelsvara.

Case: ”Med 100% förtroende”  
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7.

sexuellt utnyttjande

Förberedande av

Grooming betyder att förbereda sexuellt 
utnyttjande. Det innebär att en vuxen som 
vill utföra övergrepp skapar förutsättningar 
som möjliggör sexuellt utnyttjande av barn. 
Olika interaktiva tjänster på internet erbjuder 
en kanal att träffas via. 

Grooming innefattar handlingar som skapar förutsättningar 
och utrymme för att utnyttja barn sexuellt. Förberedelserna 
inför övergreppet kan beskrivas som en process där 
förövaren stegvis infiltrerar barnets liv. Förövaren skapar 
omständigheter kring barnet och hans eller hennes närmiljö 
som gör det möjligt att utnyttja barnet sexuellt. Personer 
som är intresserade av barn i sexuellt syfte kan också söka 
sig till en professionell eller samhällelig ställning som gör 
det möjligt att umgås med och träffa barn regelbundet. 
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7.

sexuellt utnyttjande

Förövarens målsättning är att skapa en 
tillitsfull relation till barnet  suhteen lapseen 
Att förbereda utnyttjande innebär alla sådana gärningar, 
ord eller gester som förövaren riktar mot barnet, och vid 
behov också barnets närstående, för att skapa den kontakt 
och det utrymme som möjliggör utnyttjandet. En del av 
processen är också att skapa alternativa förklaringar för att 
motbevisa handlingarnas sexuella karaktär, ifall förövaren 
riskerar att avslöjas eller misstänkliggöras. 

Nätet gör det möjligt att framstå som 
jämnårig
Olika kommunikationstjänster på internet gör det möjligt 
att ha kontakt med en stor grupp människor som annars 
till och med skulle vara omöjliga att nå. Nättjänster som 
är populära bland barn och ungdomar används också som 
kanal för att med brottsligt uppsåt kontakta barn. 

Den moderna teknologin gör att det är lätt att presentera 
sig som jämnårig eller vuxen som vill stöda och skydda. 
Målet med systematiska kontakter och kommentarer till 
många barn samtidigt är att få något av barnen att fortsätta 
interaktionen. Vid en förundersökning kan man hos en 
misstänkt hitta adresser och användarnamn till hundratals 
flickor eller pojkar. 

Att skapa kontakt kan vara en långsiktig 
process  
Det yttersta målet för den som har kontaktat ett barn 
kan vara ett sexuellt övergrepp antingen på internet 

eller i den fysiska världen. Förövaren kan försöka dra 
in barnet i en sexuellt färgad diskussion, få honom eller 
henne att lämna över intimt bild- eller videomaterial på 
sig själv, eller övertala barnet till en fysisk sexuell handling 
utanför nätet. Kontakten kan gå ut på kommunikation 
som implicit handlar om sex, eller också kan det vara en 
subtil, långsiktig och målinriktad verksamhet, där sex inte 
alls förekommer i början. 

Barnet kan vara mottagligt för ett utnyttjande förhållande 
på grund av behov av mänsklig närhet, nyfikenhet, välvillig 
tillit gentemot andra människor eller längtan efter upp-
märksamhet, vänskap, kärlek eller uppskattning. Barn som 
har traumatiska erfarenheter, eller som av någon orsak 
upplever att de inte har fått det stöd och den förståelse 
de behöver, är speciellt utsatta för manipulation kopplad 
till sexualbrott. Vem som helst kan ändå bli utsatt för 
sexuellt utnyttjande. 

Utnyttjandet baserar sig alltid på en ojämlik 
maktrelation  
Att förbereda sexuellt utnyttjande kan innebära att stegvis 
bygga upp en relation som känns trygg och att gradvis 
infiltrera barnets liv. Barnet som är föremål för aktiviteterna 

misstänker inte, märker inte, eller kan inte tro att det som 
håller på att ske är fel. På basis av den uppmärksamhet barnet 
får kan han eller hon uppriktigt tro att det handlar om en 
jämlik vänskaps- eller kärleksrelation. Sexuellt utnyttjande 
baserar sig ändå alltid på en ojämlik maktrelation. 

Förövaren är ofta i en högre position i förhållande till 
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offret, antingen på grund av sin ålder eller sin position i 
en grupphierarki. Den som ämnar utsätta barn för över-
grepp behöver inte ens nödvändigtvis använda sig av den 
anonymitet som internet erbjuder för att dölja sin verkliga 
ålder. Det är en lätt uppgift för en person som vill utnyttja 
ett barn att göra det då barnet känner respekt, tillgivenhet 
och hungrar efter positiv uppmärksamhet. Förövaren är 
ofta en person som offret litar på, gillar eller vill attrahera. 

Maktutövandet kan basera sig på att 
kringskära barnets alternativ 
Maktutövandet i ett utnyttjande förhållande är oftare 
positivt än negativt, tvingande fysiskt våld. Förövarens 
makt kan också basera sig på att personen kringskär 
barnets alternativ, så att barnet måste underställa sig 
utnyttjandet för att undvika en situation som hen upplever 
som outhärdlig. Det kan handla om information som har 
delgetts i förtroende, eller intimt bildmaterial där förövaren 
kontrollerar huruvida materialet kommer ut i offentligheten 
eller når barnets närmaste. 

En chat-kontakt som börjat med nyfikenhet eller attraktion 
till en främmande nätkontakt, och intima fotografier eller 
en bildkontakt som har delats utan eftertanke, kan för 
barnets del i värsta fall leda till en mardröm som räcker i 
många år. Det är svårt för barnet att hitta en utväg ur en 
situation som hen upplever sig skyldig till. 

Förövaren försöker normalisera sitt agerande  
Att förse ett barn med pornografi eller bilder på över-
grepp på andra barn är ett brott och kan vara en del av 

processen att förbereda utnyttjandet. Med hjälp av bilder 
eller videosnuttar kan förövaren försöka påverka barnet 
och normalisera tanken på sexuellt umgänge mellan ett 
barn och en vuxen. 

Det kan vara omöjligt för barnet att förstå motpartens 
kriminella agerande, eftersom barnet saknar förutsättningar 
att utvärdera på vilket sätt ett snedvridet förhållande är 

• Hur har den teknologiska utvecklingen förändrat 
möjligheterna att försöka utnyttja barn sexuellt? 

• Vilka är de orsaker som kan leda till att ett barn 
”fastnar”? 

• Hur skiljer sig förberedandet av sexuellt utnyttjan-
de av barn från sådana sexuella kontakter vars mål 
är en annan vuxen människa? 

? Fundera på 
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Case: Provfotograferingen

14-åriga Kaarina lärde känna Kalle på ett 
webbforum. Kalle hade skickat Kaarina ett 
meddelande där han skrev att han hade lagt 
märke till de bilder hon nyligen hade laddat 
upp på webbplatsen. Bilderna hade fantastiska 
färger och belysningen var också lyckad, skrev 
Kalle, och nämnde att Kaarina var vackert 
brunbränd och leende. Kaarina var själv nöjd 
med bilderna som tagits under familjens resa 
till Teneriffa. Hon hade ändå inte trott att bil-
derna var så lyckade att också vilt främmande 
människor skulle lägga märke till dem. 

Kaarina svarade nyfiket på Kalles artiga med-
delande. Kanske Kalle själv var intresserad 
av fotografering? Några meddelanden senare 
visade det sig att Kalle var frilansjournalist och 
letade efter nya modeller till sin portfolio. Han 
undrade också ifall Kaarina skulle vara intres-
serad av att agera modell. Kaarina var mycket 
tagen av Kalles förslag. Hon tyckte inte precis 
att hon var vacker – för att inte tala om att hon 
skulle se sig själv som fotomodell. Kalle inty-
gade dock att Kaarina verkligen hade ”något 
speciellt”. När Kalle sedan föreslog att göra 
testbilder med webbkameran gick Kaarina med 
på det utan att tveka. Även om Kaarina tyckte 
att det kändes konstigt att det skulle tas bilder 

också i den där bikinin från Teneriffa och i 
lustiga ställningar, täcktes hon inte ifrågasätta 
Kalles yrkeskunskap. När Kalle sedan föreslog 
att Kaarina skulle ta av sig bikinin började hon 
bli misstänksam. Modeller uppträdde ju aldrig 
spritt språngande nakna. 

