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Sammanfattning 
 

 

Har du någon gång brutit mot gällande lagstiftning som en polis uppmärksammat men ändå 

valt att inte rapportera dig för? Efteråt så har du kanske ställt dig frågan, varför fick jag inga 

böter? Det finns en förklaring, polisen har använt sig av institutet rapporteftergift. Institutet 

ger poliser i det vardagliga arbetet möjlighet att själva fria eller fälla. Vad var det då som i ditt 

fall gjorde att du inte blev rapporterad, berodde det på vilken sida av sängen som polismannen 

vaknade på eller vad? Svaret på varför just du fick rapporteftergift går inte att hitta i vår 

rapport men vi hoppas att du finner en bra förklaring. Således handlar vårt arbete om att 

klargöra hur polisen ska använda rapporteftergift utifrån lagstiftningen och hur 

rapporteftergift faktiskt används praktiskt i det dagliga polisarbetet. Vi har två stycken 

frågeställningar. Den första behandlar hur det är tänkt att rapporteftergift ska användas enligt 

lagstiftningen och den andra behandlar hur rapporteftergift används i praktiken och vilka 

attityder till den som finns hos poliser i yttre tjänst. Den första frågan besvaras med hjälp av 

litteratur och den andra frågan besvaras med hjälp av enkäter som ställs mot en motsvarande 

enkät som gavs ut 1988 av Rikspolisstyrelsen. Vi kommer dels fram till att kunskaperna om 

rapporteftergift varierar hos poliserna och att vissa till och med kan tänka sig bryta mot 

uppsatta regler som finns för rapporteftergift.  
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1. Inledning 

 
 

1.1 Bakgrund 
 

Huvudregeln när det gäller polisers rapporteringsskyldighet regleras i polislagens nionde 

paragraf, där står det att poliser när de får kännedom om ett brott under allmänt åtal skall 

rapportera detta till sin förman. Ett undantag finns och detta institut kallas rapporteftergift.1 

Rapporteftergift ger poliser i olika situationer möjlighet att själva välja om de vill ”fria eller 

fälla” i en uppkommen situation. Dessa situationer kommer att diskuteras i avhandlingen, ett 

exempel på detta kan vara när en man skjutsar sin gravida fru till sjukhuset över den tillåtna 

hastigheten på vägen.  

 

I vårt framtida yrke som poliser kommer vi komma i kontakt med situationer som kan 

föranleda en rapporteftergift, vi vill innan studietiden är slut ha ett förtydligande runt 

begreppet och dess användning. Lagstiftningen runt rapporteftergift är enligt oss lätt att tyda 

på olika sätt från individ till individ, vi vill därför bringa klarhet och förtydliga dess innebörd. 

 

Arbetet om rapporteftergift kommer enligt oss kanske att visa på ett användande i vardagen 

hos poliser som i mångt och mycket ligger i känsla och fördomar. Kanske kommer det att visa 

på att en praxis angående dokumentation bör upprättas vid polismyndigheter för att bringa 

klarhet i begreppet rapporteftergift.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1 Berggren, N-O. & Munck, J. (2003) Polislagen en kommentar (uppl. 4:1). Stockholm: Elanders Gotab.  
Sid. 67. 
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1.2 Syfte & Frågeställningar  
 

Vårt syfte med rapporten är att klargöra hur polisen ska använda rapporteftergift utifrån 

lagstiftningen och hur rapporteftergift används praktiskt i det dagliga polisarbetet. 

 

Våra frågeställningar är:  

 

1 Hur är det tänkt att rapporteftergift ska användas enligt lagstiftningen (Polislagen 9§) och 

de allmänna råden (FAP 101-2) från rikspolisstyrelsen? 

2 Hur används rapporteftergift i praktiken och vilka attityder till den finns hos poliser i 

yttre tjänst? 

1.3 Metod  
 
Vi skall genom en kvantitativ enkätundersökning som grundar sig på en enkät från rapporten 

”Rapporteftergift i praktisk tillämpning” som rikspolisstyrelsen gav ut 1988 besvara vår andra 

frågeställning. Enkäten gavs ut till Gävleborgs, Hallands och Västmanlands polismyndighet. 

Vad gäller myndigheterna inriktade vi oss på poliser som arbetar i yttre tjänst på 

ordningsavdelningen. Därefter jämförde vi våra insamlade resultat med resultaten från 

avhandlingen som rikspolisstyrelsen gett ut på tillämpliga frågor. Författarna för också ett 

eget resonemang kring frågorna.    

 

Vi skall även förklara för läsaren vad rapporteftergift är och innebär. Dess historia och 

utveckling i tiden kommer också att belysas. Mycket av materialet kommer att tas ifrån ovan 

nämnda handling samt rikspolisstyrelsens författningssamling.   

 

Ett problem som vi stött på under arbetets gång har varit i samband med 

enkätundersökningen. Målsättningen var att vi skulle få in 10 enkätsvar från respektive 

myndighet. Det vi fick var 14 enkäter från Gävleborg och 5 från Västmanland samt 5 från 

Halland. Alltså totalt 24 av målsättningen 30. Det visade sig att hur vi delade ut enkäten kom 

att spela roll för resultatet. Alltså, för att man ska få ett bra underlag att arbeta med så är det 

viktigt att man noga tänker igenom hur enkäterna ska delas ut. En personlig kontakt med de 

svarande där man muntligen berättar sitt syfte med undersökningen är att föredra. Vi använde 

oss av mellanhänder i form av yttre befäl och vakthavande befäl som hjälpte till med 

utdelandet av enkäterna. Detta gav ett som tidigare redogjorts ett varierande resultat. Vi vet att 
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validiteten i vår undersökning inte är särskilt god på grund av det låga deltagandet, men vi 

hoppas ändå att resultatet ger en fingervisning.     

 

Enkäterna har troligtvis fyllts i på myndigheternas fikarum i samband med raster. Detta kan 

ha lett till visst samarbete vid ifyllandet av enkäterna. Polisernas inställning till enkäterna har 

också en betydelse för vårt resultat. Som exempel kan nämnas polismyndigheten i 

Västmanland som tyckte att enkäterna delades ut på felaktigt sätt samt i övrigt hade en negativ 

inställning till enkäten. Det de menade var att, även om enkäten var anonym så gjorde sättet 

den delades ut på och samlades in att det för olika befattningshavare gick att kontrollera 

ursprung. Detta gjorde att ett negativt rykte spred sig om enkäten och troligtvis återspeglas 

denna inställning i resultatet.       



