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Abstract 

Syftet med den här rapporten är att belysa polisens informationsskyldighet enligt FuK 

13 a-d § och brottsoffers reaktioner efter att de blivit utsatta för ett brott samt att ge 

exempel på ett åtgärdskort för polismannen. Polisen är skylig att informera 

brottsoffret om dennes rättigheter. Bland annat har brottsoffret rätt till information om 

enskilt anspråk, målsägarbiträde, besöksförbud, om information angående beslut att 

förundersökning skall inledas eller läggas ned, om åtals väckande samt tidpunkt för 

huvudförhandling. Brottsoffrets reaktioner har stor betydelse för deras möjlighet att ta 

in informationen från polisen. Brottsoffer är en heterogen grupp som uppfattar 

brottshändelser de utsatts för olika beroende på hur de är som personer. Ett brottsoffer 

kan uppfatta en händelse som mycket jobbig medans en annan uppfattar samma 

händelse som mindre jobbig. Att förmedla information till brottsoffer är komplicerat, 

vilket flertalet studier också visar. I Nordsamundersökningen anser polisen att de 

behöver mer utbildning, resurser och tid för brottsofferarbetet. Det kan också utläsas 

att polisen bland annat måste bli säkrare på informationsskyldigheten samt vilka 

rutiner och handlingsplaner som finns på myndigheterna. Enkätundersökningar visar 

också att åklagare och advokater anser att det finns brister gällande polisens 

kunskaper om informationen till brottsoffer. Rapporten är framtagen genom 

sammanställning av inhämtad information och genom undersökningar gjorda på 

området. 
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1. Inledning 

Vi vill med denna rapport försöka belysa dels polisens arbete med deras 

informationsskyldighet till brottsoffer utifrån förundersökningskungörelsens 13 a-d § 

men också brottsoffrets reaktioner efter att de blivit utsatta för ett brott. Vi vill också 

utforma ett förslag till ett åtgärdskort som gör det lättare för polisen att kunna förstå 

och förmedla informationen enligt FuK 13 a-d §1. 

1.1 Bakgrund 

Enligt en undersökning gjord av Brottsofferjourernas Riksförbund2 har det visat sig 

att av alla anmälda brott under 2007 så var det endast 3,24 procent i snitt över hela 

landet där polisen förmedlat brottsofferärenden till den lokala brottsofferjouren. 

Polisens skyldighet att informera brottsoffer om denna möjlighet stadgas i FuK 13 a-d 

§. Där står det att polisen skall ge information om vilka organisationer som kan lämna 

stöd och hjälp till brottsoffren. Undersökningen visar att denna skyldighet inte 

efterlevs tillräckligt väl inom polisen i den utsträckning det är tänkt utifrån lagtextens 

lydelse. 

Utifrån detta exempel uppstår flera frågeställningar kring informationsskyldigheten 

enligt FuK 13 a-d §.  Problemet gäller inte bara den informationsskyldighet polis har 

gentemot brottsoffret om brottsofferstöd utan detta gäller även information om 

målsägandebiträde, besöksförbud och om möjligheten till ekonomisk ersättning.  

Som det ser ut idag så finns det inget nationellt sätt att informera enligt FuK 13 a-d § 

på. Polisen har således inga gemensamma riktlinjer om hur informationsdelgivningen 

skall göras. Brottsoffren får ofta varierande och ibland bristande information om 

innehållet i FuK 13 a-d §. Detta skapar en abstrakt bild av informationsförfarandet för 

brottsoffret.  

Med ett enklare sätt att informera enligt FuK 13 a-d § ökar möjligheterna för att 

polisen ska kunna delge informationen på ett så korrekt sätt som möjligt. Detta i sin 

tur leder också till att brottsoffret lättare kommer att förstå den information polisen 

                                                        
1 SFS 1969:589, Förundersökningskungörelsen [cit. FuK]. 

2 Förkortas RBOJ 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delger dem. Något som försvårar polisens arbete är att det endast är stadgat att 

information skall delges brottsoffret däremot inte hur informationen skall delges.  

Vi tror att vårt arbete kommer att visa på att idag är det ett problem med delgivningen 

enligt FuK 13 a-d § och att informationsförfarandet bör förenklas både för 

polismannen själv och för brottsoffret. Vi tror även att polismannen kommer att känna 

sig mer säker om det fanns ett åtgärdskort att stödja sig på. En bättre förståelse hos 

polismannen bidrar till att förmedlingen av informationen sker på ett sätt som gör det 

enkelt för brottsoffret att förstå vilket resulterar i att brottsoffret kan få det 

brottsofferstöd denne har rätt till. Vi tror att detta åtgärdskort kommer att uppskattas 

av de som skall delge information enligt FuK 13 a-d §. 

1.2 Syfte 

Syftet med denna rapport är att försöka belysa polisens informationsskyldighet enligt 

FuK 13 a-d § samt kortfattat beskriva brottsoffers reaktioner och förmåga till 

informationsinhämtning efter att de blivit utsatta för ett brott. Vi kommer också 

upprätta ett förslag till ett åtgärdskort innehållandes tillvägagångssätt samt lagstödet 

för information enligt FuK 13 a-d §. 

1.3 Frågeställningar 

Vilka förutsättningar har polisen att kunna informera enligt FuK 13 a-d §? 

Hur uppfattar brottsoffer informationen enligt FuK 13 a-d §? 

Går det att utarbeta ett åtgärdskort innehållandes tillvägagångssätt samt regler och 

skyldigheter vid polisens informationsdelgivning enligt FuK 13a-d §?  

1.4 Tillvägagångssätt 

När vi påbörjade vårt arbete skrev vi en hypotes om hur vi tror att det förhåller sig 

med polisens informationsskyldighet gentemot brottsoffret. Vi sökte sedan 

information som kunde styrka vår hypotes. 

När vi funnit den information från doktrin, förarbeten, undersökningar och enkäter 

som vi behövde för att kunna påbörja arbetet så började vi med att skriva ett avsnitt 

om vad lagstiftningen säger och hur den är uppbyggd. Vi förklarar lagstiftarens 
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intentioner med lagstiftningen samt hur den är tänkt att tillämpas. Detta för att 

introducera läsaren och fördjupa kunskapen om ämnesområdet. 

För att belysa svårigheten i informationsdelgivningen till ett brottsoffer skrev vi ett 

avsnitt om brottsoffer och deras reaktioner vid utsatthet för brott samt vilka problem 

som kan uppstå om polisen inte informerar korrekt om FuK 13 a-d §. Detta för att 

skapa en förståelse för vikten av att informera på rätt sätt.  

