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RÄTTSPROCESSEN..

”Förundersökning”
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VAD ÄR ETT BROTT?

Reglerat i lag efter ett demokratisk lagstiftande. 

Polisens och rättsväsendets sak att utreda brott.

Angivelsebrott   - Allmänt åtal  - Civilrätt

Det kan innebära ett stort lidande för endrabbad om man inte 
anmäler när man misstänker att någon far illa..
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ATT GÖRA ANMÄLAN

Övergripande anmälan om vad som inträffat, gärna med 
information om tid och plats samt uppgifter som kan leda till 
bevis.

Görs genom besök, telefon, polisens web-sida, brev..

•Ring 114 14 – ej akuta fall

•Ring 112 – pågående brott

När? Var? Hur? Vem? Varför?
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FÖRUNDERSÖKNING –
”polisutredning”..

• För att utreda OM ett brott som lyder under allmänt åtal har  
ägt rum

• För att utreda om någon skäligen kan misstänkas

• Utreda om tillräckliga skäl för åtal finnes.

• Fri bevisprövning - Stödbevisning – läkarundersökning, sms, 
vittnen, spår.. ALLT!

• Förberedande av ärendet inför huvudförhandling i rätten.
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VAD GÖRS I EN FÖRUNDERSÖKNING?

•

• Förhör med de som kan ha något att berätta

• Läkarundersökning på målsägare och ibland även misstänkt

• Bevissäkring: på brottsplats, annan plats, övervaknings-
kameror, uppgifter i t.ex datorer, telefon.
begäran om journalanteckningar

• Delgivning av misstanke samt förhör med misstänkt /  
misstänkta
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SEKRETESS….

Förundersökningssekretess råder under utredning - misstänkt 
har en absolut rätt att få veta vad som anförs mot honom/henne

Målsägaren eller annan har inte rätt att ta del av materialet i Fu.

Förundersökningen blir offentligt då åtal väcks..
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NÄR FÖRUNDERSÖKNINGEN ÄR KLAR:

Åtal väcks vid domstol – offentlighet!

Förhandlingen är muntlig!

Förhandlingarna är öppna för allmänhet.

Dom avkunnas - den kan överklagas till Hovrätt 
inom viss tid och sedan vidare till HD i speciella fall.

Lagakraftvunnen dom /  Verkställighet
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Varför leder en utredning inte alltid ända fram?

➢ En nedlagd förundersökning tar inte ställning 
till om händelsen har ägt rum eller inte. 

➢ En nedlagd förundersökning innebär inte att
stöd och hjälp uteblir från samhället.

➢ En nedlagd förundersökning säger inget om vem som 
talat sanning eller inte.

➢ En nedlagd förundersökning kan återupptas upp igen.

➢ Rättsskipningen i Sverige är brottspresumtiv -
”Kriminalvård” - straffet skall inte ses som samhällets 
hämnd utan syftar till att minska, begränsa eller eliminera 
brottslighet
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2 § Till polisens uppgifter hör att

1.   Förebygga brott och andra störningar av den 
allmänna ordningen eller säkerheten

2. Övervaka den allmänna ordningen och 
säkerheten, hindra störningar därav samt 
ingripa när sådana har inträffat,

3. Bedriva spaning och utredning i fråga om
brott som hör under allmänt åtal

4.   Lämna allmänheten skydd, upplysningar 
och annan hjälp, när sådant bistånd 
lämpligen kan ges av polisen

5. Fullgöra den verksamhet som ankommer på 
polisen enligt särskilda bestämmelser.

PolisLag 2§..
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SOCIALTJÄNSTLAG, KAP 5, 11§. 
 

 

11 § Till socialnämndens uppgifter hör att verka för att den 

som utsatts för brott och dennes närstående får stöd och 

hjälp. 

 

   Socialnämnden skall särskilt beakta att kvinnor som är 

eller har varit utsatta för våld eller andra övergrepp av 

närstående kan vara i behov av stöd och hjälp för att 

förändra sin situation. 