 4 

2. Rapporteftergift ur ett historiskt perspektiv 

 
Polisen har till uppgift att upprätthålla den allmänna ordningen samt att i övrigt tillförsäkra 

allmänheten skydd och annan hjälp. Det är polisens uppgift att rapportera de som överträder 

de utfärdade lagar som finns till åklagarmyndigheterna, som i sin tur ser till att denne lagförs 

hos domstolarna i riket.2  

 

Rättsordningen i Sverige sett från åklagarnas åtalsrätt har från slutet av 1700 talet begagnat 

legalitetsprincipen, som enkelt kan förklaras med orden – inget brott inget straff. Den står 

bland annat nedskriven i regeringsformens 1 kapitel 10 § men kan även hittas i brottsbalkens 

1:a kapitel 1 §. Legalitetsprincipen tillkom då man i Sverige försökte utforma strafflagarna så 

att det stod klart vilka handlingar som utgjorde brott. Sverige hade under denna tid en väldigt 

principfast inställning till de brott där straff fanns fastställt. En princip som ligger till grund 

för dagens användande av institutet rapporteftergift är den så kallade opportunitetsprincipen 

som tillkom för att skapa motvikt till tidigare stränga syn på rättskapandet. Principen tillkom 

1860 och ger åklagare rätt att göra en lämplighetsbedömning om åtal är påkallat i det särskilda 

fallet. Åtalsplikten i Sverige är annars absolut och principen tillämpas vid lindrigare brott i 

form av åtalsunderlåtelse.3 

 

Den absoluta åtalsplikten kom att mjukas upp under mitten av 1900 talet med åklagarens då 

nya verktyg (rätten att utfärda strafföreläggande), vilket kom att regleras i rättegångsbalken.  

Tidigare hade stadsfiskalerna i Stockholm som var dåtidens allmänna åklagare haft möjlighet 

att utfärda varningar i vissa fall. Även polismästrarna i Göteborg och Malmö hade 

möjligheten att meddela åtalseftergift. Kravet var emellertid att brottet var ringa och att det 

inte omfattades av en bestämmelse som blivit meddelad av kungen. Behörigheten att utfärda 

varningar skilde sig i landet där det i Stockholm förestod förste stadsfiskal och i Göteborg 

kunde meddelas av enskilda polismän.4 

 

I början av 1900 talet var rapporteringsskyldigheten ovillkorlig och detta reglerades bland 

annat i normalinstruktionen för polispersonal 66 och 79 §§. 1946 tillsattes en kommitté som 

                                                
2 Sveriges Rikes Lag. (2007). Nordstedts juridik AB 2007. Polislagen (SFS nummer 1984:387)  2, 9 §§  
3 Rikspolisstyrelsen. (1988) Rapporteftergift i praktisk tillämpning.  RPS Rapport 1988. Sid. 28-29 
4 RPS Rapport. Sid. 29-30 
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granskade normalinstruktionen, departementschefen påpekar i sina utredningsdirektiv att en 

omarbetning borde göras av de rådande instruktionerna. Departementschefen tryckte på att 

den ovillkorliga rapporteringsskyldigheten skapade onödiga friktioner mellan polismän och 

allmänhet. Förslaget att enskild polisman skulle kunna ha visst utrymme att välja att 

rapportera brott eller inte borde styras av en föreskrift, framfördes av departementschefen. I 

kommitténs betänkande SOU 1947:45 fick departementschefen medhåll med begränsningarna 

att instruktionerna medförde en enhetlig tillämpning. Legalitetsprincipen skulle fortfarande 

gälla det vill säga att brott och förseelser som låg under allmänt åtal skulle rapporteras. 

Skillnaden skulle ligga i att polisman där brottet visade sig vara ursäktligt och det inte låg 

under allmänt åtal kunna frångå rapporteringsskyldigheten. Ett krav som även ställdes var att 

den felande erkänt brottet.5  

 

Vidare ansåg kommittén att polismannen skulle göra den felande uppmärksammad att han 

överträtt en bestämmelse, kommittén klargjorde dock att det inte skulle röra sig om en 

varning, som i sin tur kunde leda till mer friktion än vad annars var meningen med 

bestämmelsen. Delgivningen skulle ske genom en muntlig erinran till den felande av den 

beslutande polismannen. Kommitténs förslag mynnade ut i en allmän polisinstruktion (SFS 

1948:33) där det i 8 § 2 stycket stadgades följande: 

 

Erhåller polisman kännedom om brott som hör under allmänt åtal, skall han så 

snart det kan ske avgiva rapport därom till vederbörande förman. Är förseelse 

obetydlig och klart ursäktlig, äger polismannen dock underlåta att angiva 

rapport och låta saken bero vid ett påpekande eller en erinran till den felande. 

(SFS 1948:33)6 

 

Kommentarerna till instruktionerna ”obetydligt och klart ursäktlig” klargjorde hur de skulle 

tolkas. Det framgick att det skulle vara de brott där inte svårare straff än böter kunde 

förekomma. Med ”klart ursäktlig” menade man om brottet inträffat på grund av glömska, 

missuppfattning och inte var uppsåtligt. I övrigt så var det bestämt att den felande skulle ha 

erkänt brottet för att kunna delges rapporteftergift muntligen av polisman. Det ställdes dock 

inga krav på att uppgifter av den felande såsom namn och adress skulle lämnas, därmed fanns 

det heller ingen anledning till registrering.  

