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Sammanfattning 

Efter att ha gått snart två år på polisutbildningen har vi kommit till insikt om att 

det finns områden som vi är bättre och sämre utbildade på. Orsaken till detta tror 

vi delvis är vårat eget fel men också att ett stort ansvar ligger hos utbildningen. 

När vi har diskuterat kring detta har vi kommit fram till att utbildningen på 

förenklade utredningar inte har varit särskilt omfattande. 

Syftet med denna rapport är att på ett enkelt sätt tydliggöra när och hur man kan 

använda sig av förenklade utredningar enligt RB 23:21 § tredje stycket och RB 

23:22 §.  

Frågeställningen vi hade innan arbetets början var när dessa lagstöd kan användas 

samt skillnader mellan dessa och vanlig FU som är beskrivet i RB 23:21 § första 

stycket. Genom att svara på dessa frågor har vi utgått från propositioner, jo-

utlåtanden, boken Allmän polislära, FAP samt delbetänkanden. 

Sammanfattningsvis kan man säga att den stora skillnaden mellan RB 23:21 § 

tredje stycket och RB 23:22 § är att förundersökning anses inledd när utredningen 

enligt RB 23:21 § startas. Denna utredning skiljer sig dock mot en vanlig 

förundersökning på det sätt att man behöver föra protokoll utan det räcker med 

kortfattade anteckningar istället.  

RB 23:22 § utredning är alltså ingen förundersökning. Det innebär att man inte 

behöver följa förundersökningskungörelsen under utredningen. 
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1  Inledning 

 

1.1  Bakgrund 

Efter att ha gått snart två år på polisutbildningen har vi kommit till insikt om att 

det finns områden som vi är bättre och sämre utbildade på. Orsaken till detta tror 

vi delvis är vårat eget fel men också att ett stort ansvar ligger hos utbildningen. 

När vi har diskuterat kring detta har vi kommit fram till att utbildningen på 

förenklade utredningar inte har varit särskilt omfattande. Med bakgrund av detta 

vill vi skriva en uppsats som gör lagtexten kring paragraferna RB 23:21 och RB 

23:22 förståeliga på det sättet att man som läsare vet i vilka situationer de kan 

användas. 

Dessa två paragrafer är också enligt oss komplexa på det sättet att det inte räcker 

att bara läsa enbart lagtexten för att förstå dem. Man måste läsa förarbeten och 

kommentarer kring paragraferna för att kunna få en förståelse hur de är tänkta att 

tillämpas.  

 

Denna form av utredningar är något som vi poliser kommer att arbeta dagligen 

med och således ett mycket viktigt instrument i vårt yrke. 

Vi har även fått vetskap om att vissa polismyndigheter i Sverige inte alls använder 

sig av dessa utredningar i sitt arbete. Detta tror vi beror på okunskap och inte på 

att man helt enkelt väljer att använda andra utredningsmetoder. 

Det skulle därför vara mycket tillfredställande om vi från polisutbildningen i 

Umeå kunde bidra med kunskap om förenklade utredningar så att de kunde börja 

användas mer ute på myndigheterna. En viktig förutsättning för att vi ska ha en 

chans att kunna genomföra detta är att vi får med oss en bra utbildning på 

området. Annars tror vi att man lätt accepterar det gamla sättet att utreda brottet 

istället för att nyttja förenklade utredningar.  

 Efter diskussioner med andra polisstudenter har vi fått många positiva reaktioner 

på vårt val av ämnesområde då de också har känt ett behov av att bli bättre på 

förenklade utredningar. I och med att reaktionerna varit positiva har vi märkt att 

det finns ett tydligt intresse och behov av att mera skrivs om området. 

 



1.2 Syfte 

Syftet med denna rapport är att på ett enkelt sätt tydliggöra när och hur man kan 

använda sig av förenklade utredningar enligt RB 23:21 tredje stycket och RB 

23:22. Att skriva en uppsats som belyser lagstiftarens mening med 

lagparagraferna och göra detta på ett lättförståeligt och användbart sätt. Med 

arbetet menar vi att knyta ihop det juridiska med det praktiskt polisära så en 

adekvat koppling tydliggörs. 

 

1.3  Frågeställningar 

De frågeställningar som ska besvaras i denna rapport är: 

1. Vid vilka tillfällen är lagstöden tänkta att användas? 

2. Vad är skillnaden mellan utredning enligt RB 23:21 § tredje stycket,  

       RB 23:22 § och en vanlig förundersökning enligt RB 23:21 § första stycket? 