Sedan utgick vi ifrån de undersökningar vi funnit och som belyser polisens 

informationsskyldighet till brottoffer. Den första undersökningen som vi kom i 

kontakt med var gjord av Brottsofferjourernas Riksförbund. Vi ringde upp dem och 

fick prata med Sofia Barlind, ansvarig för undersökningen. Barlind gav oss 

information om undersökningen och hur hon såg på problemet. Hon skickade även 

över undersökningens resultat vilket vi också presenterar i vårt arbete. Resultatet av 

undersökningen och telefonintervjun stärkte vår hypotes.  

Vi gick vidare för att hitta mer information. Denna gång fick vi hjälp av Staffan 

Sehlin som varit med och tagit fram en rapport som täckte fyra polismyndigheter i 

Norrland. Denna rapport belyser problemet som poliser har med att delge information 

till brottsoffer vilket gjorde oss mer säkra på vår hypotes. Vi fick ta del av rapporten 

och visar upp delar av den i vårt arbete.  

Vi fann också två enkätundersökningar där åklagare och advokater bland annat blivit 

tillfrågade om polisen informerade brottsoffer i den mån de är skyldiga att göra. Vi 

valde sedan att redogöra för ett par av frågorna från enkäterna i vårt arbete.  

Efter vi lagt fram den information vi inhämtat redovisade vi en diskussion om vad 

informationen visat oss och hur vår hypotes stärkts samt frågeställningar som 

besvarats under arbetets gång.  

1.5 Avgränsningar 

Vi har valt att inrikta oss på polisens skyldigheter och förutsättningar att delge 

information enligt FuK 13 a-d §.  För en förståelse för problemet kommer vi också att 

belysa brottsoffrens situation samt redovisa delar från olika 

brottsofferundersökningar. 
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2. Undersökningar 

2.1 Nordsamundersökningen 

Perioden mellan den 24:e november 2004 och 4:e januari 2005 genomfördes en 

omfattande enkätundersökning i Nordsams län3. I undersökningen skickades 1681 

enkäter ut och av dessa besvarades 953, cirka 57 procent. Av dessa var 65 procent 

män och 35 procent kvinnor. Enkäten skickades ut elektroniskt via polisens Intranät4. 

Det var både polisanställda, 76 procent, och civilanställda, 23 procent, som deltog i 

undersökningen5. Syftet med undersökningen var att skapa en bild av hur 

utbildningsbehovet ser ut för brottsofferfrågor bland personalen vid de aktuella 

myndigheterna. Enkäten bestod av 26 stycken frågor med flera svarsalternativ till 

varje fråga. Det var även frågor i enkäten där deltagarna fick skriva sitt svar i fri text. 

 Nedan följer ett urval med kommentarer till frågor som enkäten tog upp:  

”Hur väl känner du till våra skyldigheter i Regeringsformen, Polisförordningen och 

förundersökningskungörelsen?” 

En förutsättning för att alla poliser ska kunna delge FuK 13 a-d§ informationen är att 

polisen helt och hållet känner till den. Polisen måste vara helt säker på sin sak för att 

tydligt få fram sitt budskap. Vissa poliser har mer erfarenhet av brottsoffer än andra 

och det är tydligt sett till spannet på antal år i tjänst av dem som svarat på enkäten. 

Det var 13 procent som svarade att de inte har någon kännedom om polisens 

informationsskyldighet, 13 procent svarade att de kände till dessa skyldigheter helt 

och hållet och det var 73 procent som till viss del kände till skyldigheterna. En 

procent svarade inte på frågan. 

”Upplever du att det finns rutiner för att leva upp till våra skyldigheter?” 

Det var 9 procent av de tillfrågade som uppgav att de helt och hållet upplever att det 

finns rutiner för att uppfylla skyldigheten polisen har gentemot brottsoffer. Det var 77 

                                                        
3 Nordsam är ett samlingsnamn för de fyra nordligaste länen i Sverige; Västernorrland, Jämtland, 
Västerbotten och Norrbotten. 

4 Intranät är polisens egna nätverk som endast anställda inom polisen i Sverige har tillgång till. 

5 En procent av deltagarna hade inte svarat i enkäten om de var polis- eller civilanställd. 
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procent som upplevde att de till viss del kände till rutinerna och 11 procent som 

uppgav att det inte alls finns några rutiner att leva upp till.  

”Finns det någon särskilt utarbetad handlingsplan om polisens bemötande av 

brottsoffer vid din polismyndighet?”. 

Sammanlagt var det 70 procent av det totala antalet deltagare som inte visste om det 

ens fanns någon handlingsplan. Oenigheten visade sig störst i Jämtlands län där elva 

procent svarade att det fanns en handlingsplan medans 13 procent i samma län 

svarade att det inte fanns någon.  

”Vet du vem som är kontaktperson i brottsofferfrågor på din arbetsplats?” 

Det var 53 procent som kände till kontaktpersonen för brottsofferfrågor. Norrbottens 

län var det enda län där de tillfrågade svarat mer nej än ja.6 I Jämtland var det lika 

delar, 49 procent som svara ja och 49 procent som svarade nej.7  

”Vet du i vilka ärenden som allmänheten kan vända sig till Brottsoffermyndigheten 

och Rättshjälpmyndigheten?” 

Det var tolv 12 procent som svarade att de inte alls känner till vilka dessa ärenden kan 

vara. Det var 82 procent som svara att de till viss del hade kännedom i frågan. Sex 

procent kände till saken helt och hållet.  

”Har du under den senaste femårsperioden erhållit någon utbildning i 

brottsofferrelaterade frågor/brottsofferarbete?” 

Av dem som tillfrågades så var det 22 procent som svara att de hade fått utbildning 

under den senaste femårsperioden. 72 procent svarade att de inte fått någon utbildning 

och fem procent svarade att de inte visste om de fått sådan utbildning.8 

 

 

                                                        

6 64 procent mot 35 procent, en procent svarade inte på frågan. 

7 Övriga två procent svarade inte på frågan. 

8 En procent svarade inte på frågan. 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”Inom vilka områden tycker du att det finns behov av mer utbildning och kunskap?” 

Frågan var utformad så att flera av valen kunde väljas. Här följer några av de val som 

gjorts: Brottskadeersättning, svarade 58 procent, rättshjälp och rådgivning enligt 

rättshjälpslagen svarade 53 procent, enskilt anspråk i anledning av brott svarade 48 

procent, förundersökningskungörelsen svarade 45 procent, muntlig eller skriftlig 

information svarade 28 procent, informationsskrifter, broschyrer m.m. svarade 26 

procent och annat svarade 8 procent. Detta är ett urval av de tre högsta och de tre 

lägsta valen som gjordes, samt förundersökningskungörelsen som kom på en delad 4:e 

plats. 

