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Inledning 

Sexuella trakasserier, lockande i sexuella syften 
(grooming) och sexuellt våld som barn och unga 
utsätts för har ökat under de senaste tio åren. I 
synnerhet har det blivit vanligare i digitala me-
dier. Målsättningen med den här lägesrapporten 
är att definiera begrepp i anslutning till fenome-
net grooming, beskriva den aktuella situationen i 
Finland med tanke på temat, och mer precist öp-
pna arbetet mot lockande i sexuella syften. 

I lägesrapporten presenteras de mest centra-
la internationella förpliktelserna samt nationella 
program och strategier, som förutsätter åtgär-
der för att skydda barn och unga mot sexuellt 
våld så väl på nätet som utanför det. I Finland 

har statsförvaltningen och myndigheterna tagit 
flera beslut och åtgärdsprogram, genom vilka i 
synnerhet förebyggande arbete för att bekäm-
pa sexuellt våld som barn och unga utsätts för 
främjas. I den här lägesrapporten presenteras 
olika åtgärder och till slut öppnas centrala ut-
vecklingsbehov i anslutning till temat. 

I lägesrapporten används begrepp från ursp-
rungliga avtal, åtgärdsplaner, strategier och 
lagstiftning, fast begreppen nödvändigtvis inte 
skulle respektera barns rättigheter enligt nuva-
rande information. 
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1. Lockande i sexuella syften  
som fenomen (grooming) 

Sexuella trakasserier och lockande i sexuella syf-
ten (grooming) riktat mot barn och unga sker 
såväl ansikte mot ansikte som i digitala medier. 
Här definieras noggrannare vad lockande i se-
xuella syften innebär, hur det visar sig och vilka 
andra begrepp som centralt hör till det.  Det är 
viktigt att definiera begreppen, så att de som 
arbetar med barn och unga använder begrepp 
som respekterar barns rätt när de talar om saker. 

1.1 Vad är lockande i sexuella syften 
(grooming)? 

Sexuellt våld riktat mot barn är ett vitt begrepp 
vilket betyder alla de handlingar, som kränker ett 
barns sexuella integritet. Sexualbrottsgärningar 
kan ske både i digital miljö och ansikte mot ansik-
te. Handlingar och samtal kan vara till exempel 
att ge någon ett öknamn, blickar, gester, förslag, 
beröring eller annan handling som kan orsaka 
ångest eller kännas obehaglig för den som blir 
utsatt. Det kan vara trakasserier eller att utsät-
tas för sexuella handlingar. Det kan bestå av 
påtryckning, våldsamt tvingande eller fysisk mis-

shandel. Vid kränkning av den sexuella självbes-
tämmanderätten är det frågan om en individs 
personliga upplevelse. Även sådana handlingar 
och samtal som inte uppfyller strafflagens straf-
fkriterier, kan orsaka otrygghet eller traumatisera 
den som upplevt det. (THL 2020a.) 

Ofta har barn och unga svårt att definiera vad 
som hänt dem, om de till exempel inte känner 
igen olika former av sexuellt våld. Sexuellt våld 
som barn och unga utsätts för skiljer sig ofta från 
sexualbrottsgärningar som riktas mot vuxna. Vid 
sexuellt våld som riktas mot barn används sällan 
fysiskt våld. Den som utför handlingen använder 
i stället manipulering för att vinna barnets fört-
roende och för att dölja handlingen. (Joki-Erkkilä 
m.fl. 2019, 276.) 

Grooming betyder att locka barn eller unga i se-
xuella syften. Det är frågan om en interaktion 
och ett tillvägagångssätt, vars syfte är att rikta 
sexuellt våld mot barn eller ung och utsätta en 
minderårig att bli sexualbrottsoffer. Allmänt sett 
syftas med lockande i sexuella syften på gär-
ningsmännens olika tekniker och det beskrivs of-
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ta som en manipulativ process, vars längd kan 
variera. Det kan vara ett samtal som framskrider 
snabbt eller uppbyggnad av ett förtroende un-
der en längre tid. (Sillfors 2020, 22.) 

I strafflagens kapitel 20 (8b §) hänvisas till lockan-
de av barn i sexuella syften, vilket är ett begrepp-
suttryck som respekterar barnets rätt. Försök till 
sexuellt brott riktat mot barn eller unga är straf-
fbart. Enligt lagen är det frågan om lockande i 
sexuella syften om till exempel det förslås möte 
med barn eller annat umgänge för att göra bild-
material som bekräftar sexuellt våld riktat mot 
barn eller att utsätta barn för sexuellt våld. (SL, 
19.12.1889/39.) 

Lockande i sexuella syften kan ske både i en di-
gital verksamhetsmiljö och ansikte mot ansikte. 
Det är frågan om en manipulativ och ojämlik 
process, där en vuxen försöker skapa förtroende 
för barnet eller den unga. Genom detta förtroen-
de försöker man få barnet till synes in i ett frivilligt 
förhållande, där strävan är att utsätta barnet för 
sexuella handlingar eller sexuellt umgänge med 
en vuxen. Det kan också ta lång tid att bygga 
upp förtroendet och den som utför handlingen 
kan försöka att vinna förtroendet även i barnets 
närmaste krets. Å andra sidan kan lockande i se-
xuella syften även vara en process som framskri-
der snabbt och kontakt i digital miljö. Lockande i 
sexuella syften som sker i synnerhet i digital miljö 
ändrar ständigt form och är ett globalt problem. 
(Sillfors 2020.) 

Gärningsmännen är skickliga och kan samtidigt 
försöka nå flera barn och unga i synnerhet via 
nätet. De anpassar din verksamhet utifrån vad 
för slags barn eller ung det är frågan om och 
erbjuder dem det, som de mest saknar (t.ex. up-
pmärksamhet, beröm, nyttigheter, droger, över-
nattningsställe osv.). Innehåll av sexuell karaktär 
i samtal kan vilseleda barnets eller den ungas 
uppfattning om godkänt umgänge mellan en 
vuxen och en minderårig. Gärningsmannen kan 
också visa eller sända bilder eller videor av sexuell 

karaktär, blotta sina könsorgan via webbkamera 
eller beröra barnet/den unga på sexuellt sätt och 
sänka tröskeln till sexuell handling. Man kan för-
söka få barnet eller den unga att agera sexuellt 
till exempel via webbkamera eller sända bilder 
eller videor på sig själv. Eventuell utpressning 
och hot kan höra till processen med att locka. 
Det är ofta svårt att bryta sig loss från situatio-
nen, för barnet eller den unga känner skam och 
skuld över det som hänt, så tröskeln att berätta 
eller söka hjälp är hög. Ansvaret ligger ändå alltid 
hos gärningsmannen. (Sillfors 2020, 23–24.) 

Utvecklingen av teknologin påverkar på mån-
ga sätt även det sexuella våldet som riktas mot 
barn och unga. Europeiska unionens brottsbe-
kämpande organ Europols centrum mot cyber-
brottslighet varnar för att lockande av barn i 
sexuella syften är ett allvarligt hot i hela Europa. 
Gärningsmannen möter nödvändigtvis inte bar-
net eller den unga ansikte mot ansikte, utan kan 
försöka få sexuellt material från barnet eller den 
unga eller utsätta hen för sexuellt innehåll. Barn 
pressas och lockas att själva producera bild-
eller videomaterial. Hänsyn ska tas till att bilder 
och videor som sparats eller delats via digitala 
medier lever kvar på nätet. Ur ett barns eller en 
ung persons perspektiv som utsatts för sexuellt 
våld är det särskilt traumatiserande, om bild-
eller videomaterial som bevisar sexuellt våld får 
en omfattande spridning på nätet och blir kvar 
där. (Karhu 2020, 17–19.) 

1.2 Andra begrepp i samband  
med groomingfenomenet 

I olika situationer och samband används olika 
begrepp och olika aktörer har olika begrepp i 
bruk. Till exempel i lagstiftningen och brottsrätts-
liga sammanhang talar man om sexuella över-
grepp mot barn, medan de som arbetar med 
barn och unga i stället bör använda begrepp 
som respekterar barnets rättigheter och tala om 
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sexuellt våld mot barn. (Tasa 2020, 30.) 

Begreppsapparaten i samband med sexuellt 
våld är inte entydig. I projektet “Att identifiera 
och förebygga grooming i ungdomsarbetet” 
samlades rekommendationer av användbara 
begrepp, som behandlas härnäst (se noggran-
nare Tasa 2020). Projektets samarbetspartner 
rekommenderade i handboken “Att fråga, bemö-
ta och lyssna” begreppet sexuellt våld som barn 
utsätts för (Oinas m.fl. 2020). Internationella Ecpat 
International har i samarbete med myndigheter 
och 17 organisationer utarbetat en omfattande 
terminologianvisning på engelska om sexuell 
exploatering av barn och sexuellt våld mot barn. 
De rekommenderar att begreppet “child sexual 
abuse” som kan översättas till sexuellt våld mot 
barn. (Greijer & Doek 2016.) 

Sexuella rättigheter 

Det är viktigt att de sexuella rättigheterna realise-
ras för människans välmående och för ett balan-
serat liv. De sexuella rättigheterna är mänskliga 
rättigheter som berör alla.  Alla människor oav-
sett ålder, kön, etnisk bakgrund, sexuell läggning 
eller hälsotillstånd har samma rättigheter. Var 
och en har rätt att själv bestämma över sin kropp 
och förverkliga sin sexualitet.  Var och en ska ock-
så respektera andra människors rättigheter. Se-
xualfostran främjar att barns och ungas sexuella 
rättigheter realiseras. (Sexpo 2019.) För unga kan 
egna gränser och att respektera andras gränser 
vara mer konkreta begrepp än att tala om sexu-
ell självbestämmanderätt. 

Sexuellt våld 

Sexuellt våld är ett brett begrepp. I Institutet för 
hälsa och välfärds definition av sexuellt våld är 
det frågan om kränkning av den sexuella själ-
vbestämmanderätten och integriteten. Till 
trygghetskänslan hör centralt förtroende, vilket 
överskrids i våldshandlingar. Ofta används till 

exempel begreppen sexuellt våld eller sexuellt 
utnyttjande om sexualvåld. Termerna signale-
rar att våldet skulle vara en sexuell handling eller 
upplevelse, vilket det inte är ur offrets synvinkel. 
På grund av detta är det inte rekommenderbart 
att använda dessa begrepp. (THL 2020a.) 

