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 I

Sammanfattning 
Syftet med arbetet är att öka kunskapen att använda sig av de snabbare utrednings 

förfarande som finns att tillgå vid enklare typer av brott. Samt belysa skillnaderna 

mellan fu-anteckningar (förundersökningsanteckning) och förenklad utredning. 

Att genom ökad användning av RB (Rättegångsbalken) 23:21 3
st.

 och 22 samt 

förenklad delgivning snabba på genomströmningstiden av ett ärende. 

 

För att komma fram till resultatet har vi använt relevant litteratur, propositioner, 

statens offentliga utredningar och genomfört intervjuer. 

 

I resultatdelen redovisas vad som sagts i förarbeten och uttalanden. Det som 

tydligt visas är att JO: s (justitieombudsmannen) uttalande i snattefonutlåtandet 

blivit ledande i hur RB 23:22 används idag. Den stora frågan berör envarsgripande 

vid snatteribrott då en person konfronteras med ett eventuellt brott och självmant 

följer med för att reda ut omständigheterna. Om det, som JO säger, rör sig om ett 

gripande i lagens mening enligt RB 24:7 eller om det rör sig om ett återtagande, 

laga självtäkt, som RPS (Rikspolisstyrelsen) och RÅ (Riksåklagaren) hävdar. JO 

anser även att det generellt sett är olämpligt att använda sig av RB 23:22 vid 

brottsbalksbrott. 

 

Genom intervjuer med olika personer inom polisen har vi fått en bild av att JO 

försvårat användandet av RB 23:22 genom snattefonutlåtandet. Samt att det inom 

polisen skulle kunna utbildas mycket mera för att få igång en bra användning av 

både RB 23:21 3
st.

 och 22. Kan poliserna på fältet hantera dessa förfaranden plus 

förenklad delgivning kan man förkorta genomströmningstiden avsevärt. 

 

I det avslutande kapitlet diskuteras omkring de problem som finns i området. De 

olika åsikterna ställs mot varandra och vi lägger in våra synpunkter till sist. 

 

Mycket nöje  
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1  Inledning 
I det dagliga arbetet som polis, har vi möjlighet att använda olika metoder för att 

utreda brott. Den vanliga förundersökningen enligt RB 23:1 som sker vid de flesta 

utredningar, då man är hänvisad till ett arbetsmönster för att klarlägga utredningar 

med mer eller mindre svårtolkade inslag. Sedan finns två andra metoder, 

förundersökningsanteckningar enligt RB 23:21 3
st
 och förenklad utredning enligt 

RB 23:22. RB 23:21-22 används vid olika tillfällen men har som gemensam grund 

att de ska omfatta enklare brott och handla om en enkel sak att utreda. Meningen 

är också den att man ska förkorta genomströmningstiden på ett ärende och därmed 

skapa tid till andra uppgifter och minska skadelidande för berörda parter genom 

att snabbare få dom i målet. Två faktorer som påverkar genomströmningstiden är 

dokumentation av förhörsutsagan och delgivning av förundersökningen. 

Förenklad delgivning är då en variant att föredra när man använder sig av RB 

23:21 3
 st.

 eller RB 23:22. 

1.1 Bakgrund 

1.2 Syfte 

Syftet med detta arbete är att ta reda på hur RB 23:21 3
st.

 och RB 23:22 samt 

förenklad delgivning ska användas. Vi ska också belysa skillnaderna, vid vilka 

typer av brott och situationer vi som poliser ska använda oss av fu-anteckning 

eller förenklad utredning. 

1.3  Frågeställningar 

• Hur använder man RB 23:21 3
st.

 och RB 23:22? 

• Problematik i användandet av RB 23:22? 

• Hur använder man förenklad delgivning? 

• Kan användandet påverka genomströmningstiden? 
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1.4 Avgränsningar 

Det pågår en debatt angående lagändringar i ämnet som vi inte kommer att 

kommentera nämnvärt. Vi håller oss till nuvarande lagstiftning men hänvisar till 

en utredning som är ligger och JO:s delbetänkande till denna, (SOU 2001:93, Ju 

2001/8566).  
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2  Metod 
Vi började med att sätta oss in i hur RB 23:21-22 och förenklad delgivning 

fungerade, för att sedan kunna föra ett resonemang kring användningen av de två 

arbetsmetoderna. När vi sedan skulle fråga oss fram, i litteratur och intervjuer, vad 

gäller skillnader och övriga frågeställningar tog vi hem en proposition, 

utredningar, fapar (föreskrifter och anvisningar för polisväsendet) och JO 

uttalanden från Internet. Vi lånade en rapport från PHS bibliotek i Solna. Samt 

läste relevant litteratur samt intervjuat olika personer. Genom att börja med 

bakgrunden till varför dessa arbetsredskap tillkommit förstår vi också vikten av att 

använda dem och att göra det vid rätt tillfällen. Vidare har vi kunnat jämföra hur 

man ser på användningen från JO till de olika författarna. Vi har via intervjuer 

kunnat dra slutsatser av hur verkligheten ser ut och litteraturen har gett oss 

likriktade anvisningar hur vi ska använda RB 23:21-22. Förarbeten, utredningen 

och rapporten har beskrivit de problem som finns kring användningen av 

framförallt RB 23:22.  
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3  Resultat 

