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 Abstract 

Syftet med denna rapport är att belysa problemet och få förståelse varför det är 

svårt för poliser att lämna information enligt förundersökningskungörelsen. Detta är 

en skyldighet för poliser och det finns reglerat i kungörelsen. Tidigare studier visar 

att det är ett problem, och en del av problemet är att man har svårt att tolka 

lagtexten. Vi har gjort en djupdykning i kungörelsen och förarbeten för att 

undersöka hur de olika begrepp lagtexten tar upp ska tolkas. Vi har även gjort 

intervjuer med poliser som jobbar i yttre tjänst i Umeå. Resultat på intervjuerna 

visar att poliser har dåliga kunskaper om de fysiska och psykiska konsekvenser som 

sker när man utsätts för ett brott. Resultatet visar även att poliser har dålig kunskap 

i förundersökningskungörelsen. Det som krävs är mer utbildning i bemötandet av 

brottsoffer och om kungörelsen i dess helhet. 
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1 Inledning 

”Ett brottsoffer blir kränkt på så många olika sätt 

och har många frågor. Om inte polisen på plats 

kan svara på detta på ett bra sätt vem fan ska 

kunna göra det? Ingår i vårt jobb”  

(Manlig polis som svarat på vår enkät) 

 

Tidigare studier visar att poliser är dåliga på att ge brottsoffer den lagstadgade 

informationen som är reglerad i förundersökningskungörelsen. (Qvarnström, 2005, 

RPS 2005; Lindgren, Christiansson, 1994) Den information som poliser ska lämna 

varierar beroende på vilket brott offret blivit utsatt för. Det är inte den enskilde 

polisens bedömning utan beror på brottets art. Detta problem beskrivs närmare i 

avsnitt två. I vår rapport försöker vi finna orsakerna till det bakomliggande 

problemet. I en undersökning om misshandelsoffer, uppfattas polisen som 

ointresserad och brottsoffren uppger även att de har lågt eller inget förtroende för 

polisen. Är allmänheten inte nöjd med detta blir konsekvensen att brott inte anmäls. 

(Qvarnström, 2005)  

Brottsoffer som får stöd, hjälp och rätt behandling återhämtar sig bättre och kostar 

därför mindre för samhället eftersom återanpassningen blir snabbare. När brottsoffer 

blir rätt omhändertagna fungerar de bättre som målsägande i rätten. Detta resulterar 

i att rättsväsendet fungerar. (Intervju med Länsbrottsoffersamordnaren i Umeå 

070215). 

1.1 Bakgrund 

Anledningen till att förundersökningskungörelsen kom till var att ge brottsoffer 

skydd, samt reglera deras rättigheter. Regeringen beslutade att Polisen är den 

myndighet som anses bäst lämpad att lämna denna information, eftersom poliser har 

första kontakten med brottsoffer. (Ds 1993:29 s.38 ff.) 

 I förundersökningskungörelsen är det reglerat vilken information poliser har 
skyldighet att lämna och att det beror på brottets karaktär. När det gäller 13 b § har 
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poliser obligatorisk skyldighet att ge informationen oavsett karaktär på brottet. 

(Danielsson, 2004). Trots detta har en överväldigande majoritet av poliserna inte 

kännedom om denna informationsskyldighet. I en utredning om brottsofferarbete i 

norrlandslänen, uppgav endast 13 procent att de hade full kännedom om den 

informationsskyldighet som polisen har.(Brottsofferarbete i norrlandslänen, 2005). 

Polisens viktiga roll i förhållande till brottsoffer har uppmärksammats av 

Europarådet. I rekommendation R (85) 11 från 1985 stadgas bland annat att polisen 

bör utbildas för att kunna möta brottsoffer på ett bra sätt samt ge brottsoffer adekvat 

information. (Lindgren, Pettersson & Hägglund, 2001). 

Genom ändringar i kungörelsen juli 1988 förbättrades målsägandens rätt till 

information i olika hänseenden. Ändringen gjordes för att rätt information skulle 

delges till personer som drabbats av brott och klargöra de olika möjligheterna till 

bland annat juridisk och ekonomisk hjälp. Information är ofta en förutsättning för att 

brottsoffer ska få tillgång till andra typer av hjälp och stöd. (Ds 1993:29 s.38 ff.) 

Tillgång till hjälp och stöd beskrivs vidare under avsnitt två. 

1.2 Syfte 

Syftet med denna rapport är att belysa problemet poliser har med att förmedla 

informationen i förundersökningskungörelsen till brottsoffer. Vi vill få en förståelse 

för dessa brister. 

1.3 Frågeställningar 

Vari ligger svårigheten för poliser i yttre tjänst att lämna information enligt 

förundersökningskungörelsen 13 a–d §? 

1.4 Avgränsningar 

Vi har valt att avgränsa oss till poliser som arbetar i yttre tjänst eftersom dessa 

poliser kommer först i kontakt med brottsoffer. Inom Polisen är det 

förundersökningsledaren som har det huvudsakliga ansvaret att information lämnas 

till brottsoffer, men poliser i yttre tjänst har det övergripande ansvaret. Anmälan 

som tas upp av poliser införs i RAR-systemet (Rationella Anmälans Rutin). Polisen 

ska ange i systemet vilken informationen i förundersökningskungörelsen som är 

delgiven brottsoffer samt på vilket sätt. Vi har valt att inte beröra 14 § i 
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förundersökningskungörelsen som ingår i informationsskyldigheten, den blir först 

en skyldighet för poliser att lämna om svaret blivit ja på frågan i 

förundersökningskungörelsen 13 d §. Svarar brottsoffret ja, innebär det att 

brottsoffret ska underrättas om beslut, så snart åtal har beslutats. I paragraferna i 

förundersökningskungörelsen hänvisas det vidare till andra lagstöd, så som 

Brottskadelagen, Rättshjälpslagen, Lagen om besöksförbud samt Lagen om 

målsägandebiträde. Vi har valt att inte redovisa de nämnda lagarna och detta för att 

kunna begränsa arbetets omfattning. 

1.5 Tillvägagångssätt 

Vi har gjort en djupdykning i förundersökningskungörelsen 13 a–d §. Detta för att 

klargöra hur kungörelsen ska tolkas. För att förklara de olika begrepp som lagtexten 

tar upp har vi studerat de lagar som förundersökningskungörelsen hänvisar till. 

Informationen är hämtad från biblioteket genom att studera förarbeten, 

propositioner, andra lagar och även genom att göra sökningar via Internet, bland 

annat Riksdagens hemsida. 

