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BLANKETTENS IFYLLNINGSINSTRUKTIONER 

 

Definition på sexuellt utnyttjande 

I denna undersökning avses med sexuellt utnyttjande sådana fall, där ett barn under 16 år är i sådant sexuellt 

umgänge med en bekant fullvuxen eller med en person som är minst 5 år äldre, som omfattar några eller flera av 

följande: 

-samlag 

-beröring eller smekning av den andras könsdelar eller bröst -sexuell verksamhet som i styrka kan 

jämföras med dessa 

Med i undersökningen kommer alltså både fall av incest eller blodskam samt sådana fall, där den fulvuxne är av 

barnet känd. 

Med i undersökningen kommer inte sådana våldtäktsfall, där barnet inte känner förövaren.Inte heller sådana fall 

som skett på anstalter. 

 

Undersökningstiden 

Alla fall som skett med början av 1.1.1983 kommer med. 

 

Allmänt 

 

Blanketten ifylls skilt för varje barn som blivit föremål för sexuellt utnyttjande. 

Om det på Ert verksamhetsområde inte finns ett enda dylikt fall eller om det på Ert område endast finns fall som Ni 

misstänker men som Ni inte är säkra på, så kan Ni returnera bara blankettens två första sidor. Meddela då antalet fall 

som Ni misstänker och orsaken till Er misstanke. 

 

En likadan blankett har skickats till felere olika myndigheter. Detta leder till att det finns frågor som alla inte kan svara 

på, olika myndigheter kommer ju i kontakt med barnen och deras familjer i samband med olika saker. Denna faktor bör 

man dock inte låta störa svarandet, svara på de frågor som Ni tycker att Ni har tillräckligt kännedom om. 

Om det finns frågor Ni inte kan besvara, kontakta ej ifrågavarande familj utan svara i enlighet med Ert minne. 
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Blanketten bör helst besvaras kollektivt vid varje arbetsenhet, så att alla arbetare som haft att göra med 

barnet eller dess familj är med. 

Det vore önskvärt, att skokuratorn- och psykologen skulle svara tillsammans med skolans hälsovårdspersonal och att 

rådgivningens och sjukhusavdelningens hela personal skulle deltaga i svarandet. 

Till största delen av frågeformulärets frågor finns färdiga svarsalternativ, vilket betyder, ett ett lämpligt nummer 

behövs endast inringas. Till några av frågorna behövs dock ordautryckligt svar. I slutet av formuläret bes om att i 

huvuddrag få händelsen skildrad. Detta är särskilt viktigt för att få rätt bild av händelsen. 

Alla de frågor som berör barnets familjebakgrund avser den familj, där barnet bott då det blivit föremål för sexuellt 

utnyttjande. Om barnet då det blivit utsatt för sexuellt utnyttjande bodde hos sin far och styvmor ifylls 

familjeuppgifterna om fadern och styvmodern. Om barnet blivit föremal för utnyttjande hos sina adoptiv- eller 

fosterföräldrar så ifylls familje- uppgifterna om dem. Uppgifterna om utnyttjaren ifylls skilt (frågorna 60-68). I 

förfrågan kan det alltså förekomma fall, där barnet medan det bott hos sina fosterföräldrar under besöket hos sin 

biologiska far blivit utnyttjat av honom.Då ifylls familjeuppgifterna om fosterföräldrarna och utnyttjarens uppgisfter 

om den biologiska fadern. 

På eventuella förfrågningar gällande ifyllandet av frågeformuläret svarar forskare Heikki Sariola, Centralförbundet för 

Barnskydd tel 90/625901 . 

Frågeformuläret returneras till: Centralförbundet för Barnskydd 

Armfeltsvägen 1 00150 Helsingfors 15 

Formuläret skall returneras senast den 7 januari 1985 
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sid 1 

FRÅGEFORMULÄR 

 

1. Myndighet som svarar frågeformuläret __________________________________________________  

 

2. Verksamhetställe: 1 skola, 2 moderskapsrådgivning, 3 barnarådgivning 

4 rådgivningsbyrå för uppfostrings- och familjefrågor 

5 barnskyddsmyndighet 

6 mentalvårdsbyrå 

7 barnpsykiatrisk avdelning eller -poliklinik 

8 avdelning eller poliklinik för barnsjukdomar 

 

3. Kommun ________________________________________________________  

Kontaktperson ____________________________________________________  

tel. _________  

 

Ifall Ni inte känner till ett enda säkert fall av utnyttjande fr.o.m. 1.1.1983 bör endast sidorna 1 och 2 returneras. 

