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 Abstract 
Jag tänker med denna rapport visa vilka informationsskyldigheter polisen har mot 

brottsoffer, och hur brottsoffer tycker att polisen lever upp till dessa. Jag kommer 

även visa på eventuella problem med uppgiften att informera brottsoffer på ett 

korrekt sätt. 

Polisens informations och underrättelseskyldighet kommer jag att klarlägga efter 

lagtext, och då främst genom Förundersökningskungörelsens regler om polisens 

informationsskyldighet i § 13.  

Med hjälp av intervjuer av poliser på olika myndigheters brottsoffergrupper 

kommer jag även att ta reda på om de i sitt arbete ser några problem med 

informationen, eller om de tycker att den fungerar som den ska. Via litteratur ska 

jag i detta arbete också visa om brottsoffer anser att polisens information har nått 

ut till dem enligt reglerna. 

Studien visar att det finns stora brister i polisens informationsutlämnande då all 

information inte når brottsoffren som den ska. Vidare visar studien att brottsoffren 

dock, trots bristfällig information, i stort sett är nöjda med de enskilda polisernas 

bemötande vid brottstillfället. I slutet av arbetet nämns även några problem med 

polisens informationsskyldighet och eventuella anledningar till att den inte 

efterlevs. Därefter ges också några förslag till hur man ska kunna få bukt med 

problemet kring polisens informations och underrättelseskyldighet mot 

brottsoffer. 
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1 Inledning 

Som polis kommer vi ofta att bemöta brottsoffer i olika situationer, det vill säga 

personer som drabbats av ett brott och på något sätt tagit skada på grund av 

detta. För vissa kan detta, beroende på brottets karaktär, ses som en mindre 

allvarlig händelse i deras liv. För andra kan det vända upp och ner på allt som 

tidigare kunde kallas trygghet och orsaka stora problem i tillvaron. Oavsett vem 

som drabbas, och vad personen drabbas av, är det polisens uppgift att informera 

om vilken hjälp som finns att få, och vart man kan vända sig. Polisens 

informations- och underrättelseskyldighet regleras bland annat i 

förundersökningskungörelsen och polisförordningen.  

I rapporten kommer jag att klarlägga vilka skyldigheter polisen har mot 

brottsoffer, och om dessa skyldigheter efterlevs. Jag kommer även att ta upp 

eventuella problem med uppgiften att informera brottsoffer på ett korrekt sätt.  

Anledningen till att jag har valt detta ämne att fördjupa mig i är att jag känner 

mig alldeles för osäker på området och att jag anser att det är viktigt att 

brottsoffer och målsäganden får korrekt information när de blivit utsatta för 

brott för att kunna få hjälp i situationen och förhoppningsvis så snabbt som 

möjligt kunna återgå till ett normalt liv. 

Debatten om brottsoffer.  

Debatten om brottsoffer är inte speciellt gammal, men däremot väldigt aktuell. 

Det var först i början av 70-talet man började koncentrera sig på brottsoffer, 

deras problem, och hur man skulle kunna hjälpa dem i sin situation. Debatten 

började växa efter att en fråga angående påföljderna i ett våldtäktsfall kommit 

upp. Kvinnliga debattörer frågade sig hur en våldtäktsman kunde få hjälp av 

både läkare och psykolog, när brottsoffret inte fick någon hjälp eller stöd 

överhuvudtaget. Under de följande årtiondena kom ett antal framsteg med 

koncentration på brottsoffer. Det handlade bland annat om olika insatser och 

utvecklingar i avsikt att förbättra brottsoffers möjlighet till stöd, skydd och 

hjälp. Det rör sig till exempel om förbättrad lagstiftning när det gäller 

ersättning, rätt till målsägandebiträde och stödperson, möjlighet till  
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besöksförbud för att skydda brottsoffer, möjlighet till fingerade personuppgifter 

samt en ökad informations och underrättelseskyldighet för från polisens sida.   

Antalet kvinnojourer och brottsofferjourer växte, bland annat tack vare att 

Riksorganisationen för kvinnojourer i Sverige (ROKS) och Brottsofferjourernas 

Riksförbund (BOJ) kom till. 

1.2 Syfte 

Syftet med rapporten är att klarlägga polisens skyldigheter när det gäller 

information och underrättelser mot brottsoffer. Jag vill även ta reda på om dessa 

skyldigheter efterlevs, och om inte, varför de inte efterlevs. Detta tänker jag 

göra genom att studera litteratur och intervjua med poliser tillhörande 

brottsoffergrupper på olika polismyndigheter. Syftet med rapporten är också att 

belysa eventuella problem med polisens hantering av brottsoffer. 

1.3  Frågeställningar 

• Vilka är polisens skyldigheter mot brottsoffer och hur efterlevs dessa? 

• Finns det några problem när det gäller polisens kontakt med och 

information till brottsoffer, och i så fall vilka är de? 

• Saknar brottsoffer något i sin kontakt med polisen? 