Vi har gjort en längre intervju med Kenth Karlsson som jobbar som 

Länsbrottsoffersamordnare för de fyra Nordligaste länen. Vi har även upprättat en 

enkät som i samarbete med Kenth Karlsson sändes till 20 poliser som jobbar i yttre 

tjänst i Umeå. Enkätfrågorna grundar sig dels på den information vi har fått från 

Kenth Karlsson, dels på utredningar som tidigare gjorts när det gäller brottsoffrens 

syn på polisen och polisens uppfattning om sin informations- och upplysningsplikt. 

(Intervju med Länsbrottsoffersamordnare 070215; Qvarnström, 2005; RPS, 2005; 

Lindgren och Christiansson, 1994) 

På vår enkät svarade 12 personer, hälften män och hälften kvinnor. Åldern på 

kvinnorna varierar från 28 år till 37 år med tjänsteår på ett till sex år. Åldern på 

männen varierar från 28 år till 39 år med tjänsteår på två och ett halvt år till sju år.
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2 Förundersökningskungörelsen 

Nedan följer lagtext och förklaring om de olika begrepp 

förundersökningskungörelsen tar upp. Det är denna information poliser ska lämna 

till brottsoffer. Anledningen till detta är för att förklara meningen med lagtexten, 

samt hur den ska tolkas. Detta måste presenteras för att belysa problemet med att 

förstå lagtexten. Vidare bygger vår enkät på de begrepp som finns i Kungörelsen, 

(se vidare i resultat delen). 

FuK 13 a § 1 st: 

13 a § Målsäganden skall underrättas om att åklagaren 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 handläggningen av 

sådana anspråk.(Sveriges lagar, 2007) 

Enskilt anspråk 
Med enskilt anspråk menas att målsägande kan få skadestånd för ett brott som lett 

till någon form av skada, både fysisk och psykisk, samt förlorad arbetstid eller för 

eventuella läkarbesök. Enskilt anspråk omfattar personskador, 

sakskador/förmögenhetsskador och kränkningsersättning.(Lindgren, Pettersson & 

Hägglund, 2001) Åklagaren är skyldig att föra talan om enskilt anspråk om inte ett 
målsägandebiträde finns. Förutsättningar för enskilt anspråk är att det grundar sig på 

brottet och att anspråk inte är uppenbart obefogat. Åklagaren ska ge information om 

möjligheten att få enskilt anspråk när åklagaren tar del av förundersökningen. 

(Danielsson, 2004) 

Brottsskadelagen 
Ersättning genom brottskadelagen kan man få för skada och kränkning som 

uppkommit via en brottslig gärning. I normalfallet krävs att det finns ett domslut 

och att ersättningssumma blivit utdömd, men undantag finns beroende på brottsfall 

och försäkring. (Intervju med en Brottsofferassistent på brottsofferjouren i Luleå 

070307) I första hand skall gärningsmannen betala ersättningen. Nästa steg är att 

kronofogden sänder en förfrågan till brottsoffer om denne vill att kronofogden ska 
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mäta ut den tilltalade. Kronofogden gör sedan en utmätning, men i de flesta fall har 

inte den tilltalade något att mäta ut. Då blir nästa steg att brottsoffrets försäkring går 

in, men då krävs det att brottsoffret har tecknat en sådan försäkring. Har brottsoffret 

inte en sådan försäkring, finns det en möjlighet att få ersättning via brottsskadelagen 

som betalas med statliga medel.(Betänkande 2005/06: JuU18)  

Om gärningsmannen är okänd har brottsoffer ändå rätt till ersättning. Brottsoffret 

ska då sända in en ansökan med anspråk på ersättning till brottsoffermyndigheten. 

Ett villkor för brottskadeersättning är att brottet har polisanmälts och att det begåtts i 

Sverige. Om polisutredningen läggs ner med motiveringen ”gärningen ej brott” 

finns det en stor risk att ersättning inte kan lämnas. (Lindgren, Pettersson & 

Hägglund, 2001, Betänkande 2005/06: JuU18) 

FuK 13 a § 2st: 

Är brottet sådant att det kan komma i fråga att förordna målsägandebiträde enligt 

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

lagen (1988: 688) om besöksförbud, skall målsäganden så snart som möjligt 

underrättas om de regler som gäller för förordnande av målsägandebiträde eller 

meddelande av besöksförbud.(Sveriges lagar, 2007) 

Målsägandebiträde  
Poliser ska i tillämpliga delar informera målsägande om reglerna för 

målsägandebiträde. (Betänkande 2001/02: JUU13) Ett målsägandebiträde ska 
förordnas till målsäganden då det kan behövas med hänsyn till brottets art. De brott 
som gäller är enligt lagen om målsägandebiträde, 6 kap Brottsbalken (BrB), 3-4 kap 

BrB på vilket fängelse kan komma samt 8 kap 5-6 § BrB försök, förberedelse eller 

stämpling då målsägande haft en närmare relation med gärningsmannen. 
Målsägandebiträde kan även förordnas på annat brott på vilket fängelse följer och 

om målsägande är i starkt behov av ett sådant biträde. Det kan även komma att 
förordnas då det finns risk för att personen kommer att utsättas för pressande och 

ingående förhör. Ett förordnade kan även komma till om målsägandes fysiska och 

psykiska hälsa kräver det.  

Målsägandebiträdets uppgifter är att tillvarata brottsoffrets intresse. Biträdet ska 
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finnas där som stöd, förmedla kontakter mellan myndigheter, ge information om den 

hjälp som finns att få om olika jourer och hjälporganisationer, samt informera om 
hur utredningen går och de olika stegen. Biträdet har lojalitetsplikt vilket innebär att 

denne endast ska se till brottsoffrets bästa och även föra talan om enskilt anspråk. 
Biträdet finns med både under rättegång samt förundersökningen. Åklagaren 

beslutar om brottsoffret behöver och skall få målsägandebiträde. (Danielsson, 2004) 

Besöksförbud 
Poliser är skyldig att informera brottsoffer om besöksförbud där ett sådant förbud 

skulle kunna komma i fråga. Målsäganden ska så snart som möjligt underrättas om 

de regler som gäller. Besöksförbud får meddelas då det finns risk att offret kommer 
att utsättas för brott eller kommer att förföljas eller på annat sätt allvarligt 

trakasseras. I lagen om besöksförbud anges dock inga särskilda brott som måste ha 

begåtts för att besöksförbud kan komma ifråga. Enligt förarbetena till lagen kan 

besöksförbud komma ifråga i varierande situationer. Besöksförbudet gäller för en 
bestämd tid men högst ett år i sänder och förlängs därefter om hot kvarligger. 