Kaarina skickade ett chatmeddelande till Kalle 
där hon skrev att hon inte ville bli fotograferad 
naken, Kalle skickade henne några bikinibilder 
tagna med webbkameran. Kaarina blev för-
skräckt: på bilderna såg hennes poserande på 
något sätt fult och obscent ut – det var något 
helt annat än hon vad hade tänkt sig. Vissa av 
bilderna var också annorlunda och manipule-
rade på något sätt, även om de såg fullständigt 
äkta ut. Kalle hotade att skicka bilderna till 
Kaarinas föräldrar och sprida dem på nätet, 
ifall Kaarina inte gick med på Kalles övriga 
förslag. 

Kaarina kände att hon var fången i en fälla. 
När hon tänkte på mammas och pappas reak-
tioner inför hennes dumma beteende kände 
hon besvikelse, skam och skräck. Kaarina 
skrev omgående till Kalle att hon skulle gå med 
på de nakenbilder som han krävde, förutsatt 
att det var säkert att allt skulle förbli hemligt.  
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8. Förebyggande
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8. Ett barn har sällan förmåga att förstå övergrepp 
och handlingar vars mål är utnyttjande. Det 
vore viktigt att tala också om de negativa 
aspekterna med internet med barn och unga 
på ett direkt och ärligt sätt, utan att skrämma 
upp dem i onödan. 

Barn behöver information om sina egna rättigheter och 
styrka att hålla fast vid dem både i den fysiska världen och 
på internet. Unga kan sinsemellan skämta om pedofiler, 
men ser det inte som en reell risk att själv råka ut för 
att en vuxen, eller en ung person som är betydligt äldre 
än de själva, närmar sig med sexuella avsikter. Även om 
interaktionen tydligt uppfyller brottskriterierna har barnet 
sällan förmåga att förstå relationens utnyttjande karaktär 
och sin egen ställning som offer. 

Trygghetsfostran är en del av barnets 
livsbalans
Den trygghetsfostran som är en del av skolornas och 
daghemmens verksamhet erbjuder en betydande möjlighet 
att förbättra barnens förmåga att hävda sina egna gränser 
och rättigheter, både i den fysiska omgivningen och på 
internet. Det centrala målet med trygghetsfostran är att 
i enlighet med individens åldersnivå utveckla barnets och 
den unga personens självkänsla och -förtroende, förmåga 
att bättre försvara sig, identifiera riskabla situationer 
och lära ut skyddande tillvägagångssätt (se Brusila, 
Hyvärinen m.fl. 2009, 126-139). Målet med trygghets- 
och sexualfostran är bland annat att få barnet att inse 
hur unik hen är och följa sin egen vilja och mognad. Att 
uppskatta sig själv och att respektera både sin egen och 

andras integritet är en central del av sexualfostran. 
Man kan stärka barnets trygghetsfärdigheter också via 
hobbyverksamhet.

Tala öppet, skräms inte  
Det är viktigt att tala också om nätets negativa aspekter 
med barn och unga på ett direkt och ärligt sätt, utan att 
skrämma upp dem i onödan. Information om hur man 
ska agera i situationer som man uppfattar som konstiga 
eller misstänkta ger styrka att agera säkert. Barnet kan 
till exempel tycka att det är konstigt att en person som 
framställer sig som jämnårig inte verkar förstå uttryck 
som är allmänna bland barn, eller envist försöker få privat 
information om barnet och hans eller hennes liv. 

Skuldbelägg inte barnet
En negativ inställning till internet och ett överdrivet be-
gränsande av nätanvändningen – och att använda hotet om 
det som straff – leder lätt till att barnet inte vill eller inte 
vågar ty sig till sina föräldrar då det skulle finnas orsak. 
Det ska vara tillåtet att berätta om tråkigheter och dåliga 
upplevelser på nätet utan att det leder till att barnet straffas 
eller skuldbeläggs. Att kommunicera på nätet är en viktig 
aspekt av det sociala livet för ungdomar, och ett hot om 
att begränsa nätanvändningen hindrar den unga att berätta 
om problematiska situationer. 

Det är den vuxnas uppgift att påminna den unga nätan-
vändaren om att det kan vara omöjligt att senare få bort 
bilder som en gång har laddats upp på nätet. Bilder och 
videor kan börja leva sitt eget liv via kopior och laddningar. 
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Gör polisanmälan 
Personer som med sexuella anspelningar försöker kontakta 
barn strävar ofta efter att nå många barn samtidigt. Förutom 
att försvara barnets egna rättigheter måste man också 
ta ansvar för andra barns säkerhet. Man bör polisanmäla 
personer som försöker etablera sexuell kontakt. 

Stöd för vuxna som känner sexuellt intresse 
för barn  
Det måste också finnas stöd för vuxna som känner sexuellt 
intresse gentemot barn. Om man blir utestängd från 
samhället på grund av att man upplever sig annorlunda, blir 
behovet av kontakt med likasinnade lätt större. Ett felaktigt 
riktat stöd och uppmuntran i grupper med likasinnade som 
känner sexuellt intresse för barn kan förstärka känslan av 
berättigande och öka risken att personen själv begår ett 
sexualbrott riktat mot barn. En person som attraheras av 
barn kan agera ansvarsfullt genom att söka hjälp för att 
kontrollera sitt beteende och avhålla sig från att begå brott.

• Vilka färdigheter behöver barnet för att själv 
kunna försvara sig gentemot försök till sexuellt 
utnyttjande?

• Vilka möjligheter har yrkesmänniskor att 
förebygga sexuellt utnyttjande av barn?

• Var hittar man stöd och material för yrkesmän-
niskor? 

? Fundera på
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• han eller hon uttrycker sig som en ungdom, 

men det emellanåt dyker upp ord som låter 
som en vuxens

• personen börjar ställa detaljerade frågor om 
sexualitet samt om och om igen återkommer 
till frågor om pittens storlek, sprutande sper-
ma, avsugningar eller att hur fuktig snippan 
är

• personen i översvallande ordalag berömmer 
den ungas mognad, intellekt, mod och duktig-
het

• en person som på nätet framställer sig som 
flicka skryter med sin sexighet, skickar na-
kenbilder eller bilder på sitt könsorgan eller 
skryter med hur många avsugningar hon har 
gett

• en person som presenterar sig som flicka är 
betydligt mer intresserad av pojkens penis än 
av att träffas över en kopp kaffe och en glass

• en äldre flicka eller pojke (t.ex. en 
17–20-åring) visar intresse för en väldigt ung 
person (t.ex. för en 13–15-åring)

• personen i dagar och veckor upprätthåller en 
diskussion som hela tiden börjar från början 
och på något sätt känns tom 

• personen lockar den unga till en bil eller en 
lägenhet

• personen vill ha den ungas bild, telefonnum-
mer, adress eller en nakenbild

• personen vill skicka ett par tior för att den 
unga har varit så modig 

• personen vädjar till den ungas medkänsla eller 
skapar dåligt samvete så fort den unga inte vill 
skicka bilder, ge sitt nummer eller tala om sex 
eller könsorgan 

• den unga känner att han eller hon inte kan bli 
av med nätkontakten, utan att personen håller 
den unga ”på kroken” på olika sätt 

Den unga bör förhålla sig misstänk-
samt till ett nätbekants motiv då 

Brusila, Hyvärinen m.fl. (2009, 144): Eikö se kuulu kenellekään? Rohkene kohdata seksuaalisesti kaltoinkohdeltu 
nuori. Helsingfors. Väestöliitto
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9. Att bli avslöjad
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Internetrelaterat sexuellt utnyttjande av barn 
avslöjas ofta i samband med en nationell eller 
internationell polisutredning. Barn berättar 
fortfarande alltför sällan själva om övergrepp. 
I samband med ett fall uppdagas ofta många 
andra brott.

Bildmaterial och nätdiskussioner som eventuellt hittas på 
den brottsmisstänkta personens dator kan bevisa utförda 
sexualbrott. Det är alltid skäl att utreda eventuella andra 
sexualbrott mot barn ifall det finns tvivelaktigt eller olagligt 
material på en beslagtagen maskin. Då en person misstänks 
för innehav eller spridning av material som visar övergrepp 
måste man likaså utreda eventuella tecken på sexuellt 
utnyttjande – antingen i nära relationer eller på nätet.  