  

1.4  Avgränsningar 

För att begränsa arbetet har jag valt att titta på hur polisens juridiska 

skyldigheter mot brottsoffer ser ut enligt förundersökningskungörelsens 13:e 

och 14:e §, och hur dessa efterlevs. När det gäller brottsoffers syn på polisens 

agerande har jag valt att enbart se till brottsoffer som fortfarande räknas som 

målsäganden, och därmed regleras av förundersökningskungörelsens 

bestämmelser, för att se om de i sin speciella situation hade önskat något mer av 

polisens agerande och bemötande. 
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1.5 Tillvägagångssätt 

Jag kommer att genom lagstöd och litteratur klarlägga polisens skyldigheter 

mot brottsoffer, för att sedan genom intervjuer försöka ta reda på om de tycker 

att polisen fullgjort dessa, eller om något har saknats. Eftersom det kan bli 

problem att få tag i brottsoffer att hålla intervjuer med, kommer jag istället 

intervjua poliser i brottsoffergrupper på olika polismyndigheter. Genom 

litteratur samt intervjuer med poliser kommer jag även att undersöka vilka 

eventuella problem som finns vid kontakten mellan polis och brottsoffer. 
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2 Teoretisk utgångspunkt 

År 1949 myntade en amerikansk psykiatriker vid namn Fredrik Werthram 

begreppet victimology, (läran om offer). Termen kommer från latinets ord 

victima (offer) och det grekiska ordet logos (kunskap). Werthram ansåg att det 

var viktigt att studera även brottsoffer, eftersom den tidigare forskningen oftast 

varit koncentrerad på gärningsmannens psykologi. Det dröjde dock till den 

senare delen av 60-talet innan forskningen kom igång på allvar. Viktimologin 

syftar till att forska i människors sociala, fysiska och finansiella lidande på 

grund av kriminalitet, och därför har viktimologin idag kommit att bli ett 

forskningsområde som sträcker sig över många och helt olika ämnen, som till 

exempel kriminologi, sociologi, psykologi, juridik och medicin1. I och med 

viktimologins stora spännvidd över dessa olika områden kan det vara svårt att 

precisera vilket som är viktimologins område att undersöka. I stort sett finns det 

två perspektiv. 

Det ena perspektivet företräds av forskare som ser viktimologin som en metod 

att analysera kriminologiska problem ur ett brottsofferperspektiv. Till denna rätt 

begränsade definition tillhör bland annat Hans von Hentig2 som studerade 

brottsoffrets och gärningsmannens påverkan på varandra vid brottstillfället. 

Hypotesen för von Hentigs undersökningar var att försöka visa att vissa 

brottsoffer själva medverkade till det inträffade genom att locka, konspirera och 

provocera. Det andra perspektivets begränsning är väsentligt mycket bredare. 

En av företrädarna för denna inriktning är Benjamin Mendelsohn3. Mendelsohn 

ser viktimologin som en egen vetenskapsgren som jämställer viktimisering av 

olika slag. Denna definition är alltså mer allsidig, och omfattar bland annat 

offer för naturkatastrofer, krig, miljöförstöring, trafikolyckor och brott. 

 

 

                                                
1 Lindgren Magnus, Pettersson Karl-åke, Brottsoffer från teori till praktik. 
2 Hans von Hentig, tysk kriminolog som 1948 publicerade boken The criminal and his victim. 
3 Benjamin Mendelsohn, rumänsk advokat som sammanställde information om brottsoffer för sin 
advokatpraktik.  
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Synen på vilka som räknas till brottsofferkategorin hänger till viss del samman 

med synen på brott. Genom åren har det presenterats ett flertal teorier som 

försökt hitta förklaringar till brott och brottslighet. Vissa av teorierna har 

fokuserat på gärningsmannens personliga egenskaper och bakgrund, medan 

andra har varit inriktade på offrets beteende. 

1079 utvecklade Cohen & Felson rutinaktivitetsteorin4. Enligt denna teori ska 

tre faktorer samspela för att ett brott ska kunna hända. Det måste finnas en 

motiverad gärningsman, ett lämpligt offer/objekt samt frånvaro av kapabla 

väktare, det vill säga någon som kan förhindra brottet. Cohen och Felson 

menade att för att ett brott ska kunna ske, måste dessa faktorer sammanstråla i 

tid och rum. Denna situation påverkas i sin tur av hur vardagslivet är 

organiserat. Vissa människor hamnar ofta i situationer där det är vanligt att 

dessa tre faktorer sammanstrålar, medan andra sällan eller aldrig hamnar i dem.  

Man kan här också diskutera ”idealoffret” och dess motsats. Ett idealoffer kan 

beskrivas som en modell av hur människor oftast uppfattar ett brottsoffer, det 

vill säga ett oskyldigt, försvarslöst offer som inte har någon delaktighet i 

brottet5. Den norske kriminologen Nils Christie har beskrivit idealoffret som en 

äldre dam, på väg för att hjälpa sin sjuka syster, och som blir rånad av en vuxen 

manlig narkotikamissbrukare. Offret är här på en plats som hon inte kan 

förebrås för. Hon var till exempel kanske tvungen att gå genom den mörka 

parken på kvällen för att komma till sin syster. Motsatsen till idealoffret kan 

enligt Christie till exempel vara den berusade mannen som på en tvivelaktig bar 

blir rånad av några han där börjat diskutera med. Det finns enligt Christie här 

utrymme för moraliska ansvarskrav. Mannen borde inte ha gått till en sådan bar, 

han borde inte ha druckit sig berusad, och han borde inte ha tagit kontakt med 

några okända och eventuellt ohederliga människor. 6 

 

 

                                                
4 Jerzy Zarnecki, Introduktion till kriminologi, 2003. 
5 Lindgren Magnus, Pettersson Karl-åke, Brottsoffer från teori till praktik. 
6 Ibid. 
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3             Resultat 

3.1             Vem är ett brottsoffer? 

När man använder ordet brottsoffer så är det för att beskriva en person som har 

blivit utsatt för ett brott och lidit skada av det i form av personskada, sakskada 

eller psykiskt lidande. Ordet ”brottsoffer” används inte i rättegångsbalken, utan 

man pratar här istället om ”målsägande”. Rättegångsbalkens 20:e kapitel, 8§ 

gör klart att den är målsägande som blivit utsatt för ett brott, och därav blivit 

förnärmad eller lidit skada. Begreppet ”målsägande” kan vara både juridiska 

(till exempel en affär som blivit rånad) och fysiska personer (till exempel en 

kvinna som blivit slagen), medan ”brottsoffer” normalt används som ett uttryck 

för enbart fysiska personer. När jag i mitt arbete talar om brottsoffer syftar jag 

fortsättningsvis på de fysiska, enskilda personerna som fortfarande räknas som 

målsägande samt omfattas av reglerna i förundersökningskungörelsen. 