3. Vilka förändringar har skett sedan lagarna trädde ikraft? 

 

 

1.4 Tillvägagångssätt 

Genom att läsa in oss på området ska vi försöka skaffa oss en bred grund att 

skapa vårt arbete på. Vi ska läsa på propositioner, förarbeten samt JO – 

utlåtanden rörande dessa två paragrafer i rättegångsbalken. Om möjlighet finns 

vill vi även genomföra intervjuer med personer som är kunniga på området. 

 



2  Begreppsförklaring  

  
I svensk rätt gäller en i princip absolut åtalsplikt. Åtalsplikt betyder att åklagaren 

alltid är skyldig att väcka åtal. Han är alltså inte bara befogad utan skyldig att 

göra detta. Detta är beskrivet i Rättegångsbalkens 20 kapitel. Åtalsplikt är 

egentligen en gammal benämning, den nya är obligatoriskt åtal. Åtalsplikten är 

förenad med en absolut förundersökningsplikt. Detta beskrivs i 23:1 § 

rättegångsbalken. (Sveriges rikes lag, Rättegångsbalken, 2004.) 

Enligt bestämmelsen ska förundersökning inledas så snart det på grund av 

angivelse eller annat skäl finns anledning att anta att brott som hör under allmänt 

åtal har förövats. Självklart finns det dock undantag även från denna huvudregel. 

En förundersökning behöver exempelvis inte inledas om det är uppenbart att 

brottet inte går att utreda eller om det finns förutsättningar för 

förundersökningsbegränsning enligt 23:4 a RB. (Sveriges rikes lag, 

Rättegångsbalken, 2004.) 

 

Enligt 23:21 första stycket RB så måste ett förundersökningsprotokoll föras över 

det som har kommit fram och som är av betydelse utredningen. Ett undantag 

från denna protokolleringsregel finns i 23:21 § tredje stycket. (Sveriges rikes 

lag, Rättegångsbalken, 2004.). Här ges polisen en möjlighet att föra kortfattade 

anteckningar istället för ett protokoll över det väsentliga som kommit fram i 

utredningen.  

Ännu ett undantag från protokolleringsregeln finns i RB 23:22 §. Denna 

utredning genomför man utan att starta förundersökning. Detta innebär att 

reglerna kring förundersökning inte gäller i samma utsträckning.  

Vinsten polisen gör i och med detta är att utsagan som framkommer inte 

behöver granskas av den hörde samt att förhörsledaren kan nöja sig med att 

skriva ner en sammanfattning av förhöret. (Propp 1997:98:181.)  

Även om dessa två olika utredningar benämns som förenklade utredningar så får 

man inte göra något avkall på målsägarens rättigheter. Man kan inte nog 

poängtera vikten av t.ex. FuK 13 § information. Denna information innebär att 

målsäganden blir informerad om att det finns olika sorters hjälp att tillgå om 

man är i behov att det. 



 

3  Resultat 

3.1  RB 23:21 § 

 

RB 23:21 § tredje stycket.  

”I mindre mål får istället för protokoll föras kortfattade anteckningar över de 

väsentliga, som förekommit vid förundersökningen.” (Sveriges rikes lag, 

Rättegångsbalken, 2004.) 

 

För att få en god uppfattning om när man kan använda sig av RB 23:21 § tredje 

stycket måste man veta vad den består av. Med andra ord måste du kunna lagen 

samt hur utredningen går till. Vi har i kommande stycke utgått från Frank 

Johansson men även från propositionen som kom ut 97/98 angående ämnet för 

att belysa vad som är viktigt att tänka på i dessa utredningar.(Johansson, F. 

2004. Allmän polislära.), (Propp 1997:98:181.) 

 

De formella reglerna i 23 kap RB skall iakttas även när detta förfarande 

tillämpas. 

Brotten då lagstödet nyttjas är av enkel beskaffenhet och följaktligen ledda av 

polismyndigheten. De aktuella brotten går under namnet vardagsbrottslighet.  

Självklart måste alla brottsrekvisit täckas upp för att kunna få en fällande dom. 