9. Bildmaterial kan bespara barnet frågor
Genom att beakta bevis i utredningen är det möjligt att 
bespara barnet sådana frågor som bildmaterialet ger entydiga 
svar på. Vid behov måste man snabbt få tag på innehållet 
på datorer och kameror innan vetskapen om misstankar 
når personer som eventuellt är delaktiga. ”Nytt” material 
som är självproducerat eller som man fått via nätverk kan 
innehålla den pusselbit som fattats för att man ska kunna 
identifiera de barn som förekommer i materialet, antingen 
i Finland eller någon annanstans i världen. 

Bildmaterialet måste analyseras på rätt sätt och information 
om nya bilder eller utredda fall ska finnas tillhanda också för 
internationellt polissamarbete. Det kan pågå utredningar 
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gällande samma bilder i något annat land för att identifiera 
barnen som utsatts för övergrepp. Det är viktigt att utbyta 
information systematiskt, så att resurserna inom det 
internationella samarbetet utnyttjas så effektivt som möjligt. 

Skuld och skam försvårar avslöjanden  
Det kan vara svårt eller till och med omöjligt för ett barn 
att berätta om det övergrepp hen varit med om. Orsaken 
kan vara skam, skuldkänslor eller rädsla för anklagelser, 
rädsla för att frågan blir bortviftad eller att myndigheterna 
överreagerar, lojalitet gentemot förövaren, att vilja skydda 
föräldrarna eller helt enkelt oförståelse. Barnet har kanske 
inte ens ord eller förmåga att beskriva sina upplevelser. 
En annan orsak att inte ta upp frågan kan vara att man 
är rädd för en utredning, för en rättsprocess eller för att 
barnskyddet ska kopplas in. Det kan vara svårt för pojkar 
att berätta om sexualbrott på grund av olika myter och 
föreställningar om pojkars mod och förmåga att försvara 
sig, vilket samtidigt kan leda till att övergreppen inte tas 
på tillräckligt stort allvar. Offret kan också på grund av 
upplevda krav på snällhet försöka undvika att orsaka sina 
vårdnadshavare oro, besvikelse eller förvirring, eller att 
sätta yrkesmänniskor och förövare i en svår position. 

Avslöjandet av övergrepp är en traumatisk 
upplevelse
Det är traumatiskt för ett barn som har utsatts för sexu-
albrott att övergreppet eller bildmaterial som bevisar det 
skedda avslöjas. När föräldrarna får veta om händelserna 

• Varför kan det vara svårt för ett barn att 
berätta om övergrepp?

• Vilka faktorer kan göra det lättare för 
barnet att berätta om övergrepp eller 
försök till utnyttjande? 

? Fundera på

och de börjar utredas av myndigheterna kan barnet bli 
lamslaget av rädsla, skuld och skam samt en känsla av att 
man själv bär ansvar för det skedda. Barnet förmår inte 
nödvändigtvis se sig själv som ett offer för sexualbrott. 
En medveten eller omedveten försvarsmetod kan vara att 
förneka alla händelser.
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Case: 14-åringens vittnesmål avslöjade  
en man som samlat hundratals bilder
En polisanstalt i norra Finland utredde ett fall 
där man i samband med en husrannsakan hos 
en 40-årig man hittade tusentals bilder och 
videofilmer som kunde kategoriseras som så 
kallad barnpornografi på hans dator. Förutom 
bildmaterial fanns ett flertal chatdiskussioner 
mellan mannen och ett antal finska pojkar som 
var yngre än 16 år sparade på datorn. Innehåll-
et i meddelandena var starkt sexuellt, och det 
fanns också bilder på könsorgan som pojkarna 
tagit på sig själva och skickat till mannen på 
hans begäran och delvis mot betalning. 

En av pojkarna bodde i huvudstadsregionen 
och polisdistriktet som undersökte fallet bad 
om handräckning av en polisinrättning i södra 
Finland för att förhöra pojken och hans föräld-
rar i egenskap av målsägande i fallet. 

När pojken kom in på förhör tillsammans med 
sin pappa ville han förutom om det aktuella fal-
let också berätta om ett annat liknande fall, där 
den misstänkte mannen bodde i Mellersta Fin-
land. Det blev klart att pojken hade lärt känna 

?

en signatur som senare sig visade vara en över 
50-årig man. Mannen lyckades locka pojken 
att visa sitt könsorgan via en webbkamera 
och till slut till och med att träffas fysiskt. Det 
här skedde under sportlovet, då pojken ensam 
reste till sina morföräldrar i Mellersta Finland. 
Mannen råkade bo bara några kilometer från 
pojkens morföräldrar, vilket gjorde det lätt att 
arrangera ett möte i mannens lägenhet. 

Under det videoinspelade hörandet berättade 
pojken hur mannen i sin lägenhet hade rört vid 
pojkens könsorgan och filmat tafsandet med 
sin mobilkamera. 

Det gjordes en brottsanmälan vid polisin-
rättningen på den aktuella händelseorten i 
Mellersta Finland. I samband med en senare 
husrannsakan hittade man i den 50-åriga 
mannens dator hundratals filer som kunde 
klassas som barnporr, av samma sort som de 
man hittat i undersökningen som utfördes av 
polisinrättningen i norra Finland. 
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10. Att stöda barnet
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Det är smärtsamt att utsättas för sexuella 
övergrepp. Utnyttjandet utsätter barnet för 
ytterst allvarliga följder. 

Att utsättas för sexuella övergrepp är en smärtsam upple-
velse, vars inverkan på individens framtida liv beror på den 
subjektiva upplevelsen. Vissa barn klarar av svåra traumatiska 
upplevelser bra, medan andra blir svårt traumatiserade 
av ett övergrepp som utifrån eller kategoriserat av en 
utomstående verkar rätt lindrigt. Det är väldigt vanligt 
att de skador som sexuella övergrepp orsakar behandlas 
och blir fullt synliga först i senare livsskeden.

Fysiskt våld avgör inte hur allvarligt 
övergreppet är
Sexuellt utnyttjande av barn handlar aldrig endast om den 
fysiska upplevelsen, utan om en snedvriden relation och 
ett bredare svek mot barnets tillit. Man kan inte avgöra hur 
allvarligt övergreppet är genom att se på graden av fysiskt 
våld eller, vid fallet med övergrepp via internet, huruvida 
en fysisk kontakt har genomförts. Ett övergrepp som är 
maskerat med kärlek, godhet, tillit och omsorg kan vara 
svårare att hantera än en gärning som inbegripit fysiskt våld, 
där det är lättare att förstå att det som sker är fel. 

Vetskapen om att bildmaterialet har spritts 
lägger sten på bördan
Sexuella övergrepp kan utsätta barnet för allvarliga följder 
under gärningens gång, senare i barndomen och under 
resten av livet ifall de inte behandlas på ett adekvat sätt. 
Att med berått mod filma eller fotografera sexualbrott och 

10. sprida materialet på nätet gör problemet mer mångbottnat. 
Bildmaterialet kopieras, konsumeras och sparas på nätet 
i oändlighet utan att man kan kontrollera det. Vetskapen 
om att bildmaterialet existerar, att det har spridits via 
offentliga medier och att det har använts för att tillfredsställa 
oräkneliga människors sexuella behov är en betydande 
ytterligare börda för barnet. Det här måste beaktas både 
då man utreder brottet och då man hjälper barnet. 

Barnet behöver allt stöd de närstående kan ge
För att kunna hantera det skedda är det viktigt att få 
möjlighet att behandla övergreppen. Om barnet eller 
den unga personen berättar om otrevliga upplevelser, 
måste man omedelbart få barnet att förstå att hen gjort 
rätt som berättat om det skedda, och att den som har 
utfört handlingen har gjort fel. Man måste alltid förhålla 
sig allvarligt till det som barnet berättar. Anteckningar 
om det barnet berättar görs med de ord barnet själv 
använder. Det är av stor betydelse huruvida barnet har 
stöd av föräldrar, andra närstående eller yrkespersoner 
i den psykiska tillfrisknings- och läkningsprocessen. Det 
är viktigt att från första början se till barnets behov av 
hjälp, både vad gäller tiden under rättsprocessen, under 
stödprocessen och återhämtningen samt efteråt.