4. Misstänker Ni sexuellt utnyttjande i vissa fall? 

1 nej 

2 ja, i hur många fall? _______________________________________________________________  
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5. Om Ni misstänker sexuellt utnyttjande i vissa fall, vad får Er att göra det?  

 

Fall nr  Forsak  t i l l  misstanken 

_________ ______________________________________________________________________ 

_________ ______________________________________________________________________ 

_________ ______________________________________________________________________ 

_________ ______________________________________________________________________ 

_________ ______________________________________________________________________ 

_________ ______________________________________________________________________ 

_________ ______________________________________________________________________ 
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6. Barnets födelseår ____________________________  

 

7. Barnets kön 1 flicka 2 pojke 

 

8. Bostadskommun ___________________________________________________  

 

I följande frågor avses, ifall ej annat speciellt nämns, den familj, i vilken barnet bodde när det råkade ut för sexuellt 

utnyttjande. Om barnet har bott hos foster- eller adoptivföräldrar eller om den ena föräldern är styvfar eller -mor så 

anses dessa vara mor och far. 

 

9. Antalet barn i familjen ______________________ av dessa är _______________ flickor 

 

10. Hur många äldre systrar eller halsystrar har barnet? ___________________________________________  

 

11.  Hur många äldre bröder eller halvbröder har barnet? __________________________________________  

 

12. Har något av barnets syskon blivit föremål för sexuellt utnyttjande? 

9 nej 2 en yngre syster 

3 en äldre syster 

4 en yngre bror 

5 en äldre bror 

6 vet inte 

 

13. Då utnyttjandet ägde rum bodde barnet  1 hos sina båda biologiska föräldrar 

  2 hos sin biologiska mor  3 hos sin biologiska far 

4 hos sin biologiska mor och styvfadern eller samboende 

5 hos sin biologiska far och styvmodern eller samboende 

6 Någon annanstans, var?  ___________________________________
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14. Är barnet fysiskt handikappat?  1 nej 2 ja 

 

15. Är barnet psykiskt handikappat?  1 nej 2 ja 

 

16. Hade familjen andra medlemmar förutom föräldrarna och syskonen? 

1 nej    2 ja, vem?   __________________________________  

3 vet ej 

 

I följande fråga skall alla de alternativ som stämmer inringas. 

 

17. Barnets biologiska föräldrar   0 bor tillsammans 

1 är i hemskillnad 

2 är frånskilda 

3 har inte varit gifta 

4 modern är död 

5 fadern är död 

6 bor separat på grund av arbets- och andra förhinder 

9 vet inte 

Följande frågor berör den familj, i vilken barnet bott då sexuellt utnyttjande förekommit. Om barnet alltså bott hos t.ex. 

sina fosterföräldrar, så fyll i punkten för faderns yrke med uppgifterna för fosterfadern osv. 

 

18. Faderns yrke ______________________  

  

19. Fadern  1 arbetar  2 är arbetslös  3 är pensionerad  4 studerar 

 

5 är hemma-pappa  6 vet inte 
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20. 20. Faderns grundskolning  1 folkskola 

2 mellanskola eller grundskola 

3 studentexamen 

4vet inte 

 

21. Faderns yrkesutbildning   1 ingen yrkesutbildning 

2 yrkesskola 

3 mellanstadie utbildning 

4 högre utbildning 

5 vet inte 

 

22. Har familjefadern varit längre tider eller upprepade gånger borta hemifrån? 

1 nej 2 ja, hur länge? ____________________________________________________ 

när? ______________________________________________________ 

3 vet inte 

 

23. Misshandlar familjefadern familjens moder eller barn fysiskt? 

1 nej  2 misshandlar modern  3 misshandlar barnen  4 vet inte 

 

24. Moderns yrke? ___________________________________________________  

 

25. Modern  1 arbetar  2 är arbetslös  3 är pensionerad   4 studerar 

5 är hemma-mamma  6 vet inte 

 

Moderns grunskolning   1 folkskola 

2 mellanskola eller grundskola 

3 studentexamen 

4 vet inte 
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27. Moderns yrkesutbildning  1 ingen yrkesutbildning 

2 yrkesskola 

3 mellanstadie utbildning 

4 högre utbildning 

5 vet inte 

 

28. Har modern i familjen varit längre tider eller upprepade gånger borta 

hemifrån?  1 nej  2 ja, hur länge? _________________________  ______________________________  

när?___________________________  _______________  

  3 vet inte 

 

29. Misshandlar modern i familjen familjefadern eller barnen fysiskt?  

1 nej  2 misshandlar fadern  3 misshandlar barnen  4 vet inte 

 

Uppskatta familjens sociala kontakter med hjälp av följande skalor. 