3.1 Rättegångsbalken 23 kap 21 § 3 stycket 

 
21 § 3 st. I mindre mål får i stället för protokoll föras kortfattade anteckningar 

över de väsentliga, som förekommit vid förundersökningen 

 

I detta fall inleds en förundersökning men här räcker det med kortfattade 

anteckningar istället för protokoll. Vid fu-anteckningar ställs inte lika strikta krav 

på redovisning av förhöret. Det får återges i koncentrerad form och redovisningen 

behöver inte granskas av den hörde. Däremot skall det framgå var, när och av vem 

personen förhördes. Eftersom fu (förundersökning) har inletts så måste den 

misstänkte delges misstanke om brott enligt RB 23:18 1
st.

 Om möjlighet finns 

delger man hela utredningen på plats annars använder man sig av förenklad 

delgivning. Det skall också frågas om den misstänkte önskar skäligt rådrum. Om 

vederbörande avböjer skall detta dokumenteras och han/hon får anses delgiven. 

Som vanligt skall den misstänkte underrättas om rätt till försvarare enligt FuK 

(förundersökningskungörelsen) 12 §. Det är viktigt att ta dagsbotsuppgifter och 

fråga den misstänkte om han är villig att motta ett eventuellt strafföreläggande. 

 

Man kan även använda fu-anteckningar när den misstänkte är under 18 år. Då 

finns tid att tillkalla vårdnadshavare och socialtjänst när förhöret skall hållas och 

åklagaren har även tid att hämta yttrande från socialnämnden. Det har heller ingen 

betydelse om gärningsmannens inställning till skuldfrågan är oklar. Man kan även 

använda den om det krävs ytterligare utredning eller det finns skadestånd som 

kräver utredning. RB 23:21 3
st.

 är även tillämplig när det har använts tvångsmedel, 

ex brott mot knivlagen. Brott som är aktuella är sådana där straffet förväntas bli 

böter, men det kan ingå fängelse i straffskalan. 

 

Finns det beslag skall den misstänkte höras om inställningen till beslaget samt 

eventuella anspråk på godset. Likaså ett eventuellt medgivande av att godset 

återlämnas till målsäganden eller att det får förstöras/förverkas. 
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3.2 Rättegångsbalken 23 kap 22 § 

 

22 § Förundersökning enligt detta kapitel behöver inte genomföras, om det ändå 

finns tillräckliga skäl för åtal och det gäller ett brott som inte kan antas föranleda 

någon annan påföljd än böter eller ett sådant brott som avses i 45 kap. 2 § första 

eller andra stycket. 

 

Enligt FAP 404-1 skall varje polis som gör en s.k. primärutredning 

(primärutredning = innan förundersökning hunnit inledas får polisman hålla 

förhör och företa andra utredningsåtgärder) uppmärksamma möjligheterna till att 

tillämpa det förenklade utredningsförfarandet som anges i RB 23:22. Att 

brottsutredningen genomförs på ett förenklat sätt innebär inte något undantag från 

kravet på att brottet skall utredas. Utredningen har samma syften som 

förundersökningen och måste följa samma principer. Bestämmelsen tar i första 

hand sikte på situationer där brottet kan utredas direkt på platsen, men kan också 

användas i situationer som t.ex. när den misstänkte erkänner och det samtidigt 

finns förutsättningar att utfärda strafföreläggande eller föreläggande av 

ordningsbot. Man kan använda RB 23:22 även om den misstänkte nekar till 

brottet, gäller ju inte ordningsbot. Men då den misstänkte nekar krävs det en extra 

god dokumentation, särskilt vad förnekandet består i. Den förenklade 

utredningsformen kan användas även i fråga om brott där fängelse ingår i 

straffskalan. Viktigt är att gärningsmannen skall vara identifierad och kontrollerad 

genom dataslagningar. 

 

Enligt RB 21 kap 3 § 1
st.

 har den som är misstänkt för brott rätt att anlita 

försvarare som biträde. Rätten är ovillkorlig och gäller alla brott. Enligt RB 23:22 

behöver man inte informera om rätten till försvarare enligt 12§ FuK. Men begär 

den misstänkte försvarare har han givetvis rätt till det. 