Man bör undvika ytterligare traumatisering i 
förhören
Polisen måste filma förhör med personer som är yngre än 
15 år. I sådana fall är det viktigt att se till att man använder 
inspelningsutrustningen finkänsligt. Det är särskilt viktigt 
att beakta barnets upplevelser i sådana fall då dokumen-
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terandet av sexualbrottet med hjälp av en kamera eller 
webbkamera har varit en central del av hur sexualbrottet 
har genomförts. Man ska i mån av möjlighet undvika att i 
onödan ytterligare traumatisera barnet då man filmar och 
bandar barnet eller barnets intervjuer. 

Att visa äkta omsorg och lyssna gör störst 
nytta
Sexuellt ofredande och utnyttjande av barn väcker många 
känslor hos yrkesfolk, i vissa fall också avståndstagande och 
misstro. Yrkespersonen kan få en känsla av att hen inte 
klarar av att hjälpa den som fallit offer för ett sexualbrott. 
En yrkesperson behöver ändå inte vara en specialist med 
terapeututbildning. Ofta kan mänsklig interaktion, att någon 
tar tag i situationen, äkta omsorg och att någon lyssnar 
hjälpa barnet att hantera det som hen varit med om. Varje 
enskilt respektfullt och närvarande möte är terapeutiskt 
och stöder den som blivit utsatt för sexualbrott. 

• Hur kan du i din professionella roll stöda ett barn 
som blivit utsatt för sexualbrott? 

• Vad innebär det för barnet och hans eller hennes 
närstående att det sexuella utnyttjandet har 
filmats eller fotograferats och spridits via internet 
i stunden och senare i livet? 

? Fundera på
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Modell för bemötande? 5. Ifall det handlar om ett övergrepp eller en 
våldtäkt som skett alldeles nyligen ska du ta 
kontakt med polisen och vid behov föra bar-
net till en jourpoliklinik för undersökningar. 
Polisen tar vid behov kontakt med socialvår-
den för att utreda barnets trygghet. 

6.  Informera barnets vårdnadshavare. Om den 
som misstänks för övergreppet är en familje-
medlem bör du ringa polisen eller en socialar-
betare i det område där barnet bor. 

7.  Du kan konsultera till exempel en socialarbe-
tare eller polisen. Gör en barnskyddsanmälan 
till en socialarbetare i barnets eget område 
och brottsanmälan till polisen (BskL 25§) .

8. Bli inte ensam med ärendet. Agera i enlighet 
med krisplanen på din arbetsplats. 

9. Se till att du själv orkar. Sök vid behov sam-
talsstöd via företagshälsovården. 

Barnet kan själv berätta om sina upplevelser 
av sexuellt ofredande eller så kan barnets upp-
trädande väcka oro. Berätta för barnet om din 
oro, fråga om något har hänt och om du kan 
hjälpa. 

1.  Håll dig lugn, lyssna och ta det barnet berät-
tar på allvar. Tacka barnet för det förtroende 
barnet har visat dig. 

2. Upspmuntra barnet att berätta så mycket 
som möjligt utan att pressa barnet. 

3. Var uppmärksam på att barnets uppträdan-
de och berättelse kan vara ologiska i förhål-
lande till det som skett, till och med förvir-
rade. Hjälp barnet att berätta, använd korta 
och enkla frågor. Styr inte. 

4. Gör ordagranna anteckningar, skriv upp 
dina frågor och iakttagelser, också vad gäller 
ickeverbal kommunikation. Berätta för bar-
net att anteckningarna är till för att informa-
tionen ska bli rätt. 
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11.

internetrelaterat sexuellt
utnyttjande av barn

Yrkesmänniskans roll i
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11. Yrkesmänniskor inom olika branscher som 
arbetar med barn 
Personal inom hälso- och sjukvården, socialtjänsten, 
förskoleverksamhet och undervisning, ungdomsarbete, 
församlingsanställda, frivilliga som arbetar med ungdomar 
osv.

• Att se och höra barnets oro. 

• Att göra en barnskydds- och brottsanmälan. Avsikten är 
att utreda om det barn (och hans eller hennes familj) som 
är föremål för oron är i behov av stöd. En misstanke om 
övergrepp är en tillräcklig grund för att göra en anmälan. 

• Stöda barn som är i behov av hjälp. 

Barnskyddsmyndigheterna
• Skyldighet att göra brottsanmälan. 

• Se till att barnet får adekvat vård, stöd och hjälp under 
hela utredningsprocessen och också efteråt. 

• Att förstå de digitala mediernas roll i barnets upplevelser 
och ta det i beaktande både under utredningen och vad 
gäller stödet till barnet.

• Att ge polisen möjlighet att ta tillvara eventuella indicier 
eller bevismaterial om sexuellt utnyttjande av barn 
på hemdatorn innan man berättar för de berörda om 
misstankarna. 

• Att ge hjälp och stöd också då brottskriterierna inte 
uppfylls. 

internetrelaterat sexuellt

• Att hjälpa och stöda även offrets familj. 

Polisen
• Att objektivt utreda ifall brott har begåtts. 

• Utreda brottet och händelseförloppet. 

• Göra en barnskyddsanmälan. 

• Att beakta bildmaterial eller meddelanden som bevisar 
sexualbrott som entydigt bevismaterial, vilket innebär 
att man kan bespara barnet att återberätta det skedda. 

• Att beakta olagligt eller misstänkt bildmaterial på barn 
som hittas i hemdatorer eller kameror som eventuella 
tecken på andra sexualbrott mot barn, antingen i Finland 
eller annanstans. 

• Olagligt eller misstänkt nytt bildmaterial på barn som 
hittas i hemdatorer utvidgar undersökningen från lokal 
till internationell nivå oberoende av om det handlar om 
finländska eller utländska barn. 

• Bildmaterialet måste analyseras på tillbörligt sätt och 
information om nya bilder eller utredda fall ska utbytas 
inom det internationella polissamarbetet. Målet ska vara 
att identifiera barn som fallit offer för sexualbrott och 
se till att de får hjälp. 

Åklagaren
• Besluta om att väcka åtal. 
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• Att beakta bildmaterial eller meddelanden som bevisar 
sexualbrott som entydigt bevismaterial, vilket innebär 
att man kan bespara barnet att återberätta det skedda. 

• Att förstå de digitala mediernas roll i barnets upplevelse.

• Beakta att barnets tidigare sexuella erfarenheter med 
jämnåriga eller barnets tidigare upplevelser av utnyttjande 
inte minskar allvaret i det sexualbrott barnet har utsatts 
för.

Domstolen
• Besluta om att utfärda en dom eller inte.

• Att förstå digitala mediers roll i barnets upplevelse och 
förövarens agerande.

Brottsprocessens steg

Varje enhet ska ta fram instruktioner 
gällande sina tillvägagångssätt och 
ansvarsområden. 
• Vem i arbetsgemenskapen gör barnskydds- och brotts-

anmälan?

• Vem är i kontakt med barnets vårdnadshavare?

• Till vilken instans kan man hänvisa barnets närstående 
för att de ska få stöd?

• Vem har huvudansvar för att barnets sak avancerar och 
barnet får stöd?

• Vem stöder arbetstagarna när det gäller att hantera 
utmanande känslor? 

Brottsanmälan

Förunder-
sökning 

Förundersökningen 
avslutas

Åtalet läggs ned 

Ingen dom

Straffet verkställs

Brusila, Hyvärinen m.fl. (2009, 105): Eikö se kuulu kenellekään? Rohkene kohdata 
seksuaalisesti kaltoinkohdeltu nuori. Helsingfors. Väestöliitto

< Offret och barnskyddet

< Åklagaren

< Åklagaren

< Domstolen

<  Polisen

Överklagan till 
hovrätten

Dom

Rättegång

Åtal

Åtalsprövning
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Ifall arbetet kontinuerligt ”spiller över” utanför arbetstid och 
på lediga dagar blir det svårare att återhämta sig och avklä 
sig arbetsrollen. Arbetstagaren bör se till att han eller hon 
kan utnyttja fritiden på ett meningsfullt sätt för att orka. 

.

Det lönar sig för barnskyddets socialarbetare att ta reda 
på vem på den egna orten som har specialkunnande om 
vård av sexuellt utnyttjade barn och deras närstående. 
Om den här formen av kunskap eller tjänster saknas på 
den egna orten bör man utreda var kommunen kan köpa 
sådana tjänster. 