                                                
5 RPS Rapport. Sid. 30-31 
6 RPS Rapport. Sid. 34 
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Vidare utvidgades rapporteftergift 1961 med möjligheten att lämna rapporteftergift i 

efterhand, då benämnt ”fördröjd rapporteftergift”. En ny polisinstruktion utfärdades 1965 och 

dit flyttades instruktionerna om rapporteftergift över ordagrant. I ett betänkande (SOU 

1967:59) från den så kallade trafikmålskommittén gjordes ett antal nya punkter gällande.7 

 

Ordalydelsen ”obetydligt och klart ursäktligt” fick en ny utformning: Obetydlig byttes ut mot 

”ej stadgat svårare straff än böter och ej heller normerande böter” alltså ett förtydligande 

från föregående kommentarer. Klart ursäktligt byttes i sin tur ut mot ”med hänsyn till 

omständigheterna i det särskilda fallet obetydligt”. Andra ändringar var att den felande nu 

inte behövde erkänna brottet dock så krävdes att polismannen var säker på att ett brott begåtts. 

Sammanfattningsvis kan man säga att rapporteftergift nu skulle användas i de ringa fallen av 

brott.8 

 

Vidare i rapporteftergiftens utveckling tillkom 1972 ett tredje stycke i polisinstruktionen som 

omfattade de mindre förmögenhetsbrotten.  

 

Är brott som avses i 8 kap. 2§ brottsbalken med hänsyn till det tillgripnas värde 

och övriga omständigheter obetydligt, äger polisman som är 

förundersökningsledaren underlåta att vidarebefordra rapport till åklagaren 

och i stället låta saken bero vid erinran.  

 

Anledningen till den utvidgade rapporteftergiften var att undvika de straffrättsliga 

ingripandena vid obetydliga butikstillgrepp (snatterier) som ofta ledde till onödig 

handläggning. Värdet på det tillgripna fick inte vara högre än omkring 20 kronor, inte heller 

skulle rapporteftergift komma ifråga om den felande använt hjälpmedel vid brottet eller 

tidigare gjort sig skyldig till liknande brott.9  

 

Riksdagen fattade 1981 ett beslut om att reglerna om polisverksamheten som tidigare 

innefattats i polisinstruktioner nu skulle finnas i en särskild polislag. Tre år senare trädde 

lagen i kraft och därmed flyttades polismans rapporteringsskyldighet till 9 § polislagen. 

                                                
7 RPS Rapport. Sid.34-35 
8 RPS Rapport. Sid.34-35 
9 RPS Rapport. Sid.35 
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Rapporteftergift tas bara kort upp i paragrafen och hänvisas till föreskrifter som regeringen 

meddelar, detta gör de under denna tid i polisförordningen.  

 

Efter Rikspolisstyrelsens rapport, Rapporteftergift i praktisk tillämpning från 1988 så 

reviderades föreskrifterna för rapporteftergift. År 1998 meddelades nya föreskrifter i samband 

med att reglerna om rapporteftergift flyttades från polisförordningen till att bara finnas i 

polislagen med ytterligare instruktioner i FAP 101-2.10  

                                                
10Lindström, P. (1999) Innebär färre rapporteftergifter och åtalsunderlåtelser minskad brottslighet och ökad 
trygghet. I Åtta reflektioner om kriminalpolitik. En antologi. BRÅ-rapport 1999:9. Stockholm: 
Brottsförebyggande rådet. Fritzes. Sid. 145-148 
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2.1 En statistisk utveckling 
 
Det är först 1979 som rapporteftergift dyker upp i kriminalstatistiken under de ”uppklarade 

brotten”. I figuren nedan redovisas antalet beslut om rapporteftergift mellan åren 1979 och 

1998.  

 

 
Som det går att avläsa ur figuren så var antalet rapporteftergifter året 1980 en bit över 4000 

(rapporteftergift i efterhand) och 1998 rapporterades runt 2000 rapporteftergifter. Ur detta går 

att förstå att det skett en ökning från 1979 till mitten av 1980-talet och därefter legat på 8000 -

9000 rapporteftergifter årligen fram till 1990-talets början. Majoriteten av de meddelade 

rapporteftergifterna (90 -95 %) var snatteri av enklare slag.  

 

Man kan även se en drastisk minskning av antalet meddelade rapporteftergifter från 1991 till 

1998, minskningen skall ses ur bakgrund från ändrade föreskrifter 1990 från 

Rikspolisstyrelsen om hur rapporteftergift skall tillämpas.11 

 

I 1984 års föreskrifter framgår det att.  

”Rapporteftergift kan meddelas för såväl bötesbrott som brott där fängelse 

ingår i straffskalan. I de fall fängelse kan följa på brottet får rapporteftergift 

meddelas endast om det är uppenbart, att i händelse av lagföring annan påföljd 

än böter inte skulle komma att ådömas” (RPS FS 1984:6)  
                                                
11 Lindström, P. (1999). Sid. 145-148  
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Skillnaden efter föreskrifterna 1990 är att där nämns inte uttryckligt brott där fängelse ingår i 

straffskalan, där står det istället.  

 

”det skall vara uppenbart att, i händelse av lagföring, annan påföljd än böter 

inte skulle komma att ådömas” (RPS FS 1990:3) 

 

I övrigt finns det ingen direkt förklaring till det kraftigt minskade antalet meddelade 

rapporteftergifter, nämnas bör dock att det under den här tiden fördes en politisk diskussion 

om att poliser borde vara mer restriktiv med att utdela rapporteftergift. Initialt minskade 

antalet rapporteftergifter även av en landsomfattande aktion mot butiktillgrepp under början 

av 1990-talet som påverkade RPS att meddela polisen att de skulle vara mer restriktiv att ge 

rapporteftergift.12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
12 Ekström, L. (2005). Butiksstöld, Brottsutveckling i Sverige 2001-2003. C-uppsats. Juridiska fakulteten. Lund 
Universitet. Sid. 39-40 
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3. Institutet rapporteftergift i nutid  
 
 
Institutet rapporteftergift återfinns i Polislagens 9 § och lyder: 

 

”När en polisman får kännedom om ett brott som hör under allmänt åtal, skall 

han lämna rapport om det till sin förman så snart det kan ske. 

En polisman får lämna rapporteftergift om brottet med hänsyn till 

omständigheterna i det särskilda fallet är obetydligt och det är uppenbart att 

brottet inte skulle föranleda annan påföljd än böter. Lag 1998:27.”  