 

Paragrafen medger att förundersökning inte genomförs. Det är dock alltid tillåtet 

att genomföra en sådan. Om omständigheterna kräver det, kan det senare göras en 

förundersökning enligt vanliga regler. 
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Omständigheter som innebär att en förundersökning normalt bör inledas kan vara 

att den misstänkte är under 18 år, att skuldfrågan är oklar, att det behövs 

ytterligare utredning eller att det förekommer skadeståndskrav som kräver 

ytterligare utredning. Även om den misstänkte nekar kan skuldfrågan anses klar 

t.ex. om polismannen sett gärningen. Har tvångsmedel använts så inleds 

automatiskt förundersökning. 

 

JO har uttalat att en grundläggande förutsättning för att man med stöd av RB 

23:22 skall kunna utreda brott i förenklad form får anses vara att förhållandena är 

sådana, att den enskildes berättigade krav på rättssäker handläggning av 

utredningen inte åsidosätts. JO har också sagt att det förenklade förfarandet är väl 

lämpat för utredning direkt på platsen av enkla, klart iakttagbara och ostridiga 

händelseförlopp där bedömningen av det subjektiva rekvisitet inte vållar några 

svårigheter.  

 

 

3.2.1 Formella skillnader mot förundersökning 

 

De formella skillnader som finns mellan förundersökning och utredning enligt RB 

23:22 kan i huvudsak sammanfattas i tre punkter. 

 

För det första finns formellt ingen skyldighet att i den förenklade 

utredningsformen underrätta den misstänkte om misstanke om brott på det sätt 

som står i RB 23 18 1
st.

 under förundersökning. I 25 § FuK står det att det ändå 

bör framgå av polisrapport eller annan liknande handling om den misstänkte 

erkänner eller förnekar gärningen. I FAP 404-1 står det att det skall framgå. JO 

menar därför att bestämmelserna förutsätter att den misstänkte, också vid ett 

utredningsförfarande enligt RB 23:22, underrättas om misstanken, även om någon 

formell delgivning inte behöver ske (JO dnr 4614-1999). Detta görs i samma veva 

som man frågar om han erkänner eller förnekar brottet. 
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För det andra behövs inget förundersökningsprotokoll vid utredning enligt RB 

23:22. Utredningen måste dokumenteras men en förhörsutsaga behöver inte anges 

på annat sätt än som en redogörelse för det väsentliga innehållet. När det gäller 

dokumentationen får det föras kortfattade anteckningar över det väsentliga som 

förekommit i utredningen. Det finns inga formella krav på att utsagan skall 

granskas av den hörde. En huvudregel bör dock vara att redogörelse över vad som 

kommit fram under förhör ändå bör granskas av den hörde. 

 

För det tredje behöver den misstänkte i en utredning enligt RB 23:22 inte 

underrättas om rätten att ta del av utredningen när den är slutförd. Detta eftersom 

allt görs på plats och det är i de flesta fall inget mer som tillförs utredningen. 

Detta är annars ett krav enligt RB 23:18 1
st.

 under en förundersökning. 
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 Brott 

 
Kan detta antagas medföra annan påföljd än böter? 

 
 Nej   Ja 

 

 Tvångsmedel t.ex. beslag  
 

 
 Nej Ja  

 
 

Utredningsform Förenklad Förundersökning Förundersökning 
 Utredning 23 kap 1 § RB 23 kap 1 § RB 

 23 kap. 22 § RB 23 kap. 3 § 3 st RB 23 kap. 3 § 3 st RB 
  3 a § FuK 3 a § FuK 

 
 

Dokumentation Anteckningar Mindre omfattning  
 24 § FuK    

 25 § FuK    
 Ja Nej 

 
 
  Förundersök-  Förundersöknings- 

  Anteckningar  protokoll  

  23 kap. 3 § 3 st RB 23kap 21 § 1 – 2 st RB 

  24 § FuK  20 – 23 § FuK 
 

 
Delgivning av miss- 

Tanke RB 23:18 Nej Ja   Ja 
 

Upplyses om rätt till  

Försvarare (jfr FuK 12 §) Nej Ja   Ja 

 
Den hörde skall 

granska utsaga Nej Nej   Ja 
 

Delgivning RB 23:18 Nej Ja   Ja 
 
Källa: ur Johansson F. (1999) Allmän polislära 
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3.3 Förenklad delgivning 

Delgivningslag (1970:428) 3 a § Om det inte är olämpligt med hänsyn till 

omständigheterna, får ordinär delgivning med den som är part eller som har 

liknande ställning i ett mål eller ärende ske honom att myndigheten sänder 

handlingen med post till den sökte under hans senast kända adress och minst en 

dag senare skickar ett meddelande om att handlingen har sänts (förenklad 

delgivning) 

Förenklad delgivning får användas bara om den sökte har delgetts 

upplysning om att förenklad delgivning kan komma att användas i målet eller 

ärendet…. 