Men man kan ha en kort berättelse om genomförandet av brottet samt korta 

vittnesberättelser. Viktigt är här att skriva vem som var förhörsledare och var 

förhöret ägde rum. Den misstänkte ska underrättas om rätten till försvarare 

enligt FuK 12 §. FuK är en förkortning av förundersökningskungörelsen och är 

en del i Sveriges rikes lag där regler angående förundersökning står. Delgivning 

av brottet måste ske på det sätt som föreskrivs i FuK. Vad gäller slutdelgivning 

så ska hela utredningen om möjligt delges på platsen. Är utredningen inte klar 

på plats kan man kalla den misstänkte till polishuset eller skicka ut en 

underrättelse att förundersökningen är slutförd och att den finns tillgänglig för 

honom att granska. Två veckor efter att vi skickat ut underrättelsen anses 

personen vara slutdelgiven förundersökningen. Ett erkännande krävs inte för att 



kunna utreda på det här sättet men man ska ta reda på hur den misstänkte ställer 

sig till brottsmisstankarna. Här ska man även delge den misstänkte vad han är 

misstänkt för enligt RB 23:18 §. Eftersom de brott det handlar om förväntas leda 

till böter är det viktigt att ta reda på om den misstänkte är villig att ta emot ett 

eventuellt strafföreläggande.  

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

eventuella anspråk på godset. Viktigt att tänka på är att om ett beslag har gjorts 

måste det föras protokoll över det. Detta ska redovisas även vid snatterier då 

man lämnar tillbaka godset till t.ex. en affär. Ytterligare en viktig förutsättning 

för att kunna lämna tillbaks en vara är att beslaget är hävt. För att detta ska 

kunna ske måste det vara fastställt och det beslutas av behörig 

undersökningsledare. Denne tar även beslutet om att häva beslaget. Detta gäller 

även beslag tagna under utredning enligt RB 23:22 §. 

Viktigt är även att precisera skadeståndskraven och dokumentera den 

misstänktes inställning angående detta. Uppgifter om värden på gods eller 

förstörd egendom ska finnas med. 

Även uppgifter om vårdnadshavare till den misstänkte som är under 18 år samt 

utdrag ur MR och BR är handlingar som skall finnas med på sidan om. Vi har 

som polis ingen skyldighet att bidra med utdrag ur MR och BR men har vi tagit 

ut dessa kan vi skicka med dem till åklagaren så denne slipper ta ut dem själv. 

Handlingar som inte ska finnas med i dessa anteckningar är personalia kring 

vittnen och målsägande.  

Som vi skrivit tidigare återges förhöret i koncentrerad form och redovisningen 

behöver inte granskas av den hörde. Denna redovisning ska ske direkt i RAR. 

 

I förhöret med den misstänkte är det viktigt att ta dennes dagsbotsuppgifter.  

Här kan man tänka på att det är bättre att ta dessa uppgifter en extra gång än att 

inte ta det alls. Åklagaren vill ofta ha dessa uppgifter eftersom de är ett måste 

för att kunna bestämma bötesbelopp. 

Under dessa utredningar kan man inte slarva med angivelse av tid och plats, 

detta är lika viktigt som i en vanlig utredning. 

Eftersom RB 23:21 § tredje stycket är en förundersökning föreligger sekretess 

enligt Sekretesslagen 5:1 §. (Sveriges rikes lag, 2004. Sekretesslagen.) 

 



Justitieombudsmannens uppfattning om dokumentation enligt RB 23:21 § tredje 

stycket är att det inte är applicerbart i snatteriärenden.  

 

JO menar på att: 

”utredningar av butikstillgrepp är förenade med särskilda svårigheter såvitt 

avser bedömningen av såväl det objektiva som det subjektiva brottsrekvisitet. 

Detta förhållande ger upphov till särskilda svårigheter i rättsligt hänseende, 

eftersom gränsdragningen mellan stöld och snatteri inte enbart bestäms av det 

tillgripnas värde utan också av andra omständigheter av mångskiftande slag. 

Man kan här särskilt också peka på det förhållandet att det fysiska tillgripandet 

av en vara i en snabbköpsbutik eller ett varuhus inte bara är tillåtet utan i själva 

verket i de flesta fall är förutsatt som ett led i köpet av varan, menar JO. 

De nu nämnda omständigheterna är ägnade att försvåra också bedömningen av 

om det subjektiva rekvisitet för straffansvar – tillägnelseuppsåtet – är uppfyllt. 