Bildmaterial som bevis för sexuellt våld 

På engelska rekommenderas att begreppet 
“child sexual abuse material” används (Greijer & 
Doek 2016, 38–40). På finska används begreppet 
bildmaterial som bygger på sexuellt utnyttjan-
de av barn. I bild- eller videomaterial är barnet 
eller den unga objekt för sexuellt våld och mate-
rialet är också ett bevis på sexualbrott riktat mot 
barn eller ung. I vissa sammanhang används 
begreppet barnpornografi, vilket ska undvikas, 
för det är ett uttryck som inte respekterar barnets 
rättigheter. Det är inte frågan om underhållning, 
och ett barn kan aldrig ge sitt samtycke till en vu-
xens sexuella handlingar (Vaaranen-Valkonen & 
Laitinen 2019, 351). Det är frågan om olagligt ma-
terial, där sexuellt våld riktas mot barn. 

I strafflagen kapitel 20 (8 c §) hänvisas till sed-
lighetssårande bildmaterial, där barnet (under 
18 år) de facto eller sanningsenligt är på bild 
som föremål för sedlighetssårande handling (SL 
19.19.12.1889/39). För detta rekommenderas också 
att begreppet bildmaterial som bygger på sexu-
ellt utnyttjande av barn. 

Sexuella trakasserier och antastande 

Trakasserier som riktas mot sexualitet eller kön 
kan vara blickar, gester eller förslag, vilket fö-
remålet för dessa upplever obehagliga och ån-
gestframkallande. De orsakar förvirring och rä-
dsla och påverkar negativt den egna integriteten 
och trygghetskänslan. (THL 2020a.) Med sexuella 
trakasserier avses oönskat verbalt, ickeverbalt 
eller fysiskt icke önskat beteende av sexuell na-
tur, som kränker personens psykiska eller fysis-
ka integritet. Sexuella trakasserier kan vara till 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

8 

exempel sexuellt insinuerande gester eller mi-
ner, oanständigt sätt att tala och förslag, ekivo-
ka skämt, kontaktförsök med sexuella övertoner, 
fysisk beröring eller våldtäkt eller försök till det. 
Med trakasserier skapas en hotande, fientlig, 
nedvärderande, förödmjukande och ångestfylld 
atmosfär. Sexuella trakasserier och antastande 
kan ske såväl ansikte mot ansikte som på nätet. 
(Tasa-arvo.fi 2020.) 

I strafflagens kapitel 20 (5 a §) innebär sexuellt 
antastande fysisk handling som kränker den 
sexuella självbestämmanderätten (t.ex. kläm-
mande, smekning, klappning och tafsning) (SL 
19.12.1889/39). Verbalt antastande hör inte till 
brottsrekvisitet, men det ska beaktas att det kan 
uppfylla rekvisitet för ärekränkning eller olaga 
hot. Kvinnor upplever trakasserier oftare än män. 
Utifrån materialet i jämställdhetsbarometern 
ökade kvinnokön, ung ålder, minoritetstillhörighet 
och låginkomsttagare på ett betydligt sätt risken 
för att trakasserierna hopades. I synnerhet för 
kvinnor är ung ålder en riskfaktor för sexuella tra-
kasserier. (THL 2020b.) 

Sextortion 

Med sextortion (sexual extortion) avses situatio-
ner där personen utpressas med sexuella bilder 
eller annat material. Utpressningen kan vara en 
del av till exempel en process med lockande 
i sexuella syften, då barnet eller den unga först 
lockas att sända bild- eller videomaterial av sig 
själv med sexistiska övertoner eller som är in-
tima eller blottande. Efter det kommer hot och 

utpressning om att sända mer material eller 
annars delas bilderna eller videorna i digita-
la medier till offrets närstående. Beklagligt ofta 
går man med på utpressarens krav på grund av 
skam, skuld eller rädsla. (Vaaranen-Valkonen & 
Laitinen 2019, 350.) 

Sexting 

Sexting (sexiga meddelanden) betyder att man 
sänder sexuella meddelanden, bilder och videor. 
Detta sker på det stora hela mellan ungdomar i 
samma ålder i samförstånd. Barn och unga ska 
ändå påminnas om, att man inte behöver gå 
med i diskussionen eller gå med på att sända 
eller ta emot bilder eller videor. Det bör läras ut 
vad som är tillåtet, vad som är skadligt och hur 
de egna gränserna fastställs. Verksamheten 
kan även bli brottslig, om bilder eller videor delas 
utan tillstånd till en tredje part eller sprids i digi-
tala medier, då det är svårt att kontrollera sprid-
ningen av dem. Det ska även beaktas, att icke-
önskad kommunikation med sexistiska övertoner 
kan vara sexuella trakasserier eller brott, om det 
riktas mot någon under 16 år. (Väestöliitto.fi 2018.) 

I media har det för spridande av sexuellt bildma-
terial använts till exempel uttrycket “hämndporr”, 
vilket enligt experter inte bör användas. Det 
är frågan om intim bild eller video, som inte är 
avsedd att delas till andra. Spridning är ett brott, 
om information som kränker privatlivet publice-
ras i digitala medier. (Vaaranen-Valkonen & Lai-
tinen 2019, 351.) 

https://V�est�liitto.fi
https://Tasa-arvo.fi
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2. Sexuella trakasserier,  
lockande i sexuella syften  
(grooming) och sexuellt  
våld – situationen i Finland. 

Sexuella trakasserier, lockande och sexuellt våld 
som barn och unga utsätts för berättas det säl-
lan om för vuxna. Således får myndigheterna 
bara kännedom om en liten del och det är svårt 
att få exakt uppgift om företeelsens utbredning. 
I Finland erhålls bland annat via enkäten Hälsa i 
skolan uppgift om hur utbrett sexuella trakasse-
rier och sexuellt våld är och det verkar ha ökat 
från tidigare. Här presenteras noggrannare re-
sultat från enkäter och utredningar om den ak-
tuella situationen i Finland. 

2.1 Resultat från enkäten Hälsa  
i skolan 

I Finland har det frågats barn och unga om se-
xuella trakasserier och sexuellt våld i den riksom-
fattande enkäten Hälsa i skolan från och med år 
2010. 

Enkäten Hälsa i skolan genomförs vartannat år. I 
enkäten Hälsa i skolan deltar: 

n	elever i grundskolans fjärde och femte klass 
n	elever i grundskolans åttonde och nionde 

klass 
n	första och andra årets studerande vid gym-

nasierna 
n	första och andra årets studerande vid yrkes-

läroanstalterna (under 21 åringar) (THL 2019.) 

I enkäten Hälsa i skolan år 2019 betonades barns 
upplevelser av våld, och över 260 000 barn och 
unga svarade på enkäten. Flickor upplevde klart 
mer sexuella trakasserier och antastande än po-
jkar. Sexuella trakasserier har länge varit allmänt, 
vilket har kommit fram i resultat från tidigare en-
käter Hälsa i skolan. Barns och ungas upplevelser 
av sexuella trakasserier är vanligare än upplevel-
ser av sexuellt våld. (THL 2019.) 
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Fyra procent av eleverna i grundskolans fjärde 
och femte klass uppgav att de blivit utsatta för 
sexuella kommentarer, förslag, meddelanden 
och visning av bildmaterial minst en gång under 
det gångna året. Sexuellt berörande och påt-
ryckning att beröra hade två procent av de som 
svarat upplevt. Mellan könen fanns inte skillnad i 
hur vanlig upplevelsen var. (THL 2019.) 

För ungdomar var frågeställningen i ämnet an-
norlunda. Av flickorna (högstadiet, gymnasiet, 
yrkesläroanstalterna) hade ungefär en tredje-
del (30–34 %) blivit utsatta för störande sexuella 
förslag, trakasserier och antastande under det 
gångna året. För pojkar var motsvarande siff-
ra 6–8 procent. Sexuellt våld hade däremot tio 
procent av flickorna upplevt och av pojkarna un-
gefär fyra procent. (THL 2019.) 

Av högstadiets flickor i åttonde och nionde klass 
som svarat på enkäten Hälsa i skolan sade drygt 
en fjärdedel att de blivit utsatta för sexuella tra-
kasserier i telefonen eller på nätet under året. I 
enkäten för två år sedan svarade betydligt färre 
flickor så, under en femtedel. Flickornas upple-
velser på gymnasiet och yrkesläroanstalterna är 
motsvarande. Vanligen har sexuella förslag eller 
antastande skett i telefonen, på internet eller på 
allmän plats. En liten del hade upplevt sexuella 
förslag och antastande i skolan. Sexuella tra-
kasserier i telefonen eller på internet hade 24–27 
procent av flickorna och 5–7 procent av pojkarna 
i grundskolan blivit utsatta för under det senaste 
året. Sexuella trakasserier på allmän plats hade 
12–18 procent av flickorna och 2–3 procent av po-
jkarna blivit utsatta för. (THL 2019.) 

Flickorna berättade oftare än pojkarna för en vu-
xen om sexuella trakasserier eller våld som de 
utsatts för. Av de flickor som svarat hade 27–36 
procent berättat för en vuxen de litar på, om vad 
de utsatts för, motsvarande siffra för pojkarna 
var 17–21 procent. Pojkar får ändå oftare än flickor 
stöd i sina upplevelser från de vuxna i skolan och 
från tjänster utanför skolan. (THL 2019.) Det är av 

största vikt att uppmuntra till att tala och söka 
hjälp, för tröskeln att tala är hög. 

2.2. Resultat från andra 
undersökningar och enkäter 

Rädda Barnen rf genomförde år 2018 en utred-
ning om sexuella trakasserier och mobbning i 
digitala medier som barn och unga blivit utsatta 
för. Det huvudsakliga resultatet var att sexuel-
la trakasserier i digitala medier enligt 12–17-åri-
ga barn och unga var tämligen vanligt. Över 30 
procent hade sett sexuella trakasserier som rik-
tats mot andra barn och unga och mobbning 
med anknytning till det i digitala medier under 
året före undersökningen. Sexuella trakasserier 
och mobbning med anknytning till det uppfattas 
vanligast som skämtande, men en betydande 
del av barnen och ungdomarna anser det vara 
kränkande. Enligt resultaten riktas sexuella tra-
kasserier mer mot flickor än pojkar. (Rädda Bar-
nen 2018.) 

Utifrån utredningen kan det konstateras, att barn 
och unga ska erbjudas kännedom om lagen och 
digitala färdigheter gällande sexuellt bildmate-
rial, innehav av det, laddning och olovlig delning 
av det. Enligt unga är det relativt vanligt att be 
om och sända bilder med sexistiska övertoner 
till jämnåriga. Detta kan leda till situationer, att 
risksituationer inte identifieras, då en vuxen ber 
om eller sänder bilder. Det ska beaktas att barn 
och unga inte så ofta berättar för vuxna om si-
na upplevelser av sexuella trakasserier, utan det 
vanligaste sättet att agera är att blockera den 
som gjort det och berätta för en kompis om sa-
ken. (Rädda Barnen 2018.) Detta stödjer resultatet 
från enkäten Hälsa i skolan, att det inte berättas 
om sexuella trakasserier och sexuellt våld för 
vuxna. 