Åklagaren är den som prövar om ett besöksförbud behövs. Den som bryter mot ett 
besöksförbud kan dömas till böter eller fängelse högst ett år för överträdelse av 

besöksförbud. (Heimer, Posse, 2003) 

FuK 13 a § 3 st: 

Målsäganden skall ges information om reglerna om stödperson i 20 kap. 15 § och 

23 kap. 10 § rättegångsbalken, om möjligheterna att få rättshjälp och rådgivning 

enligt rättshjälpslagen (1996: 1619) samt om vilka myndigheter, organisationer och 

andra som kan lämna stöd och hjälp. En åtgärd enligt första eller tredje stycket 

behöver inte vidtas om det är uppenbart att den inte behövs eller om det är förenat 

med betydande svårighet att vidta åtgärden. Förordning (2001:232). 

Stödperson 
I brottshändelser där det finns anledning att anta att brottsoffer kommer att vara i 
behov av en stödperson ska polisen informera om denna möjlighet. En stödperson är 

en medmänniska som har tid att lyssna och som genom samtal kan hjälpa 
brottsoffret att reda ut känslor samt hjälpa brottsoffret att formulera sina upplevelser 

och bekymmer. Den som blivit utsatt för en kränkande handling mot person eller 
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egendom kan ha svårt att bearbeta situationen och där kommer stödpersonen in. 

Stödpersonen känner till vilka myndigheter som kan hjälpa till. Stödpersonen 
hjälper även till med att fylla i blanketter och formulär. Om det blir rättegång kan 

stödpersonen informera brottsoffret om hur rättegångsprocessen går till och följa 
med i rättssalen.  

En stödperson får närvara vid rättegång och förhör om det inte lider men för 

utredningen. En stödperson kan man få via den lokala brottsofferjouren, de är 
speciellt utbildade för att klara detta jobb (www.bra.se). En stödperson kan även 

vara en släkting eller en nära vän. (Sveriges rikes lagar 2007) 

Rättshjälp 
Poliser ska informera om rättshjälp (om det inte är uppenbart att det inte behövs) 

och att det regleras via hemförsäkringen. Rättshjälp innebär att staten betalar 

brottsoffrets kostnader för det ombud som anlitas i ett rättsligt ärende. I första hand 

ska om möjligt kostnaderna dock täckas av rättsskyddsförsäkring som oftast ingår i 

hemförsäkringen. Detta innebär att försäkringen kan ersätta kostnaderna för 

ombudet, men att brottsoffret får betala en självrisk som kan 

variera.(Rättshjälpslagen 1996: 1619) 

Rättshjälp kan endast beviljas för vissa typer av ärenden. Det ska vara en fysisk 

person vars årliga inkomst inte överstiger 260 000 kr. Hjälpen får beviljas om den 

rättssökande behöver juridiskt biträde utöver rådgivning och detta behov inte kan 

tillgodoses på annat sätt. Kostnaden som brottsoffret själv får lägga beror på dennes 

inkomster. Via hemförsäkringen har man rätt till en timmes rådgivning. Skulle inte 

denna tid vara tillräcklig görs det en behovsprövning för att få rätthjälp. Meningen 

är att få hjälp med kostnader för bevisning, resor, uppehälle och andra utgifter. 

Rättshjälp får beviljas endast om det med hänsyn till angelägenhetens art och 

betydelse, tvisteföremålets värde och omständigheterna i övrigt är rimligt att staten 

bidrar till kostnaderna. (Rättshjälpslagen 1996: 1619) 

Rådgivning 
När det gäller rådgivning kan den lämnas i en rättslig angelägenhet av en advokat 

eller biträdande jurist på advokatbyrå i sammanlagt högst två timmar. Brottsoffret 
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får vända sig till de lokala advokatbyråerna som lämnar rådgivning enligt 

rättshjälpslagen. Rådgivning kan också lämnas av någon annan som kan förordnas 

som rättshjälpsbiträde. Den lämnas mot en avgift som betalas till advokaten som 

lämnar rådgivningen. Avgiften är idag fastställd till 1206 kronor per timme, ( Sven-

Åke Falkstrand ordförande BOJ, Blekinge), men den kan dock variera beroende på 

offrets ålder och ekonomiska situation. Detta är något som advokaten tar ställning 

till. Rådgivning gäller i de fall då polis eller åklagare inte hjälper till att föra talan 

om skadestånd eller förhandling med försäkringsbolaget. Detta betalas med 

allmänna medel. (Rättshjälpslagen 1996: 1619) 

Poliser ska även informera målsäganden om olika hjälporganisationer, myndigheter 

och andra som kan lämna stöd. Detta är en skyldighet, men paragrafen säger även 
att denna åtgärd inte behöver vidtas då det är uppenbart att det inte behövs.(Sveriges 

rikes lagar 2007) 

FuK 13 b §: 

Målsäganden skall tillfrågas om han eller hon vill bli underrättad om beslut om att 

förundersökning inte skall inledas eller att en inledd förundersökning skall läggas 

ned, beslut om att åtal inte skall väckas, tidpunkt för huvudförhandling i målet samt 

dom i målet. Förordning (1994:429). 

Syftet med denna paragraf är att skapa förutsättning för brottsoffer samt 
skyldigheten för poliser att ge information till brottsoffer om alla stadier av det 

rättsliga förfarandet. Informationen kan ges muntligen eller skriftligen. Det viktiga 

är att den ges snarast, men i vissa fall där personer har blivit utsatta för brott kan det 

vara en fördel att sända skriftlig information hem till brottsoffret.(Danielsson, 2004) 

FuK 13 c §: 

Om en gripen, anhållen eller häktad person avviker, skall målsäganden underrättas, 

om det behövs. Förordning (1996:469). 

Denna information ges beroende på om det är påkallat ur hänsyn till brottsoffret och 
om det finns risk för att brottsoffret kommer att bli uppsökt av gärningsmannen. 

Detta gäller i de fall där offret har blivit utsatt för brott mot person, men även om 

gärningsmannen avviker från olika vårdinstanser. (Regeringens proposition 
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1993/94:143) 

 

FuK 13 d §: 

Så snart åtal har beslutats skall målsäganden underrättas om beslutet. Förordning 

(2001:232). 

När Förundersökningen är avslutad och åklagaren väcker åtal, ska målsäganden 

underrättas om detta beslut. När åklagaren väcker åtal, innebär det att tillräckligt 

med bevisning finns för en rättegång (Lindgren, Pettersson & Hägglund, 2001). 
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3 Tidigare utredningar 

Detta avsnitt behandlar tidigare utredninga och resultatet av vår intervju med 

Länsbrottsoffersamordnaren för de fyra Nordligaste länen. Nedan följer den 

problematiken som finns inom polisen om brottsofferarbetet.  