Det är framförallt Brottskadeersättning, rättshjälp och rådgivning enligt 

rättshjälpslagen och enskilt anspråk där efterfrågan på utbildning är störst. Det mindre 

valda alternativen var bland annat muntlig och skriftlig information och de broschyrer 

som skickas ut till brottsoffren. På alternativet annat svarade deltagarna bland annat 

att ”Samtliga punkter är aktuella”, ”För mig som telefonist är det viktigt att kunna 

vägleda personer rätt när den ringer och det är inte så lätt när jag själv inte fått lära 

mig vilka rättigheter personen har rätt till”, ”Saknar en lathund att bära med sig ute 

på fältet där de olika informationsområdena finns sammanfattade. Även en kortfattad 

broschyr som jag kan ge till målsägaren. Muntlig information mottas inte alltid av 

målsägaren på grund av situationen”, ”Det känns som om det kan vara läge att 

”friska upp alla dessa punkter”. En del menar på att bristande information till 

brottsoffer samt utbildning inom brottsofferkunskap är eftersatt på grund av ekonomi 

och tillgången på personal.  

Poliserna i Nordsam är överrens om att poliser initialt skall arbeta med 

brottsofferfrågor vid själva brottstillfället för att sedan smidigt föra dem vidare till 

någon brottsofferstödjande verksamhet. Poliserna påpekar ändå att detta inte får ta för 

lång tid för det kommer hela tiden nya jobb vilket gör det svårt att samtidigt ha 

patrullerande bilar ute. Det finns även de som menar att vår primära uppgift är att 

utreda och lagföra personer som begått brott. Det tar helt enkelt för lång tid att 

informera brottsoffer på ett bra sätt. Poliserna vill också att texterna omarbetas så att 

informationen lättare kan förstås av brottsoffren och även att denna information ska 

finnas lättillgänglig av de poliser som i sitt dagliga arbete möter brottsoffer.  
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Poliserna efterfrågar åtgärdskort som ett minnesstöd för att de så fort som möjligt kan 

ge informationen då det är lättare när det finns ett stöd i form av ett korrekt utformat 

åtgärdskort. Poliserna vill ha en rutin som gör det enklare för dem att fullfölja 

informationen och följa upp brottsoffer med vidare kontakt. Polismannen vill ha en 

rutin på när denne ska ta kontakt med personen efter att händelsen så att säga ”lagt 

sig”.   

I kombination med en lathund och bättre utformade rutiner vill poliserna få mer 

utbildning. Poliser i yttre tjänst som varje dag möter brottsoffer önskar att få ha 

broschyrer att dela ut när de bemöter dem.  

Den generella uppfattningen är att poliser i Nordsam vill ha en nationell utbildning 

som varje polisman skall få genomgå för att få en nationell kompetenshöjning inom 

polisen. En kombination mellan utbildning i hantering av brottsoffer och färdiga 

mallar eller lathundar skulle bli en enorm kompetenshöjning anser dem. Att sedan 

utforma rutiner som på något sätt är stadgade skulle underlätta arbetet.  

2.2 Rationell Anmälnings Rutin (RAR) 

Anmälningssystemet som polisen använder sig av, RAR är inte optimalt i frågan om 

förundersökningskungörelsens 13 a-d §. Texten är för krånglig och när det inte är 

nödvändigt med information enligt FuK så kan inte poliserna hoppa över det. Andra 

uppger att det finns olika rutiner för hur de ska komma förbi systemet utan att behöva 

fylla i vilken information som ska delas ut till målsäganden/brottsoffret, ”det räcker 

med att sätta ut ett kommatecken för att komma förbi den bilden”. Texten som finns i 

RAR gällande informationen i FuK 13 a-d § är för otydlig och byråkratisk. 

Informationen blir svår för brottsoffret att förstå och ta till sig, ”ibland ringer 

målsäganden för att de tror att ärendet är nedlagt i samband med att de fått en kopia 

på anmälan när det egentligen står att målsäganden blivit tillfrågad om de vill ha 

information om att ärendet blir nedlagt”. Denna synpunkt är det flera inom polisen i 

Nordsam som delar. Det inträffar allt för ofta tycker poliserna. Det måste ske en 

ändring i texten så att det blir lättare för målsäganden att förstå. Dessutom är det inte 

bara texten som är svår att förstå, utan tillvägagångssättet i systemet är krångligt 

uppger flera poliser. Ett förslag på åtgärder i RAR som kommer fram i 
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undersökningen är att polisen ska ta bort de spärrar och kontrollfrågor som finns i 

programmet.  

Överlag så har poliserna i Nordsamundersökningen svarat mycket lika. På frågor där 

alternativet ”annat” fanns och där poliserna fritt fick skriva, såg det ut på samma sätt. 

Poliser är överrens om vad som bör förbättras och hur situationen ser ut i länen. Detta 

resultat ger en generell bild av hur det ser ut. Poliserna är bland annat inte nöjda med 

den kunskap de besitter. De vill ha en kompetenshöjning när det gäller brottsoffer, de 

vill ha klara rutiner för hur polismannen skall delge informationen på ett korrekt sätt, 

de vill ha mindre krångliga texter i broschyrer och andra inforationstexter som 

brottsoffret skall gå igenom. De vill att det ska bli lättare att delge informationen 

genom mallar eller lathundar. Tid att disponera på brottsoffer måste bli längre för idag 

anses den tiden inte finnas för det ”kommer nya jobb hela tiden”. Att följa upp 

brottsoffer efter att händelsen ”lagt sig” är också en del i brottsofferarbetet som 

poliserna eftersträvar. Samtidigt skall det inte vara för stor del av tiden som går åt till 

brottsofferstödjande verksamhet. Poliserna menar på att i det initiala skedet skall 

polisen finnas där för att ge den informationen som behövs för att brottsoffret sedan 

skall kunna förmedlas vidare till en brottsofferstödjande verksamhet som har god 

kompetens inom området.  

2.3 Advokater och åklagare 

I en SOU från 2007 gjordes bland annat två enkätundersökningar som riktade sig till 

advokater samt åklagare. I enkäten riktad till advokater deltog 184 personer. De 

tillfrågade advokaterna fick bland annat frågan om de ansåg att målsägande i 

allmänhet var medvetna om möjligheten att ett målsägandebiträde kunde förordnas för 

dem. Nästan 80 procent av advokaterna svarade att målsägarna inte var medvetna 

eller att endast ett fåtal kände till den möjligheten. En annan fråga handlade om 

huruvida polisen gav information om målsägandebiträde i en sådan omfattning att ett 

förordnande av målsägandebiträde kunde komma till stånd. Drygt 40 procent av 

advokaterna svarade att polisen inte informerade målsägande i sådan omfattning.9  

                                                        
9 SOU 2007:6 Målsägarbiträdet, ett aktivt stöd i rättsprocessen. 
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I enkäten riktad till åklagare deltog 108 personer från totalt 15 åklagarkammare. 