Finlands centrum för etik inom idrotten (FCEI) 
publicerade år 2020 en undersökningsrapport 
enligt vilken var tredje idrottskvinna hade blivit 
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utsatt för sexuella trakasserier i tävlingsidrotten. 
Bland idrottsmännen hade nästan var femte bli-
vit utsatt för trakasserier.  Enligt undersökningen 
hopades trakasseriupplevelserna mest bland 
20–25-åriga idrottare. (Lahti m.fl. 2020, 1.) 

Särskilt sannolikt var det att unga kvinnor utsat-
tes för sexuella och könskopplade trakasserier. 
Den största sannolikheten att utsättas för sexu-
ella trakasserier (57 procent) var det enligt statis-
tisk prognos för 16-åriga unga kvinnor, som täv-
lade på de vuxnas landslagsnivå. Kvinnokön, ung 
ålder och tävlingar på hög nivå ökade betydligt 
risken att utsättas för sexuella trakasserier. Des-
sutom ökade riskan att utsättas för sexuella tra-
kasserier om man tillhörde en sexuell minoritet, 
språkminoritet, religiös minoritet eller etnisk mi-
noritet. Idrottare som tillhörde minoritetsgrupper 
hade utsatts betydligt mer för sexuella trakasse-
rier än andra svaranden. (Lahti m.fl. 2020, 46.) 

Enligt idrottare som deltog i undersökningen var 
de mest centrala metoderna att förebygga tra-
kasserier en öppen diskussion, ökad kännedom 
och utbildning för att identifiera trakasserier och 
bekämpa det. Rekommendationer om åtgärder 
är att förbättra bland annat kvinnornas och mi-
noriteternas ställning, göra anvisningarna syn-
liga och det förbyggande arbetet mot trakas-
serier, och ingripa i trakasserier med låg tröskel. 
(Lahti m.fl. 2020, 99.) 

2.3 Resultat från enkäter 
genomförda 2019 och 2020  
med aktörer inom ungdomsarbetet 

Sommaren 2019 genomfördes i Koordinaattis rik-
somfattande projekt Att identifiera och förebyg-
ga grooming i ungdomsarbetet en enkät bland 
yrkesfolk inom ungdomsarbete och de som ar-
betar som volontärer bland unga. Med enkäten 
samlades information och kartlades behoven 
av kunskap bland yrkesfolk i ungdomsarbetet 
och volontärerna, vilket gällde förebyggande av 

lockande i sexuella syften och sexuellt våld som 
barn och unga utsätts för. (Oinas m.fl. 2019.) 

Enkäten besvarades av 456 ungdomsarbeta-
re eller volontärer i kommuner, organisationer 
och församlingar. Den största delen av de som 
svarade arbetade med 13–17-åriga ungdomar. 
Flest svar kom från områdena Nyland och Norra 
Österbotten. Det framgick av enkäten, att i ung-
domsarbetet behövs kunskap och utbildning om 
sexuellt lockande (grooming) av barn och unga 
och, hur saken förs på tal och diskuteras med 
barn och unga, och hur identifieras barn och un-
ga som är i riskzonen. Dessutom behövdes infor-
mation om lagstiftningen om sexualbrott och oli-
ka former av sexuella trakasserier, lockande och 
sexuellt våld som sker i digitala medier. (Oinas 
m.fl. 2019.) 

Av de svarande, yrkesverksamma inom ung-
domsarbete och volontärer hade 60 % (269 sva-
rande) i sitt arbete mött barn och unga, som har 
utsatts för lockande i sexuella syften och sexuellt 
våld såväl i digital miljö som ansikte mot ansikte. 
Vanligen berättade de som arbetade med unga 
att den unga utsatts för antydningar om sexuali-
tet och kön, kommentarer, ropande, icke önskade 
meddelanden (texter med sexistiska övertoner, 
bild- och videomaterial) eller begäran att sända 
bild eller video av sig själv. (Oinas m.fl. 2019) 

Upplevelserna av lockande i sexuella syften och 
sexuellt våld som unga berättade om, kan kom-
ma fram i många olika situationer, även ovän-
tat. Utifrån svaren i enkäten är den förklarande 
faktorn till att tala om saken ungas förtroende-
fulla relation med en vuxen, som man berättar 
om saken för. Man berättar inte lätt för en vuxen 
om ämnet på grund av rädsla, skam eller känsla 
av skuld. Lokaliteter för ungdomar kan upplevas 
som trygga plaster att ta upp saken i antingen 
på tu man hand, eller att man talar om saken 
ungdomar emellan, då även ungdomsarbetare 
får veta om saken. Unga berättar om sina er-
farenheter även via hjälpande chat-tjänst och i 
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tjänster i andra social medier, där unga och ung-
domsarbetare möts. (Oinas m.fl. 2019.) 

Det framgick av Koordinaattis enkät att ung-
domsarbetare har brist på fungerande arbets-
redskap och metoder, med vilka de kan behand-
la saker kopplade till lockande i sexuella syften 
och sexuellt våld som unga utsätts för. De har 
inte tillräckligt med kunskap om teman kopp-
lade till sexuellt våld för att föra det på tal med 
barn och unga. De som svarade berättade om 
behovet att få information och bekräfta det eg-
na kunnandet i digitala kunskaper om kroppslig 
identitet, kännedom om lagstiftningen om sexu-
albrott och former av lockande i sexuella syften 
och sexuellt våld som sker i digitala medier. (Oi-
nas m.fl. 2019.) 

I första hand önskades på basis av enkäten en 
handbok som publiceras på nätet och korta ut-
bildningar. Utbildningarna arrangerades i sa-
marbete med samarbetspartner i projektet 
Identifiera och förebygga grooming i ungdom-
sarbetet och regionförvaltningsverken. (Oinas 
m.fl. 2019.) I den riksomfattande utbildningstur-
nén nåddes cirka 1150 personer både ansikte mot 
ansikte och på nätet. Förutom utbildningarna 
finns inspelningarna från webbinarierna och po-
dcastsändningarna tillgängliga för alla på nätet 
även efter projektet. 

I projektet publicerades en handbok och ett 
täckande materialpaket som stöd i arbetet för 
de som arbetar med unga. Att fråga, bemöta 
och lyssna – en handbok om att förebygga groo-
ming och sexuellt våld i ungdomsarbetet finns 
som nätpublikation och tryckt (Oinas m.fl. 2020). 
Metoder, handböcker, nättjänster och annat 
material producerat av olika aktörer samlades i 
publikationen Materiaalivinkit-Materialtips (Ma-
teriaalivinkit-Materialtips 2020). 

Enkäten 2020 Hur framgår lockande 
i sexuella syften (grooming) och 
sexuellt våld i ungdomsarbetet? 

År 2020 genomförde Koordinaatti en uppföljning-
senkät på föregående års kartläggning. I enkäten 
utreddes om det i ungdomsarbetarnas kunska-
per och kunskapsbehov har skett förändringar i 
jämförelse med föregående år. I enkäten utred-
des också den aktuella situationen på fältet, om 
ungdomsarbetarna i sitt arbete under det senas-
te året har mött barn och unga som utsatts för 
lockande i sexuella syften och sexuellt våld. 

Enkäten besvarades av 105 personer som arbe-
tar med unga och volontärer. Huvuddelen var 
anställda i kommuner eller städer. Flest svar kom 
från områdena Nyland och Norra Österbotten. 
Den största delen av de som svarade arbetade 
med unga i 13–17-årsåldern. 

Av de som svarade hade 60 procent i sitt arbete 
under de senaste 12 månaderna mött barn och 
unga som hade utsatts för lockande i sexuel-
la syften och sexuellt våld. Av dessa uppgav 46 
procent att de unga utsatts för det i digital webb-
miljö, 29 procent ansikte mot ansikte och resten 
både i digital webbmiljö och ansikte mot ansik-
te. Lockande i sexuella syften och sexuellt våld 
som barn och unga utsatts för hade enligt de 
som svarade varit likadant som uttrycktes i den 
tidigare enkäten. I huvudsak insinuerande, kom-
mentarer och ropande sexuellt- och könsrelate-
rat, icke önskade meddelanden och begäran att 
sända bilder eller videor av sig själv. 

De som arbetar med unga och volontärer upp-
levde att ämnet är viktigt i att behandla i ung-
domsarbetet. Alla som svarade hade ändå inte 
uppgift om metoder eller material för stöd i sitt 
arbete. Av de som svarade uppgav 34 procent 
att de var av helt eller delvis av annan åsikt om 
påståenden, där det frågades om de som svara-
de kände till verktyg, metoder eller material som 
kan utnyttjas vid behandling av ämnen rörande 
lockande i sexuella syften och sexuellt våld mot 
barn och unga. De som svarade hade ändå be-
handlat teman som är centralt förknippade med 
förbyggande av sexuellt våld och lockande i se-
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xuella syften som barn och unga utsätts för. 

De populäraste ämnena som behandlats enligt 
svaren (ca=105) var sällskapande, vilket 90 pro-
cent av de som svarat berättade att de behand-
lat med unga. Efter detta var de ämnen som be-
handlats emotionella färdigheter och kroppslig 
integritet (84 %), digitala säkerhetskunskaper (81 
%), sexualitet och sex (81 %) och sexuell självbes-
tämmanderätt (80 %). De som svarat uppgav att 
de minst behandlat lagstiftning (57 %), lockan-
de i sexuella syften (64 %) och sexuellt våld (64 
%). Baserat på svaren på de öppna frågorna har 
ämnena i huvudsak behandlats i fritt formule-
rade diskussioner till exempel i ungdomslokaler, 
i individ- eller grupphandledning. En del av de 
som svarade ha arrangerat temadagar, -kvällar 
eller -veckor eller lektioner. Vid behandlingen av 
ämnena utnyttjades även spel och annat mate-
rial lite. 

Vid förebyggande av lockande i sexuella syften 
och sexuellt våld är arbetsgemenskapens stöd 
och konkreta planer viktiga. Av de som svarade 
uppgav 53 procent att arbetsgemenskapen inte 
har plan över hur lockande i sexuella syften och 
sexuellt våld förs på tal eller beaktas i verksam-
heten. Upp till 32 procent av de som svarade 
kunde inte säga om arbetsgemenskapen har en 
plan. 

I enkäten utreddes förbättringen av de svaran-
des kunskapsbehov i ämnen som gäller lockan-
de i sexuella syften och sexuellt våld. Att iden-
tifiera symptom hos barn och unga som utsatts 
för sexuellt våld valde 61 personer av olika alter-
nativ, att stödja barn och unga som utsatts för 
sexuellt våld 45 personer, och tillvägagångssätt 
att möta barn eller unga som utsatts för sexuellt 
våld 38 personer. De som svarade (ca=105) fick 
välja tre alternativ av färdigt givna ämnen. Ef-
ter dessa var sedan de populäraste ämnena att 

föra på tal och digital kunskaper om kroppslig 
integritet. Ämnena är i linje med enkäten som 
genomfördes år 2019, men att föra på tal var då 
det populäraste innehållet. 