 

 
Den grundläggande formen för delgivning anges i 3 § 1

st.
 delgivningslagen. Den 

kallas ordinär delgivning och innebär att myndigheten ombesörjer delgivningen 

genom att sända handlingen med post eller överlämna den med bud eller på annat 

sätt till den sökte. Som bevis på att den sökte har mottagit försändelsen begär 

myndigheten delgivningskvitto eller mottagningsbevis. 

 

Ordinär delgivning kan ske även genom förenklad delgivning enligt 3 a och 3 b §§ 

delgivningslagen. Förenklad delgivning bygger på tanken att den som vet om att 

ett mål eller ärende är anhängigt vid polisen i princip skall kunna delges genom att 

myndigheten skickar handlingar med post utan krav på mottagningsbevis eller 

liknande och att den sökte under den tid ärendet pågår har att bevaka sin post. 

 

Förenklad delgivning går till enligt följande (F. Johansson, allmän polislära, 2003) 

a) Den som hörs skall enligt FuK 5 a § informeras om skyldigheten att anmäla 

adressändring till myndigheten. 

b) Sänd handlingen med post till den misstänktes senast kända adress och 

därefter tidigast... 

c) En dag därefter skickas ett meddelande om att handlingen har sänts. 

d) Två veckor efter att meddelande två sänts till den misstänkte anses denna 

delgiven om det inte är osannolikt att försändelsen nått adressaten. 
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e) Detta får endast ske om den misstänkte har delgivits upplysning om att 

förenklad delgivning kan komma att ske (3 a § delgivningslagen). 

 

Enligt FAP 261-2, 3 § skall upplysning om förenklad delgivning enligt 3 b § 

andra stycket delgivningslagen innehålla 

1. Information till den misstänkte om att åklagare eller tingsrätt i målet kan 

komma att skicka de handlingar som skall delges med posten till den 

misstänkte under hans eller hennes senast kända adress och att delgivning 

normalt kommer att anses ha skett två veckor efter det att åklagaren eller 

tingsrätten skickat meddelandet om att själva delgivningsförsändelsen 

avsänts, 

2. Uppmaning till den misstänkte att han eller hon, så länge målet eller ärendet 

pågår, bör ta del av sin post åtminstone varannan vecka och om detta inte är 

möjligt höra av sig till polismyndigheten, eller, om den misstänkte 

underrättats om att målet eller ärendet överlämnats till åklagare eller 

tingsrätt, till åklagaren respektive tingsrätten, och 

3. Uppmaningen till den misstänkte att anmäla ändrad adress till den ingripande 

myndigheten, eller, om han eller hon underrättats om att målet eller ärendet 

överlämnats till åklagaren respektive tingsrätten. 

3.4 Genomströmningstid 

Ett effektivitetsmått på rättsväsendets arbete utgörs av genomströmningstiden, 

alltså den tid det tar för ett ärende att vandra från polis, åklagare, domstol och 

slutligen till kriminalvård. Genomströmningstiden utgör en viktig del även för 

bedömningar av kvaliteten inom rättsväsendet. De totala genomströmningstiderna 

i brottmål från anmälan om brott till dom är för långa. En snabbare lagföring ökar 

rättsväsendets trovärdighet, verkar brottspreventivt och blir mer kostnadseffektiv. 

I rapporten Rättskedjan (RRV 1996:63) redovisade RRV en ärendestudie som 

genomfördes för att mäta genomströmningstider för olika moment i 

rättsprocessen. Studien genomfördes genom att man tog del av ca 3000 ärenden 

mellan åren 1990 och 1994 vid åtta olika tingsrätter. Denna rapport är inte direkt 
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färsk. Vi anser trots detta att det finns skäl att redovisa vissa delar av vad som 

kom fram. 

 

• Det tog i genomsnitt ca sju månader för de studerade ärendena att passera 

rättskedjan. 

• Det är hos polisen som ärendena befinner sig den längsta tiden, 81 dagar, av den 

genomsnittliga genomströmningstiden. Motsvarande tider hos åklagaren var 47 

dagar och hos tingsrätten 71 dagar.  

• Utredningar av de relativt okomplicerade brottstyperna snatteri och trafikbrott i 

princip tar lika lång tid att handlägga som det genomsnittliga brottet. 

 

RRV har gjort en rapport som är färskare, Brottsmålskedjan – rättsadministrativt 

analys med internationella jämförelser (RRV 2001:3-4). Här har RRV redovisat 

bl.a. hur lång tid det tar för rättsystemet att hantera några vanligt förekommande 

brottsmålsärenden med en misstänkt gärningsman från brottsanmälan till dom i 

tingsrätt. I rapporten redovisas bl.a. den tid det tar inom vilka hälften av ärendena 

har avslutats (medianvärde). RRV fann att medianvärdet för butiksstölder var ca 

4.9 månader för riket som helhet. Motsvarande medianvärde för rattfylleri var 4,1 

månader och för misshandelsbrott 6 månader. 