Stöd för yrkespersoner
Att hantera svåra och traumatiska ämnen och människoöden 
ställer särskilda krav på yrkesfolk när det gäller det egna 
orkandet. Sexuellt våld och utnyttjande av barn åskådliggör 
på ett konkret sätt det faktum att ondska och övergrepp 
existerar. Att möta ett barn som har blivit utsatt för sexuella 
övergrepp påverkar yrkespersonen på ett annat plan än 
om man läser nyheter om sexuellt våld eller hör talas om 
det. I sådana fall kan man ta avstånd till det i förhållande till 
sitt eget liv. För arbetstagaren är det viktigt att identifiera, 
tillåta och hantera känslor som uppstår i arbetet för att 
själv orka och kunna bemöta barnet på ett professionellt 
och empatiskt sätt.

Att låta bli att hantera känslorna kan leda till 
att man blir utbränd
Man kan hantera känslor som uppkommit i arbetshand-
ledning med det egna teamet eller med sina kollegor. Att 
inte behandla känslorna kan leda till bristande empati, 
oetiskt arbetssätt, ställföreträdande traumatisering eller 
utbrändhet. Det är bra att minska mängden övertid och 
göra skillnad på arbete och fritid, så att arbetsrelaterade 
frågor inte spiller över på fritiden i form av ångestladdade 
tankar. 

• Hur kan jag i min egen yrkesroll främja att barns 
rättigheter verkställs?

• Hur kan man säkerställa att det tvärsektoriella 
arbetet och informationsutbytet fungerar då man 
utreder sexuellt utnyttjande av barn?

• Hur kan jag undvika att barnet blir traumatiserat 
på nytt?

• Hur ser jag till att jag själv mår bra? 

? Fundera på
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INSTANSER FÖR FORTSATT VÅRD OCH SAMARBETE VID SEXUELLT UTNYTTJANDE 
Ta reda på kontaktuppgifter till aktörer för fortsatt vård och samarbete i din egen kommun och skriv upp dem här.

Barnskyddsanmälan (under tjänstetid):

Barnskyddsanmälan (utanför tjänstetid):

Polis:

Hälsocentral:

Sjukhus:

Familjerådgivning:

Ungdomspsykiatrisk poliklinik:

Krisstöd:

Annat:



12. Sexuellt utnyttjande är 

hela familjen
en kris för 
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Då ett barn har utsatts för ett sexualbrott 
och det avslöjas innebär det en kris också för 
barnets familj och närstående. Liksom barnet 
måste också de få stöd för att klara sig och 
kunna stöda barnet som blivit sexuellt utnyttjat. 

Oftast kommer vetskapen om händelserna som en fullständig 
överraskning för familjen. Föräldrarnas initiala reaktion kan 
vara stark och till och med fördömande gentemot barnet. 
Det kan vara svårt för föräldern att gestalta barnets roll 
som offer, speciellt ifall man har bristande kunskap om de 
risker som är förknippade med internet. För att kunna 
stöda barnet måste fostraren förstå att barnet inte är 
skyldigt till brottet som begåtts mot honom eller henne.  

Övervakade förhållanden är inte alltid trygga
Det sexuella övergreppet kan ha skett i barnets nära 
förhållanden, sådana förhållanden som man har antagit är 
tillitsfulla och trygga. Sexualbrott som utförs via internet 
sker ofta i förhållanden som upplevs som trygga, medan 
barnet och även familjen är hemma. Den trygghet som de 
övervakade förhållandena ger kan visa sig vara en chimär. 
Ofta vet föräldrarna inte om att barnet har blivit utsatt för 
ett övergrepp förrän polisen kontaktar dem. Föräldrarna 
är rådvilla, eftersom allt har verkat vara bra med barnet. 
Föräldrarna har utgått från att barnet skulle berätta ifall 
något var fel. Det har inte nödvändigtvis uppdagats något 
avvikande i skolgången. 
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Också de närstående behöver tid att 
återhämta sig
Under den initiala chocken kan en människa inhämta bara 
väldigt litet information i taget. De närstående vill oftast 
veta vad som kommer att hända i följande skede, vad de 
som föräldrar borde eller inte borde göra. Barnets föräldrar 
kan också behöva tillfällig sjukledighet från jobbet. I sådana 
fall kan man be dem ta kontakt med hälsocentralen eller 
företagshälsovården. Många närstående är bekymrade 
över hur de ska kunna hjälpa och stöda det barn som fallit 

? Fundera på

• Hur kan man hjälpa de närstående så att de kan 
stöda ett barn som fallit offer för sexualbrott? 

• Hur ska man agera i en situation där föräldrarna 
inte klarar av att stöda barnet tillräckligt? 

• Information och stöd för närstående

Information och stöd för närstående

• Broschyren ”Sinulle läheinen, kun nuori on 
kokenut seksuaalista kaltoinkohtelua” (en 
broschyr för närstående till unga som blivit 
utsatta för sexuella övergrepp utgiven av 
Väestöliitto rf)

• Häftet ”Du har varit med om en uppskakande 
händelse” (Finland Röda Kors)

• Käytännön oikeusopas väkivaltarikoksen 
uhrille (En praktisk guide riktad till offer för 
våldsbrott utgiven av Föreningen för mental 
hälsa i Finland och Brottsofferjouren 2007).

• Nationella kristelefonen: 010 195 202

• Brottsofferjourens telefonnummer: 020 316 
116

• ”Eikö se kuulu kenellekään? Rohkene kohda-
ta seksuaalisesti kaltoinkohdeltu nuori.” (en 
bok om att bemöta unga som blivit utsatta för 
sexuella övergrepp, Väestöliitto)

• www.vaestoliitto.fi

• www.tukinet.net

• www.tukinainen.fi

• Barnskyddet i den egna kommunen
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13. Föräldrar och internet 

En del föräldrar kan utan uppsåt kränka sitt 
barns rätt till privatliv och kan till och med 
utsätta dem för risker.  

Småbarnsföräldrar söker socialt kamratstöd på nätet 
för att orka med föräldraskapet. Inlägg av privat natur 
som rör barn och delats öppet på internet är bestående 
information som andra användare kan utnyttja för sina 
egna ändamål. Likaså kan gulliga bilder från familjealbum 
som delas offentligt användas i helt andra sammanhang och 
kopieras för att spridas också i grupper för personer som 
känner sexuell dragning till barn. Barnen kan vara tvungna 
att leva med det här också i vuxen ålder. 

Förberedandet att utnyttja barn kan också 
indirekt riktas mot föräldrarna
Det är svårt att nå små barn på internet. Däremot kan 
förövaren förbereda övergreppet mot barnet genom att 
indirekt rikta sig till föräldrarna. Genom att bygga upp ett 

förtroende till dem kan den som ämnar utsätta barn för 
övergrepp få kontakt med barnet i den fysiska världen. 
Alternativt kan personen få föräldern att dela med sig 
av bildmaterial på barnet, och ibland till och med utsätta 
barnet för sexuella handlingar.  
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Sexuellt utnyttjande av barn handlar aldrig 
endast om den fysiska upplevelsen, utan om 
ett bredare svek mot barnets tillit och en 
snedvriden relation.  

• Man kan inte avgöra hur allvarligt övergreppet är genom att 
se på graden av fysiskt våld, eller då det gäller övergrepp 
via internet, huruvida en fysisk kontakt har genomförts. 

• Lagen, moralen och barnets rättigheter är fullt giltiga 
också på nätet.

• Barn behöver information om sina egna rättigheter och 
styrka att hålla fast vid dem både i den fysiska världen 
och på internet. 

• För dem som attraheras av barn erbjuder teknologin en 
kanal att producera, konsumera och dela bildmaterial där 
barn utnyttjas sexuellt, knyta kontakter till likasinnade, 
samt sträva efter att upprätta en direkt kontakt till barn 
på internet. På samma sätt ger teknologin polisen nya 
möjligheter att nå förövare som gjort sig skyldiga till 
sexualbrott mot barn. 

 

Inget bildmaterial utan offer 
• Att konsumera bildmaterial på barn som utnyttjas sexuellt 

är inte ”offerlöst” ens då konsumenten inte själv gör sig 
skyldig till det fysiska övergreppet. Bildmaterialet innebär 
alltid en ärekränkning mot barnet, och kränker samtidigt 
också offrets rätt till privatliv samt sexuella rättigheter. 
Efterfrågan på olagligt bildmaterial ökar behovet att produ-
cera mer – antingen åt sig själv eller åt andra konsumenter 
enligt behov. 