I utredningen, Brottsofferarbetet i Norrlandslänen (2005), uppgav endast 13 procent 

av de tillfrågade poliserna att de hade full kännedom om informationsskyldigheten. 

På frågan om det finns rutiner för denna skyldighet, uppgav nio procent att det 

fanns. Endast 19 procent av polismyndigheterna i norrlandslänen har en 

handlingsplan om bemötande av brottsoffer, och endast 24 procent har lokala 

föreskrifter för brottsofferfrågor. I utredningen ställdes frågan om rutiner fanns och 

fungerade för den förnyade kontakten med offer för våld och integritetskränkande 

stöldbrott, 17 procent uppgav att rutiner fanns och 62 procent hade ingen kännedom 

om detta. Under de senaste fem åren hade endast 22 procent erhållit utbildning. På 

frågan hur man skulle kunna förbättra brottsofferarbetet, var svaret att det behövdes 

utbildning. Poliserna behövde även få mer kunskap om personligt bemötande, 

attityder och kunskaper om brottsoffers situation, samt samverkan mellan andra 

myndigheter för att kunna slussa brottsoffer vidare. En återkommande kommentar 

var att tid och resurser saknas. I utredningen lyfts även fram att informationen till 

brottsoffer måste kunna lämnas tydligare, bättre och oftare. Önskemålet är bättre 

rutiner, checklistor och manualer för att underlätta brottsofferarbetet. På frågan om 

polisen ska ägna sig åt att hjälpa och att ge stöd till brottsoffer, ansåg 74 procent att 

det var polisens uppgift. På frågan om polisen gör tillräckligt för brottsoffer visade 

det sig att endast tio procent ansåg detta. (Brottsofferarbetet i norrlandslänen, 2005) 

En annan undersökning gjord vid Polismyndigheten i Västernorrlands, Jämtlands, 

Västerbottens län samt Polismyndigheten i Norrbotten, den handlar om vad 

brottsoffer tycker om poliser. I denna utredning behandlas svar från brottsoffer som 

utsatts för bostadsinbrott och misshandel (av obekant gärningsman). 

Undersökningen bygger på anmälningar som registrerats under första halvåret vid 

polismyndigheterna i de aktuella länen.(Qvarnström, 2005) 

Drygt hälften av brottsoffren uppger att känslomässiga reaktionerna var det mest 

påfrestande med brottet. Andra problem var fysiska skador, ekonomisk förlust, 
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praktiska problem och annat. Det framkom i undersökningen att det skiljer sig i flera 

avseenden när det gäller misshandelsoffer och inbrottsoffer. Misshandelsoffren är 

den grupp som i störst utsträckning uppfattar poliser som ointresserade (35 procent 

jmf 20 procent). Av misshandelsoffren uppger 34 procent att de har lågt eller inget 

förtroende för polisen, medan den siffran för inbrottsoffer är 23 procent. Bland offer 

för misshandel finns det en stark koppling mellan att vara nöjd med polisens 

bemötande som ger förtroende för poliser och resulterar i att anmäla ett liknande 

brott i framtiden. När det gäller polisens bemötande av misshandelsoffer uppger 82 

procent att de är nöjda med polisens bemötande och att de har stort eller ganska stort 

förtroende för polisen.(Qvarnström, 2005) 

Brottsoffer har ett stort informationsbehov (och polisen en omfattande informations- 

och underrättelseskyldighet) som inte tillgodoses. Brottsoffer som har fått 

information skriftligen, muntligen eller en kombination av dessa två, har generellt 

sätt större förtroende för polisen än de som inte fått någon information.(Qvarnström, 

2005) 

I en undersökning som handlar om relationen mellan polis och brottsoffer gjord i 

Stockholm, som givits ut av Lindgren och Christiansson (Referens från Lindgren, 

Pettersson, Hägglund, 2001) uppger den övervägande delen av brottsoffren att de 

inte har fått någon skriftlig information från polisen. Ett flertal poliser uppger att de 

sällan eller aldrig delar ut några broschyrer. En del har överhuvudtaget inte hört 

talas om broschyrerna. Även om broschyrerna till viss del kan tillfredsställa offrens 

informationsbehov är det viktigt att påpeka att en informationsbroschyr inte kan 

ersätta ett vänligt, kunnigt och stödjande bemötande från polisens sida. (Lindgren, 

Pettersson, Hägglund, 2001) 
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Följande text baseras på en intervju med Länsbrottsoffersamordnaren för de 

fyra Nordligaste länen den 2007-02-15 

Anledningen till att vi gjorde en längre intervju med Länsbrottsoffersamordnare 

Kenth Karlsson var att få en bättre insikt om problematiken att lämna information 

till brottsoffer i Norr. Han uppger att poliser överlag är dåliga på att ge information 

till brottsoffer enligt förundersökningskungörelsen. Polisen har dålig förståelse för 

hur brottsoffer egentligen mår och det är otroligt viktigt med ett bra bemötande. I 

nuläget har de ingen utbildning i dessa frågor, men det är något som är på gång. 

Länsbrottsoffersamordnaren anser att poliser brister i att lämna muntlig information 

till brottsoffer. Det stora problemet med att lämna information är enligt honom 

tidsbrist och brist på kunskap om hur brottsoffer reagerar. Poliser har inte kunskap 

om innehållet i förundersökningskungörelsen. 

För några år sedan anordnades ett möte där poliser, jurister samt representanter från 

regeringen möttes för att sammanställa nationella mål för brottsoffer. 

Länsbrottsoffersamordnaren var en av flera andra som var med och gjorde en 

undersökning utifrån RAR-systemet (Rationella Anmälans Rutin) där man slumpvis 

valde ut 760 ärenden och sände en förfrågan till brottsoffren. I undersökningen 

framkom att brottsoffer ville ha information om sina skyldigheter och rättigheter, 

och det poliser saknade mest kunskap om var denna information. Efter 

undersökningen anordnades en utbildning för de Nordligaste länen. Utbildningen 

tog sikte på vad polisen ville lära sig och vikten av att lära sig brottsoffrens reaktion, 

samt vad brottsoffren saknade information om. 