Om familjen har mycket kontakt med nämnda personer så ringas ett större tal in.

 

30.  föräldrarnas släktingar   lite 1 2 3 4 5 mycket 

31.  föräldrarnas vänner    lite 1 2 3 4 5 mycket 

32.  barnens vänner     lite 1 2 3 4 5 mycket 

33.  grannar        lite 1 2 3 4 5 mycket 

 

Uppskatta atmosfären inom familjen med hjälp av följande skalor. I desto större utsträckning nämda egenskap 

förekommer i familjen desto större tal skall inringas. 

34. positiv hållning till sexualitet   lite 1 2 3 4 5 mycket   

35. ångest     lite 1 2 3 4 5 mycket  

36. stridighet     lite 1 2 3 4 5 mycket  

37. religiositet     lite 1 2 3 4 5 mycket  

38. översexualitet   lite 1 2 3 4 5 mycket  

39. våldsamhet   lite 1 2 3 4 5 mycket  

40. poängterar disciplin i uppfostran  lite 1 2 3 4 5 mycket 



 

1  2  3  4  5 
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Ju bättre följande påstående skildrar familjens förhållande desto större tal skall ringas in. 

 

 

41. Föräldrarnas inbördes förhållande är gott

 

 

Fadern i familjen    

42. är auktoritär      1 2 3 4 5 

43. använder rikligt alkohol     

44. är självständig 

45. är likgiltig i sin uppfostran 

46. är överbeskyddande i sin uppfostran 

47. Faderns förhållande till barnet är gott 

48. Faderns förhållande till familjens andra barn är gott

 

Modern i familjen 

49. är självständig      1 2 3 4 5 

50. är likgiltig i sin uppfostran    1 2 3 4 5 

51. använder rikligt alkohol     1 2 3 4 5 

52. är överbeskyddande i sin uppfostran   1 2 3 4 5 

53. moderns förhållande t i l l  barnet är gott   1 2 3 4 5 

54. moderns förhållande t i l l  familjens barn är gott  1 2 3 4 5 

 

55. Vem sköter om hushållssysslorna i familjen? _________________________________ 

 

56. Hurudana är familjens levnadsvanor?  1 regelbundna  2 regelbundna 

3 kaotiska 4 vet inte 

påståendet 

stämmer 

inte 

påståendet 
stämmer 

påståendet 

stämmer 

inte 

påståendet 
stämmer 

påståendet 
stämmer 
inte 

påståendet 
stämmer 
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57. Utnyttjarens kön  1 man  2 kvinna  3 vet inte 

 

58. Utnyttjarens ålder. Ringa in det rätta alternativet. 

1 20-24 4 35-39 7 50-54 

2 25-29 5 40-44 8 55-59 

3 30-34 6 45-49 9 60- 

0 vet inte

 

 

59. Utnyttjarens relation till barnet 

1 fader 4 styvmoder  7 farfar, morfar 

2 styvfader 5 broder   8 någon annan släkting som barnet känner,  

3 moder 6 syster    vem?________________________

 9 Någon person som barnet känner, som inte är en släkting (t.ex. granne, familjebekant el. dyl.), vem?

  ________________________________________________________________________  

 

0m utnyttjaren inte är någondera av barnets föräldrar (eller styv- eller fosterföräldrar) svara även på frågorna 60-63. I 

annat fall fortsätt från fråga nummer 64. 

 

60. Utnyttjarens yrke _____________________________________________ 

 

61. Utnyttjaren  1 arbetar  2 är arbetslös  3 är pensionerad 

4 är skolelev eller studerande  6 vet inte 

 

62. Utnyttjarens grundskolning   1 folkskola 

2 mellanskola eller grundskola 

3 studentexamen 

4 vet inte
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63. Utnyttjarens yrkesutbildning  1 ingen yrkesutbildning 

2 yrkesskola 

3 mellanstadie utbildning 

4 högre utbildning 

5 vet inte 

 

64. Har utnyttjaren tidigare blivit fast för sexuellt utnyttjande av barn?  1 nej  2 ja  3 vet inte 

 

65. Har utnyttjaren erkänt sin handling? 

1 nej  2 ja  3 vet inte 

 

66.0m utnyttjaren medger sin handling medger han/hon då att det varit skadligt för barnet? 