• Särskilt 13–17-åriga pojkar och flickor får sexuellt laddade 
meddelanden och förslag av vuxna och okända personer 
som är äldre än de själva. Oftast upplever de det som 
störande och kan avvisa närmandena. Målet med kontakten 
kan vara att utnyttja barnet sexuellt, antingen på nätet 
eller i den fysiska världen, och ofta också att komma över 
bildmaterial eller upprätta en länk via webbkamera. Skam, 
rädsla och skuldkänslor för den egna medverkan kan leda 
till att barnet går med på motpartens krav. 

• Barnet måste ha ”tillåtelse” att berätta om möjliga händelser 
som hen har upplevt som underliga eller förvirrande, utan 
att följden för barnet blir förebråelser eller orimliga straff 
relaterade till nätanvändningen. 

• Barnet förstår inte nödvändigtvis interaktionens brottsliga, 
utnyttjande och skadliga natur. Känslan av rädsla, skuld och 
skam samt det upplevda ansvaret för sin egen delaktighet 
i händelserna kan vara lamslående. Barnets behov av stöd 
måste beaktas i alla skeden av brottsutredningen, rättegången 
och därefter. Skadligheten och behovet av hjälp beror inte 
på huruvida brottet verkställs eller inte. 

• För det sexuellt utnyttjade barnet kan det mest traumatiska 
vara att bildmaterialet överhuvudtaget existerar och att 
man är tvungen att erkänna det. Då materialet kopieras och 
sparas sprids det på internet utan att någon kan kontrollera 
eller slutgiltigt radera det. 

• Det krävs inget tekniskt kunnande för att förstå och stöda 
barnets behov av hjälp. Det är möjligt för experter från olika 
branscher att förebygga och upptäcka sexuellt utnyttjande 
av barn, samt verka för barnets bästa i sin yrkesroll. 
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Risken att också andra barn utsatts för brott 
måste beaktas i utredningen 
• Då sexuellt utnyttjande misstänks eller utreds, måste man 

vara medveten om att det också kan existera bildmaterial 
på utnyttjandet, eller material som tyder på att också andra 
barn utsatts för brott. Dessutom kan det finnas kontakter på 
nätet. Polisen måste ha en möjlighet att ta tillvara innehållet på 
datorer och kameror innan informationen om misstankarna 
når dem som möjligtvis är inblandade. 

• Det bildmaterial som upptagits i samband med utnyttjandet 
ska användas som entydigt bevis på sexualbrott mot barn. 
Barnet ska besparas frågor som bildmaterialet i sig ger svar på. 

• Man måste vara särskilt uppmärksam när det gäller an-
vändningen av kameror och annan inbandningsapparatur i 
sådana fall då dokumenterandet av sexualbrottet har spelat 
en central roll. Då man filmar eller på andra sätt bandar 
in intervjuer med barnet måste man undvika att i onödan 
traumatisera barnet på nytt. 

• ”Nytt” material som är självproducerat eller som man 
fått via nätverk kan innehålla den pusselbit som fattats för 
att man ska kunna identifiera de barn som förekommer 
i materialet, antingen i Finland eller någon annanstans i 
världen. Bildmaterialet måste analyseras på rätt sätt, och 
information om nya bilder eller utredda fall ska utbytas 
inom det internationella polissamarbetet. 

• Informationen om att barnet utsatts för ett sexualbrott 
kommer oftast som en överraskning för hela familjen. 
Föräldrarnas initiala reaktion kan vara stark och till och med 

fördömande gentemot barnet. De har inte en uppfattning 
om vad sexuellt utnyttjande via digitala medier innebär, 
och då kan det i början vara svårt att se barnet som ett 
offer för sexualbrott. 

• Ansvaret för det sexuella övergreppet mot barn ligger alltid 
hos förövaren – även i sådana fall då barnen eller ungdomarna 
själva antagit en sexuellt laddad och experimentell ton i 
kommunikationen. Att barnet möjligtvis själv deltagit aktivt 
och saknat förmågan att förstå relationens utnyttjande 
och brottsliga karaktär minskar inte allvaret i det skedda. 

• En person som attraheras av barn kan agera ansvarsfullt 
genom att söka hjälp för att kontrollera sitt beteende 
och avhålla sig från att begå brott. Ett professionellt och 
lättillgängligt stöd är en väsentlig del av förebyggandet, och 
det måste finnas tillgängligt i hela landet. n antaa vastaukset. 

Mer information, hjälp och stöd
Polisen

Virtuella närpolisen 

Rädda Barnen rf 

Väestöliitto

Barnskyddet i den egna 
kommunen 

Våldtäktskriscentralen 
Tukinainen

Brottsofferjouren, RIKU 

Vårdcentralen

Skolhälsovårdaren

Ungdomspsykiatriska 
polikliniken

Mentalvårdsbyrån

Pojkarnas hus

Flickhusen

Familjerådgivningen

Krisjouren för unga

Familjerådgivningscentralen, 
Finlands evangelisk-lutherska 
kyrka 

www.tukinet.net (på finska)
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15.  Lagstiftning

Finlands lagstiftning finns tillgänglig i databasen FINLEX 
(http://www.finlex.fi/sv/) i uppdaterad och aktuell form. 
Lagarna nedan gäller situationen år 2014. Kontrollera 
den lagstiftningsmässiga definitionen för den lagparagraf 
du behöver via databasen FINLEX http://www.finlex.
fi/sv/laki/ajantasa/

Brottslagens 20. kapitel – OM SEXUALBROTT
Våldtäkt 

(Brottslagen 20. kapitlet 1 §)  

https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1889/18890039001#L20

Den som genom våld på person eller med hot om sådant våld 
tvingar någon till samlag ska för våldtäkt dömas till fängelse i minst 
ett och högst sex år.

För våldtäkt ska också den dömas som genom att utnyttja att 
någon till följd av medvetslöshet, sjukdom, funktionsnedsättning, 
rädsla eller något annat hjälplöst tillstånd inte kan försvara sig eller 
förmår utforma eller uttrycka sin vilja, har samlag med honom eller 
henne. (13.5.2011/495)

Försök är straffbart.

Grov våldtäkt 
(Brottslagen 20. kapitlet 2 §)  

https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1889/18890039001#L20

Om vid våldtäkt

1) någon orsakas svår kroppsskada, en allvarlig sjukdom eller försätts 
i livshotande läge,

2) brottet begås av flera eller genom brottet orsakas synnerligen 
kännbart psykiskt eller fysiskt lidande,

3) brottet begås mot ett barn som är under arton år,

4) brottet begås på ett synnerligen rått, grymt eller förnedrande 
sätt eller

5) används skjut- eller eggvapen eller något annat livsfarligt hjälpmedel 
eller annars hotas med allvarligt våld,

och våldtäkten även bedömd som en helhet är grov, ska gärningsman-
nen för grov våldtäkt dömas till fängelse i minst två och högst tio år.

Försök är straffbart.

Sexuellt utnyttjande 
(Brottslagen 20. kapitlet 5 §) 

https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1889/18890039001#L20

Den som genom att utnyttja sin ställning förmår en person som

1) är under aderton år och i en skola eller annan inrättning står under 
gärningsmannens bestämmanderätt eller övervakning eller i något 
annat därmed jämförbart underordnat förhållande till gärningsmannen,
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15. 2) är under aderton år och vars förmåga att självständigt besluta 
om sitt sexuella beteende på grund av hans eller hennes omognad 
samt åldersskillnaden mellan parterna är väsentligt svagare än 
gärningsmannens, genom att grovt missbruka dennas omogenhet,

3) vårdas på ett sjukhus eller en annan inrättning och på grund av 
sjukdom, funktionsnedsättning eller något annat svaghetstillstånd 
har en väsentligt nedsatt förmåga att försvara sig eller utforma eller 
uttrycka sin vilja, eller 

4) är synnerligen beroende av gärningsmannen, som grovt missbrukar 
beroendeställningen,

till samlag eller att företa eller underkasta sig någon annan sexuell 
handling som väsentligt kränker hans eller hennes sexuella självbes-
tämmanderätt, skall för sexuellt utnyttjande dömas till böter eller 
fängelse i högst fyra år.

2 mom. har upphävts genom L 13.5.2011/495.  