 

En huvudregel i paragrafen är att en polisman är skyldig att lämna rapport till sin förman då 

polismannen får kännedom om ett brott som hör under allmänt åtal. Det finns dock ett 

undantag för polismannen att underlåta att lämna rapport. Detta benämns rapporteftergift.13 

Med andra ord så får polismannen låta saken bero vid ett påpekande eller en erinran till den 

felande. Tanken är att institutet rapporteftergift främst kan användas då den felande har 

begått ett brott på grund av glömska, missuppfattning eller förbiseende. Även brott som har 

begåtts avsiktligt kan dock också på grund av de särskilda omständigheterna i det enskilda 

fallet, då de bedöms som obetydliga, falla under institutet rapporteftergift. Det spelar ingen 

roll om den felande kräver att frågan utreds eller om den felande erkänner eller inte, en 

polisman får ändå lämna rapporteftergift. I de fall egendomsskada eller ringa personskada har 

uppstått kan det också bli fråga om rapporteftergift. Det krävs då att parterna är överens om 

att reglera skadan eller att den skadelidande har förklarat att han inte har några 

ersättningsanspråk eller skadeståndsanspråk.14 15 

 
En polisman får lämna rapporteftergift till i princip vem som helst. Undantagen är bland 

annat anställda inom polisen vilket regleras i polisförordningens 5 kapitel. Andra undantag är 

arrestantvakter, passkontrollanter, flygplastkontrollanter, ordningsvakter, konsulter som är 

knutna till polisen och personer som genomgår polisprogrammet. Anledningen till detta är att 

beslutande polis objektivitet kan komma att ifrågasättas.16 

                                                
13 Berggren, N-O. & Munck, J. (2003). Sid. 67. 
14 Berggren, N-O. & Munck, J. (2003). Sid. 67-68. 
15 Thunved, A. & Clevesköld, L. & Thunved, B. (2003) Samhället och de unga lagöverträdarna (2. uppl.). 
Stockholm: Elanders Gotab. Sid. 88. 
 
16 Rikspolisstyrelsens författningssamling FAP 101-2. (2000). Sid 1 
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Det finns två rekvisit i polislagens 9 § som reglerar under vilka omständigheter som 

rapporteftergift får ges. Det ena är att brottet skall vara obetydligt och det andra är att det 

skall vara ett brott som bedöms uppenbart föranleda böter. I fråga om ett brott skall bedömas 

som obetydligt bör man ta hänsyn till samtliga omständigheter kring det aktuella brottet. Om 

lagföring är påkallad från allmän synpunkt eller om brottet inneburit påtaglig fara för någons 

liv, hälsa eller värdefull egendom så bör brottet inte bedömas som obetydligt. 

Omständigheter som gör att brottet kan bedömas som obetydligt kan vara om brottet framstår 

som bagatellartat och föga straffvärt. Man bör också bedöma vilka resurser som krävs för att 

lagföra den misstänkte. Exempel på brott som kan bli aktuella för rapporteftergift är mycket 

lindriga former av bedrägligt beteende, ofredande, egenmäktigt förfarande, snatteri och 

obetydliga överträdelser av vissa specialstraffrättsliga bestämmelser. Det andra rekvisitet 

innebär att det skall stå klart för den beslutande polisen att endast böter kan komma i fråga.17  

 
Att en polisman har rätt att meddela rapporteftergift skall inte ses som en ersättning för 

åklagarens rätt till åtalsunderlåtelse, utan åklagarens rätt sträcker sig betydligt längre än 

polismannens rätt att meddela rapporteftergift. Detta innebär att omständigheten att polis 

anser att åtal inte kommer att väckas eller att en förundersökning inte kommer att inledas ej 

är skäl nog till ett beslut att ge rapporteftergift. Om en förundersökning har inletts går det inte 

att använda sig av rapporteftergift.18  

 
När vissa omständigheter råder bör polis inte lämna rapporteftergift. Dessa omständigheter 

kan röra sig om den misstänkte har använt sig av hjälpmedel, samarbetat med andra personer 

eller om tillvägagångssättet på annat sätt varit förslaget. Detsamma gäller om det inte är fråga 

om en engångsföreteelse eller ett tillfällighetsbrott. Därav bör polis när det kan bli fråga om 

rapporteftergift göra en kontroll i polisens register för att undersöka om den misstänkte 

tidigare gjort sig skyldig till ett liknande eller allvarlig brottslighet. Brott som ligger långt 

bak i tid bör inte tas med i bedömningen.19 

 

Det finns två olika typer av rapporteftergift. Den ena kallas omedelbar rapporteftergift och 

kan lämnas av polis i direkt anslutning till brottet och utan någon närmare utredning. Den 

                                                
17 Rikspolisstyrelsens författningssamling FAP 101-2. (2000). Sid. 1-2 & Thunved, A. & Clevesköld, L. & 
Thunved, B. (2003). Sid. 89 
18 Berggren, N-O. & Munck, J. (2003). Sid. 68 & Rikspolisstyrelsens författningssamling FAP 101-2. (2000). 
Sid. 2 
19 Rikspolisstyrelsens författningssamling FAP 101-2. (2000). Sid. 2-3 
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andra kallas rapporteftergift i efterhand och kan lämnas av polis med befogenheter som 

ankommer på en förundersökningsledare efter viss utredning i frågan om det aktuella 

brottet.20 

 
När en polis har beslutat om rapporteftergift så skall detta dokumenteras. Några undantag 

gällande dokumentation är när det inte finns någon målsägande vid ett beslut angående 

omedelbar rapporteftergift, när intresset av att dokumentera inte står i rimlig proportion till 

insatsen som krävs eller det annars finns särskilda skäl. Av dokumentationen bör framgå: 

 

1. Den misstänktes identitet. 

2. Det brott som beslutet avser. 

3. Skälen för beslutet. 

4. På vilket sätt underrättelsen skett. 

5. Om den misstänkte motsätter sig beslutet eller inte. 

6. Namnet på beslutande polis. 

 

Vid ett beslut om rapporteftergift så skall den misstänkte på lämpligt sätt underrättas om vad 

beslutet rapporteftergift innebär. Detta kan ske antingen muntligt eller skriftligt. Om skriftlig 

underrättelse ges bör detta ske på särskild blankett som fastställts av Rikspolisstyrelsen (RPS 