Svaren på de öppna frågorna stödjer detta re-
sultat, för de som svarade vill stärka sitt eget kun-
nande i synnerhet i att identifiera ett barn eller en 
ung som utsatts för sexuellt våld eller lockande i 
sexuella syften, att föra saken på tal, att bemö-
ta, handleda och stödja den unga. Det behövdes 
mer information om lagstiftning, digitala kunska-
per, emotionella färdigheter och kroppslig integ-
ritet. Behovet av metoder, material och verktyg 
för stöd i arbetet kom också fram i svaren. 

2.4 Sammandrag av resultaten 

Det är svårt att ge exakta siffror på förekomsten 
av sexuella trakasserier, lockande i sexuella syf-
ten och sexuellt våld som barn och unga utsätts 
för i Finland, för bara en liten del kommer till myn-
digheternas kännedom. Det berättas oftast inte 
för vuxna om upplevelser, utan det vanligaste 
sättet att agera är att blockera personen som 
gör det eller berätta för en kompis om saken. 
Flickor upplever sexuella trakasserier och anta-
stande klart mer än pojkar. Kvinnokön, ung ålder 
och minoritetstillhörighet ökar risken att utsättas 
för sexuella trakasserier. Det är vanligast att se-
xuella trakasserier, förslag och antastande sker 
i telefonen eller på nätet. De som arbetar med 
unga möter unga som har upplevt sexuella tra-
kasserier, lockande i sexuella syften och sexuellt 
våld. Utvecklingsbehoven i kunnandet hos de 
som arbetar med unga hänför sig till att identi-
fiera ett barn eller en ung som utsatts för sexuellt 
våld eller lockande i sexuellt syften, föra saken på 
tal, möta och stödja den unga. Dessutom behövs 
information om lagstiftning, digitala kunskaper, 
emotionella färdigheter och kroppslig integritet. 
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3. Strategidokument  
och åtgärdsplan på nationell  
och internationell nivå 

Finland har förbundit sig att förebygga sexuellt 
våld riktat mot barn och unga i enlighet med in-
ternationella avtal. Här presenteras i korthet de 
viktigaste avtalen, rekommendationerna och 
strategierna. Förutom dessa fastställer Finlands 
lagstiftning vilka av de handlingar som kränker 
den sexuella självbestämmanderätten som är 
brott och därmed straffbara. 

Förenta nationernas konvention 
om barnets rättigheter 

I konventionen om barnets rättigheter (LOS, 59-
60/1991) har bestämts om skydd av barn. I en-
lighet med artikel 34 har konventionsstaterna 
åtagit sig att skydda barnet mot alla former av 
sexuellt utnyttjande och sexuella övergrepp. 
Konventionen om barnets rättigheter har komp-
letterats med tre fakultativa protokoll som alla 
gäller i Finland. Det ena protokollet gäller skydd 
av barn mot handel med barn, utnyttjande av 

barn i prostitution och i pornografiskt material, 
och det ratificerades i Finland år 2012. Det är 
frågan om statsrådets förordning om sättande 
i kraft av det fakultativa protokollet till konven-
tionen om barnets rättigheter om försäljning av 
barn, barnprostitution och barnpornografi och 
om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft 
av de bestämmelser i protokollet som hör till 
området för lagstiftningen (FördrS 41/2012). 

Europarådets konvention om skydd 
för barn mot sexuellt utnyttjande 
och sexuella övergrepp 

Konventionen (88/2011) trädde i kraft i Finland år 
2011, men om verkställandet av den har det hit-
tills inte upprättats nationell plan. Konventionen 
är även känd under namnet Lanzarotekonventio-
nen. Konventionen förutsätter att konventions-
staterna vidtar alla nödvändiga åtgärder för att 
skydda barn och förebygga allt slags sexuellt 
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utnyttjande av barn och sexuella övergrepp. I 
konventionen förbinder man sig bland annat att 
försäkra sig om att undersökning och brottspro-
cess genomförs till barnets bästa och med res-
pekt för barnets rättigheter.  Konventionen förp-
liktar Finland att utveckla sina tjänster för barn 
som utsatts för sexuellt våld och deras närmast 
anhöriga. (SopS 88/2011.) Dessutom fastställs om 
miniminormer om offrets rättigheter, stöd och 
skydd i Europaparlamentets och rådets direktiv 
(2012/29/EU) av den 25 oktober 2012 om faststäl-
lande av miniminormer för brottsoffers rättighe-
ter och för stöd till och skydd av dem samt om 
ersättande av rådets rambeslut 2001/220/RIF. 

Europarådets konvention 
om förebyggande och bekämpning 
av våld mot kvinnor och våld 
i hemmet. 

Konventionens (53/2015) syfte är att förebygga 
och avskaffa våld mot kvinnor, att skydda brott-
soffer samt att ställa förövare av våldshandlin-
gar till svars.  Konventionen är även känd under 
namnet Istanbulkonventionen. Konventionen 
har i Finland trätt i kraft år 2015 och den tillämpas 
i alla former av våld, inbegripet våld i hemmet. I 
Finland tillämpas konventionen även på män och 
pojkar som utsätts för våld i hemmet. Konventio-
nen om förebyggande och bekämpning av våld 
mot kvinnor och våld i hemmet och Europarå-
dets konvention om skydd av barn mot sexuellt 
utnyttjande och sexuella övergrepp kan ses som 
komplement till varandra. (SopS 53/2015.) 

Riksomfattande programmet 
för ungdomsarbetet och 
ungdomspolitiken 2020–2023 

Programmet har godkänts som statsrådets prin-
cipbeslut 19.12.2019. Målsättningen med det för-
valtningsövergripande programmet som god-
känns av statsrådet för en fyraårsperiod i sänder, 
är att främja de ungas uppväxt- och levnadsvill-
kor och dra riktlinjer för regeringens ungdoms-

politik. I programmet definierar regeringen mål-
sättningarna och åtgärderna i ungdomsarbetet 
och -politiken för att uppnå målen. Programmets 
huvudteman är förebyggande av utslagning av 
unga och att stärka ett betydelsefullt liv, trygghet 
och delaktighet. Rikosomfattande program-
met för ungdomsarbetet och ungdomspolitiken 
(RUNGPO) har tre ungdomspolitiska målhelheter: 
Unga har förutsättningar för en smidig vardag 
– utslagningen minskar, Unga har metoder och 
färdigheter för att delta och påverka och Unga 
litar på samhället – jämlikheten och säkerheten 
stärks. (UKM/2019/77.) 

Kompetenscentren bildar en helhet som stöder 
verkställandet av målen i det riksomfattande 
programmet för ungdomsarbetet och ungdoms-
politiken. För kompetenscentrumverksamheten 
har fastställts sex prioriterade områden genom 
vilka man främjar ett meningsfullt liv för unga 
och ungas delaktighet i samhället. Prioriterin-
garna är: ungdomsarbete i kommunen, läges-
bild och genomslag i fråga om organisationer 
på ungdomsområdet, delaktighet och påverkan, 
riktat ungdomsarbete, digitalt ungdomsarbete 
samt ungdomsarbete i skolor och läroanstalter. I 
RUNGPO finns det åtgärder i uppgifterna för kom-
petenscentren i det digitala ungdomsarbetet, 
som hör till förebyggande av lockande av barn 
och unga i sexuella syften (grooming). Åtgärden 
finns i RUNGPO Unga litar på samhället - jämlik-
heten och tryggheten stärks - under målhelhe-
ten. (Valtioneuvosto.fi 2019a.) 

En barndom utan våld -åtgärdsplan 
för förebyggande av våld mot barn 
2020–2025 

Social- och hälsovårdsministeriet har 26.11.2019 
publicerat En barndom utan våld -åtgärdsplan 
2020–2025. Den är en del av det riksomfattan-
de programmet med att främja barns och un-
gas trygghet, varav den första delen (2018) 
gäller förebyggande av olyckor och självmord. 
Åtgärdsplanens mål är att förebygga våld mot 

https://Valtioneuvosto.fi
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barn i olika uppväxtmiljöer och under olika för-
hållanden och förbättra ställningen för barn som 
våldsoffer i de nuvarande service-, vård- och 
straffsystemen. I planen behandlas även fakto-
rer som skyddar mot våld.  I publikationens kapi-
tel Sexuellt våld mot barn och unga – prevention 
och skademinimering och Sexuella trakasserier, 
grooming och sexuellt våld i digitala medier pre-
senteras noggrannare teman och de mål och 
åtgärder som hör till dessa under åren 2020– 

2025. Presentationerna baseras på forskningsrön 
och behov som kommit fram i arbetet. Vid varje 
åtgärd har ansvarig(a) och mätare satts ut. 

I publikationen En barndom utan våld finns även 
en heltäckande och omfattande tabell av inter-
nationell och nationell lagstiftning med anknyt-
ning till barns rättigheter (Korpilahti m.fl. 2019, 
106–112). I Finlands strafflag har det stadgats om 
flera straffbara sexualbrott, vars manifestations-
former är omfattande (SL, 19.12.1889/39). De som 
arbetar med barn och unga behöver ändå inte 
veta, vilken brottsrubricering det ska vara. Det 
räcker med endast brottsmisstanke och oro för 
barn eller ungdom. Polisanmälan kan göras av 
vem som helst, till exempel offret, polisen, vittne 
till brottet eller yrkesfolk. 

Europeiska unionens meddelande: 
EU:s strategi för en effektivare kamp 
mot sexuellt utnyttjande av barn 

Kommissionen lämnade som en del av EU:s 
strategi för en säkerhetsunion ett meddelande 
24.7.2020 om EU:s strategi för en effektivare kamp 

mot sexuellt utnyttjande. I Finland har inrikesmi-
nistern skickat saken för behandling och det kom 
till riksdagen 1.10.2020 för eventuella åtgärder av 
förvaltningsutskottet (Eduskunta.fi 2020). I strate-
gin betonas att kampen mot sexuellt utnyttjande 
av barn är en prioritering för EU, och Europapar-
lamentet och rådet har krävt konkreta åtgärder. 
Kommissionens strategi försöker presentera ett 
heltäckande svar för kampen mot brottslighet 
såväl på nätet som utanför det. Strategin bes-
tår av åtta motioner som har delats upp i två 
delar: implementering och utveckling av lags-
tiftningens ramverk och utveckling av åtgärder i 
brottsbekämpningen och att stärka samarbetet 
mellan alla centrala berörda parter. Kommis-
sionen beaktar att EU direktivet (2011/93/EU) om 
bekämpande av sexuella övergrepp mot barn 
ställer minimistandard, som definierar brott och 
straff för sexuella övergrepp mot barn. Det täcker 
även förebyggande arbete, brottsutredning och 
att anklaga för brott samt stöd och skydd av of-
fer. 