   

3.2              Polisens Informations och underrättelseskyldighet 

Den som utsätts för ett brott erfar ofta en kraftig emotionell upplevelse, mycket 

eftersom själva händelsen oftast kommer som en chock. Man trodde kanske inte 

att det kunde, eller i alla fall inte skulle hända en själv. Upplevelsen innebär 

ofta att förtroendet för omvärlden försvinner, samtidigt som kontrollen över den 

egna situationen och en del av sitt liv går förlorad. Det är då viktigt att 

brottsoffret får information om vilka förutsättningar som finns i det egna 

ärendet och upplysning om det generella tillvägagångssättet i en polisutredning. 

Detta för att hjälpa brottsoffret att återfå kontrollen och kunna handskas med 

situationen. Det är också viktigt att brottsoffret får information om vilka 

möjligheter till stöd och hjälp som finns att erbjuda i hos andra myndigheter, 

organisationer, etc.  
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3.2.1           Rikspolisstyrelsens handlingsplan för brottsofferarbetet inom polisen. 

År 2003 presenterades en handlingsplan för brottsoffer av Rikspolisstyrelsen 

(RPS). I handlingsplanen visade RPS bland annat på några viktiga 

utgångspunkter för ett fungerande brottsofferarbete.  

Vem som helst kan utsättas för ett brott. Det uppstår i princip alltid ett eller 

flera brottsoffer när det begås brott, oavsett om brottet polisanmäls och 

resulterar i gripanden, anhållanden eller andra åtgärder från rättsväsendets sida. 

Brottsoffer har grundläggande rättigheter och identifierbara behov. Det är 

viktigt att se till att dessa efterlevs. Strategier och handlingsplaner som beaktar 

brottsoffer grundläggande rättigheter och behov leder till positiva effekter för 

såväl rättsväsendet som samhället i stort. Alla brottsoffer ska behandlas med 

empati och respekt.  Polisen ska erbjuda samma kvalitetsnivå oberoende av 

personens kön, ålder, etniska bakgrund, trosuppfattning, funktionshinder, 

sexuella läggning, sociala ställning, livsstil, etc. 

Andra riktlinjer för polismyndigheten i det brottsofferstödjande arbetet är bland 

annat samverkan med myndigheter, organisationer och andra aktörer i 

lokalsamhället när det gäller åtgärder för att förbättra brottsoffers situation. 

Polisen ska genomföra kontinuerliga hot och riskbedömningar när det gäller 

personer som riskerar att utsättas för upprepade brott, så kallad viktimisering. 

Polisen ska bedriva effektiva förundersökningar och ha upparbetade 

informationsrutiner, till exempel beträffande dokumentation överlämnad 

information och underrättelse till brottsoffer. Polisen ska även se till att berörd 

personal har grundläggande kunskap och brottsoffers reaktioner, behov och om 

gällande bestämmelser på området samt ha ett bra bemötande av även så 

kallade icke-idealoffer. 

Att stödja, hjälpa och skydda brottsoffer ska inte i första hand göras för att det 

är ”synd” om offren eller för att man ska vara snäll. Ytterst handlar det om att 

brottsoffer ska garanteras sina grundläggande mänskliga rättigheter. Det 

handlar till exempel om rätt till personlig frihet och integritet, rätt till ersättning 

och medicinsk, psykisk och social hjälp, rätt till information om utvecklingen i 

det egna ärendet, etc. 



Rapportnummer 316, Polisens skyldighet mot brottsoffer 
Christian Tamminen 

       8 

2006-04-24 

Det har författats flera dokument med särskild uppmärksamhet på brottsoffer i 

form av konventioner, deklarationer och rekommendationer. Dokument som 

kan kopplas till mänskliga rättigheter är till exempel Kvinnokonventionen från 

1979. Den uppkom för att förtydliga och förstärka kvinnors lika rätt i samhället. 

Barnkonventionen som kom ut 1989 behandlar FN:s medlemsstaters ansvar och 

skyldigheter när det gäller att skydda barn mot våld och alla former av sexuellt 

utnyttjande och sexuella övergrepp. 

 

3.2.2           Lagstadgade informationsskyldigheter 

Polisens skyldigheter att ge brottsoffer information regleras främst i 

Polisförordningen (1984:730) och Förundersökningskungörelsen (1947:948.) 

Av Polisförordningen framgår det i 1:a kapitlet 3§ att polisen bör sträva efter att 

ge alla medborgare råd och stöd. Dessutom bör polisen särskilt ge dem som 

utsatts för brott den information vilken behövs med anledning av det inträffade. 

Enligt Förundersökningskungörelsens 13 a § ska brottsoffer underrättas om att 

åklagare under vissa förutsättningar kan föra talan om enskilt anspråk i 

anledning av brott och om möjligheterna att få ersättning enligt 

Brottsskadelagen (1978:413). I samband med detta bör också på lämpligt sätt 

upplysning lämnas om de regler som gäller för handlägganden av sådana 

anspråk. Att få ersättning enligt brottsskadelagen betyder att man som 

brottsoffer har möjlighet att få ekonomisk kompensation från staten, så kallad 

brottsskadeersättning. Rätten till brottsskadersättning kan också finnas även om 

gärningsmannen är okänd. Brottet ska i regel vara polisanmält. Ersättning enligt 

brottsskadelagen avser främst personskada och kränkning. 
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Både fysisk och psykisk skada som drabbat ett brottsoffer på grund av ett brott 

kan ersättas. Dessa skador kan avse: 

• kostnader för sjukvård, samtalsterapi och andra utgifter som brottsoffret 

eller någon nära anhörig har haft och som har samband med skadan. 