403.16). Underrättelse gentemot en person som är under 18 år bör om det är möjligt ske 

tillsammans med vårdnadshavare eller annan som svarar för den unges vård.21 

 

Ett beslut om rapporteftergift kan återkallas och istället hanteras som ett vanligt ärende om 

den som fått det anmäler missnöje över beslutet. Frågan går då till polismyndigheten som tar 

beslut, är personen fortfarande missnöjd går frågan till åklagarmyndigheten. Viktigt att 

påpeka är att beslutet rapporteftergift inte vinner laga kraft och har inte någon rättskraft och 

kan således återkallas och en förundersökning kan istället inledas.22   

                                                
20 Rikspolisstyrelsens författningssamling FAP 101-2. (2000). Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna 
råd om rapporteftergift. RPSFS 2000:36. Sid. 3 & Thunved, A. & Clevesköld, L. & Thunved, B. (2003) Sid. 88-
89 
21 Rikspolisstyrelsens författningssamling FAP 101-2. (2000). Sid. 3 
22 Rikspolisstyrelsens författningssamling FAP 101-2. (2000). Sid. 4 & Thunved, A. & Clevesköld, L. & 
Thunved, B. (2003). Sid. 90 
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4. Sammanfattning av RPS Rapport 1988:2 
 
 

Vårt arbete om rapporteftergift använder som tidigare nämnt en rapport från 

Rikspolisstyrelsen från 1988 som grund, Rapporteftergift i praktisk tillämpning. Syftet med 

denna rapport var att klarlägga hur de då nya reglerna om rapporteftergift användes i 

praktiken. Detta gjordes i en omfattande enkätundersökning som genomfördes under våren 

1987 med poliser som genomgick en assistentkurs (benämns ASS) respektive en reguljär 

vidareutbildning (benämns REG). Anställningstidens medellängd hos dem som svarade på 

enkäten var 6 respektive 29 år. Enkäten gavs ut till 274 svarande (232 ASS och 42 REG) och 

resultatet skulle användas för att skapa en debatt om hur institutet rapporteftergift skulle 

tillämpas. Undersökningen breddades i oktober 1987 då 76 stycken trafikpoliser också fick 

besvara enkäten. Deras anställningstid var 18 år i medellängd.23 Rapporten tar upp både 

omedelbar rapporteftergift och rapporteftergift i efterhand. Vi väljer att enbart redovisa 

resultaten för omedelbar rapporteftergift då det är dom som är aktuella för enkäten och vårt 

eget arbete.   

 

Enkäten bestod i ett antal flervalsfrågor (16 stycken) som till största del var av karaktären 

kunskapsfrågor. Den var skapad för att få en inblick om polisers kunskap om rapporteftergift i 

de olika polisdistrikten och hur det användes i praktiken. Enkäten besvarades anonymt.24 

Nedan redovisas rapportens resultat av enkäten för de 274 + 76 svaranden. Enbart de resultat 

som är av intresse för vårt arbete behandlas.   

 

4.1 Rapportens resultat 
 

I en av frågorna i enkäten tillfrågades poliserna var institutet rapporteftergift regleras. Svaret 

var bristfälligt då enbart 2 % av ASS och 10 % av REG visste var svaret fanns. Det rätta 

svaret då var Polisförordningen och FAP (Riskpolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd). 

Att så många inte vet var det finns reglerat ansåg rapporten vara otillfredsställande då de 

menar på att man måste kunna detta då man bör upplysa den felande om att rapporteftergift 

lämnas med stöd av just Polisförordningen och FAP.  

                                                
23 RPS Rapport. Sid. 14 & 58-59   
24 RPS Rapport. Sid. 40-41 
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Vidare hade enkäten 4 stycken frågor som skulle undersöka polisernas kunskaper om 

rapporteftergiftsreglernas materiella innehåll. Dessa frågor behandlade om den felande 

behöver erkänna eller inte, om man kan lämna rapporteftergift vid egendomsskada och ringa 

personskada samt vid vilken stadgad straffskala som man kan ge rapporteftergift. Även här 

var svaren anmärkningsvärt dåliga. Endast 25 % av ASS och 33 % av REG svarade rätt på 

samtliga frågor. Rapporten kommenterar särskilt fråga 1, om den felande behöver erkänna 

eller inte, och tar upp att 55 % av REG har svarat rätt på denna fråga. En tänkbar förklaring 

till detta är att de som svarat att den felande måste erkänna har erhållit sin utbildning före år 

1969 då reglerna ändrades till att den felande inte behöver göra det.25 

 

För att få reda på hur poliserna tillämpar rapporteftergift i praktiken använde som utformade 

rapporten sig av tre olika praktikfall (Se Bilaga 1, enkäten, fråga 12). Det är tre vanliga 

situationer där man kan förvänta sig att rapporteftergift lämnas ibland trots att man enligt den 

dåvarande lagstiftningen inte kunde det. Svarsresultatet blev dåligt. Nedan redovisas hur 

många som anser att poliserna i frågan har lämnat rapporteftergift. 

 

  
Poliserna har inte i något av fallen tagit reda på vilka omständigheter som gjorde att en 

misstänkt person felade, trots att det är en första förutsättning för att kunna ge rapporteftergift. 

Rapporten tar upp att det är anmärkningsvärt att så många har svarat att poliserna lämnar 

rapporteftergift då de samtidigt skriver i sina kommentarer att man inte kan lämna 

rapporteftergift när den felande inte har erkänt brottet. Vidare kommenteras det i rapporten att 

det verkar ha utvecklats två typer av rapporteftergift. En som lämnas efter personlig kontakt 

med den felande och en utan att någon kontakt har tagits med den felande. I fall 1 kan man av 

                                                
25 RPS Rapport. Sid. 42.43 

Praktikfall 

Stopplikt (Fall 1) 

Billyse (Fall 2) 

Cykel (Fall 3) 67 % 50 % 66 % 

37 % 36 % 49 % 

26 % 31 % 28 % 

Trafikpoliser REG ASS 
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förutsättningarna misstänka vårdslöshet i trafik. För att bedöma bilförarens handlingssätt 

måste poliserna därför höra den misstänkte innan någon rapporteftergift lämnas. I fall 2 och 3 

så säger rapporten att man visserligen inte kan lämna rapporteftergift utan att ha tagit kontakt 

med den felande, men den säger också att det i vissa fall kan vara taktiskt rätt att nöja sig med 

ett påpekande av just de slag som händer i förutsättningarna till fall 1 och 2, men någon 

rapporteftergift har inte lämnats.26 

 