Erfarenheterna från det praktiska rättslivet visar att det i fråga om 

butikstillgrepp inte är ovanligt att förundersökningar läggs ned och åtal ogillas 

på den grunden att det inte förelegat något fullbordat snatteribrott eller att 

tillägnelseuppsåtet inte kunnat styrkas. 

 

Det är heller inte ovanligt att en person, som enligt målsägandens polisanmälan 

har erkänt ett butikstillgrepp, sedan antingen förnekar brott när han hörs eller 

underlåter att godkänna ett utfärdat strafföreläggande. Åklagaren måste i 

sådana fall åberopa vittnesbevisning för att kunna styrka brott. 

Av det nu sagda följer att man vid utredningen av butikstillgrepp inte kan nöja 

sig med ett enkelt erkännande av den misstänkte, oavsett om gärningen är att 

bedöma som stöld eller som snatteri. Händelseförloppet måste istället 

klarläggas i alla de hänseenden som krävs för att åklagaren skall kunna göra ett 

välgrundat ställningstagande i ansvarsfrågan. Det blir självfallet också lättare 

för den misstänkte att förbereda sitt försvar, om utredningen dokumenteras 

enligt vad som i allmänhet gäller för förundersökningar.  

Det är således enligt min mening inte tillfyllest att dokumentera 

snatteriutredningar på det enkla sätt som anges i 23:21 § RB tredje stycket.” 

(JO-utlåtande, 2001/02:91) 



 

3.2  RB 23:22 § 

 

Den förenklade utredningsformen enligt 23:22 § RB är ett undantag från kravet 

på att brottsutredningar skall göras i form av en förundersökning. Enligt 

bestämmelserna behöver förundersökningen inte genomföras om det ändå finns 

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

någon annan påföljd än böter. Här blir det alltså fråga om att göra en 

sannolikhetsbedömning i det enskilda fallet i åtals- och påföljdsfrågorna. (Propp. 

2003/04:89) 

 

RB 23:22 §: ”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 annan påföljd än böter eller ett sådant brott som avses i 45 kap 

2 § första eller andra stycket.” (Sveriges rikes lag, Rättegångsbalken, 2004.) 

 

Det förenklade förfarandet innebär inte att lägre krav ställs på underlaget för 

prövningen av ansvarsfrågan utan tar bara sikte på dokumentationen. Samma 

objektivitetskrav som under en förundersökning gäller. 

Förundersökningsprotokoll behöver dock inte upprättas. Dokumentationen görs 

istället med stöd av reglerna i 24-25 § FUK. Där står följande:  

 

FUK 24, ”Kortfattade anteckningar må föras i stället för protokoll, om det 

brott, som förundersökningen avser, kan antagas ej föranleda annan påföljd än 

böter samt förundersökningen är av mindre omfattning. 

Om anteckningarna som nu sägs gälle vad beträffande protokoll är stadgat, där 

det är tillämpligt; dock att utsaga av person som hörts vid förundersökningen ej 

behöver återgivas annorlunda än som en av förhörsledaren lämnad redogörelse 

för utsagans väsentliga innehåll. Redogörelsen behöver ej vara granskad av den 

hörde.”  

 

 



 

 

FUK 25, ”Om det i ett mål som skall tas upp av underrätt inte behövs någon 

förundersökning, bör det av polisrapport eller annan dylik handling framgå om 

den misstänkte erkänner eller förnekar gärningen, såvida det inte är fråga om 

ett brott som omedelbart har iakttagits av rätten (RB 45:2 §, 2 st.). I fråga om 

anteckning i sådan handling av utsaga gäller 24 §.” (Sveriges rikes lag, 

Förundersökningskungörelsen, 2004.) 

 

 

När man genomför utredning enligt 23:22 § RB är det viktigt att tänka på 

följande:  

Utredningen måste fortfarande innehålla ett tillräckligt underlag i skuld och för 

påföljdsfrågan. Precis som vid en 23:21 § RB tredje stycket utredning får det 

materiella underlaget för bedömningen av ansvarsfrågan inte ställas lägre än vid 

en vanlig förundersökning. (Johansson, F. 2003, Allmän polislära.) (Johansson, 

H. 2005) Som vi nämnt under rubriken RB 23:21 § tredje stycket gäller samma 

förutsättningar gällande beslag för både RB 23:21 § tredje stycket som för RB 

23:22 §. Att man får ta beslag under utredning enligt RB 23:22 § är en relativt 

nytt tillägg i paragrafen. Detta ser man när man ska rapportera detta i RAR. Där 

står att beslag ej får tas under denna sorts utredning. Lösningen på detta är att 

man i RAR skriver detta under rubriken Fritext. Utöver detta ska ett 

beslagsprotokoll skrivas. 