• inkomstförlust 

• fysiskt och psykiskt lidande av övergående natur (sveda och värk), till 

exempel om brottsoffret varit inlagt på sjukhus eller genomgått en 

smärtsam behandling. 

Bestående skador som lyte eller annat stadigvarande men, till exempel ärr, 

förlust av tänder, nedsatt syn eller hörsel, särskilda olägenheter till följd av 

skadan, till exempel besvär i arbetslivet. 

Om brottsoffret fått en personskada kan ersättning också lämnas för skadade 

kläder, glasögon, tandprotes eller liknande saker som offret bar på sig vid 

brottstillfället. Möjligheterna att få brottsskadeersättning för sakskada, som till 

exempel stöld, eller ren förmögenhetsskada, till exempel bedrägeri, är mycket 

begränsade. Ersättning för sådan skada ges ut enligt huvudregeln endast om 

gärningsmannen vid brottstillfället var intagen i kriminalvårdsanstalt, vissa hem 

för vård av unga eller missbrukare eller i häkte. Skadan kan då till exempel ha 

orsakats under permission eller rymning. 

För att ett brottsoffer ska ha rätt till ersättning för kränkning krävs att brottet har 

inneburit en allvarlig kränkning av hennes person, frihet eller frid. De allra 

flesta fall av sexuella övergrepp ger rätt till sådan kränkningsersättning. Det 

lägsta beloppet är 5000 kronor, men väsentligt högre belopp kan bli aktuellt, 

särskilt om offret utsatts för ett grovt eller upprepade brott. En ansökan om 

brottsskadeersättning ska lämnas skriftligen till brottsoffermyndigheten. 

Är brottet sådant att det kan komma ifråga att förordna målsägandebiträde 

enligt lagen om målsägandebiträde (1988:609) eller att meddela besöksförbud 

enligt lagen om besöksförbud (1988:688), ska brottsoffret så snart som möjligt 

informeras om de regler som gäller för detta. Lagen om målsägandebiträde ger 
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ett brottsoffer rätt till juridiskt biträde på statens bekostnad i samband med 

förundersökning och rättegång. Målsägandebiträdet ska ta tillvara på offrets 

intressen i målet samt lämna stöd och hjälp.  

Målsägandebiträdet ska också hjälpa offret med att föra talan om enskilt 

anspråk i anledning av brottet, om detta inte görs av åklagaren. 

Målsägandebiträdet ska även upplysa brottsoffret om förfarandet vid 

förundersökning och rättegång, hjälpa till med att framföra offrets önskemål 

rörande olika handläggningsfrågor och bevaka att förhör sker på ett lämpligt 

sätt.  

Lagen om besöksförbud gör det möjligt att förbjuda en person att besöka eller 

på annat sätt ta kontakt med eller följa efter en annan person.  Restriktionerna 

kan även utvidgas så att de gäller förbud att vistas i närheten av den skyddades 

bostad, arbetsplats eller andra ställen där den skyddade brukar vistas. Ett av 

syftena med besöksförbud är att förebygga situationer som kan bli farliga för 

den skyddade. Beslutet om besöksförbud fattas av åklagare. 

Vidare framgår att brottsoffer ska ges information om reglerna för stödperson 

enligt Rättegångsbalken 20:e kapitlet 15 § samt 10§ i 23:e kapitlet, om 

möjligheterna att få rättshjälp och rådgivning enligt Rättshjälpslagen 

(1996:1619). En stödperson har till skillnad från målsägandebiträde inga 

juridiska befogenheter. Stödpersonen har endast som funktion att vara ett 

moraliskt och känslomässigt stöd åt brottsoffret. Stödpersonen kan till exempel 

vara någon närstående till brottsoffret, en sjukhuskurator, eller någon från 

kvinno- eller brottsofferjour. Det är brottsoffret själv som bestämmer om denne 

vill åtföljas av en stödperson under förundersökning och rättegång. Vid förhör 

under förundersökningen har dock, till skillnad från målsägandebiträde, en 

stödperson ingen ovillkorlig rätt att närvara. Endast om undersökningsledaren 

anser att det kan ske utan men för utredningen får stödpersonen närvara vid 

förhör. Om ett ärende inte går att klara av inom en timmes rådgivning, kan 

brottsoffer efter behovsprövning få rättshjälp. Om rättshjälp beviljas, betalar 

staten en del av kostnaderna för juridiskt biträde åt brottsoffret. Rättshjälpen 

bygger på att brottsoffret själv ska bidra till kostnaderna i den mån denne har 
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råd. Offret får därför betala en avgift, som fastställs med ledning av bland annat 

vilka inkomster denne har. Brottsoffer kan i alla typer av mål få juridisk 

rådgivning enligt rättshjälpslagen. Det kan till exempel gälla skadeståndstalan 

som polis och åklagare inte hjälper till med. Det kan även gälla förhandlingar 

med försäkringsbolag. Rådgivning får lämnas under högst två timmar mot en 

fast avgift. Avgiften låg i april år 2003 på 1206 kronor. Om brottsoffret är under 

18 år och dennes ekonomiska förhållanden ger anledning till det får avgiften 

sättas ner till noll. Om offret är vuxen och har små inkomster kan avgiften 

minskas till hälften.  

