
Till dig som har anmält ett brott
Du har anmält ett brott till polisen. Genom din information kan vi 
utreda och förhoppningsvis klara upp brottet. Informationen kan 
också bidra till att vi kan lösa andra brott. 

Här berättar vi vad som händer med en polisanmälan, vad du kan 
få för stöd och vem du kan kontakta för att få mer hjälp. 
På sista sidan hittar du kontaktuppgifter. 
 
Kontakta oss om du har frågor om din anmälan eller om du vill 
lägga till något som du tror kan hjälpa oss att klara upp brottet. 
Telefonnumret är 114 14. Uppge gärna diarienumret. Det hittar du 
längst upp till höger på din anmälan. 

På polisen.se/rattskedjan kan du läsa mer om vad som händer efter 
polisanmälan. Där hittar du även information om stöd och hjälp, och 
om hur du kan skydda dig mot brott.

Liten ordlista
Målsägare kallas du som har utsatts för brott som är anmält 
till polisen. 
Förundersökning är den utredning som polisen och åklagaren 
gör för att klara upp brottet.
Gärningsperson, gärningsman eller misstänkt kallas den som 
polisen misstänker är skyldig till brottet.
Åtal är en begäran av åklagare, eller av en enskild person, att dom
stolen ska döma en viss person för ett eller flera brott.
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Vad händer med min anmälan? 
Polisen gör en förundersökning 
När din anmälan har kommit in beslutar polis eller åklagare om en 
förundersökning ska inledas. Det görs bara om det finns möjligheter 
att klara upp brottet. Under förundersökningen utreder polisen 
vad som har hänt och vem som kan vara skyldig till brottet. Polisen 
håller förhör och säkrar bevis och andra spår. 

Efter förundersökningen kan åklagaren väcka åtal
Efter förundersökningen bedömer åklagaren om det finns 
tillräckliga bevis för att kunna döma en person. Då kan åklagaren 
väcka åtal och domstolen inleda en rättegång. Åklagaren kan 
annars besluta om andra typer av påföljder för den som begått 
brottet, till exempel böter.

Varför lägger polisen ner vissa förundersökningar?
Förundersökningen läggs ner om det saknas tillräckliga bevis mot 
den som är misstänkt eller om det inte finns några spår att följa. Det 
kan också bero på att gärningspersonen är under 15 år och därför 
inte kan straffas, eller att personen har begått andra, allvarligare, 
brott och kommer att åtalas för de brotten.

Polisen kan ta upp förundersökningen på nytt
Förundersökningen kan tas upp igen om det kommer fram nya och 
viktiga uppgifter. Uppgifterna kan komma från dig, från ett vittne 
eller på något annat sätt.



Vad kan jag få för stöd?
Stödperson
Du som har utsatts för brott har rätt att ta med dig en stödperson 
under förhör hos polisen, om det inte påverkar utredningen, och i 
samband med rättegången. Du bestämmer själv vem som ska vara 
din stödperson. Det kan vara en vän eller någon från en brotts offer 
eller kvinnojour.

Vittnesstöd 
Alla tingsrätter erbjuder vittnesstöd. Ett vittnesstöd är en person 
som har kunskaper om rättsväsendet och som kan stödja dig och 
eventuella vittnen vid rättegången.

Tolk
Om du är hörselskadad eller har begränsade kunskaper i svenska 
får du kostnadsfri hjälp av en tolk. Tala om för polisen om du 
behöver en tolk. 

Statlig rättshjälp
Saknar du rättsskydd i din hemförsäkring kan du få statlig 
rättshjälp. Kontakta Rättshjälpsmyndigheten för mer information 
(se sista sidan).

Målsägarbiträde
Du kan ha rätt till kostnadsfri hjälp av ett juridiskt biträde, ett så 
kallat målsägarbiträde, om du till exempel
• har utsatts för ett sexualbrott 
• har utsatts för ett brott av någon närstående, till exempel din 

man, din fru eller ditt barn 
• har en funktionsnedsättning. 

Biträdet är oftast advokat. Om du behöver ett målsägarbiträde 
talar du om det för polisen eller åklagaren, som anmäler det till 
domstolen. Domstolen beslutar om du ska få ett målsägarbiträde. 