Vid denna tidpunkt startades ett annat projekt där poliser samarbetade med 

psykologer, professorer samt lektorer. Gruppen tog sig an brottsoffer som blivit 

utsatta för grova brott. En förfrågan gick ut till dessa brottsoffer om de ville vara 

med i detta projekt, varav 90 procent tackade ja. Brottsoffren fick svara på ett 

formulär och de fick även terapeutisk hjälp. Man hade samtidigt en kontrollgrupp av 

brottsoffer som inte fick samma stöd. En första uppföljning gjordes efter åtta 

månader och ytterligare en efter två år. Dessa uppföljningar visade att alla i 
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kontrollgruppen mådde mycket dåligt och att de inte levde ett normalt fungerande 

liv efter brottshändelsen. Däremot blev det ett mycket positivt resultat i 

undersökningsgruppen som fått klinisk behandling. Dessa brottsoffer mådde 

betydligt bättre och hade återanpassat sig bättre till samhället. 

Det är viktigt att medvetengöra varför brottsofferarbetet är så viktigt, menar Kenth 

Karlsson. Brottsoffer som får rätt stöd och hjälp snabbt under återhämtningstiden 

kostar mindre för samhället och brottsoffret har en större möjlighet till ett mera 

värdigt liv. Brottsoffret har även mer ork och kan fungera bättre som målsägande i 

rätten, vilket genererar i att gärningsmannen får sitt straff. Konsekvenserna för 

brottsoffer är stora. Det måste till förändringar för att poliser ska bli bättre på att 

verkligen hjälpa brottsoffer. När det gäller den skriftliga informationen till 

brottsoffer har ändringar gjorts för att brottsoffer lättare ska kunna förstå den. 

Ändringar är gjorda i RAR-systemet (Rationella Anmälans Rutin) för att det ska 

vara lättare för den enskilde polisen att förstå vad som ska markeras. Det har funnits 

förslag på att göra en informationsmall i fickformat, en liten ”kom i håg” för poliser 

som de kan bära i benficka. Detta har mötts med kritik från poliser eftersom man 

inte vill bära på fler saker.  

Umeåpolisen arbetar med en regel om återkontakt, som innebär att polisen tar 

kontakt med brottsoffer inom två veckor efter det att de utsatts för brott. Eftersom 

brottsoffret då har fått distans till brottshändelsen har de lättare att ta in 

informationen.  

Information till brottsoffer är svår att lämna på ett förståeligt och överskådligt sätt, 

vilket är ett svårlöst problem. Vikten ska ligga i att poliser tar kontakt med 

brottsoffer inom två veckor efter det att de utsatts för brott. Det är viktigt att den 

som tar kontakten med brottsoffer är speciellt lämpad och utbildad för uppgiften. 

Poliser måste utbildas samt ha återkommande utbildningar. Alla polismyndigheter 

ska ha en gemensam yrkeshandbok där adresser, telefonnummer samt vilka 

kontakter som finns just för ett visst område för att skapa mera samarbete med andra 

organisationer. Poliser på fältet borde bära med sig en mall i fickformat, som på ett 

enkelt sätt förklarar informationen de ska lämna till brottsoffer, uppger 

Länsbrottsoffersamordnaren.
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4 Resultat 

Vår rapport skiljer sig från tidigare utredningar genom att vi belyser problemet för 

poliser att lämna information enligt förundersökningskungörelsen till brottsoffer, 

medan tidigare utredningarna har haft tyngdpunkten på problemet att lämna 

informationen. 

Nedan följer vårt resultat av den enkät som sändes ut till poliser som arbetar i yttre 

tjänst i Umeå.  

I vår enkät gjorde vi ett påstående om att polisen är dålig på att lämna information 

till brottsoffer och sju av tolv ansåg att detta stämde överens. 

Huvuddelen av männen uppger att anledningen till detta var bristande kunskap, att 

man hade en egen förenklad mening som man sa mest för att det skulle sägas, det 

finns svårighet att förklara så brottsoffer förstår. Förslag för att lösa detta problem 

enligt männen var utbildning samt motivering till varför det är en viktig information 

att ge, att det skulle finnas förenklad information som sändes per automatik till 

brottsoffer, ett inplastat papper som kan bäras med i benfickan. 

En liten del av kvinnorna uppgav att det inte kändes relevant när man har fullt upp 

med att hantera chockade och skadade personer, att det glöms bort på grund av att 

det är mycket annat att hålla i huvudet. Förslag som kvinnorna gav på en lösning till 

problemet, var att det skulle finnas en lathund och ett telefonnummer som kunde 

ringas för att få mer information, samt förbättra och förnya den information som 

sänds med anmälan. 

I vår enkät lyfte vi frågor om de olika begrepp kungörelsen tar upp för att få fram ett 

resultat som skulle visa på om den enskilde polisen hade vetskap och kunskap om 

vad den innebar. Dessa olika begrepp finns närmare beskrivna i avsnitt två. 

Alla som svarade hade vetskap om enskilt anspråk. En man och en kvinna uppgav 

att de inte lämnade denna information. Kvinnan motiverade detta med att hon inte 

ansåg att det var aktuell information att ge. Mannen ansåg att det var en information 

som skulle sändas per automatik till brottsoffer. 

Det svar som lämnades av poliserna gällande att brottsoffer har olika möjligheter att 
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få ersättning angav alla kvinnor att de gjorde detta. En man ansåg dock att det var 

för mycket detaljer att lämna ut. 

Endast två av de sex kvinnliga poliserna och fyra av de sex männen lämnade 

information om ersättning enligt brottskadelagen. Anledningen som kvinnorna gav, 

som inte lämnade informationen, var okunskap och männen att det var för mycket 

detaljer. 

Alla förutom en kvinna uppgav att de lämnade information till brottsoffer om 

möjlighet att få ett förordnat målsägandebiträde. Förklaringen av kvinnan som inte 

lämnade informationen, var att det krävs flera förhör innan man kan veta att 

målsäganden är i behov av ett sådant biträde. 

Tre av männen samt fem av kvinnorna gav information om stödperson. Förklaringen 

som gavs av männen som inte lämnade informationen var att de hade glömt att det 

fanns och kvinnans svar att hon inte visste vad det var. 

Av männen lämnade tre information om möjligheten att få rättshjälp samt 

rådgivning. Endast en kvinna lämnade denna information. Förklaring som gavs av 

männen som inte lämnade informationen var att de glömt bort det. Kvinnornas 

förklaring var att de inte hade kunskap om att det fanns. 

Alla gav information om olika hjälporganisationer och myndigheter som kan lämna 

stöd till brottsoffer. Kommentarer från både männen och kvinnorna var att de hade 

lite vetskap om de olika hjälporganisationer och myndigheter som finns att tillgå, 

det fanns önskemål om att få mera information om detta.  

I enkäten fick poliserna svara på om den informationen de lämnade var nödvändig, 

relevant samt tillräcklig. Svararen delades in i en skala från ett till fem, där ett var 

lite och fem var mycket. 