Åklagarna fick en fråga om huruvida polisens kunskap är tillräcklig för att polisen ska 

kunna informera om målsägandebiträde. Drygt hälften svarade nej på frågan medan 

en tredjedel svarade att de inte visste hur det förhöll sig med det.10 

2.4 Undersökning gjord av Brottsofferjourernas Riksförbund 

RBOJ gjorde 2008 en undersökning för att se hur polisens förmedlingsprocent till 

olika brottsofferjourer såg ut. Undersökningen täckte alla polismyndigheter, från 

Skåne i söder, till Norrbotten i norr. Av alla ärenden som kommer in till 

Brottsofferjouren11 så var det 70 procent som kom direkt via polisen och då via 

telefon eller fax och 26 procent då det brottsdrabbade själva tog kontakt med BOJ. 

Det är lockande att tro att 70 procent är en hög siffra. I själva verket så är polisen 

dålig på att informera brottsoffer om möjligheten till brottsofferstöd och hur personen 

i fråga får kontakt med en sådan. Riksgenomsnittet för polisens förmedling om BOJ:s 

verksamhet till brottsoffret ligger på 3,24 procent av samtliga anmälda brott i hela 

landet 2007, dessa siffror är jämförda med RBOJ:s egna siffror över förmedlingar 

som gjorts av polisen 2008.  

Totalt anmäldes 1 306 324 antal brott i hela landet. Av dessa var det endast 42 325 

antal brott som anmäldes av polisen till en lokal brottsofferjour. Under 2007 anmäldes 

82 262 antal misshandelsbrott. Sett till riksgenomsnittet 3,24 procent av alla 

misshandelsbrott så var det endast 2665 anmälningar som polismyndigheterna 

förmedlat till de lokala brottsofferjourerna.12 

För att förmedla kontakt mellan brottsoffer och en brottsofferjour behöver polisen 

göra två saker. Dessa är: 1. Fråga om brottsoffret vill ha hjälp av en brottsofferjour. 

Om ja, 2. Faxa över framsidan på anmälan eller skriva ner namn, nummer och vilket 

brott personen i fråga blivit utsatt för och faxa iväg det eller ringa upp 

                                                        
10 Ibid. 

11 Brottsofferjouren förkortas BOJ. 

12 
http://www.bra.se/extra/pod/?action=pod_show&module_instance=21&id=440&statsType=100&stat 
sCounty=La&Year=2007&type=1.  
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brottsofferjouren med informationen . En person som tackat nej kan ej förmedlas till 

brottsofferjouren. Polisen kan ändå lämna med skriftlig information och göra en 

uppföljning senare. Om det i efterhand visar sig att brottsoffret behöver hjälp ändå 

kan han antingen kontakta brottsofferjouren själv eller via polisen för att få hjälp. 

Informationen som polisen skickar till den lokala brottsofferjouren skickas inte vidare 

utan jouren har ett tystnadslöfte och lämnar ingen information vidare.  

Sofia Barlind som är ansvarig för undersökningen BOJ sammanställt pekar på 

problemet som finns med förmedlingen. Barlind säger att ”förmedlingen är inte 

konsekvent över hela landet, det skiljer sig från län till län och jour till jour.” Barlind 

menar på att den subjektiva bedömningen som görs av den enskilda polismannen 

problematiserar förmedlingen till brottsofferjourerna och ett önskemål från BOJ:s sida 

är att åtminstone varje län utarbetar en rutin som skall följas i just det länet för att på 

så sätt öka förmedlingsprocenten. Barlind uppger också att ”det är inte nödvändigt att 

polisen bestämmer att de ska förmedla samtliga brott men det vore bra om polisen 

gjorde en medveten satsning på att förmedla våldsbrotten till exempel.” 

Brottsofferjourernas Riksförbund är av åsikten att polismyndigheterna borde ta tag i 

problemet för att öka förmedlingen och säger vidare att ”på varje polismyndighet 

finns det ett fåtal poliser som regelmässigt förmedlar brottsoffer till 

brottsofferjourerna.” Det har visat sig att de som verkligen engagerar sig på 

myndigheterna är ett fåtal personer och när de går på semester sjunker 

förmedlingarna. ”Förmedlingen för en hel polismyndighet skall inte behöva vila på ett 

fåtal polisers axlar” säger Barlind.13  

 

 

 

 

 

 

                                                        
13 Telefonintervju med Sofia Barlind, Brottsofferjourernas Riksförbund 
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3. Resultat 

3.1 Polisens informationsskyldighet 

Polisens skyldighet att bistå allmänheten med information i olika situationer är 

reglerat på flera ställen. Den mest grundläggande skyldigheten stadgas i 

polisförordningens 1 kapitel 6§14, nämligen att polisen bör sträva efter att ge alla 

medborgare råd och stöd samt särskilt ge de som utsatts för ett brott den information 

som de kan tänkas behöva.15 

Den mer specifika regleringen för polisen när det gäller deras informationsskyldighet 

är det som stadgas i förundersökningskungörelsens 13 a-d §: 

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.    

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.  

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.  

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.  

13 c § Om en gripen, anhållen eller häktad person avviker, skall målsäganden underrättas, 
om det behövs.  

13 d § Så snart åtal har beslutats skall målsäganden underrättas om beslutet.16  

 

                                                        
14 SFS 1998:1558, Polisförordningen. 

15 SOU 2007:6 Målsägarbiträdet, ett aktivt stöd i rättsprocessen. 

16 SFS 1969:589 Förundersökningskungörelsen. 
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Av 13 a § framgår det att polisen skall underrätta om att åklagaren under vissa 

förutsättningar kan föra talan om enskilt anspråk med anledning av det aktuella brottet 

samt om möjligheterna att få ersättning enligt brottsskadelagen. Polisen är också 

skyldig att informera brottsoffret om deras möjlighet till att få ett målsägarbiträde 

enligt lagen om målsägarbiträde samt möjlighet till meddelande av besöksförbud 

enligt lagen om besöksförbud. Detta förutsatt att det brott de blivit utsatt för är ett 

brott som medger sådana stöd.  

Information om målsägarbiträde och besöksförbud skall enligt lagrummet ges så snart 

det är möjligt under utredningen av brottet. Det är en allmän princip om att 

information till brottsoffer skall ges i ett tidigt stadium vilket också framkommer av 

artikel 4 av EU:s rambeslut om brottsoffrets rättsliga ställning i en brottsutredning. 