Brottsoffren ska också få information om vilka myndigheter, organisationer och 

andra som kan ge stöd och hjälp. Dessa kan till exempel vara brottsofferjour, 

kvinnojour, och Terrafem (jour för invandrade kvinnor). Underrättelse om 

ersättning respektive information om möjligheter till stöd och hjälp från 

myndigheter och organisationer ska ges om det inte är uppenbart att den inte 

krävs eller om det är förenat med betydande svårighet.  

Förundersökningskungörelsens 13 b § säger att målsäganden ska tillfrågas om 

han eller hon vill bli underrättad om beslut att förundersökning inte ska inledas 

eller att en inledd förundersökning ska läggas ned, beslut om att åtal inte ska 

väckas, tidpunkt för huvudförhandling samt dom i målet.Det finns ingen 

generell bestämmelse om att polisen ska informera målsäganden kontinuerligt 

om viktiga händelser i brottsutredningen, till exempel om en misstänkt 

gärningsman berövas friheten. Ur skyddshänseende kan det däremot vara 

lämpligt mot målsäganden att informera när en misstänkt har frigivits. 

Enligt Förundersökningskungörelsens 13 c § ska, om det behövs, målsäganden 

underrättas om en gripen/anhållen eller häktad person avviker. Så snart åtal har 

beslutats ska målsäganden informeras om beslutet enligt 13 d §. 

I Förundersökningskungörelsens 14 § slås fast att brottsoffer/målsäganden som 

begärt information alltid ska underrättas i de fall polismyndigheten fattat beslut 

om att inte inleda eller lägga ner förundersökning. När det gäller sättet att lämna 

ut informationen på, så kan det ske såväl muntligen och skriftligen. 
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3.3              Brottsoffren och Polisen 

Polisen som ska vara tillgänglig dygnet runt, året runt, innebär ofta den första 

kontakten med myndighet för brottsoffer. Vid enklare och vanligare brott 

(vardagsbrott) som till exempel cykelstöld eller skadegörelse har brottsoffret för 

det mesta enbart kontakt med en anmälningsupptagare på polismyndigheten. 

Vid dessa tillfällen sker oftast den första kontakten per telefon eller genom att 

den drabbade själv gör ett besök på polisstation. Vid grövre brott som till 

exempel misshandel eller rån sker den första kontakten i regel med en polisman 

direkt på brottsplatsen. Vid detta tillfälle utför polisen om möjligt de lämpliga 

försthandåtgärder som behövs. Dessa förstahandsåtgärder kan till exempel bestå 

i ett första förhör med målsäganden/brottsoffer och i förekommande fall även 

vittnen. Vid behov görs även en brottsplatsundersökning för att säkra eventuella 

spår och bevis. Om det efter dessa förstahandsåtgärder saknas faktiska tips, 

bevis eller andra spaningsuppslag för att förundersökningen ska kunde fortsätta 

bedrivas läggs den ner på grund av detta. En nedläggning av en 

förundersökning från polisens sida kan många gånger kännas upprörande för ett 

brottsoffer om man inte blivit informerad om att utredningen kan tas upp på 

nytt om det uppkommer nya anledningar att göra det. I de fall utredningen 

fortsätter har brottsoffret många gånger kontakt med en utredande polis. Dessa 

kontakter kan till exempel bestå i kompletterande förhör eller uppgifter. Om 

utredningen fortsätter och slutförs framförs den i form av ett 

förundersökningsprotokoll till åklagare. 

Polisen har med det här en mycket viktig roll när det gäller samhällets 

brottsofferstödjande funktion. Just mötet mellan brottsoffer och polis är 

betydande på flera sätt. Dels när det gäller brottsoffrets bättringsprocess, och 

dels för att polisens utredning av brottet ska bli så effektiv som möjligt, men 

även brottsoffrets fortsatta medverkan i rättsprocessen samt allmänhetens 

inställning till polisen. Brottsoffer med goda erfarenheter av polisen sprider 

sannolikt dessa intryck till andra människor, som i sin tur sprider dem vidare. 

Detta kan på så sätt resultera i att allmänheten får en bättre bild av polisen. 

Detta är viktigt eftersom polisens uppklarning av brott till stor del är beroende 
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av information från allmänheten, och det då är grundläggande att allmänheten 

känner tilltro för polisen. 

Något som är viktigt för polisen att tänka på är att något som av dem kan 

uppfattas som ett rutinärende eller alldaglig händelse kan för ett brottsoffer vara 

något som endast drabbar denne en gång i livet och blir en traumatisk 

upplevelse. På grund av detta är det viktigt att polisen är medveten om hur 

människor kan reagera efter en händelse som gjort dem emotionellt sårbara. 

 

3.3.1           Uppfattningar om polisen och polisens bemötande 

I en undersökning gjord på uppdrag av Rikspolisstyrelsen, Riksåklagaren och 

Domstolsverket har Magnus Lindgrens och Jennifer Qvarnströms resultat visat 

på att brottsoffer i stort sett är nöjda med polisens bemötande.7 På en direkt 

fråga i undersökningen uppger 88% att de är mycket eller ganska nöjda med 

polisens bemötande. Många beskriver vidare att de enskilda poliser de varit i 

kontakt med har varit hjälpsamma och vänliga. Övervägande delen (72%) av de 

tillfrågade i undersökningen uppger också att de anser att polisen har visat 

förståelse för deras reaktioner på grund av brottet. Detta gäller särskilt kvinnor 

och personer över 40 år. Generellt sett visar undersökningen att kvinnor och 

äldre personer är nöjdare med polisen. Exempelvis är dubbelt så många unga 

brottsoffer (under 25 år) missnöjda med polisens bemötande jämfört med äldre.  