De poliser som svarat att poliserna i fall 1, 2 och 3 inte har lämnat rapporteftergift har fått 

följdfrågan, vad de anser ytterligare krävs för att man ska kunna lämna rapporteftergift. En 

sammanfattning utifrån svaren som de gett såg ut enligt följande. Först och främst så skulle 

föraren stoppas och man skulle som polis utreda de faktiska omständigheterna och samtidigt 

utföra en fordonskontroll. Därefter skulle man berätta vilka bestämmelser som gäller och ta 

ett beslut om man kan lämna rapporteftergift eller inte. Om man lämnar rapporteftergift skulle 

man meddela den felande att händelsen inte kommer att rapporteras. Vidare har några svarat 

att den felande måste erkänna brottet och vara ångerfull för att man ska kunna lämna 

rapporteftergift.27 

 
När det gäller trafikpolisernas svar har de nästan genomgående besvarat enkäten sämre än 

ASS. Rapporten tar upp varför det kan tänkas vara så genom att fästa betydelse av hur viktigt 

det är med repetition av inlärd kunskap. Med tanke på trafikpolisernas genomsnittliga mycket 

högre ålder så har deras en gång inlärda kunskaper blivit föråldrade samtidigt som det kommit 

ny lagstiftning som de inte har tagit del av.28 

 
På frågan angående om det finns någon viss typ av brott där man i mer än 50 % av fallen 

lämnar rapporteftergift så svarar en majoritet av enkätens svaranden att man gör det. 68 % av 

ASS och 49 % av trafikpoliserna lämnar rapporteftergift vid en eller flera olika typer av 

trafikbrott/trafikförseelser.29 

 
Avslutningsvis har de svaranden en uppfattning om att man lämnar rapporteftergift då man 

nöjer sig med ett påpekande för den felande. Även i de fall som polisen enbart under 

utryckningskörning observerar personer som gör fel, men väljer att inte ingripa, lämnar man 

enligt de svaranden rapporteftergift automatiskt. 
                                                
26 RPS Rapport. Sid. 51-54 
27 RPS Rapport. Sid. 43-45 
28 RPS Rapport. Sid. 58-59 
29 RPS Rapport. Sid. 56-64  
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4.2 Rapportens förslag på åtgärder 
 
Som det har märkts under redovisningen av rapportens resultat har utbildning och information 

till många poliser som svarat på enkäten varit begränsad. Rapportens första förslag är således 

att detta skall ges till poliserna på lokal nivå. Utbildningens innehåll ska behandla reglerna 

kring rapporteftergift. Rapporten vill vidare att rikspolisstyrelsen ändrar FAP:en till att ett 

beslut om rapporteftergift alltid skall meddelas till den felande muntligen. Sist men inte minst 

så uppmanar rapporten polischefen att stimulera sin personal till att ta kontakt med 

allmänheten, rapportera brott när det krävs och meddela rapporteftergift när omständigheterna 

i det enskilda fallet tillåter det.30    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
30 RPS Rapport. Sid. 15 & 25-27 & 59-64 
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5. Redovisning av enkätundersökning 
 

 

I följande kapitel kommer vår enkätundersökning redovisas och diskuteras. En jämförelse 

med rikspolisstyrelsens rapport från 1988 görs på de frågor som varit aktuella för vårt arbete. 

Det totala antalet svarande blev 24.  

 

Polismyndighet Antal svarande År i tjänst* Män Kvinnor 

Gävleborg 14 6 ½ år 10 4 

Västmanland 5 2 år 1 4 

Halland 5 6 år 5 0 

Totalt 24 5 ½ år 16 8 

  
*(År i tjänst är ett medeltal) 

 

De ovanstående resultaten angående kön fick de svarande fylla i på en icke numrerad ruta och 

frågan om antal år i tjänst var vår första numrerade fråga dvs. fråga 1. Den med flest år i tjänst 

har 22 år och den med minst år i tjänst har 2 månader. Ovan redovisade år i tjänst är ett 

medeltal.  

 

5.1 Enkätfrågorna  

 

5.1.1 Fråga 2, Var rapporteftergift regleras. 

 

Frågan är en ren kunskapsfråga och frågar polismännen om var bestämmelserna om institutet 

rapporteftergift regleras. I nuvarande bestämmelser återfinns regler om rapporteftergift som 

tidigare nämnts i Polislagen och i FAP 101-2. Ingen av de svarande har gett ett helt korrekt 

svar men det är dock 11 stycken svarande som vet att det regleras i Polislagen, alltså nästan 

hälften av polismännen. Som tidigare har nämnts så reglerades rapporteftergift i 

polisförordningen fram till 1998 då det flyttades till polislagen. Ett mönster som syns bland de 
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svarande som har flest år i tjänst är att deras kunskaper om var rapporteftergift numer finns 

reglerat ej är uppdaterade.  

 

Rapporten från 1988 kommer fram till att det fanns en brist hos poliserna avseende just denna 

fråga, då man på den tiden skulle underrätta den felande om att man lämnat rapporteftergift. I 

den nuvarande bestämmelsen så har poliserna fortfarande skyldighet att meddela den felande 

att han fått en rapporteftergift men det finns undantag. Undantagen finns nedskrivna i den 

nuvarande FAP 101-2 och betyder att det i vissa fall finns gånger då den felande inte 

muntligen behöver underrättas. Ett exempel som ges är när underrättelse och dokumentation 

inte står i rimlig proportion till den insatts som krävs för att genomföra åtgärderna. 

Situationen kan vara när poliserna möter en bil med förare utan bilbälte i tät rusningstrafik.  