Där säger rambeslutet att brottsoffret skall få information redan vid den första 

kontakten med polis eller liknande brottsbekämpande organ.17 I en 

departementspromemoria från 1993 har det också fastställts att information till 

brottsoffret skall ges då den är till störst nytta.18 Inom polisen har ett mer nyanserat 

synsätt på när informationen till ett brottsoffer skall ske. Rikspolisstyrelsen fastslår att 

”det inte helt på förhand går att avgöra när ett brottsoffer skall få denna 

information”. RPS menar istället att det är i mötet med brottsoffret som polismannen 

ytterst avgör om information skall ges redan vid anmälningstillfället eller om den 

skall ges senare. Här konstateras att för att en korrekt bedömning skall kunna ske är 

det viktigt att polisen har kunskap om brottsofferstöd samt erfarenhet och sunt 

förnuft.19 

Tidigare utredningar visar också att informationen bör ges både muntligen och 

skriftligen till brottsoffret.20 Det finns ingen nationellt framtagen skrift från polisen 

för information till brottsoffer. Däremot finns det skrifter från 

brottsoffermyndigheten, bland annat ”Till dig som utsatts för brott” och ”Till dig som 

utsatts för misshandel, hot, ofredande eller annat brott mot din person” samt 
                                                        
17 2001/220/RIF, mars 2001. 

18 DsJu 1993:29. 

19 RPS Rapport 2001:1, Brottsoffer - En handling för polisens del i lokalsamhällets brottsofferstödjande 
verksamhet. 

20 DsJu 1993:29 och RPS Rapport 2001:1. 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nationell information på polisens hemsida under rubriken ”Utsatt för våld” som riktar 

sig mot brottsoffer.21 Ett fåtal polismyndigheter har egna broschyrer som riktar sig till 

brottsoffer, däribland Gävleborgs polismyndighets ”Mäns våld mot kvinnor - 

Kvinnofrid i Gävleborg”.22  

Sådan information som avser ersättningsanspråk samt information om 

brottsofferstödjande verksamhet behöver inte ges om det inte är uppenbart att det inte 

behövs eller är förenat med betydande svårigheter att kunna ge sådan information 

enligt 13 a §. Om brottet är av integritetskränkande slag bör dock alltid information 

om ersättning och brottsofferstödjande verksamhet ges.23 

Förundersökningskungörelsens 13 b § stadgar att polisen skall fråga brottsoffret om 

olika beslut som fattas i ärendet. Som exempel kan ges att brottsoffret vill ha 

information om att förundersökningen kommer att läggas ned eller att åtal inte 

kommer att väckas. FuK 13 c § stadgar att om en gripen, häktad eller anhållen 

gärningsman avviker så skall brottsoffret informeras om detta. FuK 13 d stadgar 

slutligen att om ett åtal skall väckas mot en misstänkt gärningsman skall brottsoffret 

informeras om detta.  

3.2 Brottsoffret 

Brottsoffrets reaktioner efter att de blivit utsatta för ett brott har stor betydelse för 

vilken möjlighet de har att ta emot den information som polisen delger dem i 

anslutning till händelsen. Ett brottsoffer utsätts ofta för fysiska och ekonomiska 

skador. Det anses ändå ofta vara den psykiska reaktionen som blir svårast att bearbeta. 

För omgivningen kan den psykiska reaktionen hos ett brottsoffer vara komplicerad att 

förstå då inga synliga skador är förenat med reaktionen. Betydligt enklare och mer 

uppenbart är det att förstå att en person som brutit benet inte mår bra. Vid en första 

anblick så kan uppfattningen vara att brottsoffer är en homogen grupp och deras 

reaktioner uppfattas som lika. I själva verket är brottsoffer en mycket heterogen 

grupp. Brottsoffret kan uppfatta en händelse på helt olika sätt utifrån personens 

                                                        
21 www.polisen.se/Utsatt-for-brott/. 

22 Polismyndigheten Gävleborg, Mäns våld mot kvinnor – kvinnofrid i Gävleborg. 

23 prop. 2000/2001:79, Stöd till brottsoffer. 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individ. För vissa innebär det att de utsatts för ingenting medans för andra kan det få 

stora konsekvenser rent känslomässigt och kognitivt.24  

När en person utsätts för ett brott visar studier att denne agerar rationellt. Detta 

grundar sig på att personens agerande är inriktat på överlevnad.25 Att brottsoffret 

drabbas av panik under själva händelsen är därför mycket ovanlig. Det är först i direkt 

anslutning till en händelse som brottsoffret slutar agera rationellt och panikattacker, 

gråt och tomhetskänslor tar istället överhand. En typisk första reaktion hos brottsoffret 

brukar vara varför just jag drabbades. Brottsoffret känner också ofta en stor ilska mot 

gärningsmannen eller mot personer som liknar denne. Ilskan kan också riktas mot 

andra, exempelvis polisen.26 

Eftersom polisen ofta är den första och enda representant i samhället som brottsoffret 

kommer i kontakt med så är mötet mellan brottsoffer och polisen viktigt ur flera 

aspekter. Några centrala delar i mötet mellan aktörerna är brottsoffrets 

återhämtningsprocess, viljan till fortsatt medverkan i rättsprocessen samt polisens 

utredning av brottet i stort. Undersökningar visar att en negativ inställning hos polisen 

kan förvärra brottsoffrets utsatthet. Det som kan uppfattas som ett rutinärende av 

polisen behöver inte alls innebära detsamma för brottsoffret varvid det är viktigt att 

polisen har rätt kunskap och förståelse för brottsoffrets reaktioner vid en svår och 

känslofull händelse.27 

Det finns således en svårighet för polisen att delge information samt få information 

från ett brottsoffer eftersom deras reaktioner påverkar deras förmåga att kunna ta in 

information om vad som hänt samt att även kunna delge den information de bär med 

sig utifrån det inträffade.  

 

 

                                                        
24 Lindgren m.fl. Brottsoffer, från teori till praktik, Stockholm 2001. 

25 Dyregrov, Katastrofpsykologi, Lund 1992. 

26 Lindgren m.fl. Brottsoffer, från teori till praktik, Stockholm 2001. 
27 Ibid. 
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4. Diskussion  

Som polis ska du känna till din informationsskyldighet enligt FuK 13 a-d§ och 

Polisförordningen. Detta är en förutsättning för att du ska kunna delge informationen 

till ett brottsoffer på ett korrekt sätt. Idag råder det delade meningar om rutinerna för 

hur en polisman skall delge information och framförallt vilken information polisen 

skall delge. En polis som inte känner till sina skyldigheter när det gäller 

informationsdelgivningen kan heller inte fullfölja sin tjänstgöring på ett korrekt sätt. 

Att polisen har problem med informationsskyldigheten är givetvis inte något som 

endast baseras utifrån bristande kunskap hos den enskilde polismannen. I 

Nordsamundersökningen uttrycker polisen ett behov av mer utbildning, mer resurser 

och tid till varje enskilt brottsofferärende. Något som polismyndigheterna i stort måste 

ta ansvar för att utveckla. 