Runt 90% av brottsoffren beskriver de enskilda poliser de varit i kontakt med 

som hjälpsamma, professionella och tillmötesgående.8 Oroväckande är däremot 

att 16 % av deltagarna i undersökningen ansåg att poliserna varit bryska/tvära 

och att 20 % beskrev poliserna som ointresserade. 
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3.3.2           Brottsoffrens inställning till information från polisen 

Informationen från polis till brottsoffer är inte bara betydelsefull för 

brottsoffrets psykiska återhämtning och för en positiv inställning till polisen. 

Informationen är också många gånger en förutsättning för att offret ska kunna 

få möjlighet att utnyttja andra typer av hjälp via olika myndigheter, som till 

exempel genom brottsofferjourer m.m. Undersökningar har visat att många 

brottsoffer till exempel inte känner till att det finns brottsofferjourer eller att det 

är möjligt att få ersättning av staten för kostnader som uppstått i samband med 

brott.9 I undersökningen 2003 av Lindgren och Qvarnström3 tillfrågades 

brottsoffren om de hade fått någon information av polisen, såväl muntlig som 

skriftlig. Detta för att undersöka hur polisen fullgör sin informations och 

underrättelseskyldighet. De flesta (87 %) angav då att de hade fått någon form 

av information, antingen skriftlig eller muntlig. Av de tillfrågade angav 58% att 

de hade fått skriftlig information, och 74% att de hade fått muntlig information 

av polisen. Vissa skillnader i information finns, precis som beträffande 

brottsoffrens uppfattning av polisens bemötande, även här när det gäller ålder 

och kön. Yngre brottsoffer anser att de fått information i större utsträckning än 

äldre, och fler kvinnor än män i undersökningen uppger att de fått någon form 

av information av polisen.  

Omfattningen av informationen som brottsoffren fått ut uppfattas förutom detta 

också variera beroende på kategori av geografiskt område brottsoffren är 

bosatta i. Lindgren har delat in sin undersökning i fyra olika sorters områden 

beroende på storlek. Dessa är storstadsområden, mindre storstadsområden, 

mellanstora områden och mindre områden. Det visar sig att dubbelt så många 

brottsoffer hemmahörande i mellanstora eller mindre områden har fått 

information av polisen. Detta skulle enligt Lindgren och Qvarnström kunna 

bero på polismyndigheters olika rutiner i informationsutlämnandet.  

                                                                                                                                               
7 Magnus Lindgren och Jennifer Qvarnström, Brottsoffren i rättsprocessen, 1999. 
8 Se bilaga 2 
9Magnus Lindgren och Jennifer Qvarnström, Brottsoffren i rättsprocessen, 2003. 
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Mellan de olika brottstyperna finns emellertid inga skillnader i utdelad 

information. Dock visar undersökningen att personer som blivit utsatta för 

grövre brott i större utsträckning än övriga uppger att de fått information enligt 

förundersökningskungörelsen.10  

Här är det viktigt att observera att det idag inte finns något absolut krav på att 

all information i förundersökningskungörelsen ska lämnas till brottsoffer. 

Informationen ska exempelvis anpassas efter brottets svårighetsgrad och 

karaktär. Bland annat ska information om målsägandebiträde och besöksförbud 

endast lämnas till brottsoffer i de fall då dessa åtgärder kan bli aktuella. Dock 

ska information om brottskadeersättning som huvudregel alltid lämnas ut. 

Information om stödperson, rättshjälp enligt rättshjälpslagen och information 

om hjälp från olika myndigheter och organisationer ska lämnas i lämplig 

utsträckning. När det gäller besked om olika beslut som fattas i ärendet ska 

information lämnas till alla brottsoffer som önskar det. Här är det polisens 

skyldighet att fråga brottsoffret om de önskar ta del av den informationen. 

Trots att polisen har klara och tydliga informations och 

underrättelseskyldigheter visar det sig i Lindgrens och Qvarnströms 

undersökning11 att inte ens vartannat brottsoffer har fått information om 

möjligheterna att få hjälp av åklagaren att föra skadeståndstalan. Information 

om möjligheten att få ersättning enligt brottsskadelagen har nått ännu färre, då 

endast 40 % har upplysts om detta. 50 % av de tillfrågade har uppgett att de inte 

blivit tillfrågade om de vill få information om de olika beslut som tas i ärendet. 

Resultatet av Lindgrens och Qvarnströms undersökning visar att polisen inte 

uppfyller sin informations och underrättelseskyldighet sett ur brottsoffrens 

perspektiv. Det ska som tidigare tagits upp observeras att resultatet gäller med 

reservation för att omfattningen på informationen kan variera beroende på 

brottets art. 

                                                
10 Se bilaga 1. 
11 Se bilaga 1. 
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3.3.3             Polisens uppfattning om informationen till brottsoffer 

I en intervju med Magnus Lindgren12 säger han att en granskning av poliser i 

Uppsala län och deras syn på informationsutlämnandet visar att det kan finnas 

flera orsaker till att informationen inte når brottsoffren som den ska. Lindgren 

menar dock på att den största orsaken är polisers okunskap eller osäkerhet på 

förundersökningskungörelsens regler när det gäller informationen som ska 

lämnas ut till brottsoffer. Det råder stora skillnader när man tittar på 

informationsutlämnandet, både när det gäller turlagsvis och på enskilda 

poliser. Det verkar även råda en viss skillnad när det gäller kvinnliga och 

manliga poliser, då de kvinnliga poliserna är duktigare på att lämna ut 

information till brottsoffret.  