1 nej  2 ja  3 vet inte  4 utnyttjaren har inte erkänt sin handling 

 

67. Om utnyttjaren har erkänt sin handling försvarar han/hon det? 

1 nej    2 ja, på vilket sätt? ______________________________________________________________  

3 vet inte   4 utnyttjaren har inte erkänt sin handling 

 

 

 

 

 

68. Hurudan är utnyttjaren till sin läggning och till sina levnadsvanor? 

 ____________________________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________________________ 
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69. När kom händelsen i dagen? __________________________________________________ __ 

 

70. Vem anmälde händelsen?   0 ingen 

1 barnet själv 

2 fadern 

3 modern 

4 någon annan släkting, vem ________________________  

5 någon annan myndighet, vilken? ____________________  

6 någon annan, vem? _______________________________  

 

71. Om ingen anmälde om händelsen hur kom den fram?__________________________________  

 _______________________________________________________________________________ 

  

72. Var det någon speciell händelse eller kris i familjens liv som gjorde att händelsen kom fram? 

1 nej 2 ja, vad? __________________________________________________________________  

 

73. Om det sexuella utnyttjandet uppdagades på basen av Era misstankar, 

vad var det som fick Er att hysa misstankar? _________________________________________  

 

74. Om utnyttjaren inte är någondera av barnets föräldrar, visste föräldrarna om det sexuella 

utnyttjandet? 1 nej 2 ja 3 vet inte 

 

75. Visste de andra familjemedlemmarna om det sexuella utnyttjandet före det avslöjades för 

myndigheterna? 

1 de visste inte 2 fadern visste 3 modern visste 4 syskonen visste 

5 hela familjen visste 6 vet inte 

 

76. Hur länge har det sexuella utnyttjandet fortgått? _____________________________________  

 

77. Hur ofta har utnyttjandet förekommit? 
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78. Har samlag förekommit?  1 nej  2 ja  3 vet inte 

 

79. Har fysiskt våld förekommit? 

1 nej  2 utnyttjaren har hotat med våld  3 utnyttjaren har använt våld  4 vet inte 

 

80. Har barnet varit påverkat av alkohol då sexuellt utnyttjande inträffat? 

1 nej 2 vissa gånger   3 oftast 4 regelbundet 5 vet inte 

 

81. Har utnyttjaren varit påverkad av alkohol då han/hon gjort sig skyldig till sexuellt utnyttjande? 

1 nej 2 vissa gånger   3 oftast  4 regelbundet 5 vet inte 

 

82. Vart eller t i l l  vem har händelsen anmälts?  0 ingenstans 

       1 t i l l  barnets ena förälder 

       2 till polisen 

       3 t i l l  barnskyddsmyndigheterna 

       4 till byrån för uppfostringsårenden 

       5 annonstädes, vart? ________________________ 

 

83. Har Ni gett barnet terapi eller vård på grund sexuellt utnyttjande? 

1 nej 2 ja, vad? ____________________________________  

 

84. Har barnets familj gått i terapi hos Er?  1 nej  2 ja 

 

85. Har avslöjandet av händelsen lett t i l l  andra åtgärder? 

 1 nej  2 ja, t i l l  vilka? ____________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________________
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Bl.a. nedannämnda symptom hos barn har beskrivits i den litteratur som behandlar sexuellt utnyttjande 

och incest. Ringa in de symptom i förteckningen som Ni observerat hos barnet. 

 

86. Symptom hos småbarn 

1 magsmärtor 

2 rodnad och irritation i könsorganen och runt dem 

3 inflammationer i könsorganen 

4 könssjukdom 

5 överaktivitet 

6 inlärningssvårigheter 

7 svårigheter att skiljas från modern 

8 kraftigt tvångsmässigt beteende 

9 ångest och rädslotillstånd 

10 sängvätning 

11 förändrade sovvanor 

12 tillbakagång i talutvecklingen 

13 poängterat sexuellt beteende mot fullvuxna och andra barn 

14 förförande uppträdande 

15 tvångsmässigt masturbation 

87. Symptom i skol- och pubertetsåldern 

1 smärtor vid urinering 

2 könssjukdomar 

3 graviditet 

4 dottern tillägnar sig moderns roll i familjen 

5 sonen tillägnar sig faderns roll i familjen 

6 försämrad skolframgång 

7 mindervärdighetskänslor 

8 ångest 

9 skuldkänslor 

10 tillbakadragenhet 

11 döljande uppträdande 

12 dotterns ovanligt flirtande uppträdande 

13 depression 

14 hysteriska anfall 

15 rymningar hemifrån 

16 missbruk av narkotika eller alkohol 

17 själmordsförsök eller självmord 

 

88. Vilka andra symptom har Ni lagt märke till? _____________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

 



/ 
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89. Relatera händelsen i huvuddrag:

 

 

 

 

 

 

 

90. Hur kunde man enligt Er mening utveckla hjälpsystemen? 

 

 

 

 

 

 

 

TACK FÖR BESVÄRET! 

 