Endast en man ansåg att informationen var nödvändig att lämna och det var mannen 

som angav fem på skalan. Svaren som männen lämnade var spridda mellan två och 

fem i skalan. Av kvinnornas svar ansåg fem att informationen låg fyra på skalan och 

en ansåg att den låg tre på skalan. 
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Nedan följer kommentarer som gavs av de svarande. 

”Ett brottsoffer blir kränkt på så många olika sätt och har många frågor. Om inte 

polisen på plats kan svara på detta på ett bra sätt vem fan ska kunna göra det. Ingår i 

vårt jobb”(Man som angav fem i skalan) 

”Oftast kommer de ej ihåg vad jag sagt men en broschyr lämnas och för de flesta 

tror jag att det är nödvändigt” (en av männen som angett fyra i skalan). 

”Upplever att de flesta målsägande ej är mottagliga för informationen. ”Vore bättre 

att lämna en folder med information.” (Man som angav tre i skalan) 

”Viss information är väldigt nödvändig på plats. ”För att ge målsägande information 

om att det finns hjälp att få. ”Viss information känns bara dumt, att man måste fråga 

målsägande, precis då ett brott skett” (Kvinna som angav fyra i skalan) 

Svaren som de deltagande poliserna lämnade om informationen var relevant, angav 

ingen att den låg på skala fem. Männens svar visade att skalan låg mellan två och 

fyra, medan svaren på kvinnornas skala låg mellan tre och fyra.  

Nedan följer kommentarer som gavs av de svarande. 

”Upplevs nog krångligt och juridiskt av målsägande” (Man som angav två i skalan) 

”Jag står inte och rapar upp helt oväsentlig information, men betonar det som är 

relevant” (Man som angav tre i skalan) 

”Kan kanske variera från fall till fall” ”Ibland stöter man på målsägande som inte är 

det minsta intresserad”. ”Skillnad i värde laddning hos olika målsägande, 

våldtäktsoffer kontra butikschef på Åhléns som råkat ut för snattare.”(Man som 

angav fyra) 

”I vissa lägen informerar man mera och andra mindre beroende på situationen i 

brottet” (Kvinna som angav tre i skalan) 

”All information kanske inte kan tillgodogöras i detta skede, precis då ett brott 

begåtts. Vissa frågor skulle kanske ställas senare, för att ge målsägande rättvisa att 

orka förstå och sätta sig in i informationen” (Kvinna som angav tre i skalan) 
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Svaren som de deltagande poliserna lämnade om informationen var tillräcklig, 

angav en att den låg på skala fem. Männens svar visade att skalan låg mellan två och 

fyra. Medan svaren på kvinnornas skala låg mellan två och fem.  

Nedan följer kommentarer som gavs av de svarande. 

”Kan variera från fall till fall” (Man som angav tre i skalan) 

”Det behövs ny information i ett senare skede hos brottsoffret, de kan aldrig ta in all 

information i nära eller direkt anslutning till brottet” (Man som angav tre i skalan) 

”Vet ej riktigt vilken information som kommer med målsägande kopian i RAR samt 

vilken information som sänds med då man väljer Information till målsägande i 

RAR” (Man som angav två i skalan) 

Inga kommentar lämnades av de svarande kvinnorna. 

Alla poliser som svarat på enkäten hade vetskap om besöksförbud och delgav 

brottsoffer denna information om brottet var av den beskaffenhet. Alla gav även 

information till brottsoffer om möjligheten att få vetskap om förundersökningen 

läggs ned samt om åtal inte kommer att väckas. 

4.1 Resultatsammanfattning 

Vår rapport har fokus på att vi söker svaret på varför det är ett problem för poliser 

att lämna informationen i förundersökningskungörelsen till brottsoffer. Det finns 

flertal tidigare utredningar som har haft tyngdpunkten på att det är ett problem att 

lämna informationen, men ingen utredning har lyft var svårigheten ligger för polisen 

att lämna information till brottsoffer. Nedan följer en sammanfattning av resultatet 

av vår enkät. 

I detta avsnitt redovisas de viktigaste resultaten på ett mera överskådligt sätt. Det 

resultat vår enkät visar var väntat men samtidigt är vi förvånade över att många 

poliser hade vetskap om sina brister. 

Av de tolv som genomförde enkäten ansåg sju poliser att de var dålig på att ge 

information till brottsoffer om förundersökningskungörelsen 13 a–d §. Orsaken var 

bristande kunskap, svårighet att förklara för brottsoffer vad den innebär, att det 
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glöms bort när det är mycket att göra och tänka på. En annan orsak var att det inte 

kändes relevant när man har fullt upp med att ta hand om chockade personer. Ett 

annat svar som gavs var att polisen själv hade gjort en kort sammanfattning av 

informationen som denne ansåg vara viktig. 

När det gäller de olika begreppen kungörelsen tar upp, fanns det bristande kunskap 

hos poliserna. 

Ett resultat som uppkom i vår enkät var att några av poliserna ansåg att 

informationen var nödvändig och relevant, men var själva dåliga på att lämna denna 

information, vilket i sig är en indikation på att informationen som lämnas till 

brottsoffer inte är tillräcklig. Polisen förstår inte vad informationen i 

förundersökningskungörelsen innebär. De flesta tyckte att det behövdes nya 

informationstillfällen. Det fanns även okunskap om vilken information som sänds 

genom RAR-systemet. 

Det fanns önskemål om utbildning för att öka motivationen om vikten av att lämna 

informationen, samt att informationen skulle förbättras och förnyas. Även någon 

form av ”lathund” önskades, som kan bäras med i benfickan. Ett förslag var att 

informationen till alla brottsoffer oavsett vilket brott man blivit utsatt för, skulle 

sändas ut per automatik. Ett typ av ”startkit”efterfrågades. I detta ”startkit” ska 

information finnas om vart man kan vända sig, samt rättigheter och skyldigheter 

man har som brottsoffer. 
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5 Diskussion 

Anledningen till att förundersökningskungörelsen kom till var att ge brottsoffer ett 

bättre skydd och reglera deras rättigheter. Ansvaret för att lämna informationen 

ligger på Polisen enligt vad regeringens proposition reglerat genom 

förundersökningskungörelsen.  