 

En tanke som slagit oss är att eftersom rapporten 1988 kommer fram till att det utvecklats två 

sorters rapporteftergifter. Den ena den då korrekta, att man även underrättar den felande när 

man lämnat rapporteftergift som man då var skyldig till. Den andra, då felaktiga att man 

lämnar rapporteftergift även om man inte underrättar den felande. I dåvarande bestämmelser 

reglerades inga undantag men det gör det nu som tidigare nämnt i FAP 101-2. Kan det vara så 

att det infördes ett undantag utifrån det resultat som rapporten 1988 dels kommer fram till? 

Alltså att polismän i vissa situationer då det inte är praktiskt möjligt att underrätta den felande 

inte bryter mot rapporteringsskyldigheten i polislagens 9 §. Denna hypotes grundar sig enbart 

på diskussioner författarna emellan.  

 

En fråga som vi ställer oss är om det anses nödvändigt för en polis att veta var institutet 

rapporteftergift finns reglerat. Det viktigaste för en polis att veta torde istället vara hur 

institutet rapporteftergift ska användas.  

 

I tabellen nedan redovisas var poliserna ansåg att rapporteftergift regleras.  

 

 

RB BrB PL PF FAP PL+PF PF+FAP PL+PF+FAP 

4 0 11 3 1 2 1 2 
 

(RB: Rättegångsbalken, BrB: Brottsbalken, PL: Polislagen, PF: Polisförordningen, FAP 101-2: Rikspolisstyrelsens föreskrifter och 

allmänna råd. Möjligheten fanns att ange flera alternativ, vilket också syns i resultatet.)  
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5.1.2 Fråga 3, Erkänna eller inte. 

 

Frågan tar upp polisernas kunskap om den felande behöver erkänna eller inte. Som nämns i 

kapitel 2 så har bestämmelserna om detta ändrats ett antal gånger under tidens lopp. 

Nuvarande bestämmelse som infördes redan på slutet av 1960-talet säger att ett erkännande 

inte är av betydelse vid lämnande av rapporteftergift.  

 

Av de 24 svarande så är det cirka en tredjedel som tror att den felande måste erkänna. Varför 

är det så många som svarat inkorrekt när reglerna är så gamla? En diskussion som förts av 

författarna är att detta har att göra med bestämmelserna kring ordningsbot. Vid skrivandet av 

en ordningsbot så krävs det att den felande skriver under ordningsboten och därmed erkänner 

brottet. I och med att rapporteftergift ofta förekommer vid trafikbrott så kanske de olika 

bestämmelserna blandas ihop och blir svåra att urskilja. I våra enkäter så syns inte några 

direkta samband mellan antal år i tjänst och de som svarat fel, inte heller så förekommer några 

tydliga skillnader polismyndigheterna emellan. Utan de felaktiga svaren skulle enligt oss 

istället tyda på enskilda polisers okunskap.  

 

Nedan redovisas resultatet. 

 

Polismyndighet Erkännande krävs Erkännande krävs ej Inget svar 

Gävleborg 3 11 0 

Västmanland 3 2 0 

Halland 1 3 1 

Totalt 7 16 1 

 

5.1.3 Fråga 4, Egendomsskada. 

 

Den fjärde frågan behandlar polisernas kunskaper om tillämpning av rapporteftergift vid 

uppkommen egendomsskada som följd om den skadelidande inte har något 

ersättningsanspråk. Resultatet i frågan visar på en okunskap då lite mer än hälften svarat att 

det inte går att lämna rapporteftergift som det enligt bestämmelserna finns möjlighet till. I 
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rapporten från 1988 så gav ca 70 % av de som genomgick assistentkursen ett korrekt svar.31  

Vår enkätundersökning visar på en sämre kunskap av tillämpningen vid egendomsskada. 

Diskussionen som förts angående resultatet på denna fråga är om poliserna vid läsandet av 

frågan känner att det inte är ett obetydligt brott på grund av att det finns en målsägare samt att 

det uppkommit en skada och därmed inte själva vill fatta beslut om rapporteftergift.  Eftersom 

de inte lämnar rapporteftergift så tror vi att poliserna istället tar upp en anmälan på det 

inträffade. Kanske finns det en rädsla att ”göra fel” hos poliserna på myndigheterna som beror 

på okunskap om institutet.  

 

I tabellen redovisas resultatet av fråga 4. 

 

 

 

 5.1.4 Fråga 5, Ringa personskada. 

 

Om det uppstår en ringa personskada i samband med brott så kan polismän lämna 

rapporteftergift om det inte förekommer några skadeståndsanspråk eller att parterna är 

överens om att reglera skadan. Den femte frågan handlar om detta och frågar helt enkelt om 

det finns möjlighet att lämna rapporteftergift i ovan nämnda situation. Resultatet från 

rapporten 1988 visar på att fler har svarat inkorrekt på denna fråga i jämförelse med den 

tidigare frågan gällande egendomsskada, bara ca 50 % av poliserna som genomgick 

assistentutbildningen i enkätundersökningen har gett ett korrekt svarsalternativ.  

 

Vårt totala resultat visar på tydliga likheter med fråga 4 alltså att kunskapen varierar mellan 

polismännen. Här finner vi samma spridda resultat och vi tror att detta beror på rädslan att 

göra fel, allvaret med en personskada och istället väljer att ta upp en anmälan.  

 

                                                
31 RPS Rapport. Sid. 42-43  

Polismyndighet Kan lämnas Kan ej lämnas 

Gävleborg 8 6 

Västmanland 2 3 

Halland 3 2 

Totalt 13 11 
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Nedan redovisas resultatet från fråga 5. 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.5 Fråga 6, Straffskalan. 

 

Både när det ingår böter och fängelse i straffskalan så kan man lämna rapporteftergift. Vi 

undersökte om de svarande kunde detta i fråga 6. Vi hade tre olika alternativ i frågan där 

endast ett var helt och hållet rätt. Dock så hade vi ett andra alternativ där det stod att man har 

rätt att lämna rapporteftergift när enbart böter ingår i straffskalan, samt vid snatteri. Det 

alternativet är ju egentligen också rätt, men det stämmer inte in helt och hållet. Om man 

däremot kombinerar det alternativet med det rätta så täcker man in hela området i straffskalan 

då man har rätt att ge rapporteftergift. Dock så är detta inte rätt svar. Anledningen till att vi tar 

upp detta till diskussion är att väldigt många har enbart svarat att man har rätt att lämna 

rapporteftergift när det enbart ingår böter i straffskalan, samt vid snatteri. Nedan redovisas 

resultatet. 

