
NÄR DIN SEXUELLA
SJÄLVBESTÄMMANDERÄTT HAR 

KRÄNKTS



Om du nyligen har blivit våldtagen eller 
utsatts för annat sexuellt våld eller 
utnyttjande

• Tvätta dig inte och byt inte kläder

•    Uppsök läkare även om du inte har några 
     synliga skador

•    Ring Våldtäktskriscentralen Tukinainens 
     avgiftsfria journummer under jourtid

 -du kan kontakta oss anonymtl 
         -samtalet är konfidentiellt
 -du bestämmer själv om du vill göra en  
           polisanmälan efter att du fått information   
           om den

• Kontakta polisen

• Var inte ensam med din upplevelse – våga 
berätta om den för någon närstående



Sexualbrott har många namn

Sexualbrott innebär en kränkning av en persons 
sexuella självbestämmanderätt.

I kapitel 20 i strafflagen definieras alla sexualbrott 
och deras rekvisit.

En våldtäkt identifieras inte enbart på fysiskt våld 
eller hot om fysiskt våld.

En våldtäkt kan också ske utan våld och den vållar 
inte nödvändigtvis fysiska skador för offret. Att 
utnyttja någon till följd av medvetslöshet, 
sjukdom, funktionsnedsättning, rädsla eller något 
annat hjälplöst tillstånd hör också till de rekvisit 
för våldtäkt som avses i lagen. I dessa situationer 
kan offret ofta inte försvara sig eller uttrycka sin 
vilja.

I vissa fall talar man om sexuellt utnyttjande när 
gärningen har begåtts genom att förövaren 
utnyttjat sin ställning, till exempel förmått offret 
att företa eller underkasta sig en sexuell handling 
genom att missbruka offrets omognad eller 
beroende av förövaren.

Sexuellt våld eller utnyttjande är inte sex utan en 
kränkning av den sexuella 
självbestämmanderätten.



Sexuellt våld

Sexuellt våld orsakar en traumatisk kris som är 
ett kraftigt psykiskt och fysiskt stresstillstånd. 
Det påverkar på många sätt uppfattningarna om 
den egna personen, andra människor och världen. 
Även trygghetskänslan och förmågan att lita på 
andra kan skadas.

Det är viktigt att myndighetspersoner såsom 
läkare informeras om rädslor och andra psykiska 
följder



Kränkning av den sexuella självbestäm-
manderätten orsakar vanligtvis 
traumatiska stressymtom

• Återupplevandesymtom, med levande eller  
  okontrollerade minnesbilder av 
  våldsupplevelsen eller delar av den. 
  Mardrömmar på natten är också vanligt.

• Undvikandesymtom, då den som utsatts för våld 
  på alla sätt undviker att tänka på och minnas det   
  som hänt och de känslor som händelsen väckte.
  Personen kan känna sig avtrubbad. Händelsen  
  känns varken självupplevd eller verklig.

• Arousalsymtom visar sig som fysiska 
  upplevelser och humörsvängningar.
  Kroppen och sinnet är ständigt vaksamma
  och spända för att kunna förutse och reagera   
  på fara. Det är också typiskt med lättskrämdhet,   
  sömnstörningar och koncentrationssvårigheter.

Symtomen är en följd av en händelse som 
överskrider toleransen, inte tecken på att den som 
utsatts för våld är svag.



Det är vanligt att känna

Skam

Sexuellt våld är en avsiktlig, kränkande, 
förödmjukande och förtryckande handling. Skam 
kan förhindra att man berättar om sin upplevelse 
och söker hjälp. Det är dock alltid förövaren som 
ska känna skamkänslor, inte den som blivit utsatt 
för våld.

Skuld

Många som utsatts för sexuellt våld känner skuld 
och tar på sig ansvaret för det som hänt. Det är 
dock alltid förövaren som bär ansvaret för 
sexuellt våld, inte den som blivit utsatt för det.

Rädsla och otrygghet

Kränkning av den sexuella 
självbestämmanderätten orsakar ofta djup 
hjälplöshet eller till och med dödsångest.
Efter det inträffade kan ångestkänslorna försvåra 
funktionsförmågan i vardagen. Sådant som 
påminner om upplevelsen kan oväntat väcka 
ångest och panik. Det kan också vara svårt att lita 
på sig själv och andra människor.



Självförakt

Våldsupplevelsen kan väcka självförakt. Det kan 
vara svårt att se sig själv i spegeln. Kroppen kan 
kännas smutsig och kräva att man tvättar sig 
upprepade gånger. Med krishjälp och genom att 
bearbeta sina upplevelser är det dock möjligt att 
hitta en positiv relation till sig själv.