Vår rapport visar tecken på att många poliser saknar kunskap om innehållet i 

förundersökningskungörelsen, vilket tidigare utredningar även visar. I vår enkät 

framkommer vidare att polisen saknar utbildning i förundersökningskungörelsen 

och dess olika begrepp. Poliserna visste om informationsplikten, men de hade glömt 

en del av vad den innebär. Det skrämmande är att endast en av de svarande ansåg att 

informationen till brottsoffer var nödvändig. Detta visar på att det grundläggande 

problemet är att det saknas utbildning om vikten av att ge informationen och vad 

konsekvensen blir om informationen uteblir. Poliser har dålig förståelse för hur 

brottsoffer egentligen mår och hur viktigt ett bra bemötande är. Enligt 

Länsbrottsoffersamordnaren för de fyra nordligaste länen är problemet tidsbrist och 

bristande kunskap om hur brottsoffer reagerar. Informationen till brottsoffer måste 

kunna lämnas tydligare, bättre och oftare. 

Tidigare utredningar gjorda i Norrlandslänen, visar att det läggs för lite resurser på 

att utbilda poliser om och hur informationen ska förmedlas till brottsoffer. Endast 22 

procent har erhållit utbildning de senaste fem åren. I denna utredning framkom av 

resultatet att mer utbildning behövdes, samt kunskap om personligt bemötande. 

Även en förändring av attityder hos poliser är ett måste och samarbetet med andra 

myndigheter måste bli större för att kunna slussa vidare brottsoffer. 

Vår enkät bekräftar dessa resultat. Av de tolv poliser i yttre tjänst som genomförde 

enkäten ansåg sju att polisen var dålig på att ge information till målsägande om 

förundersökningskungörelsen 13 a–d §. Orsaken var bristande kunskap, svårighet att 

förklara för brottsoffer vad den innebär, och att det glöms bort när det är mycket att 

göra och tänka på. En annan orsak var att det inte kändes relevant när man har fullt 

upp med att ta hand om chockade personer. 

I vår enkät framkom att vissa poliser gjorde en egen bedömning om vilken 
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information som var relevant att delge brottsoffer. Detta är direkt ett felaktigt sätt att 

hantera informationen till brottsoffer då informationen finns reglerad i lag.  

Ett resultat i vår enkät var att några poliser ansåg att informationen var nödvändig 

och relevant, men var själva dåliga på att lämna denna information, vilket i sig är en 

indikation på att den information som lämnas till brottsoffer inte är tillräcklig. 

Polisen förstår inte vad informationen i förundersökningskungörelsen innebär. 

En annan upptäckt som framkom i resultatet var att två poliser som arbetar på 

samma myndighet, hade olika grundförutsättningar. Den ene polisen visste om att 

broschyrer fanns och lämnade dessa till brottsoffer, medan den andre polisen inte 

visste om att broschyrer fanns. Borde det inte vara myndighetens ansvar att alla 

besitter samma kunskap och information? 

Vår undersökning visar även att det skiljer sig mellan män och kvinnor när det 

gäller att lämna informationen i förundersökningskungörelsen. Vår spekulation till 

denna skillnad är att kvinnor lägger mer kraft på mjuka frågor. Vi tror att kvinnor 

har en mer omvårdande inställning till andra människor och lättare för att sätta sig in 

i brottsoffers situation. Vi tror att detta är den djupgående anledningen till att de 

lämnar informationen och på det sättet visar omsorg och medkänsla för brottsoffer. I 

vår enkät var det mest intressanta resultatet att männen hade mer kunskap om de 

olika begreppen kungörelsen tar upp, men var dåliga på att delge denna information. 

När det gäller kvinnorna svarade de att de delgav informationen, men via våra 

följdfrågor visade det sig att det fanns brister i kunskapen om de olika begreppen i 

kungörelsen. 

Det saknas kunskap om vad ett brottsoffer går igenom, samt förståelse till den 

fysiska och psykiska press som brottsoffer genomlider. Huvudorsaken är att det 

saknas utbildning om vikten av att ge information till brottsoffer, samt polisens 

attityder till brottsofferarbetet. Misshandelsoffer är den grupp som i störst 

utsträckning uppfattar polisen som ointresserad, en tredjedel har lågt eller inget 

förtroende för polisen. 

En svaghet i vår enkät var att inte begära av alla poliser att de skulle kommentera 

alla angivna svar. Detta gör att vi inte med 100 procent säkerhet kan fastställa att 
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den svarande hade uppfattat frågorna rätt. Ett annat problem vi stötte på angående 

enkäten, var att vi fick ett bortfall på åtta personer. Detta bortfall har vi ingen 

förklaring till, men en rimlig förklaring kan vara tidsbrist, ointresse eller 

oengagemang. 

Slutsatsen vi drar av vår enkät är att det finns två huvudproblem. Det ena är att 

poliser brister i kunskap om vikten av att lämna information till brottsoffer och 

förståelse för vad brottsoffer genomlider. Det andra problemet är bristande kunskap 

om innehållet i förundersökningskungörelsen. Om den enskilde polisen får 

förståelse för brottsoffer, tror vi att det skapas en vilja att skaffa sig den kunskap 

som krävs för att hjälpa och underlätta för brottsoffer. 

Enkäten är tillförlitlig och giltig med tanke på att vi valt att lämna den till poliser i 

olika åldrar, olika antal tjänsteår, samt män och kvinnor. De poliser som besvarat 

enkäten arbetar i yttre tjänst och är de som först kommer i kontakt med brottsoffer. 

Eftersom vi utgick från förundersökningskungörelsen när vi ställde våra frågor är 

frågorna relevanta för vår rapport. 

Vår enkät gjordes endast i Umeå och det var bara tolv svarande, vilket innebär att 

man inte kan säga att resultatet gäller generellt sett över hela landet. Men vårt 

resultat kan vara en fingervisning eller indikation på orsaken till varför det är ett 

problem att lämna informationen. Det krävs dock mer omfattande studier för att det 

ska kunna vara representativa fakta. 

5.1 Våra förslag på lösningar 

Nedan följer förslag på lösningar som vi anser är relevanta och en del av det som 

framkommit i denna rapport. 

Enligt ovan behöver polisen utbildning inom flera områden. Ett förslag är att utbilda 

poliser och ha återkommande utbildning som friskar upp minnet om 

förundersökningskungörelsen. Vi anser att den största bristen är att polisen inte 

förstår brottsoffers situation. Därför bör polisen utbildas om konsekvenser som 

uppkommer om inte brottsoffer får den information de har rätt till. Det viktigaste är 

att ge polisen utbildning om vad som händer fysiskt och psykiskt med brottsoffer då 

de utsätts för brott. Det är en sak att som polis veta vad man har för skyldighet 
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gentemot allmänheten men det är en annan att förstå varför man har denna 

skyldighet. Som polis ska man vara medveten om att den grundläggande 

arbetsuppgift man har är att finnas där för allmänheten för att ge stöd och hjälp. 