Europarådets rekommendation 

Europarådet har i sin rekommendation (CM/ 
Rec(2018)7) uppmanat sina medlemsstater att 
granska lagstiftningen, anvisningar och praxis, 
så att barnets rättigheter också realiseras i digi-
tala medier. Säker användning av digitala me-
dier, information om lagstiftning, respekt för and-
ras rättigheter och skydd av barn mot olämpligt 
innehåll för åldern hör hit. (COE 2018.) 

https://Eduskunta.fi
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4. Verksamhet mot lockande 
i sexuella syften 

Internationella och nationella avtal, strategier, re-
kommendationer och planer förpliktar till åtgär-
der, så att barn och unga inte skulle bli föremål 
för sexuellt våld och lockande i sexuella syften. 
Här presenteras Finlands statsförvaltnings, Euro-
paparlamentets och kommissionens, myndighe-
ters, organisationers åtgärder och projekt stödda 
av utbildningsstyrelsen och undervisnings- och 
kulturministeriet i verksamheten mot lockande i 
sexuella syften. 

4.1 Statsförvaltningens  
och myndigheternas åtgärder 

Statsförvaltningens förebyggande 
och bekämpning av sexualbrott 
-ytterligare åtgärder 2019 

År 2019 fastställde regeringen åtgärder för be-
kämpning av sexualbrott och av brottslighet 
bland personer med invandrarbakgrund. Före-
byggande och bekämpning av sexualbrott -yt-
terligare åtgärder publicerades i februari 2019 
och det innehöll allmänna åtgärder för att fö-
rebygga sexualbrott, såsom ökade resurser för 
nätpolisverksamhet och effektiviserade åtgär-

der i bruk i skolorna. Målsättningen är att barn 
och unga känner igen fenomenet grooming och 
kan agera säkert på sociala medier Dessutom 
nämns i åtgärderna uppdatering av ungdom-
sarbetarnas kunskaper om digitala och sociala 
medier och utveckling av nya verksamhetsmo-
deller. I åtgärderna är ansvariga för de olika åt-
gärderna fastställda. (Valtioneuvosto.fi 2019b.) 

Riksomfattande programmet 
för ungdomsarbetet och 
ungdomspolitiken 2020–2023 
åtgärderna 

Åtgärder med anknytning till förebyggande och 
bekämpning av sexuella trakasserier, lockande 
i sexuella syften och sexuellt våld mot barn och 
unga finns i RUNGPO under målhelheten Unga 
litar på samhället - jämlikheten och tryggheten 
stärkt - under målhelheten. 

En central prioritering är att stärka samordnin-
gen för att förhindra lockande av unga i sexu-
ella syften (grooming) på sociala medier. Som 
åtgärd grundas ett samordningsprojekt mel-
lan ministerierna för förebyggande av lockade 
av unga på sociala medier. I åtgärderna ingår 

https://Valtioneuvosto.fi
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bland annat bättre digitala kunskaper för unga 
och deras vårdnadshavare och förståelse av 
den digitala miljön, öka kunnandet med hjälp av 
mediefostran och utveckling av konkreta tillvä-
gagångssätt. Med hjälp av dess handleds och 
lärs de unga, deras föräldrar och de som arbetar 
med unga att agera säkrare, mer medvetet och 
med förståelse för de egna rättigheterna i den 
mångmediala världen. (Statsrådets principbes-
lut UKM/2019/77, 17.) 

Inom ramen för samarbetet genomförs samord-
ning av olika förvaltningsområdens åtgärder för 
att finna långsiktiga och verksamma tillväga-
gångssätt och koncept, och till stöd för att ända-
målsenligt rikta statsförvaltningens anslag. Des-
sutom erbjuds anvisningar till verksamma inom 
olika förvaltningsområden för informationsutby-
te i fall av lockande. Utvecklingsprojektet riktar 
sig till årkurs 5–6 i grundläggande utbildningen, 
med fokus på 13–16-åriga ungdomar i högstadiet. 
Undervisnings- och kulturministeriet samordnar 
projektet med IM, SHM, UBS och organisationer. 
Mätare är enkäten Hälsa i skolan (Statsrådets 
principbeslut UKM/2019/77, 17.) 

Ungas sociala kompetens och interaktions-
förmåga stärks och ingrips i mobbning, under 
-målsättningshelheten är en åtgärd att stärka 
sexualfostran för att stärka de ungas kroppsliga 
självbestämmanderätt och öka de emotionella 
färdigheterna. Fokus på unga i 12–25-årsåldern. 
Åtgärder med koppling till mobbning är ock-
så förknippade med förebyggande av lockade 
i sexuella syften och sexuellt våld, för en vanlig 
form av mobbning som unga utsätts för i digi-
tala medier är sexuella trakasserier till exempel 
i form av icke önskade meddelanden och bilder 
med sexistiska övertoner. (se THL 2019, enkäten 
Hälsa i skolan). Speciellt fokus på könsuppdelad 
mobbning och trakasserier och minoritetsgrup-
per som är i riskzonen. (Statsrådets principbeslut 
UKM/2019/77, 13–14.) 

En barndom utan våld åtgärdsplan 
2020–2025 

Social- och hälsovårdsministeriets åtgärdsplan 
publicerad 27.11.2019 innehåller 93 åtgärder för att 
förhindra våld som 0–17-åriga barn och unga ut-
sätts för. Planen täcker förebyggande av fysiskt 
och psykiskt våld, sexuellt våld och webbtrakas-
serier i olika uppväxt- och verksamhetsmiljöer. 
Centrala åtgärder för att förebygga sexuellt våld 
och lockande i sexuella syften finns i följande ka-
pitel i åtgärdsplanen. 10. Förebyggande av sexu-
ellt våld mot barn och unga och minimering av 
skadorna och 11. Sexuella trakasserier, lockande i 
sexuella syften och sexuellt våld i digitala medier. 
I dessa kapitel finns totalt 20 åtgärder, av dess 
presenteras de viktigaste sammanfattat. 

I kapitlet Sexuella trakasserier, grooming och 
sexuellt våld i digitala medier är riktlinjen att fö-
rebygga allvarliga psykiska, fysiska och sociala 
skador och traumatiska upplevelser som orsa-
kas i digitala medier och sexuella trakasserier, 
sexuellt utnyttjande och sexuellt våld som sker 
därigenom. Fortbildning arrangeras som åtgärd 
om förebyggande av sexuella trakasserier, se-
xuellt utnyttjande och sexuellt våld i digitala me-
dier som riktas mot barn. Utbildning om digita-
la kunskaper om kroppslig integritet arrangeras 
för barn och unga i den grundläggande utbild-
ningen.  Förutsättningarna utredes för att starta 
hjälptelefon för barn och unga för att anmäla 
och få hjälp i sexuella trakasserier, lockande i se-
xuella syften och sexuellt våld.  Kommer överens 
om tydlig riksomfattande samarbetspraxis att så 
snabbt som möjligt ta bort olagligt bildmaterial 
som innehåller våld som riktats mot barn från 
nätet. Dessutom försäkras att myndigheter och 
de som arbetar med barn och unga har tillräcklig 
information och resurser att ingripa i sexualbrott 
mot barn som förmedlas via nätet med hänsyn 
tagen till internationella anvisningar. (Korpilahti 
m.fl. 2019, 356–359.) 
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I kapitlet Sexuellt våld mot barn och unga – pre-
vention och skademinimering är riktlinjen att fö-
rebygga och minska skada av sexuellt våld som 
påverkar psykisk, fysisk, sexuell och reproduktiv 
hälsa. I förebyggandet av våld tas särskilt hän-
syn till barn och unga som är i en sårbar situa-
tion. Detta är till exempel barn och unga med 
funktionsnedsättningar, de som hör till etniska 
och språkliga minoriteter, de som är placerade 
utom hemmet och de som hör till sexual- och 
könsminoriteter. En central åtgärd är att utbild-
ningen utökas i teman gällande sexuellt våld och 
förebyggande av det för alla som arbetar med 
barn och unga. Kvaliteten på de somatiska jour-
mässiga undersökningarna av offer för sexu-
ellt våld förbättras och myndighetssamarbetet 
förbättras för att försäkra tillgången till vård. En 
omfattande samarbetsmodell som baseras på 
kvalitetsstandarden Barnahus skapas i Finland, 
vilket säkerställer att alla barn och unga som 
misstänks ha blivit föremål för misshandel eller 
sexuellt våld får hjälp, stöd och vård. En åtgärd är 
att även straffprocessen ändras till så barnvänlig 
som möjligt. (Korpilahti m.fl. 2019, 321–330.) 

I projektet Barnahus förankras praxis i utred-
ningsprocesser om våldsmisstankar som riktats 
mot barn och som en del i stödet och vården 
av barn som utsatts för våld. Projektet finansie-
ras av social- och hälsovårdsministeriet. Mål-
sättningen är bland annat att utveckla innehåll 
och samordna behövt stöd och vård för barn 
och familjer som upplevt våld, att säkerställa 
ett barnvänligt bemötande och utrymmen för 
alla barn som hörs i rättslig kontext, stärka yr-
kesövergripande samarbete (polis, åklagare, 
rättspsykiatriska enheter, barnskydd, somatisk 
och psykiatrisk sjukhusvård, skola, småbarnspe-
dagogik, rådgivning) och förankring av metoder-
na, påverka fördröjningen från polisanmälan till 
dom med myndighetssamarbete och att bygga 
upp webbutbildning baserad på undersökt infor-
mation tillgänglig för alla som arbetar med barn 
som det riktas våldsmisstanke om. (THL 2020c.) 

Andra publikationer och handböcker 

Planen att genomföra 
Istanbulkonventionen 2018–2021 

Social- och hälsovårdsministeriet har i decem-
ber 2017 publicerat en plan för verkställighet av 
Europarådets konvention om förebyggande och 
bekämpning av våld mot kvinnor och av våld i 
hemmet (53/2015, s.k. Istanbulkonventionen). Pla-
nen för verkställighet är för åren 2018–2021 och 
innehåller totalt 46 åtgärder som riktas mot olika 
förvaltningsområden. Målen uppnås bland an-
nat genom att utveckla samarbete, stödtjänster 
för offer och behandlingsprogram för våldsförö-
vare och genom att effektivisera datainsamling 
och statistikföring. Dessutom satsas på utbild-
ning och upplysning. (Kommissionen för bekäm-
pning av våld mot kvinnor och av våld i hemmet 
2017.) 