Kunskapen hos polisen skiljer sig en hel del. Faktorer som påverkar är bland annat 

erfarenhet, vilken typ av tjänst polismannen har och när polisen utbildats inom 

brottsofferkunskap. Det räcker inte med att poliserna till viss del känner till 

informationsskyldigheten. Det ska vara klart och tydligt för varje enskild polis vilken 

information och hur polisen ska delge den informationen. Okunskapen om denna 

skyldighet skapar förvirring och osäkerhet, både hos polismannen och hos 

brottsoffret.  

Har polismyndigheten en eller flera brottofferansvariga på myndigheten måste det 

klart och tydligt komma till polisernas kännedom. Det finns ingen mening med att ha 

en sådan tjänst om inte alla känner till den. Den polisanställde som är ansvarig för 

dessa frågor kan hela tiden ge feedback på de handlingar som kommer honom 

tillhanda och förändra och förbättra myndighetens arbete med brottsoffer.  

Det skall också nämnas att det finns en risk med att vissa på myndigheterna är 

brottsofferansvariga. Sofia Barlind, Brottsofferjourernas Riksförbund, påpekar att det 

ofta blir en sänkning i anmälningarna till brottsofferjourerna när de 

brottsofferansvariga på myndigheterna exempelvis tar semester. Detta tillsammans 

med att den enskilde polismannen förlitar sig mycket på de som är 

brottsofferansvariga kan leda till en fördelning på myndigheterna där några arbetar 
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effektivt och bra med brottsoffer utifrån de rutiner som finns på myndigheten medans 

andra inte gör det utan förlitar sig mer till de som ansvarar för brottsofferarbetet.    

Av brottsofferjourens undersökning kan det konstateras att polisens del i att förmedla 

brottsofferärenden till brottsofferjourerna är stor. Deras undersökning visar att av alla 

ärenden som kommer brottsofferjourerna till handa så står polisen för ungefär sju av 

tio förmedlade ärenden. Därför menar vi, är det då viktigt att polisen faktiskt 

förmedlar brottsofferärenden när de ska göra det. Undersökningen visar nämligen att 

procentsatsen för hur många förmedlade brottsofferärenden av de totala antalen brott 

är väldigt låg, nämligen 3,24 procent i snitt över hela landet. Detta motsvarar endast 

42 325 ärenden av 1 306 324 brottsanmälningar. Varför antalet förmedlingar är så lågt 

är svårt att veta men en bidragande orsak tror vi är på vilket sätt polisen förmedlar 

informationen om brottsofferstödjande verksamhet. Eftersom undersökningen visar på 

att det inte är så svårt att förmedla ett brottsofferärende till brottsofferjouren så tror vi 

mer på andra kringliggande faktorer till varför förmedlingen inte fungerar. Det kan 

vara så att brottsoffret ibland inte förstår innebörden av brottsofferjourernas 

verksamhet och vill därmed heller inte få kontakt med dem. En annan orsak kan också 

vara att polismannen känner sig osäker i förmedlingen av brottsofferinformationen 

och därav undviker denne också att förmedla brottsofferärenden. Här anser vi att 

polismyndigheterna bör försöka hitta de orsaker som gör att förmedlingen inte 

fungerar tillräckligt bra eftersom det endast på så vis kan göra polisen bättre i arbetet 

med att förmedla brottsofferärenden till brottsofferjourerna. 

Kunskapen skiljer sig mellan poliserna inte bara genom att den är bättre eller sämre 

utan den är även varierande såtillvida att uppfattningen om vilken kunskap om 

brottsofferarbetet som polisen skall vara kunniga inom. Om kunskapen är sämre eller 

bättre kan bland annat bero på vilken tjänst polismannen besitter. De som arbetar i 

yttre tjänst har givetvis mer kontakt med brottsoffer initialt vid en händelse. Dessa 

poliser har bättre möjlighet än exempelvis de poliser som arbetar mer i inre tjänst att 

hålla sig ajour och upprätthålla goda kunskaper inom informationsdelgivningen. På 

vilken sätt polismannen inhämtat sin brottsofferkunskap variera sig beroende på 

vilken erfarenhet denne har. En mer erfaren polis arbetar mer utifrån sina erfarenheter 

medans en nyutexaminerad polis naturlig nog arbetar utifrån kunskapen de fått genom 

utbildningen. Givetvis måste det finnas en acceptans inom polisen om att arbetssätten 
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kan variera men risken för ett allt för varierande brottsofferbemötande måste därför 

också lyftas fram. 

Polisen i Nordsamundersökningen understryker att de behöver mer tid och mer 

brottsofferutbildning. Det är många som klagar på att de inte hinner ge informationen 

på ett bra sätt eftersom de känner tidspress över att de har kommande uppdrag att åka 

på. Poliser i Nordsam visar på en ”måsteattityd” som inte är sund. Vi ska vilja vara 

där för brottsoffret för att kunna uppnå bra resultat inom polisen. Det bästa vittnet 

som finns är brottsoffret själv och utan ett samarbete med denne blir det svårt att 

bedriva utredningen vidare.  

Engagemanget hos poliserna måste bli bättre. En polis utan engagemang kommer inte 

att göra ett bra arbete. Engagemang är en av polisens värdegrunder och den måste vi 

se till att vi efterlever, inte bara i teorin, utan i praktiken också. Bättre löner och 

arbetsvillkor kommer givetvis också att motivera poliserna till att utföra ett bättre jobb 

i stort och även brottsoffren kommer få en mer engagerad polisman som är där för 

brottsoffret initialt och visar att polisen kommer göra allt för att brottsoffret skall få 

ärendet behandlat på ett så bra sätt som möjligt.  

Flera av poliserna i Nordsamundersökningen anser också att polisens arbete med 

brottsoffret bör stanna vid den inledande kontakten med dem för att sedan föra 

brottsoffret vidare och låta särskilt utbildad personal inom de olika organisationer och 

myndigheter brottsoffret kan behöva komma i kontakt med ta över. Vi delar till viss 

del denna uppfattning men vi vill ändå uppmärksamma att brottsoffret alltid bör känna 

att de kan vända sig direkt till polisen med frågor eller eventuella funderingar. Både 

vad gäller information kring ärendet i sig men också generella frågor som brottsoffret 

vill få svar på. Dessutom måste verksamheten med informationsdelgivningen fungera 

om brottsoffret över huvudtaget skall komma i kontakt med den brottsofferstödjande 

verksamheten som finns utöver polisen.  