 

En stor vinst med att använda sig av den här utredningsformen är att inget 

förundersökningsprotokoll behöver upprättas. Detta innebär således att något 

försättsblad inte behöver skrivas. Den misstänkte behöver inte heller upplysas 

om sin rätt till försvare samt inte heller delges misstanke om brott. Den 

misstänkte behöver heller inte ges möjlighet att ta del av utredningen. Dock bör 

det framgå om den misstänkte erkänner eller förnekar brottet. Precis som i 23:21 

§ tredje stycket RB är dagsbotsuppgifter viktiga att ta av den misstänkte. Ett 

klargörande av den misstänktes inställning till att ta emot ett eventuellt 

strafföreläggande ska också klargöras. (Propp 2003/04:89) 

 



Förenklad utredning enligt RB 23:22 § är som vi skrivit tidigare ett undantag 

från utredningar som görs i förundersökningsform. Sekretesskyddet enligt 5:1 § 

1 punkten sekretesslagen är alltså ej tillämpligt eftersom det inte handlar om 

någon förundersökning. Sekretesskyddet för dessa utredningar hittar vi istället i 

5:1 § 4 punkten där följande står: ”polismyndighetens verksamhet i övrigt för att 

förebygga, uppdaga, utreda eller beivra brott.” (Sveriges rikes lag, 

Sekretesslagen, 2004.) 

 

 

Regeringen föreslår i Propp 2003/04:89 följande:  

I betänkandet föreslås en betydande utvidgning av tillämpningsområdet för det 

förenklade brottsutredningsförfarande som i dag regleras i 23 kap. 22 § 

rättegångsbalken (RB) samtidigt som detta i olika hänseenden närmas till 

förundersökningsförfarandet. Som en konsekvens föreslås att regeln i 23 kap. 21 

§ tredje stycket RB om möjligheten att vid en förundersökning dokumentera vad 

som förekommit genom kortfattade anteckningar skall upphävas. I praktiken 

innebär beredningens förslag att en helt ny brottsutredningsform - förenklad 

brottsutredning - tillskapas vid sidan av förundersökningsförfarandet. (Propp 

2003/04:89) 

 

JO uttalar sig:  

”Vad som har sagts i det föregående kan sammanfattas på följande sätt. Det 

saknas enligt min mening belägg för att ett genomförande av beredningens 

förslag skulle resultera i några mera påtagliga effektivitetsvinster i polisarbetet 

jämfört med vad man kan uppnå redan genom att utnyttja de möjligheter till 

rationell handläggning som följer av gällande regelsystem. De brister i fråga om 

utredningen av vardagsbrottslighet som föreligger i dag bör i stället i första 

hand avhjälpas genom åtgärder av organisatorisk och kompetenshöjande art. 

Den föreslagna reformen kan å andra sidan befaras medföra en icke obetydlig 

risk för att åklagare och domstolar inte får ett tillräckligt gott underlag för sina 

bedömningar i åtals- respektive ansvarsfrågan. Vidare innebär en begränsning 

av dokumentationskravet och ett slopande av kravet på slutdelgivning i den 

omfattning som föreslås av beredningen en oacceptabel försvagning av den 

misstänktes rättssäkerhet. Härtill kommer att införandet av en helt ny 



utredningsform vid sidan av förundersökningsförfarandet kan antas ge upphov 

till ett antal svårbemästrade tolknings- och tillämpningsproblem.  

Beredningens förslag kan beskrivas som ett inte helt genomtänkt försök att 

avhjälpa ett problem vars existens på goda grunder kan ifrågasättas. Jag 

avstyrker av de skäl som har anförts i det föregående att förslaget genomförs. 