Handlingsprogrammet för sexuell 
hälsa och fortplantningshälsa för åren 
2014–2020 

Social- och hälsovårdsministeriets handlings-
program för sexuell hälsa och fortplantnings-
hälsa, som uppdaterades av Institutet för hälsa 
och välfärd (THL), publicerades 17.3.2014. Det in-
nehåller de nationella riktlinjerna för främjande 
av hälsa och rekommendationer till kommu-
nerna. I handlingsprogrammet presenteras fle-
ra mål och åtgärdsförslag för förebyggande av 
sexuellt våld och för att minimera dess skador. 
Utvecklingsobjekt är att införa sexualfostran i 
småbarnspedagogiken och den grundläggande 
utbildningen. I programmet betonas uppfostran 
av barn till icke-våld genom att stödja negativ 
inställning till våld och en sexuellt trygg atmosfär 
i läroanstalter, i barns och föräldrars uppfostran 
om kroppslig integritet, genom att informera om 
sexualrättigheter och genom att skydda barn 
mot skadligt innehåll i media- och nöjeskultur. 
(Klementti & Raussi-Lehto 2013.) 
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Utbildningsstyrelsens handbok för att 
förebygga och ingripa i sexuella tra-
kasserier i skolor och läroanstalter 2020 

Handboken som är publicerad av utbildningssty-
relsen tar upp att läroanstalter ska ha klara tillvä-
gagångssätt för att ingripa i sexuella trakasserier 
och dessa ska också vara tillgängliga även för 
elever och studerande. Skolor och läroanstal-
ter ska ha planer både för att skydda studeran-
de mot våld, mobbning och trakasserier och för 
likvärdighet och jämlikhet. Handboken innehåller 
också förhållningsregler för utbildningsanordna-
re, rektorer, lärare, personalen för elevhälsot-
jänster och för annan personal på läroanstalten, 
studerande och vårdnadshavare. (Laitinen m.fl. 
2020.) 

Standarderna för sexualfostran i 
Europa 2010 

Handlingen svarar på behovet gällande standar-
der för sexualfostran som framkommit i Värld-
shälsoorganisationen WHO:s område i Europa. 
Dessutom är meningen med denna handling att 
främja heltäckande sexualfostran. Handlingen 
är riktad till politiska beslutsfattare, myndigheter 
och experter inom undervisningen och hälso-
och sjukvårdssektorn. Den är publicerad i samar-
bete av Världshälsoorganisationen (WHO), regi-
onkontoret i Europa och Tysklands förbundsstats 
centrala organisation för hälsoupplysning BZgA. 
I anvisningarna finns riktlinjerna om sexualfost-
ran och kroppslig integritet från barnets födelse 
till vuxenhet. I handlingen skapas en översikt på 
tankemodell, grunder, definitioner och principer 
och dess bidragande faktorer som verkar bakom 
sexualfostran. Där presenteras det helhetsbeto-
nade vida begreppet om sexualfostran och mo-
tiveras, varför det är särskilt viktigt för barn och 
unga. Den andra delen av handlingen bildas av 
en tabell där det presenteras, vilka ämnen inom 
sexualfostran som behandlas i respektive ålder 
(Världshälsoorganisationen 2010). 

4.2 Organisationers och nätverks 
åtgärder 
Nedan en lista på STEA-understöd med ank-
nytning till förebyggande av sexuella trakasse-
rier och sexuellt våld mot barn och unga, vilka 
beviljats för år 2020 (uppgifterna insamlade från 
STEA:s nättjänst september 2020). 

Ab Det finlandssvenska 
kompetenscentret inom det sociala 
området 

n	För att skapa förutsättningar för ett ökat 
förtroende och bättre bemötande mellan 
barn/unga som upplevt sexuellt våld och 
professionella, samt utöka färdigheter för att 
förebygga, känna igen signaler på och hejda 
sexuellt våld mot barn och unga genom att 
arrangera processnätverk på svenska för 
professionella inom det sociala området. 

n	Rikstäckande 

Förbundet för mödra- och skyddshem 
rf 

n	Förebyggande av sexuellt utnyttjande av 
barn genom att stärka barnens och familjens 
kroppsliga integritet som en del av förenin-
garnas verksamhet. 

n	Rikstäckande 

EXIT – pois prostituutiosta ry 

n	För förebyggande av sexuell illabehandling 
av unga 13–29-åringar och hjälp i mötan-
de arbete med de som hamnat i sex mot 
vederlag, stödverksamhet som sker på nätet, 
frivilligverksamhet, via utbildning och infor-
mation (Nuorten Exit). 

n	Rikstäckande 
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Förbundet för mänskliga rättigheter rf 

n	Förebyggande av könsstympning av flickor 
och s.k. hedersvåld och stärkande av se-
xual- och fortplantningsrättigheter och 
självbestämmanderätt för personer med 
invandrarbakgrund. Arbetssätten är attityd-
förändrings- och kamratstödsarbete och 
påverkansarbete, utbildning och kommuni-
kation. 

n	Rikstäckande 

Kvinnohusföreningen i 
Jakobstadsnejden rf 

n	För att förebygga och minska psykisk ohälsa 
bland 13–20-åriga unga och unga vuxna som 
upplevt sexuellt våld i Jakobstad, Pedersöre, 
Larsmo och Nykarleby med hjälp av indivi-
duella stödsamtal och stödgrupper (Respect! 
2020–2022) 

n	Larsmo, Pedersöre kommun, Jakobstad, 
Nykarleby 

n	Verksamheten riktar sig till unga i åldern 
13–29 som upplevt sexuellt våld och erbjuder 
stöd i form av individuella stödsamtal, stödg-
rupper samt närståendesamtal med mål-
sättningen att skapa en trygg mötesplats, 
förebygga och minska psykisk ohälsa, hitta 
egna resurser och kunna se positivt på fram-
tiden. Samtidigt utarbetas en arbetsmodell 
för vård åt unga vid sexuella övergrepp till-
sammans med samarbetspartners i nejden. 

n	Larsmo, Pedersöre kommun, Jakobstad, 
Nykarleby 

Loisto setlementti ry 

n	För att stödja ensamma, mobbade och uts-
tötta pojkar, hjälpa pojkar som blivit utsatta 
för sexuellt våld och sexualhälsoarbete för 
pojkar i Helsingfors Poikien talo. 

n	Esbo, Helsingfors, Vanda 

n	För att minska illabehandlingen och ge stöd 
individuellt och i grupp till illabehandlade 

12–21-åriga ungdomar i digital miljö (Sua 
varten Somessa – projektet Socialt ungdom-
sarbete på sociala medier 2020–2022). 

n	Rikstäckande 

Föreningen för mental hälsa i 
Sydvästra Finland rf 

n	För att genomföra psykiskt stöd och en hjäl-
pkedja för personer över 16 år som upplevt 
sexuellt våld i Åboregionen. 

n	S:t Karins, Lundo, Virmo, Nådendal, Nousis, 
Pemar, Pargas, Pöytis, Reso, Rusko, Sagu, Åbo 

Befolkningsförbundet 

n	Du är inte ensam -helpline i kontakt med 
nättjänsten som finns för idrottsutövande 
ungdomar i coronaundantagstillstånd. 

n	Rikstäckande 
n	Grundande av en hjälpande tjänst riktad till 

idrottsutövande ungdomar och deras föräld-
rar för att minska sexuellt våld, trakasserier 
och mobbning i samarbete med Ishockey-
förbundet (Helpline 2018–2020). 

n	Rikstäckande 
n	Arbete riktat till yrkesfolk för att stärka 

3–6-åringars kroppskänsla-uppfostringskun-
nande (Barnens kroppskänseluppfostrings-
modell 2019-2021). 

n	Rikstäckande 

Tukinainen ry 

n	För sexualbrottsoffer, deras närstående och 
yrkesfolk som verkar bland dem för rättslig 
handledning och utbildning ur organi-
sationsperspektiv, påverkansarbete och 
krishjälp till offer genom individuell-, grupp-, 
nät- och telefonhjälp. 

n	Rikstäckande 
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Suufi Yhdistys ry Rädda Barnen rf 

n	För främjande av välbefinnande hos barn, 
unga och familjer med invandrarbakgrund. 
För att bekämpa sexuellt utnyttjande av 
invandrarbarn och för att förebygga det. 
För förebyggande arbete och satsning på 
klientrelation inom barnskyddet i ett så tidigt 
skede som möjligt. Målgruppen är barn, 
unga och familjer med invandrarbakgrund 
samt myndigheter. Med hjälp av utbildning 
erbjuds barnen information om kroppslig in-
tegritet, stödpersonsverksamhet och familjer 
ges familjerehabilitering. 

n	S:t Karins, Nådendal, Reso, Åbo 

Sexpo-säätiö (Sexpo-stiftelsen) 

n	För förebyggande av sexuellt våld med hjälp 
av individuellt stöd till personer, som har ökad 
risk att göra sig skyldiga till sexuellt våld riktat 
mot barn. För samordning av verksamhet av 
rikstäckande nätverk för servicehandledning. 
(Projektet SeriE 2018–2020) 

n	Esbo, Helsingfors, Grankulla, Vanda 

Pro-tukipiste ry 

n	Förverkligande av rättigheterna för män-
niskohandelsoffer i människohandel för 
sexuellt utnyttjande och i annat allvarligt 
brott kopplat till prostitutionsområdet. Verk-
samhetsformen är organisationsorienterad 
identifierings- och stödarbete och utbild-
ningar, nätverkande och påverkansarbete 
(Iris-arbete). 

n	Rikstäckande 

n	Barn får stöd i kris- och störningssituationer. 
Verksamheten utvecklar och upprätthåller 
tredje sektorns organiserade och bestående 
beredskapsarbete relaterat till barn vilket 
saknas i Finland. Verksamheten genomförs 
organisationsbaserat i samarbete med 
andra organisationer och myndigheter. 
Målgruppen för verksamheten är barn och 
barnfamiljer, frivilliga och organisationer och 
myndigheter som ansvarar för beredskap. 

n	Rikstäckande 
n	Trygga och främja barnets ställning och 

rättigheter i digitala medier (verksamheten 
Webbtips). 

n	Rikstäckande 
n	Minskning av barns och ungas särskilda 

sårbarhet i digital verksamhetsmiljö (Re-
connect - Minskning av barns och ungas 
särskilda sårbarhet i digital verksamhetsmiljö 
2019–2020). 

n	Rikstäckande 

Mödra- och skyddshemmet i Uleåborg 
rf 

n	Tjänst med låg tröskel i Uleåborgsregionen 
för personer med sexualbrottsbakgrund, po-
tentiella förövare och deras närstående för 
förebyggande och minskning av sexualbrott 
(SERITA 2020–2022). 

n	Rikstäckande 
n	Sexualrådgivning, -handledning och -upp-

lysning för alla åldrar och kön samt stöd 
för de som blivit offer för sexualbrott i norra 
Finland. Utbildning och individuellt arbete 
om sexualteman för invandrarbefolkningen. 
Sexualrådgivning/-uppfostringsutbildning 
för invandrare. Upplysningsarbete för att 
öka tryggheten för barn och unga på sociala 
medier. (TIETOISEKSI 2019–2021) 

n	Uleåborg 
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Nätverkens åtgärder 

Onlineforum riktat till unga (Nusuvefo) är grun-
dat som samarbetsnätverk för de allmännyt-
tiga organisationer som arbetar på nätet med 
unga. Nusuvefos medlemsorganisationer har 
gemensam anvisning för att gör barnskydds- 
och polisanmälan i webbarbetet. Dessutom kan 
medlemsorganisationernas anställda sända up-
pgifter till centralkriminalpolisen om det på nä-
tet framkommit sexualbrott riktat mot barn i de 
fall, där det inte finns uppgift om förövarens eller 
målsägandes bostadsort. I annat fall hänvisas 
ärendet till polisinrättningen på bostadsorten. 
(Koordinaatti.fi 2020.) 