Försök är straffbart.

Sexuellt utnyttjande av barn 
(Brottslagen 20. kapitlet 6 §)  

https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1889/18890039001#L20

Den som genom beröring eller på något annat sätt utsätter ett barn 
som är under 16 år för en sexuell handling som är ägnad att skada 
barnets utveckling eller förmår barnet att företa en sådan handling, 
ska för sexuellt utnyttjande av barn dömas till fängelse i minst fyra 
månader och högst fyra år.

För sexuellt utnyttjande av barn döms också den som har samlag 
med ett barn som inte har fyllt 16 år, om inte brottet bedömt som 
en helhet är grovt på det sätt som avses i 7 § 1 mom. För sexuellt 
utnyttjande av barn döms dessutom den som handlar på ett sätt 
som avses i 1 mom. eller ovan i detta moment med ett barn som 
har fyllt 16 men inte 18 år, om gärningsmannen är barnets förälder 
eller står i en ställning till barnet som motsvarar en förälders och 
bor i samma hushåll som barnet.

Försök är straffbart.

Grovt sexuellt utnyttjande av barnö 
(Brottslagen 20. kapitlet 7 §)   

https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1889/18890039001#L20

Om

1) gärningsmannen har samlag med ett barn som inte har fyllt 16 
år eller, i ett fall som avses i 6 § 2 mom., med ett barn som har fyllt 
16 men inte 18 år, eller

2) vid sexuellt utnyttjande av barn

a) brottet begås mot ett barn vars ålder eller utvecklingsnivå är 
sådan att brottet är ägnat att orsaka barnet synnerlig skada,

b) brottet begås på ett synnerligen förödmjukande sätt, eller

c) brottet är ägnat att orsaka barnet synnerlig skada på grund av 
det speciella förtroende som barnet hyser för gärningsmannen eller 
på grund av att barnet på något annat sätt står i särskilt beroende 
ställning till gärningsmannen,

och brottet även bedömt som en helhet är grovt, ska gärningsmannen 
för grovt sexuellt utnyttjande av barn dömas till fängelse i minst 
ett och högst tio år.

Försök är straffbart.

Begränsningsbestämmelse 
(Brottslagen 20. kapitlet 7 a §)  

En handling anses inte som sexuellt utnyttjande av barn eller som 
i 7 § 1 mom. 1 punkten avsett grovt sexuellt utnyttjande av barn, 
om den inte kränker den sexuella självbestämmanderätten för den 
som utsattes för handlingen och det inte råder någon stor skillnad 
i ålder samt själslig och kroppslig mognad mellan parterna.

Köp av sexuella tjänster av ung person 
(Brottslagen 20. kapitlet 8 a §) 

https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1889/18890039001#L20

Den som genom att utlova eller ge en ersättning får någon som är 
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under 18 år att ha samlag eller företa någon annan sexuell handling, 
ska för köp av sexuella tjänster av ung person dömas till böter eller 
fängelse i högst två år. (20.5.2011/540))

För köp av sexuella tjänster av ung person döms även den som 
använder i 1 mom. avsedda sexuella tjänster, för vilka någon annan 
har utlovat eller givit ersättning.

Försök är straffbart.

Lockande av barn i sexuella syften 
(Brottslagen 20. kapitlet 8 b §)   

https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1889/18890039001#L20

Den som föreslår ett möte eller andra kontakter med barn så att 
det av förslagets innehåll eller av omständigheterna annars framgår 
att syftet är att på det sätt som avses i 17 kap. 18 § 1 mom. tillverka 
bilder eller bildupptagningar som på ett sedlighetssårande sätt visar 
ett barn eller att rikta ett brott som avses i 6 eller 7 § i detta kapitel 
mot ett barn, ska för lockande av barn i sexuella syften dömas till 
böter eller fängelse i högst ett år.

Om inte strängare straff för gärningen föreskrivs någon annanstans 
i lag, döms för lockande av barn i sexuella syften också den som 
lockar en person som är under 18 år att ha samlag eller företa någon 
annan sexuell handling på ett sätt som avses i 8 a § eller uppträda i 
en anordnad pornografisk föreställning.

Försök till ett brott som avses i 2 mom. är straffbart.

Besökande av en barnpornografisk föreställning 
(Brottslagen 20. kapitlet 8 c §) 

https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1889/18890039001#L20

Den som besöker en anordnad föreställning där en person som 
inte har fyllt 18 år uppträder på ett sedlighetssårande sätt, ska för 
besökande av en barnpornografisk föreställning dömas till böter 
eller fängelse i högst två år.

Försök är straffbart.

Koppleri 
(Brottslagen 20. kapitlet 9 §)   

https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1889/18890039001#L20

Den som för att skaffa sig själv eller någon annan ekonomisk vinning

1) ordnar ett rum eller något annat ställe för samlag eller en därmed 
jämförlig sexuell handling som utförs av någon mot ersättning eller 
för en uppenbart sedlighetssårande handling som mot ersättning 
utförs av ett barn under 18 år,

2) väsentligt främjar en sådan handling genom att som en etablerad 
del av sin affärsverksamhet inkvartera någon som utför handlingen,

3) genom förmedling av kontaktuppgifter eller på annat sätt mark-
nadsför att någon utför sådana handlingar, medveten om att detta 
handlande väsentligt främjar gärningens fullbordan,

4) på annat sätt utnyttjar att någon utför sådana handlingar, eller

5) förleder någon till sådana handlingar,

ska för koppleri dömas till böter eller fängelse i högst tre år.

(19.12.2014/1177) 

Försök är straffbart.

Grovt koppleri 
(Brottslagen 20. kapitlet 9 a §)  

https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1889/18890039001#L20

Om vid koppleri

1) eftersträvas avsevärd ekonomisk vinning,

2) brottet begås särskilt planmässigt, eller

3) brottet riktar sig mot ett barn under 18 år,

och gärningen även bedömd som en helhet är grov, ska gärnings-
mannen för grovtkoppleri dömas till fängelse i minst fyra månader 
och högst sex år

(19.12.2014/1177)

Försök är straffbart.
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Definitioner 
(Brottslagen 20. kapitlet 10 § )  

https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1889/18890039001#L20

Med samlag avses i denna lag inträngande med könsorgan i en annans 
kropp eller sexuellt inträngande i en annans könsorgan eller anus 
eller tagande av en annans könsorgan i sin kropp.

Med sexuell handling avses i denna lag en gärning som har en 
väsentligt sexuell innebörd med hänsyn till gärningsmannen och 
den som gärningen riktar sig mot samt gärningsomständigheterna.)

BROTTSLAGENS 17. kapitel – OM BROTT MOT ALLMÄN 
ORDNING 
Spridning av pornografisk bild 
(Brottslagen 17. kapitlet 18 §)   

https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1889/18890039001#L17

Den som tillverkar, saluför eller till uthyrning bjuder ut eller på 
något annat sätt erbjuder eller gör tillgängliga, tillhandahåller, för 
in i eller ut ur Finland eller genom Finland till ett annat land eller på 
något annat sätt sprider verklighetsbaserade eller verklighetstrogna 
bilder eller bildupptagningar som på ett sedlighetssårande sätt visar

1) barn,

2) våld, eller

3) könsumgänge med djur,

ska för spridning av pornografisk bild dömas till böter eller fängelse 
i högst två år.

(20.5.2011/540) 

Försök är straffbart.

Vad som bestäms i 17 § 2 mom. gäller också bilder och bildupptagningar 
som avses i denna paragraf.