 

3.5 Snattefon 

Under denna rubrik kommer vi att delge JO: s, JK: s, RPS: s och RÅ: s syn på hur 

RB 23:22 ska användas. Man använde ett förfarande i Skåne som gick under 

namnet snattefonen. Där användes RB 23:22 vid snatterier på så sätt att 

butikskontrollanter ställde en fråga till den som erkänt snatteri, om denne ville 

följa med in på kontoret för att höras av en polisman. Man ringde då polisen på en 

speciell linje som identifierade snattaren via slagningar i dataregister och 

genomförde förhöret och slutförde utredningen enligt RB 23:22. Detta förfarande 

granskades av JO i ett utlåtande som kommenterats av ovan uppräknade instanser 

och har blivit ledande av hur RB 23:22 ska tillämpas. 
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De frågeställningar man skulle beakta under sitt ställningstagande var följande: 

• RB 24:7 2
st
  angående överlämnande av den gripne till närmaste polisman. 

• RB 24:7 1
st
 jämfört RB 24:2 1

st
 angående gripande vars identitet inte kunnat 

säkerställas. 

• RB 23:8 angående skyldighet att medfölja till förhör. 

• RB 21:3 1
st
 om den misstänktes rätt till försvarare. 

• LUL, Lagen (1964:167) om unga lagöverträdare, angående bl.a. underrättelse till 

vårdnadshavare och socialnämnd samt närvaro vid förhör med den unge (5,6 och 

7§§), kvarhållande enligt 14§ samt överlämnande till polisman enligt 34§ 1
st
 och 

kvarhållande enligt paragrafens andra stycke. 

 

3.5.1 JO:s yttrande: 

Har ett envars gripande skett, som JO anser sker när en butikskontrollant tar en 

snattare, skall personen snarast överlämnas till polisman som skall pröva 

gripandet. Det torde vara odiskutabelt att det för en misstänkt snattares del i 

praktiken inte är fråga nu att antingen lämna tillbaka godset på stället och 

omedelbart därefter få lämna platsen, laga självtäkt, eller följa med till kontoret 

för återlämnande av godset, identifiering och polisanmälan, (snattefonen s.21). 

Den som gör ett envarsgripande har däremot ingen rättslig befogenhet att vidta 

några åtgärder i syfte att fastställa den gripnes identitet. Av PL 29§ 2
st
 följer 

sålunda att kroppsvisitation i identifieringssyfte inte får utföras av den som utför 

ett envarsgripande, (snattefonen s.26). Kvarstår identifieringsproblem får 

polisman gripa den misstänkte enligt 24:7 med ledning av 24:2 och då har 

tvångsmedel använts och omöjliggör förenklad utredning. Enligt JO uppstår inte 

några problem angående RB 23:8 om det rör sig om ett envarsgripande där någon 

håller misstänkt kvar i väntan på förhör, för att överlämnas till polis. Som i sin tur 

kan använda sig av RB 23:8 innan förundersökning har inletts. Vidare anser JO att 

det av lagtexten klart framgår att rätt till försvarare föreligger, även om den 

misstänkte inte delgetts misstanke om brott, och man bedriver utredningen enligt 

RB 23:22 (snattefonen s.31). Om reglerna enligt LUL säger JO. Det framgår 

enligt min mening som uppenbart att lagstiftarens avsikt har varit att brott 
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begångna av personer under 18 år alltid skall utredas i enlighet med den 

specialreglering som finns i LUL, (snattefonen s.32). Alltså att se till att 

vårdnadshavare och eventuellt socialtjänst ska närvara vid förhör med den unge. 

Det gör att det inte går att färdigställa på plats och därmed kan man inte använda 

RB 23:22.  

 

I övrigt anser JO att det i RB 23:22, förenklad utredning, reglerade förfarandet är 

däremot generellt sett mindre väl ägnat för utredning av brottsbalksbrott, eftersom 

man där ofta möter rättsliga problem av olika slag. Frågan om man beträffande ett 

sådant brott skall använda det förenklade förfarandet  måste därför avgöras från 

fall till fall av en befattningshavare med tillräcklig juridisk kompetens, 

(snattefonen s.28). 