4.3 Utbildningsstyrelsens 
specialunderstöd för 
personalfortbildning inom 
undervisningsväsendet för  
att förebygga sexualbrott 

I utbildningsstyrelsen fanns att söka specialun-
derstöd för att ordna personalfortbildning inom 
undervisningsväsendet för att motverka lockan-
de och utnyttjande av barn och unga i sexuellt 
syfte (grooming) samt för att producera därtill 
hörande stödmaterial. Statsunderstödet har vå-
ren 2109 beviljats Helsingfors stad, Lahden am-
mattikorkeakoulu Oy och Uleåborgs stad samt 
Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi 
tillsammans med HY+. Utbildningsstyrelsen sva-
rar för att på nationell nivå samordna materialet 
som projekten framställer för att undvika över-
lappningar. 

Syftet med specialunderstödet som nu bevil-
jats är att stöda skolor och läroanstalter så att 
barn och unga bättre ska kunna känna igenom 
grooming-fenomenet och lära sig att agera på 
ett säkert och tryggt sätt på sociala medier och 
i situationer som de upplever som skrämmande 
eller kränkande. Fokus ligger på lockande och 
utnyttjande av barn och unga i sexuellt syfte på 
sociala medier. Stödmaterialet ska kunna spri-

das nationellt. Projekttiden lär fortsätta under år 
2021 åtminstone för en del projekt. 

4.4 Undervisnings- och 
kulturministeriets specialunderstöd 
för utbildningsanordnare 

Undervisnings- och kulturministeriet utlyste stat-
ligt specialunderstöd för åtgärder som förebyg-
ger lockande och utnyttjande av barn och unga 
i den mångmediala världen. Specialunderstödet 
är riktat till utbildningsanordnare som har ett till-
stånd att ordna undervisning som beviljats av 
undervisnings- och kulturministeriet. Nedans-
tående projekt har fått statligt specialunderstöd 
år 2019 för åtgärder som förebygger lockande 
och utnyttjande av barn och unga i den mång-
mediala världen (uppgifterna insamlade från 
organisationerna per e-post i september 2020): 

Hollola kommun 

n	Med projektet förebyggs sexuell illabehand-
ling och lockade i den mångmediala världen. 

n	Det övervägande målet är att producera en 
elektronisk inlärningsmiljö för elever i års-
kurs 2–6 i Hollola kommun för att förebygga 
sexuell illabehandling och lockade i den 
mångmediala världen. Förutom inlärnings-
miljön upprättas timplansuppbyggnad för 
att stödja ibruktagande av miljön. 

n	Metoderna och modellerna som produceras 
i Hollola kommuns projekt siktar till att i första 
hand betjäna de mål som beskrivits i bidrag-
sansökan, det vill säga elektronisk inlärnings-
miljö, timplansuppbyggnad och material för 
föräldramöten. 

n	Uppdateringen av sammanfallande praxis 
och planer för att identifiera, möta och föra 
vidare illabehandling på ett relevant sätt 
planeras i samarbete tillsammans med 
projektet Tutka som verkar i hela Päijänne-
Tavastland. 

n	1.1.2020–31.12.2021. 

https://Koordinaatti.fi
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Högfors stad Uleåborgs stad 

n	Projekt för att att förebygga och förhindra 
sexuellt våld och grooming mot barn och 
unga i digitala medier i synnerhet på sociala 
medier och spelplattformar. 

n	Målsättningen är att förhindra sexuellt våld 
och utnyttjande av barn och unga och 
instruera barn och unga att identifiera s.k. 
groomingfenomen. Barn och unga instrueras 
att agera säkert på sociala medier och att 
förstå sina rättigheter och sina möjligheter 
att påverka vid situationer med utnyttjande 
och lockande. 

n	Material för sexualfostran produceras för 
användning av lärare, skol- och studeran-
dehälsovårdare och kuratorer. Undervis-
ningsmaterialet produceras så att det kan 
utnyttjas i grundskolans årskurs 7–9 och 
för första och andra årets studerande på 
gymnasiet och yrkesutbildningen som stöd i 
undervisningen i form av material om sexual-
fostran. 

n	Projektet pågår 2020–2021. 

Keuru stad 

n	Projektet för mediefostran strävar att förbät-
tra och likställa undervisningen i mediefo-
stran. Målsättningen är att söka och skapa 
tillvägagångssätt med vars hjälp lockande 
och utnyttjande kan förhindras i den mång-
mediala världen. 

n	För användning i grundskolorna i Keuru ska-
pas en trapplan om mediefostran med vars 
hjälp undervisningen i ämnet blir likvärdig 
oberoende av skola. Trapporna i mediefo-
stran består av medieverkstäder riktade till 
olika åldersnivåer, där ämnen inom mediefo-
stran behandlas med funktionella metoder. 
Modellen för medietrapplanen strävar efter 
möjligheten att kunna utnyttjas i hela landet. 
Huvudmålgruppen är elever i den grundläg-
gande utbildningen. 

n	Projektet startar i augusti 2020. 

n	Första åtgärden i Projektet Turvallinen Oulu 
Främja fostran om kroppslig integritet för 
barn och unga. Målgrupp: barn och unga 
från Uleåborg i för- och grundskoleåldern, 
yrkesfolk som arbetar med dem och deras 
vårdnadshavare. 

n	En central åtgärd är att stärka barns och 
ungas kroppsliga integritet genom att främja 
yrkesfolks och vårdnadshavares färdigheter 
att berätta om fostran om kroppslig integritet 

n	Uppgiften i åtgärden är att planera, gen-
omföra och förankra fostran om kroppslig 
integritet och utbildning av personal som hör 
till det och material som en del av för- och 
grundskoleundervisningen i hela staden så 
att fostran om kroppslig integritet blir en del 
av vardagen i alla enheter i förskole- och 
grundläggande undervisningen i Uleåborg 
från läsåret 2021–22 och framåt. 

n	Fem undervisningsmaterialhelheter för 
fostran om kroppslig integritet: förskoleun-
dervisningen, för årskurserna 1–2, 3–4, 5–6 
och 7–9. Varje material innehåller cirka 10–18 
exempellektioner. 

n	Projektet pågår 30.09.2019–31.12.2021. 

Reso stad 

n	Målsättningen med projektet är att utveckla 
och skapa en undervisningsstig om sociala 
medier för förskole- och grundläggande 
utbildningen på sätt som liknar tidsbilden, 
så att kritiska saker kan behandlas i före-
byggande syfte med olika åldersgrupper 
och stärka kunnandet inom ämnet i viktig 
ålder. Förutse krissituationer förknippade 
med sociala medier och skapa fungerande 
verksamhetsmodeller. 

n	Skapa öppet undervisningsmaterial för olika 
målgrupper: lärare, elev och förälder. Tre 
webbplatser sätts ihop, där materialet är 
ihopsatt för användning av huvudanvända-
ren av användargränssnittet. Lektionerna 
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och diapresentationerna som produceras till 
lärarnas webbplats kommer att vara öppet 
tillgängliga per åldersgrupp. Till föräldrar-
nas webbplats produceras podcastavsnitt, 
broschyrer och tester om ämnet. För elever 
kommer det ett informationspaket och möj-
lighet att testa sitt kunnande självständigt. 

n	Projekt: 10.8.2020–31.12.2021. 

Valkeakoski stad 

n	Projektets målgrupp är elever i klasserna 4–9, 
vårdnadshavare och lärare. Målsättningen 
med projektet är att hitta verksamhetsmo-
deller med tanke på hotelser, lockande, sexu-
ella trakasserier, mobbning och antastande. 

n	Planerat bl.a. lektion Nettiagentti för elever i 
årskurserna 4 och 8 baserat på enkät gen-
omförd våren 2020 till elever om trakasse-
rier och utifrån resultatet, vilket genomförs 
hösten 2020. 

n	Målsättningen är att genomföra videon 
“verktygslådan” till vårdnadshavare, material 
till klassföreståndarens och klasslärarens 
lektion. 

n	Projektet startar i januari 2020. 

Vörå kommun 

n	I det svenskspråkiga projektet arbetar en 
Somecoach som arbetar i skolor och hjälper 
elever och studerande, lärare och föräldrar i 
kommunen i saker gällande sociala medier. 

n	Våren 2020 genomfördes en enkät vars re-
sultat sätts ihop hösten 2020. Information om 
användningen av sociala medier samlades 
av elever i kommunens läroanstalter, lärare, 

föräldrar och fostrare. 
n	I projektet är målsättningen att producera 

korta informationsvideor som Somecoach 
kan utnyttja i sitt arbete som diskussionsinle-
dare i skolorna i Vörå kommun. 

n	Projektet startar i februari 2020. 

Övertorneå kommun 

n	Koordinator för att utveckla undervisningen i 
mediekunskap och kroppslig integritet. 

n	Huvudmålet är att utveckla skolans verksam-
het och undervisningens verksamhetshel-
heter i ämnena mediefostran, fostran om 
kroppslig integritet och sexualfostran. Upp-
lysa/undervisa elever, föräldrar och skolans 
personal i dessa ämnen. 

n	Målgruppen är grundskoleelever (årskurs 
1–9). Under projekttiden hålls lektioner om 
teman i ämnet för alla årskurser. 

n	Meningen är också att skaffa en utomståen-
de talare/utbildare för att hålla en före-
läsning för högstadieelever om kroppslig 
integritet i medier (grooming o.dyl.) och 
eventuellt även föräldramöte om samma 
ämne. 

n	Projektet pågår 1.8.2020–30.6.2021 
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5. Iakttagelser och  
utvecklingsbehov 

Enligt undersökningar sker sexuella trakasserier, 
lockande i sexuella syften och sexuellt våld som 
unga utsätts för på nätet. Det behövs gemen-
samma rekommendationer för att skapa en 
begreppsapparat som respekterar barns rät-
tigheter, sektorsövergripande samarbete och 
planmässighet för behandling av ämnet. Att 
främja yrkesfolks kunnande om teman gällande 
detta främjar att det förebyggande arbetet gen-
omförs. Planmässig och regelbunden behand-
ling av ämnen kopplade till sexuella trakasserier, 
lockande och sexuellt våld med barn och unga 
förbättrar deras kroppsliga integritet att skydda 
sig själva, och en låg tröskel att tala om ämnet 
och söka hjälp. 