 

   Socialnämnden skall också särskilt beakta att barn som 

bevittnat våld eller andra övergrepp av eller mot närstående 

vuxna är offer för brott och kan vara i behov av stöd och 

hjälp. Lag (2007:225). 
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FÖRSTÄRKT PERSONSKYDD

AVHOPPARVERKSAMHET

”Vittnesskydd”

Personsäkerhetsgrupp

Brottsoffergrupp

P  O  L  I  S  V  E  R  K  S  A  M H  E  T

BOPS – BrottsOffer & PersonsäkerhetSektion
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Sektions-
chef

Berednings-
grupp

Brottsoffer
grupp 1

Personsäkerhet
grupp 1

Brottsoffer
grupp 2

Personsäkerhet
grupp 2

Personsäkerhet
grupp 4

Personskydd

Personsäkerhet
grupp 3

Brottsoffer
grupp 3

PO Nord PO City PO Syd

Avhoppar-
verksamhet

BOPS – REGION STOCKHOLM

BrottsOffer och PersonsäkerhetsSektion
vid Utredningsenheten  (G:a Länskrim)
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ANMÄLAN
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Ökat förtroende för rättsväsendet.

Främja allmänheten att våga och vilja anmäla brott samt vittna / medverka i 
förundersökningar och rättegångar.

Skydda vittnen, målsägare och anställda inom rättsväsendet, eller annan 
person som är i behov av skydd.

Målsättning

Brottsofferarbete
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Andel anmälda brott…
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INFORMATION 

FörUndersökningsKungörelsen - FuK

Skyldigheter mot brottsutsatta vid anmälan och utredning

Plikt att informera om rätten till bl.a.
➢ Stödperson
➢ Målsägandebiträde
➢ Möjlighet till stöd och råd
➢ Om kontaktförbud
➢ Brottsskadeersättning

Bemötande med empati och respekt
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FuK §13 - Polisens skyldigheter gentemot brottsoffer

• 13 a §/Träder i kraft I:2015-11-01/ Målsäganden ska så snart som möjligt underrättas om
att åklagaren under vissa förutsättningar kan föra talan om
enskilt anspråk med anledning av brott och om möjligheterna
för målsäganden att få ersättning enligt brottsskadelagen (2014:322). Vårdnadshavaren till ett barn som har bevittnat
brott ska underrättas om möjligheterna till
brottsskadeersättning enligt brottsskadelagen, om inte
vårdnadshavaren är misstänkt för brottet. I samband med
underrättelserna bör också på lämpligt sätt upplysning lämnas
om de regler som gäller för handläggningen av sådana anspråk.

• Om brottet är sådant att det kan bli fråga om att förordna
ett målsägandebiträde enligt lagen (1988:609) om
målsägandebiträde eller att meddela kontaktförbud enligt

lagen (1988:688) om kontaktförbud eller om målsäganden har
behov av särskilda skyddsåtgärder enligt 13 f § ska
målsäganden så snart som möjligt underrättas om de regler som
gäller för förordnande av målsägandebiträde eller meddelande
av kontaktförbud samt om vilka skyddsåtgärder som finns och
om möjlighet till alternativt boende.

• Målsäganden ska så snart som möjligt informeras om

• – reglerna om stödperson i 20 kap. 15 § och 23 kap. 10 § rättegångsbalken,

• – möjligheterna att få rättshjälp och rådgivning enligt
rättshjälpslagen (1996:1619),

• – möjligheten till och förutsättningarna för medling enligt
lagen (2002:445) om medling med anledning av brott,

• – vilka myndigheter, organisationer och andra som kan lämna
stöd, hjälp och vård,

• – de kontaktuppgifter som behövs för att få upplysningar om
det egna ärendet,

• – den fortsatta handläggningen och vilken roll han eller hon
kommer att ha i den,

• – rätten till tolkning och översättning,

• – rätten till ersättning för kostnader vid inställelse till
förhör och sammanträden i domstol,

• – vart han eller hon kan vända sig med klagomål som rör
handläggningen av ärendet, och

• – att han eller hon på begäran kan få information om hur
ärendet fortskrider hos polisen, åklagare eller domstol om
det kan ske utan men för utredningen.