Medling 
Du som har utsatts för ett brott kan få träffa den som har begått 
brottet för att prata om händelsen och vilka konsekvenser den fått. 
Det kallas för medling. Det är alltid en tredje, opartisk person, 
med vid mötet. Medling är frivilligt för båda parter. Kontakta din 
kommun eller en brottsofferjour för mer information. 



Kan jag få skydd?
Kontaktförbud
Om någon har utsatt dig för våld, hot eller allvarliga trakasserier, 
och om det finns risk för att du ska utsättas igen, kan du ansöka om 
kontaktförbud hos polisen. Åklagaren kan då besluta att den person 
som hotar eller trakasserar dig förbjuds besöka, ringa eller på annat 
sätt kontakta dig. 

Andra skyddsåtgärder
Du kan också få hjälp med andra skyddsåtgärder efter att polisen har 
gjort en bedömning. Exempelvis rådgivning och tekniska hjälpmedel. 
Även dina anhöriga och eventuella vittnen kan ha rätt till skydds
åtgärder.

Kan jag få ekonomisk ersättning?
Skadestånd 
Du kan få ersättning för skador du fått på grund av brottet. 
I första hand är det gärningspersonen som ska betala skadestånd till 
dig. Ta upp det med polisen under utredningen. Åklagaren måste i 
princip alltid hjälpa dig att begära skadestånd vid rättegången. 
Domstolen beslutar om du har rätt till skadestånd.

Ersättning från ditt försäkringsbolag
Det är viktigt att du så snart som möjligt efter brottet anmäler skadan 
till ditt försäkringsbolag. Om du inte kan få skadestånd från 
gärningspersonen eller om gärningspersonen är okänd kan du i 
många fall få ersättning från försäkringsbolaget.

Brottsskadeersättning
Brottsoffermyndigheten betalar brottsskadeersättning om du inte 
kan få skadestånd eller ersättning från ditt försäkringsbolag. 
Myndigheten betalar i första hand ersättning för personskador 
och kränkningar. Barn som har bevittnat ett allvarligt brott mot en 
närstående person har också rätt till brottsskadeersättning. Ansök 
om ersättningen hos Brottsoffermyndigheten (se nästa sida).

Ersättning vid förhör
Om du har lagt ut pengar eller förlorat inkomst för att kunna vara 
med vid ett förhör kan du få ersättning från polisen för en del av dina 
utlägg. 

Tänk på att spara kvitton på kostnader du haft på grund avbrottet. 
Du kan behöva kvitton om du vill begära skadestånd eller ersättning. 



Kontaktuppgifter till myndigheter och 
stöd organisationer 
Myndigheter
Polismyndigheten, polisen.se, 114 14
Åklagarmyndigheten, aklagare.se, 010-562 50 00
Brottsoffermyndigheten, brottsoffermyndigheten.se, 090-70 82 00
Rättshjälpsmyndigheten, rattshjalp.se, 060-13 46 00
Skatteverket, skatteverket.se, 0771-567 567

webbplats

Brottsofferjourer
Brottsofferjourernas riksförbund, brottsofferjouren.se, 
0200-21 20 19 
Riksförbundet för sexuellt likaberättigade, rfsl.se, 020-34 13 16 (för 
hbtq-personer)

Vård och psykologisk hjälp
1177 Vårdguiden (sjukvårdsrådgivning och hjälp att hitta rätt i 
vården), 1177.se, 1177
Nationella hjälplinjen (psykologisk hjälp), hjalplinjen.se, 
020-22 00 60

Stöd för kvinnor
Kvinnofridslinjen, kvinnofridslinjen.se, 020-50 50 50
Kontaktuppgifter till kvinnojourer i din kommun hittar du hos 
Unizon, unizon.se eller Riksorganisationen för kvinnojourer och 
tjejjourer i Sverige, roks.se

Stöd för män
Kontaktuppgifter till mansjourer i din kommun hittar du hos 
Rikskriscentrum för män, rikskriscentrum.se 

Stöd för barn och unga 
BRIS, bris.se, hjälptelefon för barn 116 111
Brottsofferjouren för unga, ungaboj.se, 0200-21 20 19

Stöd för vuxna med barn
BRIS, bris.se, hjälptelefon för vuxna om barn 077-150 50 50
Rädda barnen, raddabarnen.se, hjälptelefon för vuxna om barn 
020-786 786