En vanlig förklaring bland poliser är att RAR (Dataprogram för 

polisanmälningar) är onödigt komplicerat och att det är för många procedurer 

när det kommer till brottsofferinformation. Efter intervjuer med enskilda 

poliser har det dock, enligt Lindgren, visat sig att de känner sig osäkra på 

informationen som ska lämnas ut, och att de ibland skäms för att de inte kan 

eller kommer ihåg vad som ska ingå i en fullständig brottsofferinformation 

enligt förundersökningskungörelsen.13  

Polismyndigheten i Östergötlands län har en genomsnittligt låg procent när 

det gäller informationsutlämnandet till brottsoffer enligt Peter Viveland14, 

som är tillfälligt ansvarig på brottsoffergruppen i Linköping. Här har man 

arbetat tillsammans med åklagaremyndigheten i ett par år genomfört 

utbildningar beträffande information enligt förundersökningskungörelsen i 

bland annat turlagen på polismyndigheten.  

Resultatet blev en snabb uppgång av mängden information som utlämnades. 

Tyvärr varade den positiva trenden inte så länge, och den utlämnade 

informationen var snart nere på en alldeles för låg procent igen.  

                                                
12 Telefonintervju med Magnus Lindgren, 2006-03-30 
13 Ibid. 
14 Telefonintervju med Peter Viveland, brottsoffergruppen Polismyndigheten, Östergötlands län,  2006-03-30 
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Även Lars-Erik Forss från Brottsoffergruppen i Södertörns 

Polismästardistrikt15 anser att RAR och de många procedurerna i viss del kan 

vara en orsak till att informationsutlämnandet inte fungerar som det ska. Han 

menar dock på att statistiken kan vara missvisande, då all information som 

lämnas ut inte dokumenteras. Lars-Erik ser inga problem med 

förundersökningskungörelsen och bestämmelserna kring 

brottsofferinformationen i sig, men påpekar speciellt hur viktigt det är att som 

polis vara professionell och noggrann, och låta informationen till brottsoffret 

ta den tid det tar. Han poängterar även som tidigare tagits upp hur 

betydelsefullt det är att ha en bra fungerande kontakt mellan polis och 

brottsoffer. 

                                                
15 Telefonintervju med Lars-Erik Forss, brottsoffergruppen i södertörns polismästardistrikt,  2006-03-30  
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3.4              Kritisk granskning av resultatet 

När det gäller Magnus Lindgrens undersökningar från 1999 och 200316 finns 

det flera saker man bör observera. Som tidigare tagits upp behöver inte all 

information lämnas ut till brottsoffret, om det är uppenbart att det inte behövs 

med tanke på vilket brott offret blivit utsatt för. Detta är troligen en av 

orsakerna till att så få i undersökningarna svarat ja på om de fått information 

om till exempel målsägandebiträde, stödperson och möjligheterna att ansöka 

om ett besöksförbud. Det är ju dock viktigt att informationen når dem som har 

rätt till den med tanke på brottet de blivit utsatta för. När det gäller antalet som 

svarat att de inte vet om de fått respektive information eller ej, så kan detta bero 

på flera saker. Anledningarna kan vara att de fått informationen, men att den är 

slarvigt utförd, som till exempel att polismannen pratar skyndsamt för att hinna 

vidare till nästa jobb, vilket gör att informationen blir lidande och bristfällig. 

Det är då lätt att brottsoffret glömmer eller blandar ihop de olika delarna som 

denne informeras om. En annan orsak kan vara att de även här har fått 

informationen, men att tillfället var illa valt. Brottsoffret kan till exempel 

fortfarande vara skakat eller i chock efter det som har hänt när denne får 

informationen. Det är därför viktigt att polismannen gör en bedömning om 

huruvida offret är mottagligt för informationen. En orsak till att offren inte vet 

om de har fått all informationen eller ej kan givetvis också vara att de inte 

mottagit den, och att de därför blir osäkra när de tillfrågas om de blivit 

underrättade eller ej. Det är ju en hel del information som ska nå brottsoffret, 

och det är förståeligt att denne kan blanda ihop de olika sakerna polismannen 

pratar om. 

                                                
16 Se bilaga 1. 
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3.5              Resultatsammanfattning 

Det är viktigt att brottsoffer informeras om möjligheterna som finns i just deras 

ärende. Om offren inte får rätt underrättelse kan det leda till att de går miste om 

till exempel ekonomisk ersättning eller möjligheten till stöd och hjälp från 

andra än polisen, som brottsofferjourer, kvinnojourer, m.m.                       

Polisen har enligt Förundersökningskungörelsens 13 § en skyldighet att 

informera brottsoffer om möjligheten att få hjälp av åklagaren att föra 

skadeståndstalan och möjligheterna att få ersättning enligt brottsskadelagen. 

Brottsoffret ska tillfrågas om denne vill bli underrättad om vilka beslut som 

fattas i ärendet. Är brottet sådant att det kan bli aktuellt med målsägandebiträde 

och besöksförbud, så ska brottsoffret informeras om vad som gäller vid 

förordnande av dessa. Om det behövs med tanke på brottet, så skall brottsoffret 

även underrättas om möjligheterna till att få rättshjälp och rådgivning enligt 

rättshjälpslagen samt att få åtföljas av en stödperson. 

Efter att ha studerat och jämfört undersökningar17 om hur dessa skyldigheter 

efterlevs av polisen har det visat sig att skrämmande få brottsoffer får all den 

information de egentligen har rätt till. Till exempel visade det sig i en 

undersökning av Magnus Lindgren år 2003 att mindre än hälften (40 ) fick 

informationen om möjligheterna till att få ersättning enligt brottsskadelagen. 

Ungefär lika många (43 ) fick reda på att åklagaren under vissa omständigheter 

kan hjälpa till att föra talan om enskilt anspråk. 

Anledningarna till att polisens information inte når brottsoffren som den ska 

kan vara flera. Lindgren18 menar dock på att den största orsaken är polisers 

okunskap eller osäkerhet angående förundersökningskungörelsens regler om 

vilken information som ska lämnas ut till brottsoffer. Lars-Erik Forss på 

brottsoffergruppen i Södertörn anser även att RAR och de många procedurerna 

kan vara en orsak till bristfällig underrättelse. 