 

3.5.2 RPS:s yttrande: 

När en butikskontrollant tar en snattare hänvisar RPS till Stöldutredningen (SOU 

1982:39) där man anser att det handlar om laga självtäkt. Man hävdar att den 

misstänkte i snattefonfallet medverkar frivilligt. För det fall ett gripande enligt RB 

24:7 2
st
 anses vara för handen vill styrelsen framhålla att förfarandet med 

snattefonen tar mycket kort tid i anspråk. När förhöret avslutats bör därför kravet 

på ett skyndsamt överlämnande till polisman inte vara åsidosatt. Det bör enligt 

styrelsen inte komma ifråga att invänta polis enbart av den anledning att häva 

gripandet, (snattefonen s. 7). I likhet med JO anser RPS att man inte ska använda 

RB 23:22 vid identifierings svårigheter. Likaså konstateras att det inte finns 

hinder att använda sig av RB 23:8 innan förundersökning är inledd. I det fall den 

misstänkte begär biträde av försvarare anser RPS att man inte ska använda RB 

23:22. Enligt RPS:s uppfattning torde det endast i begränsad omfattning vara 

möjligt att uppfylla de krav på brottsutredningen som anges i LUL vid förfarandet 

med snattefonen, (snattefonen s.8) Vidare visar RPS:s författningssamling FAP 

404-1 att omständigheter som innebär att en förundersökning normalt bör inledas 

kan vara att den misstänkte är under 18 år, alltså inte använda RB 23:22. 
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3.5.3 RÅ:s yttrande:  

RÅ delar RPS och Stöldutredningen (SOU 1982:39) uppfattning vad gäller en 

butikskontrollant som tar en snattare. Något gripande har enligt RÅ: s mening inte 

skett genom att den misstänkte ombeds följa med till kontoret och tillfrågas om 

han erkänner eller förnekar. Den omständigheten att den misstänkte erbjuds 

möjligheten att omedelbart förhöras av polis - ett erbjudande som han enligt vad 

som uppges kan avböjas - förändrar enligt RÅ: s uppfattning inte bedömningen av 

ingripandets rättsliga karaktär. Något skyndsamt överlämnande på sätt som 

föreskrivs i RB 24:7 2
st
 blir med den bedömningen inte aktuell, (snattefonen s.9). I 

likhet med övriga bedömer RÅ att vid identifieringsproblem kallas polis till plats 

och eventuellt grips enligt RB 24:7 med ledning av 24:2. Samt att en person tas 

med till förhör innebär inte att förundersökning skall anses vara inledd. Rätten till 

försvarare är ovillkorlig och gäller alla brott. Rättigheten gäller även om den 

misstänkte inte har delgivits misstanke om brott och oavsett om utredningen är en 

förundersökning eller en utredning enligt RB 23:22, (snattefonen s.10). Med 

bestämmelserna i LUL anser jag att förfarandet med snattefonen inte bör användas 

när den misstänkte är under 18 år, (snattefonen s.11). 

 

 

3.5.4 JK:s yttrande: 

Angående en butikskontrollants ingripande mot en snattare. Vad som faktiskt 

inträffade vid ett ingripande av det aktuella slaget var enligt JK:s mening - oavsett 

hur det genomfördes - att personen berövades friheten, låt vara helt kortvarigt, på 

grund av och med stöd av en brottsmisstanke. Förutom att återta det tillgripna var 

syftet med ingripandet att säkerställa ett efterföljande rättsligt förfarande mot den 

misstänkte, och ingripandena fick därmed ofrånkomligen karaktären av 

straffprocessuellt tvångsmedel. JK påpekade vidare att frivilligheten av det 

aktuella slaget var tämligen illusotoriskt, eftersom den misstänkte kunde vara 

ganska säker på att bli utsatt för fysiskt tvång, om han inte gjorde som han blev 

tillsagd, Stöldutredningen (SOU 1982:39), (snattefonen s.19). 
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3.6 Intervju med Leif Thorsell, polismyndigheten Skåne 

Leif menar att polismyndigheterna inte förstår hur mycket man kan tjäna på att 

använda det förenklade utredningsförfarandet. Här finns otroliga 

effektivitetsvinster att hämta. Leif berättar att de lärde spaningsroteln att använda 

förenklat utredningsförfarande. Tidigare skrev de bara in en vanlig anmälan och 

utredarna fick göra resten. Detta spred sig även till polisen på utryckningsenheten 

som också började använda detta. Resultatet blev cirka 3000 anmälningar togs 

upp via det förenklade systemet. Detta i sin tur gjorde att man sparade in cirka 10 

utredare, som fick tid över till andra utredningar än dessa enkla.  

 

Leif säger att det är cirka 20-25 brottsbalksmål som man kan använda förenklat 

utredningsförfarande. Han delar inte JO:s uppfattning att RB 23:22 inte skall 

användas vid brottsbalksmål. 

 

Leif säger att RB 23:22 kan vara bökig att använda, men det beror på att polismän 

blandar ihop RB 23:21 3
st.

 och RB 23:22. Därför rekommenderar han att använda 

RB 23:21 3
st.