Som barn betraktas den som är yngre än 18 år och den vars ålder inte 
kan utredas, om det finns grundad anledning att anta att personen 
är yngre än 18 år. En bild eller bildupptagning är verklighetsbaserad 

på det sätt som avses i 1 mom. om den har tillkommit i en situation 
där ett barn varit föremål för en verklig sedlighetssårande handling, 
och verklighetstrogen om den är förvillande lik en bild eller en 
bildupptagning som framställts genom fotografering eller på mots-
varande sätt och föreställer en situation där ett barn är föremål för 
en sedlighetssårande handling. Definitionen av verklighetsbaserad 
och verklighetstrogen tillämpas på motsvarande sätt i sådana fall 
som avses i 1 mom. 2 och 3 punkten. (20.5.2011/540)

Grov spridning av barnpornografisk bild
(Brottslagen 17. kapitlet 18 a §)   

https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1889/18890039001#L17

Om vid spridning av barnpornografisk bild

1) det barn som skildras är särskilt ungt,

2) bilden också skildrar grovt våld eller synnerligen förnedrande 
behandling av barnet,

3) brottet begås särskilt planmässigt, eller

4) brottet begås som ett led i en i 6 kap. 5 § 2 mom. avsedd organiserad 
kriminell sammanslutnings verksamhet, (8.5.2015/564)

4 punkten har ändrats genom L 564/2015, som träder i kraft 1.10.2015. 
Den tidigare formen lyder:

4) brottet har begåtts som ett led i en i 1 a § 4 mom. avsedd 
organiserad kriminell sammanslutnings verksamhet,

och gärningen även bedömd som en helhet är grov, skall gärnings-
mannen för grov spridning av barnpornografisk bild dömas till fängelse 
i minst fyra månader och högst sex år.

Försök är straffbart.

Olaglig visning eller spridning av bildprogram bland 
minderåriga 
(Brottslagen 17. kapitlet 18 b §)   

https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1889/18890039001#L17

Den som för personer under 18 år
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1) i strid med vad som föreskrivs i 5 § 1 mom. i lagen om bildprogram 
(710/2011) offentligt visar eller bland dem sprider eller på annat 
sätt för dem tillhandahåller eller håller tillgängligt ett bildprogram 
som inte har klassificerats eller för vilket det inte har fastställts en 
åldersgräns på 18 år och i vilket eller i samband med vilket det inte 
finns tydliga märkningar, eller

2) i strid med förbudet i 6 § 1 mom. i den lag som nämns i 1 
punkten offentligt visar eller bland dem sprider eller på annat sätt 
för dem tillhandahåller eller håller tillgängligt ett bildprogram, vars 
åldersgräns är 18 år,

ska för olovlig visning eller spridning av bildprogram bland minderåriga 
dömas till böter eller fängelse i högst sex månader.

Innehav av barnpornografisk bild 
(Brottslagen 17. kapitlet 19 §)   

https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1889/18890039001#L24

Den som obehörigen innehar en bild eller bildupptagning som på 
ett i 18 § avsett sedlighetssårande sätt visar barn, ska för innehav av 
barnpornografisk bild dömas till böter eller fängelse i högst ett år.

För innehav av barnpornografisk bild döms också den som mot 
betalning eller annars genom avtal skaffat tillgång till en sådan bild 
eller bildupptagning som avses i 1 mom. så att den utan lagring är 
tillgänglig i hans eller hennes dator eller motsvarande tekniska 
anordning.

BROTTSLAGENS 24 kapitel – OM KRÄNKNING AV 
INTEGRITET OCH FRID SAMT OM ÄREKRÄNKNING
Spridande av information som kränker privatlivet 
(Brottslagen 24. kapitlet 8 §)   

https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1889/18890039001#L24

Den som obehörigen

1) genom ett massmedium eller

2) genom att på något annat sätt göra tillgängligt för ett stort antal 

människor

framför en uppgift, antydan eller bild som gäller någons privatliv så 
att gärningen är ägnad att orsaka skada eller lidande för den kränkte 
eller utsätta honom eller henne för missaktning, ska för spridande 
av information som kränker privatlivet dömas till böter.

Som spridande av information som kränker privatlivet anses inte 
framförande av en uppgift, antydan eller bild som gäller en sådan 
persons privatliv som verkar inom politiken, näringslivet, i en 
offentlig tjänst eller i ett offentligt uppdrag eller i något annat med 
dessa jämförbart uppdrag, om uppgiften, antydan eller bilden kan 
påverka bedömningen av personens förfarande i nämnda uppdrag 
och framförandet behövs för behandlingen av någon samhälleligt 
betydelsefull sak.

Som spridande av information som kränker privatlivet anses inte heller 
information som lämnats för att en fråga som är av vikt från allmän 
synpunkt ska kunna behandlas, om informationen med hänsyn till 
dess innehåll, andra personers rättigheter och övriga omständigheter 
inte tydligt överskrider det som kan anses som godtagbart.

Ärekränkning 
(Brottslagen 24. kapitlet 9 §)  

https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1889/18890039001#L24 

Den som

1) framför en osann uppgift eller antydan om någon så att gärningen 
är ägnad att orsaka skada eller lidande för den kränkte eller utsätta 
honom eller henne för missaktning, eller

2) på något annat än i 1 punkten avsett sätt förnedrar någon,

ska för ärekränkning dömas till böter.

För ärekränkning döms också den som framför en osann uppgift 
eller antydan om en avliden person så att gärningen är ägnad att 
orsaka lidande för en person som den avlidne stod särskilt nära.

Som ärekränkning enligt 1 mom. 2 punkten anses inte kritik som 
riktar sig mot någons förfarande inom politiken, näringslivet, i en 
offentlig tjänst eller ett offentligt uppdrag eller inom vetenskap, 
konst eller med dessa jämförbar offentlig verksamhet och som inte 
tydligt överskrider det som kan anses som godtagbart.
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Som ärekränkning anses inte heller information som lämnats för att 
en fråga som är av vikt från allmän synpunkt ska kunna behandlas, 
om informationen med hänsyn till dess innehåll, andra personers 
rättigheter och övriga omständigheter inte tydligt överskrider det 
som kan anses som godtagbart.

Grov ärekränkning 
(Brottslagen 24. kapitlet 10 §)   

https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1889/18890039001#L24

Om ärekränkning som avses i 9 § 1 mom. orsakar stort lidande 
eller särskilt stor skada, och brottet även bedömt som en helhet är 
grovt, ska gärningsmannen för grov ärekränkning dömas till böter 
eller fängelse i högst två år.

BARNSKYDDSLAGEN 
Anmälningsskyldighet
(Barnskyddslagen 5. kapitlet 25§) 

http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2007/20070417#L5P25

De som är anställda eller innehar ett förtroendeuppdrag hos 

1) social- och hälsovården och barndagvården,

2) undervisningsväsendet,

3) ungdomsväsendet,

4) polisväsendet,

5) Brottspåföljdsmyndigheten,

6) brand- och räddningsväsendet,

7) en producent av socialservice, barndagvård eller hälso- och 
sjukvårdstjänster,

8) en undervisnings- eller utbildningsanordnare,

9) en församling eller något annat religiöst samfund,

10) en förläggning eller flyktingsluss som avses i 3 § i lagen om 
mottagande av personer som söker internationellt skydd (746/2011),

11) en enhet som bedriver nödcentralsverksamhet,

12) en enhet som ordnar morgon- och eftermiddagsverksamhet 
för skolelever,

13) Tullen,

14) gränsbevakningsväsendet, eller

15) utsökningsmyndigheten

eller de som utför motsvarande uppgifter i uppdragsförhållanden eller 
som självständiga yrkesutövare samt alla yrkesutbildade personer 
inom hälso- och sjukvården är skyldiga att utan dröjsmål och trots 
sekretessbestämmelserna göra en anmälan till det organ som ansvarar 
för socialvården i kommunen, om de i sin uppgift fått kännedom om 
ett barn för vars del behovet av vård och omsorg, omständigheter 
som äventyrar barnets utveckling eller barnets eget beteende kräver 
att behovet av barnskydd utreds.

Även andra personer än de som avses i 1 mom. kan göra en sådan 
anmälan, utan hinder av de sekretessbestämmelser som eventuellt 
gäller dem.

De personer som avses i 1 mom. är skyldiga att trots sekretess-
bestämmelserna göra en anmälan till polisen, när de på grund av 
omständigheter som de har fått kännedom om i sin uppgift har skäl 
att misstänka att ett barn utsatts för

1) en gärning som är straffbar som sexualbrott enligt 20 kap. i 
strafflagen (39/1889), eller

2) en gärning som är straffbar som brott mot liv och hälsa enligt 
21 kap. i strafflagen och vars föreskrivna maximistraff är fängelse 
i minst två år.

(30.12.2014/1302)

Oberoende av vad som bestäms i 1 och 3 mom. gäller det som 
särskilt bestäms eller föreskrivs om tystnadsplikten i anslutning till 
bikt eller annan själavård. (20.5.2011/542)

Personerna på bilderna i broschyren har ingen koppling vare sig till fallen som presenteras eller sexuellt utnyttjande.
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