 

                                                
17 Lindgren Magnus, Brottsoffren i rättsprocessen, 1999 samt Lindgren Magnus och Qvarnström Jennifer, 
Brottsoffren i rättsprocessen, 2003. 
18 Magnus Lindgren, Enhetschef Brottsofferenheten, Polismyndigheten Uppsala, telefonintervju, 2006-03-30.   
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Trots den bristande informationen har brottsoffren en ganska god syn på 

polisers bemötande i samband med brottet de blivit utsatta för. Över 90 %19 

ansåg att poliserna varit ganska eller mycket hjälpsamma. Ungefär samma antal 

tycker att poliserna varit ganska eller mycket tillmötesgående och 

professionella. Något att ta till sig är dock att 20 % uppfattade polisen som 

ointresserade. Att svara på om brottsoffer saknat något i sin kontakt med 

polisen har blivit problematiskt, då det är svårt att komma i kontakt med 

brottsoffer som kan tänka sig att prata om sin situation. Att de saknar all 

nödvändig information är ju dock onekligen ett faktum. 

                                                
19 Lindgren Magnus, Brottsoffren i rättsprocessen, 1999. 
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4              Diskussion 

   Orsakerna till varför brottsoffren inte blir underrättade enligt de regler som 

finns i förundersökningskungörelsen kan alltså vara flera. Enligt Lindgren kan 

en orsak vara okunskap och osäkerhet hos poliser kring 

förundersökningskungörelsens bestämmelser. Just osäkerheten kring reglerna är 

något som även märks hos studenterna på polishögskolan enligt mig. De flesta 

vet vad som ska finnas med i informationen, men någon djupare diskussion om 

vad de olika delarna betyder i bestämmelserna innebär problem för många. 

Polismyndigheten i Östergötlands län hade enligt Peter Viveland på 

brottsoffergruppen ett genomsnittligt lågt informationsutlämnande till 

brottsoffren. Detta försökte man bota genom att tillsammans med 

åklagaremyndigheten genomföra utbildningar till bland annat turlagen på 

ordningsenheten. Utbildningarna gav positiva resultat, men efter en tid var 

förhållandet i princip detsamma igen.  

 Här hävdar jag att det är viktigt med kontinuerlig utbildning på myndigheterna, 

för att se till att polisernas kunskaper inte glöms bort. Det är också viktigt att de 

nyanställda (aspiranterna) får utbildning för att fräscha upp kunskaperna. En 

variant skulle kunna vara ett slags metodstöd (lathund) för att hjälpa poliserna 

komma ihåg all information som ska delges brottsoffren. Huvudsaken är ju att 

informationen kommer ut. Jag anser också att det är vikigt att varje 

polis/polisstudent inser betydelsen av att informationen når brottsoffret, och vet 

hur han/hon ska kolla upp de delar av förundersökningskungörelsens regler 

han/hon är osäker på. Till exempel ger Brottsoffermyndighetens foldrar en 

lättförklarlig information, som både brottsoffer och poliser kan använda sig av. 

Information i form av dessa foldrar eller liknande skulle även kunna placeras i 

bland annat radiobilarna, för att lätt kunna tas fram vid behov. Här kan det även 

vara lämpligt att ha informationsblad om till exempel kvinnohus och liknande 

organisationer. Det är ju till exempel inte alltid en kvinna som blivit slagen vill 

åka direkt till ett kvinnohus för att få hjälp. Då kan det vara lämpligt att hon får 

information såsom telefonnummer och Internetadress, så att hon själv när hon 

känner sig redo kan ta reda på mer och kanske även kontakta dem vid behov. 
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En jämförelse av Magnus Lindgrens undersökning 1999 och Magnus Lindgrens 
samt Jennifer Qvarnströms undersökning 2003. Se referenslista. 
  
         
Informerade polisen dig om 
möjligheterna att:   Totalt  

      (n=219)  (n=281) 
      1999  2003 
         
få hjälp av åklagaren att föra 
skadeståndstalan?     
Ja      51%  43% 
nej      42%  50% 
Vet ej      9%  7% 
         
bli underrättad om olika beslut som fattas 
i ärendet?    
Ja      46%  38% 
nej      42%  50% 
Vet ej      12%  13% 
         
få ersättning enligt brottskadelagen?      
Ja      44%  40% 
nej      48%  52% 
Vet ej      8%  8% 
         
få ett målsägandebiträde?       
Ja      36%  29% 
nej      50%  58% 
Vet ej      14%  13% 
         
få hjälp och stöd från myndigheter och ideella organisationer?   
Ja      30%  21% 
nej      60%  67% 
Vet ej      11%  12% 
         
få rättshjälp och juridisk rådgivning enligt 
rättshjälpslagen?    
Ja      24%  15% 
nej      62%  68% 
Vet ej      13%  17% 
         
få åtföljas av en stödperson?       
Ja      21%  20% 
nej      68%  72% 
Vet ej      11%  8% 
         
ansöka om ett besöksförbud för 
gärningsmannen?    
Ja      13%  9% 
nej      76%  85% 
Vet ej      12%  6% 
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Tabell ur Magnus Lindgrens undersökning från 1999, se referenslista. 

     

Brottsoffrens uppfattning om enskilda polisers bemötande i samband med brottet 

     

 Mycket Ganska Inte alls  

Hjälpsamma 62% 30% 8%  

Tillmötesgående 62% 32% 6%  

Professionella 50% 40% 10%  

Tvära/ Bryska 5% 11% 84%  

Ointresserade 7% 13% 80%  
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