 Men kan polismannen hantera båda två ska man använda båda. Han 

menar att polisen ofta är dåligt utbildade i dessa. Det behövs utbildning ute på 

myndigheterna så man kan använda båda. Men vi har en gammal kår som har 

svårt att lära sig, men de yngre är mer tända. 

 

Leif menar att polisen på fältet måste göra mer utredningsåtgärder än idag. Här 

har FU-ledaren har en viktig uppgift. Han skall inte tolerera knapphändiga 

uppgifter utan då skall aktuell polis få komplettera själv. Detta gäller alla ärende. 

Men sen är det dessvärre så att alla FU-ledare inte har kunskap om förenklat 

utredningsförfarande. 

 

Leif skulle gärna vilja att när patrullen beordras av LKC på ett jobb skall det 

komma upp i STORM en påminnelse om att det kan vara aktuellt med förenklat 

förfarande. Detta skall meddelas till patrullen. (STORM = datasystem i polisens 

larmcentral, operatör sitter vid datorn och beordrar ut polispatruller. Alla 

händelserapporter registreras i STORM)  
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Leif berättar att det idag är på förslag att 3-4 myndigheter skall testa att använda 

snattefonen fast med ny lagstiftning. Leif säger att när de använde snattefonen 

användes den i cirka 10000 ärende utan en enda miss. Sen sa JO stopp. 

 

3.7 Intervju med Tomas Bring, Länskriminalen Stockholm 

Thomas tror att användandet av RB 23:22 har minskat sen JO: s yttrande i 

snattefonen. Istället använder man 23:21 3
st.

  

 

På frågan om Thomas inställning till att använda RB 23:22 i brottsbalksmål säger 

Thomas: Rent formellt ja, det finns inga förbud om det förväntas att ingen annan 

påföljd än böter. Utredningen skall göras klar på plats, problemet med 

brottsbalksmål är om allt kan göras klart plats. Detta kan vara svårt vid 

brottsbalksmål. 

 

Thomas tror inte att förenklat utredningsförfarande är det avgörande för 

genomströmningstiden. Problemet är i stället den stora mängd ärende och att man 

inte får tag i folk. Viktigt är att personal i yttre tjänst tar upp all formalia och gör 

så mycket som möjligt klart på plats, t.ex. informerar om att förenklad delgivning 

kan komma att användas. Detta underlättar det fortsatta arbetet. 

 

Thomas säger att när man tagit upp en anmälan enligt 23:21 3
st.

 så återger man 

förhören på ett förenklat sätt. Blir det sedan så att man inte kan använda RB 23:21 

3
st.

 utan tar det som en vanlig fu måste det i vissa fall hållas nya förhör. Då dessa 

endast är återgivna på ett förenklat sätt. 

 

3.8 Intervju med Bo Sköld, Fu-ledare, Gävle 

Bo berättar att i Gävle använder man förenklad delgivning och RB 23:21 3
st.

 Att 

man inte använder RB 23:22 beror på att personalen har svårt att skilja på dessa. 

Därför håller de sig till en. Bo tycker de är lika lätta att redovisa. 
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Målet är att användningen skall ökas. Det skall användas vid varje tillfälle det kan. 

 

Alla aspiranter som kommer får en utbildning när de kommer. Bo säger att många 

aspiranter aldrig har diskuterat det här. Bo säger att egentligen är det hans uppgift 

att föra ut det här. Men det har varit mycket vakanser som fu-ledare. Annars 

skulle det vara ganska enkelt att få ut det här. Men det går bättre och bättre via 

stationsbefälen som har yttersta ansvaret på fältet. 

 

3.9 Intervju, Lars Markus, Stockholm City 

Lars utbildade efter lagändringen i RB 23:22 i City. De fick igång användandet 

väldigt bra. Men sen blev den något begränsad efter att JO la sig i det hela. Lars 

delar inte JO:s uppfattning att man inte kan använda RB 23:22 på snatteri. Efter 

JO: s uttalande använde de endast den på glasklara snatterier. Annars slog Lars ett 

slag för fu-anteckningar som har ett väldigt stort användningsområde. Fu-

anteckningar används mycket, men det skulle kunna bli ännu bättre. Man gör 

jättevinster på att använda förenklat utredningsförfarande. Detta påverkar 

genomströmningstiden i högsta grad. I city satsar man mycket utbildningsinsatser 

på detta. 

 

Förenklad delgivning används väldigt flitigt. Ett problem är skilda åsikter mellan 

vissa åklagare och poliser. När den misstänkte är informerad om hur förenklad 

delgivning går till vet han att han är skyldig att anmäla till polisen att han byter 

adress. Byter han adress utan att anmäla det till oss och vi får tillbaka delgivning 

anser vi honom delgiven. Detta gör inte alla åklagare utan de vill att vi ska leta 

reda på honom och delge honom. Det är inte alla åklagare som hävdar detta. Lars 

säger att det är på gång en lagändring. Slutligen säger Lars att förenklad 

delgivning är jättebra och det förkortar liggande tiden. 