Vi anser att en bra förutsättning för poliserna är att ha en utarbetad rutin för hur de 

skall delge informationen, något som efterfrågats bland deltagarna i 

Nordsamundersökningen. Bland deltagarna råder det stor oenighet om det finns några 

rutiner att tillgå vilket polismyndigheterna borde uppmärksamma. Finns det rutiner på 

myndigheten så måste dessa komma till polisernas kännedom. Som vi nämnt i 

rapporten anser RPS att det är upp till polismannen själv att avgöra om informationen 
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skall delges vid det inledandet skede eller senare i utredningen. Vi menar att detta 

synsätt blir för subjektivt och polismannens uppenbart olika erfarenhet och kunskap 

kommer att avgöra vilken information som brottsoffret skall få vilket kan leda till, 

som vi tidigare nämnt, att brottsoffret blir olika bemött från polisen. Detta stärker vår 

tro mer på att brottsoffret kan uppleva bemötandet från polisen som splittrat.  

Nordsamundersökningen visar också på ett missnöje bland poliserna kring deras 

anmälningsupptagningssystem RAR. Många tycker att systemet är för krångligt och 

att den text som förmedlas till brottsoffret i anmälningen är alldeles för svårbegriplig 

och byråkratisk och blir därför för svår för brottsoffret att förstå. Detta leder i sin tur 

till att brottsoffren missuppfattar anmälningen och blir på så vis ofta negativt 

påverkade av detta. Vi anser att polisens datasystem RAR behöver ses över och 

antingen förändras på så vis att informationsskyldigheten till brottsoffer blir mer 

lättarbetad eller att ett helt nytt anmälningssystem utvecklas då vi tycker att RAR 

numera får ses som föråldrat. Vi har kännedom om att ett nytt system för 

anmälansupptagning är under utveckling men till dess det är ute i drift på 

myndigheterna måste det befintliga RAR-systemet utvecklas så de blir med anpassat 

efter polisens önskemål om dess utformning.      

Enkätundersökningarna vi har tagit del av som visar på advokater och åklagares syn 

på polisens informationsskyldighet bekräftar i stort sett den bild som 

Nordsamundersökningen har gett oss. Att 147 advokater av 184 ansåg att brottsoffer 

inte kände till möjligheten att de kunde få ett målsägarbiträde förordnat visar tydligt 

på polisens brist i deras informationsskyldighet och fyra av tio advokater säger 

således också att polisen inte informerar om målsägarbiträde i den utsträckning de 

borde.  Advokaternas syn stärks också när vi ser på enkäten riktad till åklagare. Drygt 

hälften av de 108 deltagande åklagarna ansåg nämligen att polisen inte hade tillräcklig 

kunskap för att de skall klara av att informera om målsägarbiträde. Dessa 

enkätundersökningar och dess resultat menar vi, är inte något som 

polismyndigheterna bara kan bortse ifrån. Det är viktigt att samarbetet mellan polisen, 

advokater och åklagare fungerar så bra som möjligt för att rättsprocessen ska fungera 

väl. För att detta ska vara möjligt måste polisen också sköta sin 

informationsskyldighet gentemot brottsoffren.    
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Vi tror att det vore eftersträvansvärt med någon forma av nationellt fastställd 

handlingsplan för hur myndigheterna skall bedriva brottsofferarbetet och sedan 

implementera den ute bland myndigheterna i likhet med den bastaktik polisen utbildas 

inom. Vi vet att brottsofferarbetet ä uppmärksammat och att handlingsplaner har tagits 

fram tidigare. Därför vill vi uppmärksamma att problemet möjligtvis inte ligger i att 

handlingsplaner saknas utan det kan vara så att handlingsplanerna inte implementeras 

fullt ut bland polismyndigheterna och i förlängningen den tjänstgörande polisen. 

Vi tror dessutom att ett välutvecklat åtgärdskort liknande det åtgärdskort 

Rikspolisstyrelsen utvecklat för brott i nära relationer vore ett bra stöd för poliser i 

yttre tjänst att tillgå. På så vis skulle kvalitén på brottsofferarbetet säkras på ett 

bredare plan. Det initiala bemötandet med brottsoffer skulle stabiliseras upp mer 

eftersom riktlinjerna för hur informationsdelgivningen bör gå till samt vilken 

information som skall delges skulle bli tydligare. Det skulle dessutom bli mer 

överskådligt att se hur brottsofferarbetet fungerar ute på myndigheterna om alla 

myndigheter arbetade på samma vis. 

4.1 Förslag till åtgärdskort 

En av våra frågeställningar inför arbetet med rapporten var om det skulle vara möjligt 

att utveckla ett förslag till åtgärdskort för polis i yttre tjänst. Vi har därför valt att 

komplettera rapporten med att utforma ett åtgärdskort för polisen att använda sig av 

vid informationsdelgivningen enligt FuK 13 a-d §. Formatet är i en storlek så att 

polismannen enkelt kan få plats med kortet i exempelvis ben- eller bröstfickan på 

uniformen.  

Åtgärdskortets syfte är att det skall vara ett stöd för polismannen när denne delger 

information till brottsoffret. Tanken är därmed inte att det endast med kortet som hjälp 

skall gå att informera brottsoffret utan polismannen behöver inneha de grundläggande 

kunskaperna om polisens informationsskyldighet för att delgivningen skall bli korrekt. 

Framsidan på åtgärdskortet innehåller en kortfattad text om de viktigaste delarna 

kring tillvägagångssättet av informationsdelgivningen. Åtgärdskortet tar exempelvis 

upp förslag på lämplig plats, tidsåtgång och övriga förberedelser inför 

informationsdelgivningen. Baksidan innehåller en kortfattad version av lagtexten 
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beskriven på ett så enkelt sätt som möjligt. Åtgärdskortet följer med rapporten som 

bilaga ett. 

4.2 Källkritik 

I detta kapitel framförs den källkritik vi har på de källor vi använt oss av. De källor 

som inte kommenteras anser vi är tillförlitliga och förtjänar därför ingen kritik. 

Att ta i beaktning vid RBOJ:s undersökning är att vissa typer av brott såsom 

kvinnofridskränkning inte alltid kommer till någon brottsofferjour, utan 

polismyndighetens goda samarbete med andra brottsofferstödjande verksamheter 

såsom kvinnojourer gör att ärenden inte kommer vidare till de lokala 

brottsofferjourerna. Detta kan förklara varför vissa polismyndigheter har en låg 

förmedlingsprocent hos BOJ medans i samma län har myndigheten väldigt högt 

förmedlingsprocent hos kvinnojourer. Reflektionen kring procentsatserna kan därför 

leda till ett konstaterande om att den faktiska förmedlingen kan se annorlunda ut 

jämfört med det RBOJ presenterar. Denna undersökning är inte definitiv utan den ger 

en generell bild av hur förmedlingen ser ut.  