5.1 Harmonisering av begrepp ur 
synvinkeln av barnets rättigheter 

Begreppsapparaten gällande sexuellt våld och 
lockande i sexuella syften (grooming) av barn 
och unga bör harmoniseras nationellt. I till exem-
pel översättningar av Europeiska unionens doku-
ment, lagstiftning, i ansökningar till projekt som 
stöds av STEA, OPH och UKM och i media talas 
bland annat om “utnyttjande av barn” då det en-

ligt experter borde talas om sexuellt våld riktat 
mot barn (eng. child sexual abuse). Olika aktörer 
har olika begrepp i bruk och begreppsövervä-
gandet har nödvändigtvis inte gjorts tillräckligt 
grundligt, utan de vanligaste uttrycksformerna 
upprepas utan mer eftertanke. I medier res-
pekteras inte sättet att tala om barnet, utan of-
ta används uttryck såsom “barnpornografi” när 
man borde tala om “bildmaterial som bygger på 
sexuella övergrepp mot barn” (eng. child sexual 
abuse material). 

I Finland skiljer sig begrepp som myndigheter 
och andra aktörer använder åt. Med begrepp 
skapas betydelse, så det är nödvändigt att det 
finns rekommendationer och anvisningar om 
begrepp som ska användas. I åtgärdsplanen 
En barndom utan våld (2019) framfördes att In-
stitutet för hälsa och välfärd håller på att pro-
ducera anvisningar för användning av yrkesfolk. 
Anvisningarna innehåller begrepp om våld och 
sexuellt våld som riktas mot barn, och formule-
ringar av andra termer som centralt kopplas till 
företeelsen och innehåller även våldshandlingar 
som genomförs via nätet och digitala medier 
(Vaaranen-Valkonen & Laitinen 2019, 351). Genom 
att göra begreppsapparaten som yrkesfolk an-
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vänder enhetligare skapas en grund för ett bät-
tre samarbete, för insamling och undersökning 
av information nationellt. Dessutom bör begrepp 
kopplade till lagstiftningen om sexualbrott änd-
ras så att de respekterar barnets rättigheter. 

5.2 Effektivisering av samarbetet 
mellan multiprofessionella och 
förvaltningsområdet 

Samarbetet mellan förvaltningsområden är vik-
tigt bland annat för ordnande av förvaltningsö-
vergripande utbildning och informationsutby-
te. Regelbundenheten i ordnande av utbildning 
säkerställer baskunnande och specialiserade 
kunskaper i ämnet bland yrkesfolk. Information-
sutbyte om vilka aktiviteter, metoder och annat 
material som produceras till exempel i projekt 
stödda av olika ministerier, är viktigt att tillägga. 
Enbart vad gäller projektens finansiering ska det 
framskridas så att instanser som får finansiering 
förs samman. Genom att utveckla samarbetet 
mellan projekt undviks överlappning och god 
praxis kan delas i en större grupp. Finansiering 
ska även riktas till mer effektfulla och långsiktiga 
projekt, för på kort tid hinner man sällan utveckla 
åtgärder och förankra dessa som en stabil del av 
organisationens verksamhet.  För att öka effekt-
fullheten ska det satsas bredare på utvecklings-
projekt och samarbete mellan organisationer, så 
att resultaten når ut så brett som möjligt. 

De som arbetar med unga ska veta och känna till 
de centrala aktörerna och tjänsterna, där de får 
tilläggsupplysningar om teman som rör förebyg-
gande av sexuellt våld. Samarbete mellan olika 
aktörer ska ökas och det förebyggande arbetet 
ska vara yrkesövergripande och planmässigt. På 
lokal nivå finns många samarbetsinstanser som 
vid behov kan ge konsultationshjälp. Dessutom 
finns flera organisationsaktörer som har goda 
färdigheter i förebyggande arbete att förhindra 
sexuellt våld som barn och unga utsätts för. 

5.3 Utbildning av yrkesfolk och  
en konkret plan för samarbete 

För att förhindra sexuella trakasserier och se-
xuellt våld som barn och unga utsätts för är en 
central del av det förebyggande arbetet att ut-
bilda yrkesfolk i ämnet. Det kan också vara en 
utmaning för yrkesfolk att behandla temat med 
unga, så genom att öka information och kunnan-
de om det erhålls säkerhet. I det förebyggande 
arbetet kan temat närmas från många olika in-
fallsvinklar. Ämnet är starkt sammankopplat 
bland annat med emotionella färdigheter, fost-
ran om kroppslig integritet, medie- och sexualfo-
stran. Målsättningen är att barn och unga själva 
lär sig identifiera sina egna gränser, skydda sig 
själv och respektera andras gränser. Det ska 
talas öppet om ämnet med hänsyn tagen till ål-
dern. Det kan för barnet eller den unga till exem-
pel vara svårt att identifiera uttrycksformen av 
sexuellt våld och lockande i sexuell syften på nä-
tet och utanför nätet, om information inte finns 
om det. 

Uppmärksamhet ska i synnerhet fästas vid att 
stärka den digitala kroppsliga integriteten, för 
barn och unga är själva aktiva med att produce-
ra innehåll till digitala medier. Barn och unga ska 
läras att använda digitala medier säkert, för ris-
ker finns i synnerhet för att intimt material som de 
själv delat sprids. Material som barn själva pro-
ducerat kan användas fel och det ska beaktas 
att ung ålder (9–12 år) är en faktor som utsätter 
för riskbeteende på nätet (Vaaranen-Valkonen 
& Laitinen 2019, 343). Dessutom ska det beaktas 
att förutom ung ålder så utsätter kvinnokön och 
minoritetstillhörighet för att bli utsatt för sexuella 
trakasserier och sexuellt våld. 

Det är viktigt att öka lagkunskapen såväl för yr-
kesfolk som för barn och unga. Det kommer re-
gelbundet in frågor till aktörerna på Forum för 
webbarbete riktat till unga (Nusuvefo) om att gö-
ra barnskyddsanmälningar med anknytning till 
barnskyddslagen och polisanmälningar i web-
barbete. Lagen skyddar barn mot sexualbrott. 
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Lagstiftningen gällande sexualbrott verkar inte 
vara så bekant för de som arbetar med unga 
som till exempel barnskyddslagen. Det är viktigt 
att information förmedlas till barn och unga om 
vad som enligt lagen är brottsligt, för till exempel 
sexuella trakasserier i digitala medier (t.ex. icke 
önskade kommentarer och meddelanden, bilder, 
videor och förslag med sexistiska övertoner) är 
vardag för dem. De förstår nödvändigtvis inte 
hur allvarligt sak det är frågan om och hur de ska 
agera i dessa situationer. 

Genom att utbilda yrkesfolk ökas kunnandet 
i organisationer. I organisationer inom ung-
domsområdet verkar det ofta inte finnas någon 
plan över, hur lockande i sexuella syften och se-
xuellt våld förs på tal och beaktas i verksamheten 
med unga. Gemensamt överenskomna förhåll-
ningsregler stödjer det förbyggande arbetet. Det 
är bra om anställda vet hur de ska gå tillväga i 
olika situationer och verksamhetsmiljöer. Rikt-
linjerna underlättar arbetet och ger säkerhet till 
möten med ungdomar, även i utmanande situ-
ationer. För barnets bästa är arbetsgemenska-
pens verksamhetsmodell och ett sektorsövergri-
pande samarbete i nyckelroll för att skydda barn 
mot sexuellt våld. Ämnet ska vara framme i verk-
samheten, för den unga ska veta på vilket sätt 
hen kan skydda sig själv, identifiera risksituationer 
och vem hen kan tala med och få stöd och hjälp 
av, om de sexuella trakasserierna hen utsatts för. 
Varje organisation ska göra en åtgärdsplan för 
behandling av saken i sin verksamhet med barn 
och unga. 

5.4 Sammandrag  
av lägesrapporten 

Enligt undersökningar är sexuella trakasserier 
och antastande som unga utsätts för vanliga. 
Det är verkar vara vanligast att sexuella trakas-
serier, förslag och antastande sker i telefonen 
eller på nätet. Flickor upplever sexuella trakas-
serier och antastande klart mer än pojkar. Kvin-
nokön, ung ålder och minoritetstillhörighet ökar 
risken att utsättas för sexuella trakasserier. Upp-
levelser av sexuellt våld berättas det inte så ofta 

om för vuxna, utan det vanligaste sättet att age-
ra verkar vara att blockera förövaren och berätta 
om saken för en kompis. 

Begreppsapparaten i samband med sexuellt 
våld är inte entydig. Sexuellt våld mot barn är ett 
brett begrepp vilket innebär alla de handlingar 
som kränker barnets eller den ungas sexuella in-
tegritet. Det finns behov av att skapa nationella 
rekommendationer och anvisningar om begrepp 
med anslutning till sexuellt våld som barn och 
unga utsätts för. Dessutom ska harmoniseringen 
av sexuallagstiftningens terminologi beaktas för 
respekt av barnets rättigheter. 

Finland har förbundit sig att förebygga sexuellt 
våld riktat mot barn och unga i enlighet med in-
ternationella avtal. Nationella program och stra-
tegier förutsätter åtgärder för att skydda barn 
och unga mot sexuellt våld såväl på nätet som 
utanför det. Olika aktörer har flera åtgärdsplaner 
och risken är att varje aktör arbetar utan vetskap 
om de andra. Det behövs ett sektorsövergripan-
de samarbete och planmässighet för behand-
ling av ämnet såväl på nationell som lokal nivå. 

Samarbete inom förvaltningsområdet är viktigt 
bland annat för informationsutbytet. Det är vik-
tigt att informationsutbyte om vilka aktiviteter, 
metoder och annat material som produceras till 
exempel i projekt stödda av olika ministerier ökar. 
Genom att utveckla samarbetet mellan projekt 
undviks överlappning och god praxis kan delas 
i en större grupp. Finansiering ska riktas till mer 
effektfulla och långsiktiga projekt. 

Den centrala arbetsformen för förebyggande 
är utbildning. Förebyggande av sexuellt våld 
som barn och unga utsätts för är starkt sam-
mankopplat med bland annat emotionella fär-
digheter, kroppslig integritet och medie- och 
sexualfostran. Förutom dessa är det viktigt att 
öka kunskap om lagar såväl bland yrkesfolk som 
bland barn och unga. Det ska i synnerhet satsas 
på att stärka den digitala kroppsliga integriteten, 
för barn och unga utsätts för sexuella trakasse-
rier, antastande och lockande i flera digitala me-
dier. 
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