Hat

Det kan vara svårt att känna hat direkt efter 
upplevelsen. Senare kan man få hatkänslor mot 
sig själv, sina närstående och förövaren. Hat kan 
uppträda som bitterhet, ilska eller raseri. Det är 
förståeligt och rätt att vara arg när
man har råkat ut för orättvisa.

Sorg
Sorg är en följd av de förändringar och förluster 
som orsakats av den våldsupplevelse som kränkt 
sexualiteten. Känslan av sorg kan komma med 
fördröjning, men sorgen är nödvändig för att man 
ska kunna bearbeta upplevelsen och återhämta sig.



För närstående

Att falla offer för sexuellt våld eller sexuellt 
utnyttjande är inte ett eget val.

En kränkning av den personliga integriteten 
påverkar livet på många sätt för den som utsatts 
för kränkningen.

Stöd från de närstående är viktigt för att den som 
blivit utsatt för sexuellt våld i lugn och ro ska 
kunna bearbeta sin upplevelse och börja 
återhämta sig.

En närstående kan visa sitt stöd genom att vara 
närvarande, lyssna, tro på vad offret säger, hjälpa 
till med praktiska frågor och uppmuntra offret till 
att söka hjälp.

Det som hänt kan inte göras ogjort, men en 
närstående kan hjälpa offret för sexualbrott att 
klara av sin upplevelse.

Även närstående kan behöva stöd. Man behöver 
inte klara sig själv.



Våga söka hjälp

Det är ofta svårt att tala om kränkningar av den 
sexuella självbestämmanderätten och det kan 
kännas övermäktigt att söka hjälp.

Man vill helst förtränga de svåra upplevelserna 
och inte tänka mer på dem. Undvikande kan göra 
att man mår bättre tillfälligt, men att våga berätta 
om det som hänt hjälper en att återhämta sig.

Man kan börja med att bearbeta sin 
upplevelse genom att våga tala med någon pålitlig 
närstående.

Den som utsatts för sexuellt våld har rätt till 
professionell hjälp, som ofta är en väsentlig del av 
återhämtningen.

Man behöver inte vara ensam med de känslor och 
tankar som väcks av sexuellt våld. Det är viktigt 
att komma ihåg att det är möjligt att återhämta sig 
från våldsupplevelsen.



Juridiskt stöd finns tillgängligt

Man behöver inte ta sig igenom rättsprocessen ensam. 
Kostnadsfri juridisk hjälp finns att tillgå.

Offret har rätt till en rättvis rättegång och en 
ändamålsenlig, respektfull behandling.

Det finns många möjligheter att underlätta den 
rättsliga ställningen för offer för sexualbrott. Syftet 
med dem är att säkerställa att offrets rättsskydd 
förverkligas.

Ett offer för sexualbrott har alltid möjlighet att 
avgiftsfritt få juridisk rådgivning i sitt ärende redan 
innan polisanmälan görs, i alla skeden av 
rättsprocessen och även om hen inte ens gör en 
polisanmälan.

Offret har rätt att få ett avgiftsfritt juridiskt 
rättegångsbiträde redan till förundersökningen av 
brottet.



Nyttja dina rättigheter. De är instiftade för 
dig
Ett rättegångsbiträde kan bjudas in redan till polisens 
förhör med målsäganden (= offret).

Målsäganden har rätt att avgiftsfritt få ett 
rättegångsbiträde också till rättegången när åklagaren 
har väckt åtal och målsäganden har yrkat på straff 
för förövaren i brottsutredningen och ställer 
skadeståndskrav.

Biträdet hjälper till att driva skadeståndskrav.

Offer för sexualbrott har rätt till en stödperson som 
utöver biträdet kan fungera som praktiskt stöd under 
rättsprocessen.

För att skydda offret har man ordnat 
specialarrangemang i rättssalen, så att offret inte be-
höver möta förövaren.



Kontaktinformation

Våldtäktskriscentralen Tukinainen 
Helsingfors, Jyväskylä och Rovaniemi 
www.tukinainen.fi

Kostnadsfri krisjour
Tfn 0800 97899
Mån–tor kl. 9–15 Lör–sön kl. 15–21

Kostnadsfri juridisk rådgivning
Tfn 0800 97895
Mån–tor kl. 13–16

nettitukinainen.fi
Krishjälp, handledning och rådgivning på nätet

senjanetti.fi
Information om juridiska frågor för 
sexualbrottsoffer