(Delbetänkandet. SOU 2001:93)  

 

JO uttalar här alltså kritik mot beredningens delbetänkande om snabbare 

lagföring gällande förenklad brottsutredning. Han ser inte att dessa ändringar 

skulle resultera i några effektivitetsvinster. JO får medhåll i sin kritik från RÅ, 

ekobrottsmyndigheten och Sveriges advokatsamfund. (Propp 2003/04:89) 

 

Beredningens förslag angående beslag:  

”Beredningen föreslår att tvångsmedlen medföljande till och kvarstannande vid 

förhör, hämtning och medtagande till förhör gripande, beslag, husrannsakan 

eller annan sådan undersökning, kroppsvisitation och kroppsbesiktning skall få 

användas vid det av beredningen förslagna utvidgande förenklade 

brottsutredningsförfarandet.” (Delbetänkandet. SOU 2001:93)  

 

JO uttalar sig: 

Jag vill däremot inte motsätta mig en lagändring av innebörd att det blir möjligt 

att ta egendom i beslag inom ramen för det nuvarande förenklade 

utredningsförfarandet enligt 23 kap. 22 § RB. Det kan också finnas anledning att 

närmare undersöka om det finns behov av att genom en ändring i 

förundersökningskungörelsen inom den ram som anges i 23 kap. 21 § tredje 

stycket RB något utvidga möjligheterna att dokumentera en förundersökning 

genom anteckningar i stället för i ett protokoll.”  (Delbetänkandet. SOU 

2001:93)  

 

 

 

 

 



Det är intressant att läsa hur JO uttalade sig då vi den  

1 juli, 2004 fick en ny lagstiftning. Den innebär att beslag enligt RB 27 kap får 

genomföras i förenklade utredningar enligt RB 23:22 §. Vi kommer att 

återkomma till JO åsikt senare i arbetet under diskussionen.  

Tidigare har det varit svårt att applicera detta utredningssätt på till exempel brott 

mot knivlagen då kniven inte har kunnat tas i beslag. 

JO uttalande och de tankar han uttryckte där visade sig vara helt i linje med den 

lagändring som skedde. Utvidgningen av förenklade utredningar slopades 

medan lagstiftaren valde att föra in möjligheten till beslag i lagstödet. 

 

3.3  Resultatsammanfattning 

Sammanfattningsvis kan man säga att den stora skillnaden mellan RB 23:21 § 

tredje stycket och RB 23:22 § är att förundersökning anses inledd när 

utredningen enligt RB 23:21 § startas. Denna utredning skiljer sig dock mot en 

vanlig förundersökning på det sätt att man behöver föra protokoll utan det räcker 

med kortfattade anteckningar istället.  

RB 23:22 § utredning är alltså ingen förundersökning. Det innebär att man inte 

behöver följa förundersökningskungörelsen under utredningen. Detta innebär 

också att du behöver ha så mycket information om brottet så att du på plats kan 

göra klart för åtal. Vidare skiljer sig denna sorts utredning på det sätt att man 

som polis inte behöver slutdelge den misstänkte vilket krävs i både vanlig 

förundersökning och utredning enligt RB 23:21 § tredje stycket. 

En stor likhet mellan dessa två utredningsförfaranden är att båda kan användas 

på brott som förväntas föranleda böter som påföljd. Här måste man alltså göra en 

sannolikhetsbedömning i varje enskilt fall i skuld och påföljdsfrågan. Under 

båda dessa utredningar samt under vanlig förundersökning är det viktigt att 

redovisa dagsbotsuppgifter och inställning till strafföreläggande. 

JO har dock vid ett flertal tillfällen uttalat att han inte anser att dessa utredningar 

kan användas vid t.ex. snatteri.  

 

 

  



4  Diskussion 

Under arbetets gång har vi läst i förarbeten och propositioner hur 

lagparagraferna RB 23:21 § tredje stycket och RB 23:22 § är tänkta att 

användas. Vi har även tagit reda på hur de används i verkligheten idag genom 

samtal med Håkan Johansson, polislärare på polisutbildningen i Umeå. 

Utöver detta har vi tagit del av JO: s åsikt angående ämnet. Det har varit mycket 

intressant att se hur olikt JO tolkar lagparagraferna kontra våran polislärare 

Håkan Johansson.  

JO är av den åsikten att utredningar enligt RB 23:21 § tredje stycket inte kan 

användas på brottet snatteri.  

Han anser att utredningar av butikstillgrepp är förenat med särskilda svårigheter 

bl.a. på grund av bedömningen av det objektiva och subjektiva brottsrekvisiten. 