Undersökningen som RBOJ gjort kan vara missvisande. Undersökningen är framtagen 

på så vis att RBOJ har valt antalet anmälda brott år 2007 delat på antalet förmedlade 

ärenden direkt från polisen till BOJ år 2008. Narkotikabrott, där det inte finns något 

brottoffer, är ett exempel på brott som direkt sänker procenten på antalet förmedlade 

ärenden hos BOJ. Polisen har också en möjlighet utifrån FuK 13a st. 3 att avstå från 

information om brottsofferstödjande verksamhet då det är uppenbart utifrån ärendet 

att det inte behövs. 

Nordsamundersökningen innefattar 953 deltagande personer. Undersökningen tar upp 

många viktiga aspekter i brottofferarbetet samt intressanta resultat och reflektioner. 

Dock måste det påpekas att undersökningen gjordes mellan slutet av 2004 och början 

av 2005. Den är således ungefär fem år gammal och kan visa en aningen föråldrad 

bild av brottsofferarbetet. Det sker förändringar på myndigheterna genom utveckling. 

Brottsofferarbetet förnyas hela tiden och blir bättre. Idag är det en prioriterad fråga 

inom rättsväsendet, inte minst inom polisen. Trots detta anser vi ändå att 

undersökningen ger en bra bild av polisens förutsättningar och kunskaper kring 

arbetet med brottsofferfrågor. 
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Bilaga 1; Åtgärdskort 

Framsida: 

Åtgärdskort FuK 13 a-d  

Att tänka på!  

Förberedelser: 
Hitta en så bra och passande plats som möjligt där du och 
brottsoffret i lugn och ro kan föra ett samtal. Finns gärningsmannen 
på plats så ska brottsoffer och gärningsman snarast säras från 
varandra och finnas i skilda rum.  

Lyssna aktivt för att få en så bra kontakt som möjligt med 
brottsoffret, detta är av stor vikt både för utredningen och för 
brottsoffrets rehabilitering. Se till att personen får den information 
som behövs och underlätta så mycket du kan för brottsoffret.  

Tala lugnt och tydligt och använd dig inte av för mycket 
byråkratiska ord och fraser. Beskyll aldrig ett brottsoffer för något, 
på så vis bidrar du inte till sekundär traumatisering för brottsoffret. 
Ljug inte för brottsoffret. Är det något du inte kan svara på så säg 
det. Var ärlig och lova inte brottsoffret något du inte kan hålla.  

Förklara klart och tydligt vad allt innebär med de olika 
brottsofferstödjande verksamheterna, målsägarbiträde, 
besöksförbud etc.  

Ge ditt telefonnummer till brottsoffret så att om han/hon undrar 
över något så kan de vända sig till dig. Uppger ett brottsoffer att 
han/hon inte vill ha något brottsofferstöd så ska du ändå som polis 
ge ditt telefonnummer till brottsoffret. Ofta är brottsoffren 
chockade och kanske redan nästa dag inser de att de behöver hjälp 
och då kan de på ett enkelt sätt ta kontakt med dig.  

Broschyrer:          
När ett brottsoffer får skriftlig information av dig från exempelvis 
Brottsoffermyndigheten i form av broschyrer riktade till brottsoffer 
ska du försöka gå igenom texten i stort med brottsoffret. Visa på 
broschyrerna vad som är viktigt och vilka telefonnummer som är 
viktiga. För att kunna förklara vad de olika delarna innehåller är det 
viktigt att du själv gått igenom broschyrerna innan du träffar ett 
brottsoffer. Var påläst!  

Upprättat av: 
Marcus Pettersson, Ahmad Saadoun, Termin 4, Polisutbildningen, Umeå, 2009. 
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Baksida: 

FuK 13 a-d §  

13 a § Muntlig och skriftlig Information till målsägaren skall ges om att: 
 
1. Åklagaren på målsägarens begäran är skyldig att föra dennes talan om enskilt 
anspråk om brottet hör under allmänt åtal. Om målsägaren vill detta skall denne 
anmäla det till Förundersökningsledare eller Åklagare. 
 
2. Målsägaren kan ha rätt till brottsskadeersättning för kränkning, sveda och värk 
samt i vissa fall sakskador och kan vända sig till brottsoffermyndigheten för att få 
mer information om detta (om MÄ vill få kontakt m. Brottsoffermyndighet så hjälp 
till med det) 
 
3. Målsägaren, om brottet är sådant att det kan komma ifråga, har rätt till att få 
juridisk hjälp av ett målsägarebiträde (jurist/advokat) samt rätt till att ansöka hos 
polismyndighet eller åkl. om besöksförbud. Gäller brott enl. 6kap. BrB, 3kap. BrB, 
4kap. BrB om fängelse kan följa, 8:5-6 BrB + p.g.a andra omständigheter om MÄ 
kan antas vara i behov av MÄ-biträde. 
 
4. Besöksförbud har MÄ rätt att ansöka om det finns risk att GM kommer begå brott 
mot, förfölja eller allvarligt trakassera den skyddet avser skydda. Särskild risk 
föreligger om brott begånget mot MÄ:s liv, hälsa, frihet eller frid.  Vid 
besöksförbud i gemensam bostad skall skäl väga väsentligt tyngre än intrånget. 
Ansökan sker hos åklagare eller polismyndighet. Besöksförbud gäller i max ett år. 
Om gemensam bostad: max 30 dagar sedan 7 dagar i taget.  
 
5. Målsägaren har rätt att under förhör (om ej till men för utredning) och rättegång 
låta en lämplig vän följa med som stöd. 
 
6. Målsägarens möjlighet till rättshjälp och rådgivning I vissa fall. Beviljas efter 
skriftlig ansökan där MÄ har inkomst max 260tkr/år (tumregel, undantag finns). Vid 
rättsskydd från hemförsäkring gäller denna först. Info till MÄ att de skall kolla med 
deras försäkringsbolag först. Rättshjälp föreligger ej då offentlig advokat är 
tillgängligt. Informera MÄ om att de kan kontakta rättshjälpsmyndigheten för mer 
information. 
 
7. Informera om att MÄ kan få kontakt och hjälp från brottsofferstödjande 
verksamhet såsom brottsofferjourer och kvinnojourer. 
 
8. Information enligt punkt 1, 5-7 behöver inte vidtas om det är uppenbart att den 
inte behövs eller om det är förenat med betydande svårighet att vidta åtgärden. 
 
13 b § Målsägaren skall tillfrågas om han eller hon vill bli underrättad om:  
 
1. beslut om att förundersökning inte skall inledas 
2. en inledd förundersökning skall läggas ned 
3. beslut om att åtal inte skall väckas 
4. tidpunkt för huvudförhandling i målet samt dom i målet. 
 
13 c § Om en gripen, anhållen eller häktad person rymmer, skall målsäganden 
underrättas, om det behövs. 
 
13 d § Så snart åtal har beslutats skall målsäganden underrättas om beslutet. 

 

 

 

 