Ett annat förslag är att införa återkontakt inom två veckor som Polismyndigheten i 

Umeå gör och detta på samtliga Polismyndigheter i landet. Innebörden av 

återkontakt beskrivs närmare i avsnitt tre. 

Vi anser även att det ska finnas riktlinjer som är av enklare slag som reglerar hur 

brottsofferarbetet ska gå till, samt att riktlinjerna ska vara lika för samtliga 

Polismyndigheter. 

När det gäller samarbetet mellan polisen och frivilligorganisationer skulle de behöva 

utökas och bli bättre. I nuläget ligger det på brottsoffret själv att ta denna kontakt, 

vilket kan vara ett stort och krävande steg för brottsoffer. Vi anser att polisen kan 

binda samman kontakten mellan brottsoffer och en hjälpande organisation i första 

skedet. Detta för att skapa gynnsammare förutsättningar för brottsoffer. 

Ytterligare ett förslag vi har är att göra en mall som innehåller informationen som 

ska delges brottsoffer. Denna mall skall kunna bäras i benficka och underlätta för 

polisen att komma ihåg all information som ska lämnas. 

5.2 Avslutande ord 

Det mest skrämmande med denna rapport är att det framkommer att poliser har 

dålig kunskap och förståelse för brottsoffer. Vi anser att poliser ska ha kunskap om 

vad som sker fysiskt och psykiskt med brottsoffer när de utsätts för ett brott. Vem är 

det annars som ska bära detta ansvar?, med tanke på att det är poliser som först 

kommer i kontakt med brottsoffer. 

En annan upptäckt vi har gjort är att det skiljer sig mellan manliga och kvinnliga 

poliser, en intressant frågeställning hade varit varför? Tyvärr hade vi inte vetskap 

om denna skillnad då vi startade vårt arbete. Upptäckten vi gjorde om att det skiljer 

sig mellan manliga och kvinnliga poliser har inte haft någon betydelse för utfallet av 

vår enkät. Resultatet visar på svårigheten för poliser att lämna informationen i 

förundersökningskungörelsen till brottsoffer och detta var syftet med vår rapport, att 
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belysa problemet med att lämna denna information. 

Det finns stora brister i bemötandet av brottsoffer, hur de bemöts och vilken 

behandling de får beror på den enskilde polisens kunskaper. Vi anser att sättet att 

lämna information till brottsoffer ska vara lika. 

Vår förhoppning är att denna rapport ger läsaren insikt om hur viktigt det är med ett 

korrekt omhändertagande och ett professionellt bemötande av brottsoffer. 

.
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Bilaga 1 

Enkät 
 
 

 
Vi är två polisstudenter som går 4:e terminen på utbildningen här i Umeå och 
vårt fördjupningsarbete handlar om FuK (Förundersökningskungörelsen) 13 
a–d. 
Anledningen till detta frågeformulär är för att veta om våra teorier stämmer 
samt de tidigare studier som är gjorda.  
 
Vi är hemskt tacksamma om ni kunde svara på detta formulär. Vår önskan är 
att få så sanningsenliga svar som möjligt av er. Har du på någon av frågorna 
svarat Nej eller Ingen information lämnas, så är det viktigt att du lämnar en 
kommentar till ditt svar. Informationen som denna enkät ger kommer att 
publiceras, dock kommer det inte att vara möjligt att utläsa vem som har 
svarat vad. Svaren kommer att anonymiseras.  
 
 
 
 
 
 
Tack på förhand           

Cecilia och Frida 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



  

 IV 

Frågeformulär 
 

Kön:  Man    Kvinna 
 
Ålder: 
 
Antal år i tjänst: 
 
Enligt tidigare studier som finns är poliser generellt dåliga på att ge 
information om FuK 13 a–d till brottsoffer 
 
1) Stämmer detta med Dina erfarenheter?Ja  Nej 
 
a) Om ja på fråga 1, varför tror du att poliser generellt är dålig på att ge denna 
information? 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
b) Om ja på fråga 1, har du förslag på förbättringar så att information till brottsoffer 
kan ges på korrekt sätt? Motivera. 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
2) Lämnar du information om: 
Åklagares möjlighet att under vissa förutsättningar föra talan om enskilt anspråk i 
anledning av brottet, samt om de regler som gäller för handläggningen av sådant 
anspråk 
 
Ja  Nej   Ingen information lämnas 
 
Kommentar: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
3) Lämnar du information om: 
Vilka ersättnings möjligheter som finns (kostnader, inkomstförlust, skada/förlorad 
egendom, sveda och värk, lyte och men, eller andra olägenheter, kränkning). 
 
Ja  Nej  Ingen information lämnas 
 
Kommentar: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 



  

 V 

4) Lämnar du information om: 
Möjligheten till ersättning enligt brottsskadelagen 
 
Ja  Nej  Ingen information lämnas 
 
Kommentar: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
5) Lämnar du information om: 
Möjligheten att erhålla målsägandebiträde 
 
Ja  Nej  Ingen information lämnas 
 
Kommentar: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
6) Lämnar du information om: 
Möjligheten att erhålla stödperson 
 
Ja  Nej  Ingen information lämnas 
 
Kommentar:_________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
7) Lämnar du information om: 
Reglerna om besöksförbud (Lag 1988:688) 
 
Ja  Nej  Ingen information lämnas 
 
Kommentar: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
8) Lämnar du information om: 
Möjligheten att få rättshjälp och rådgivning enligt rättshjälpslagen 
 
Ja  Nej  Ingen information lämnas 
 
Kommentar: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
9) Lämnar du information om: 
Vilka myndigheter, organisationer och andra som kan lämna stöd och hjälp 



  

 VI 

Ja  Nej  Ingen information lämnas 
 
Kommentar: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
10) Lämnar du information om: 
Möjligheten om att få information om beslut att förundersökning inte skall inledas, 
att inledd förundersökning ska läggas ner eller beslut om att inte väcka åtal 
 
Ja  Nej  Ingen information lämnas 
 
Kommentar: 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
11) Anser du att informationen du lämnar är: 
Gradera allt efter hur DU anser att informationen är på en skala från 1-5, där 1 är lite 
och 5 är mycket. 
 
 
NÖDVÄNDIGT Lite Mycket 
1 2 3  4  5 
Kommentar: 
 
 
RELEVANT 
1 2 3  4  5 
Kommentar: 
 
 
TILLRÄCKLIGT 
1 2 3  4  5 
Kommentar: 
 
 

TACK FÖR DIN MEDVERKAN 
 