• En åtgärd enligt första stycket andra meningen behöver inte
vidtas om det är uppenbart att den inte behövs eller om det
är förenat med betydande svårighet att vidta åtgärden. Förordning (2015:477).

• 13 b §/Upphör att gälla U:2015-11-01/ 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).

• 13 b §/Träder i kraft I:2015-11-01/ Målsäganden ska så snart som möjligt tillfrågas om han
eller hon vill bli underrättad om beslut om att
förundersökning inte ska inledas eller att en inledd
förundersökning har lagts ned, beslut om att åtal inte ska
väckas, tidpunkt och plats för sammanträden i rätten och dom
eller slutligt beslut i målet. Förordning (2015:477).

• 13 c §/Upphör att gälla U:2015-11-01/ Om en gripen, anhållen eller häktad person avviker, skall
målsäganden underrättas, om det behövs. Förordning (1996:469).

• 13 c §/Träder i kraft I:2015-11-01/ Om en gripen, anhållen eller häktad person avviker
eller om frihetsberövandet hävs, ska målsäganden så snart som
möjligt underrättas, om det behövs.

• Om en gripen, anhållen eller häktad person har avvikit är den
som ansvarar för den frihetsberövade också ansvarig för att
målsäganden underrättas om det. Den som beslutar om att häva
ett gripande är ansvarig för att målsäganden underrättas om
beslutet. Åklagaren ansvarar för att målsäganden underrättas
om att ett beslut om anhållande eller häktning hävs. Förordning (2015:477).

• 13 d §/Upphör att gälla U:2015-11-01/ Så snart åtal har beslutats skall målsäganden
underrättas om beslutet. Förordning (2001:232).

• 13 d §/Träder i kraft I:2015-11-01/ Så snart ett åtal har beslutats ska målsäganden
underrättas om beslutet. Underrättelsen ska innehålla uppgift
om den eller de gärningar som åtalet avser. Förordning (2015:477).

• 13 e §/Träder i kraft I:2015-11-01/ Målsäganden ska få en skriftlig bekräftelse av den
anmälan om brott som han eller hon har gjort. Om målsäganden
inte behärskar svenska, ska bekräftelsen på begäran
översättas till ett språk som han eller hon behärskar. Om ett

brott anmäls av en målsägande som inte behärskar svenska, ska
en tolk anlitas vid anmälan om målsäganden begär det. Förordning (2015:477).

• 13 f §/Träder i kraft I:2015-11-01/ För att fastställa en målsägandes behov av särskilda
skyddsåtgärder under förundersökningen och rättegången ska
polisen så snart som möjligt göra en individuell
skyddsbedömning. Vid bedömningen ska hänsyn särskilt tas till
brottets allvar och målsägandens personliga förhållanden. En
målsägande som är under 18 år ska alltid anses ha ett
särskilt skyddsbehov.

• En skyddsbedömning ska omprövas vid behov. Förordning (2015:477).

§!
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STÖD 
Genom att förmedla brottsoffer till 
stödjande myndigheter och organisationer:

Primärvård
Socialtjänst 
Kvinnojourer 
BOJ mfl.

Genom att vara polis och medmänniska

Ta den tid det tar för att lyssna och informera

Bemötande med empati och respekt
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1. SKYDD - Initial riskbedömning:

Är det farligt just nu? I så fall - Åtgärd!! 

➢ I det akuta läget  - samtliga veckodagar, dygnet runt.

➢ Ska genomföras av varje polisanställd som kommer i 
kontakt med brottsoffer, oavsett vilken händelse som 
anmälts.

➢ Fu-ledare för att akuta skyddsåtgärder vidtas vid behov.
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Brottsoffer och personsäkerhetsarbete…
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FRÅGOR?

….KLART SLUT.

POLISMYNDIGHETEN

BOPS – Brottsoffer & Personsäkerhetssektionen
REGION STOCKHOLM -REGIONALA UTREDNINGSENHETEN

0708-18 80 80 lennart.stenhammar@polisen.se