 

3.10 Intervju, Bob Lindstam, Söderort 

Bob säger att det är en bra tidsvinst om man använder dessa verktyg. Förenkling i 

Rar gjorde att användningen ökade. Men sen har det minskat.  Grundproblemet är 
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hur aktiv patrullen är och hur mycket respons de får. Får de varken positiv eller 

negativ känner de att ingen bryr sig och de återgår till det vanliga systemet.  

 

Bob tycker att ju yngre poliserna är desto bättre är de på förenklat förfarande. De 

yngre är mer pålästa. Bland de äldre kollegorna råder viss begreppsförvirring, vet 

inte riktigt vad som är vad. 

 

Förenklad delgivning fungerar bra. Fylls nästan i genomgående i de fall där den 

misstänkte hörs. 

 

Bob berättar att de använder RB 23:22 även i brottsbalksmål. Men en kille i 

distriktet har gått väldigt hårt på vad JO har sagt. Mycket av det som är orsaken 

till man ute på närpolisområderna inte använder sig av 22: orna i någon större 

omfattning. Hans uppfattning har styrt. Men den uppfattningen delas inte av 

åklagarna. Bob avslutar med att säga det borde användas mycket mer än vad det 

görs. 
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5  Diskussion 
Diskussionen är upplagd i tre steg. Vi börjar med RB 23:21 3

st.
 Studierna visar 

att det är denna paragraf som används flitigast ute på myndigheterna av de 

förenklade möjligheterna. Detta mycket tack vare att den har ett bredare 

användningsområde än RB 23:22. Ett exempel är Gävle, där de endast använder 

RB 23:21 3
st.

 för att inte blanda ihop dem. Leif Thorsell rekommenderar även 

han att man skall koncentrera sig på denna om man har svårt att skilja dem åt. 

 

RB 23:22 är mycket omdiskuterad sen JO: s snattefon utlåtande. Här säger JO 

att RB 23:22 inte är lämplig vid brottsbalksbrott. Enligt lagstiftarna var det 

meningen att den skulle kunna användas även till dessa brott. Detta har medfört 

att det blivit osäkert ute på myndigheterna hur RB 23.22 skall användas. 

Studierna har visat att efter JO: s utlåtande har användandet minskat. Dock finns 

det myndigheter som fortfarande använder förenklad utredning även vid 

brottsbalksbrott, där har myndigheterna haft fast åsikt hur den ska användas och 

utbildat enligt detta. Detta medför att det inte blir några tveksamheter. Vår åsikt 

är att det kan användas vid brottsbalksmål om det inte finns några oklarheter hur 

gärningen har gått till. Studierna har visat att de myndigheter som har en fast 

åsikt hur den skall användas inte har några problem. Ett annat problem studierna 

har visat är att fu-ledarna inte alltid har kunskap i förenklad utredning. Detta 

medför att de inte vill ha in några förenklade utredningar. 

 

Förenklad delgivning har framkommit efter intervjuerna att det fungerar bra ute 

på myndigheterna. Lars Markus säger att det är jättebra och det förkortar 

liggandetiden. Vi har inte mycket att tillägga. Detta är en lag som inte funnits 

särskilt länge men som redan fungerar bra. Viktig att poliser i yttre tjänst vet hur 

förenklad delgivning fungerar. 

 

Som avslutning kan vi konstatera att alla tjänar på ett snabbare 

utredningsförfarande. En viktig kugge i detta är att poliser i yttre tjänst 

genomför så mycket utredningsarbete som möjligt på plats. Till detta har vi tre 
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utmärkta ”verktyg”. I de bästa av världar ska vi kunna alla tre. Men våran åsikt 

är att det viktigaste är att vi kan RB 23:21 3
st.

 och förenklad delgivning. För att 

inte göra det svårt för sig är det bättre att lära sig RB 23:21 3
st.

 för den har ett 

bredare användningsområde. Man minskar här igenom risken att blanda ihop 

dem, som våra studier visar på att polismän gör. Men vi anser att myndigheterna 

måste satsa mycket mer på utbildning för att öka användandet. Men vi anser 

också att vi fått alldeles för lite på utbildning inom dessa områden på 

Polishögskolan i Umeå. Detta får vi även bekräftat av Bo sköld som berättar att 

aspiranter som kommer till Gävle inte har diskuterat det här på utbildningen. Vi 

vill slutligen poängtera det som Tomas Bring säger att det vid all 

anmälningsupptagning är viktigt att få med all formalia för att underlätta för 

utredarna. Detta påverkar givetvis genomströmningstiden. 
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