Här menar istället Håkan Johansson på att om utredningen sköts på rätt sätt så 

uppstår inget problem. Med rätt sätt menar Håkan att man under utredningar 

enligt RB 23:21 § tredje stycket t.ex. måste beakta FuK och dess regler samt 

målsägarens rätt. Kortfattat kan man säga att han menar att man följer de regler 

som är föreskrivna för utredningarna. Även vissa polismyndigheter tycker 

likadant och använder sig av utredningar enligt RB 23:21 § vid snatteribrott. Ser 

man till att vara noga med att ta alla nödvändiga uppgifter som krävs så går det 

enligt Håkan alldeles utmärkt att genomföra utredning enligt RB 23:21 § på 

snatteribrott. På detta sätt kan polismyndigheterna spara mängder med resurser 

på ett enkelt sätt. 

Denna åsiktsskillnad är mycket intressant då man som polisstudent blir osäker 

på vad som egentligen gäller. JO anser alltså att man inte ska använda 

utredningen på snatteribrott medan våran polislärare tycker tvärtom. Som 

polisstudent blir man här något konfunderad. Självklart känns det inte rätt att gå 

emot JO vars åsikt väger mycket starkt. Dock känns det heller inte rätt att tvivla 

på sina lärare på utbildning och vad de har att säga. Flertalet polismyndigheter i 

landet är också av samma åsikt som våra polislärare och nyttjar alltså tvärtemot 

JO dessa utredningar på snatteribrott. Vad som är klart är att man som polis inte 

gör något fel om du genomför snatteriutredningar enligt RB 23:21 §. Men man 

måste tänka på rättsäkerheten och kanske även i viss mån på att man kan riskera 

att få tillbaks utredningen från åklagaren om denne anser att det inte är 



avrapporterat på ett korrekt sätt. Det finns alltså inget straff att vänta om du 

skulle välja detta utredningssätt. Man ska dock enligt Håkan Johansson vara 

noga med att man kontrollerar att man har alla uppgifter som krävs för att kunna 

göra utredningen. Med det menar han att om det är oklarheter i utredningen så 

kan det vara bättre att genomföra en vanlig förundersökning.  

 

 

Förra året genomfördes en lagändring i RB 23:22 §. Som vi nämnt tidigare i 

arbetet så innebär det att beslag nu får genomföras i dessa utredningar. Detta var 

förut en begränsning då många brott som RB 23:22 § skulle ha kunnat 

genomföras på krävde beslag, t.ex. brott mot knivlagen och ringa narkotikabrott. 

Numera är dock beslag enligt RB 27 kap alltså tillåtet och vi anser att det är 

först nu som lagparagrafen fungerar till fullo. Beredningens förslag siktade dock 

in sig på att vidga lagparagrafens användningsområde ytterligare: 

”tvångsmedlen medföljande till- och kvarstannande vi förhör, hämtning-  och 

medtagande till förhör, gripande, beslag, husrannsakan eller annan sådan 

undersökning, kroppsvisitation och kroppsbesiktning skall få användas vid de av 

beredningen förslagna utvidgade förenklade brottsutredningsförfarandet.” 

(Propp. 2003/04:89) 

JO avstyrkte beredningens förslag på de allra flesta punkterna. JO ansåg dock att 

tillägget av beslag var acceptabelt. Här håller vi med JO och anser att 

lagändringen som genomfördes var bra. Hade hela beredningens förslag gått 

igenom tror vi att RB 23:22 § hade tagit över den vanliga förundersökningens 

roll i allt för stor grad. Detta hade inte varit en önskvärd utveckling då RB 23:22 

§ inte ska fungera som en förundersökning.   

 

Vi anser att vi har fått svar på de frågeställningar vi hade innan vi påbörjade 

uppsatsen. 

 



 

 

4.1 Exempel 

 

Vi tänkte försöka belysa några olika situationer då de två olika 

utredningsförfarandena kan användas och vad det är viktigt att tänka på då: 

Pelle har uppsåtligen stoppat på sig en fläskfilé, värd 109 kronor, på ICA 

Snobben. När polis kommer till plats sitter Pelle inne på kontoret, envarsgripen 

av butikskontrollant Hjördis.  

Polismannen börjar med att häva envarsgripandet. Därefter nekar Pelle till att 

snatteriet varvid polismannen pratar med Hjördis. Det framgår då att denne sett 

Pelle stoppa en fläskfilé innanför jackan som han nu har på sig. Polismannen 

kontaktar undersökningsledare och får beslut om tvångsåtgärden 

kroppsvisitation på Pelle. 

Detta innebär att det inte går att genomföra denna utredning vidare med stöd av 

RB 23:22 § då tvångsmedel nyttjats. 

På Pelle anträffas fläskfilén och det är nu uppenbart att skuldfrågan är löst. Pelle 

nekar dock fortfarande med förklaringen att det är hans broder Simon som har 

tvingat honom att genomföra snatteriet. Ytterligare utredning krävs, detta kan 

göras med stöd av RB 23:21 § tredje stycket. 

 

Hade samma scenario utspelats med skillnaden att Pelle suttit och gråtit på 

kontoret och erkänt allt och ingen tvångsåtgärd använts går det istället att utreda 

vilken enligt RB 23:22 §. Skillnaden då är att ingen förundersöknings inleds. 

 

Hade Pelle däremot varit under 18 år och något av dessa scenarion utspelats så 

hade en vanlig förundersökning varit att föredra då reglerna i LUL måste 

beaktas i första hand.  

 



 

4.2 Slutsatser och förslag 

 
Slutsatsen vi kan dra av vårt arbete är att det idag är lättare att använda sig av 

utredningsförfarandet enligt RB 23:22 § än innan lagändringen som gjordes 

2004 öppnade upp möjligheten att använda 23:22 § i större utsträckning. Vi 

tycker att denna lagändring är mycket bra. Används detta effektiviserar polisen 

sitt arbete och får mer tid till annat och sparar dessutom pengar. Därför tycker vi 

att poliser skall utbildas på detta område. Bättre utbildning under 

polisutbildningen och för dom ute på myndigheten en vidareutbildning. Vi har 

ju märkt när vi varit ute att många poliser inte använder sig av RB 23:21 § och 

RB 23:22 §. Detta tror vi beror på okunskap. 

 

Utifrån det vi har läst och lärt oss har vi skrivit ner en mall som enkelt ska 

tydliggöra vid vilka brott utredningarna kan användas och vad det är viktigt att 

tänka på. Om man kort ska försöka beskriva de tillfällen då RB 23:21 § tredje 

stycket kan användas så menar Frank Johansson i boken Allmän polislära 

följande. (Johansson, F. 2004. Allmän polislära.) Detta finns även reglerat i FAP 

441-2. 

 

• Misstänkt kan vara under 18 år. (Viktigt är att beakta bestämmelserna i 

LUL.) 

• Skuldfrågan oklar. 

• Brott där påföljden förväntas bli böter även om fängelse ingår i straffskalan. 

• Ytterligare utredning krävs. 

• Skadestånd kräver utredning. 

• Tvångsmedel har använts. 

 

Exempel på brott där RB 23:21 § tredje stycket är tillämpligt: 

 

• Snatteri. (JO ställer sig dock frågande till detta, enligt JO-utlåtande, 

2001/02:91.) 

• Skadegörelse. (Observera ny strafflatitud.) 

• Åverkan. 



• Ringa narkotikabrott. 

• Ringa misshandel. 

• Våldsamt motstånd. 

• Brott mot knivlagen. 

• Egenmäktigt förfarande. 

• Missbruk av urkund. 

Även vid vissa fall av ringa stöld är RB 23:21 § tredje stycket applicerbart. 

 

Om man kort ska försöka beskriva de tillfällen då RB 23:22 § kan användas så 

kan man säga följande enligt Frank Johansson i boken Allmän polislära samt 

Håkan Johansson, lärare på polisutbildningen i Umeå. 

 

• Tvångsmedel ej använts enligt 24-28 kap RB. Undantag 27 kap RB. 

• Den misstänkte bör ej vara under 18 år. 

• Det ska vara tillräckliga skäl för åtal utan att förundersökning behöver 

inledas. 

• Normalstraffet endast böter i det enskilda fallet. 

• Erkännande krävs inte. Skuldfrågan skall dock vara uppenbar. 

 

                      Exempel på brott där RB 23:22 § är tillämpligt: 

 

• Brott mot knivlagen. 

• Ringa narkotikabrott. 

• Snatteri. 

• Trafiknykterhetsbrott. 

• Enklare bedrägerier. 

• Skadegörelse. 

• Olovlig körning. 

• Ringa fall av misshandel. 
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