 

Polismyndighet Böter + Snatteri Böter + Fängelse Fängelse högst 2 år 

Gävleborg 8 6 0 

Västmanland 5 0 0 

Halland 3 2 0 

Totalt 16 8 0 

  

Rapporten från RPS visar ungefär samma resultat mätt i procent. Där endast 38 % i rapporten 

kontra 33 % i vår undersökning svarat rätt. Är frågan dåligt ställd, eller har de svaranden inte 

tagit sig tid att studerat frågan tillräckligt innan de valt ett alternativ? Det mesta tyder på en 

bristande kunskap hos poliserna då frågan enligt oss är enkel. 

 

Polismyndighet Kan lämnas Kan ej lämnas 

Gävleborg 7 7 

Västmanland 2 3 

Halland 4 1 

Totalt 13 11 
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5.1.6 Fråga 7, Värdegräns. 

För att kunna lämna rapporteftergift vid tillgrepp i butik så får värdet av det tillgripna inte 

överstiga 20 kronor.32 I fråga 7 så fick poliserna svara på hur stort värdet på det tillgripna får 

vara som mest vid tillämpning av rapporteftergift. Resultatet beskrivs nedan. 

 

Polismyndighet 20:- 100:- 300:- Annat belopp Värdegräns stöld/snatteri Ingen gräns 

Gävleborg 9 0 0 1* 2 2 

Västmanland 1 0 0 0 4 0 

Halland 3 0 0 0 2 0 

Totalt 13 0 0 1 8 2 

 
*(Summan som polisen angett i frågan var 800 kronor) 

 

I vår enkätundersökning så har det visat sig att de flesta poliser vet att de inte kan lämna 

rapporteftergift när summan av det tillgripna överstiger 20 kronor. Det har varit svårt att finna 

hur utvecklingen av värdegränsen har ändrats genom tiden. Dock så kan vi från rapporten 

1988 utläsa att det har skilt sig polismyndigheterna emellan, det finns exempel där 

rapporteftergift har lämnats vid brott där summan av det tillgripna har varit 249 kronor. 33 

 

Praxis för värdegränsen varierade 1988 mellan 20 och 100 kronor.34 Detta innebär som vi har 

förstått det att det var upp till respektive myndighet att själva ange gränsen och därmed praxis. 

Nu har värdegränsen reglerats centralt till summan 20 kronor och därmed har det fastställts 

när rapporteftergift kan meddelas.  

 
Resultatet från vår enkätundersökning anser vi i vissa fall vara alarmerande. Det går att 

utläsas av att Gävleborg och Halland har kunskapen om värdegränsen, men i båda fallen finns 

det individer som avviker från de övriga svarande. Västerås har det sämsta resultatet där fyra 

av fem har angett värdegränsen mellan stöld och snatteri som är 800 kronor.35 

                                                
32 Motion, 1990/91: Ju629 
33 RPS Rapport. Sid. 90  
34 RPS Rapport. Sid. 98 & 122 
35 Högsta Domstolen. (1994). Fråga om värdegränsen mellan stöld och snatteri vid butikstillgrepp. Rättsfall 

målnummer: DB290-94 
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Det är enligt enkäten åtta personer som svarat att rapporteftergift får ges när värdet av det 

tillgripna ligger under värdegränsen mellan stöld och snatteri. Det måste i det här fallet vara 

ren okunskap som syns i enkäten då det aldrig förekommit en så hög värdegräns för 

rapporteftergift.  

 

5.1.7 Fråga 8, Obetydligt brott.  

 
En av förutsättningarna som beskrivs i polislagens 9 § är att brottet skall vara obetydligt för 

att man skall kunna lämna rapporteftergift. Vi ställde frågan till de svarande, om vilka typiska 

omständigheter som de tyckte gjorde brottet obetydligt. 10 personer har dock valt att inte ange 

några typiska omständigheter. En sammanfattning av de resterande 14 svar presenteras här.  

 

Majoriteten av de svarande anger att vissa typer av trafikbrott är obetydliga. Exempel på dessa 

är då någon glömt använda halvljus på bilen under dagskörning eller underlåtit att anbringa ett 

nytt skattemärke på fordonet. Vidare så anses brott som begåtts av glömska, slarv och för 

första gången vara obetydliga. Också de brott där ringa person- och egendomsskada har 

uppstått, ingen lidit men och där värdet av det tillgripna är lågt anses vara typiska 

omständigheter som gör brottet obetydligt enligt de svarande.  

 

5.1.8 Fråga 9, Hur ofta. 
 
Denna fråga behandlar om det finns någon viss typ av förseelse där den enskilde polisen i mer 

än 50 % av fallen lämnar rapporteftergift. Som vi har redovisat i kapitel 4 lämnar majoriteten 

av de svarande från rapporten från RPS rapporteftergift vid trafikbrott/trafikförseelser. Samma 

tendens syns i vår undersökning. Resultatet redovisas nedan. 

Polismyndighet Ja* Nej 

Gävleborg 8 6 

Västmanland 2 3 

Halland 3 2 

Totalt 13 11 
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*(Brott mot lokala ordningsföreskrifter gällande alkohol på allmän plats, Trafikbrott – halvljus/dimljus/fel skattemärke/ej medhavt 

körkort) 

5.1.9 Fråga 10 & 11, Rapporteftergift till polisman.  
 

Dessa två frågor har författarna själva formulerat och är således inget som finns med i 

rapporten från RPS. Enligt FAP 101-2, 2 § så får inte rapporteftergift lämnas till en anställd 

inom polisen. Vi vill med denna fråga skapa oss en uppfattning om polisers attityd gentemot 

just detta. Resultatet blev följande. 

 

Polismyndighet Kan tänka sig* Kan ej tänka sig* Har* Har inte* 

Gävleborg 8 6 2 12 

Västmanland 3 2 1 4 

Halland 1 4 0 5 

Totalt 12 12 3 21 
 

*(Lämna/t Rapporteftergift till en kollega) 

 

Som det klart syns så kan hälften tänka sig att lämna rapporteftergift, men bara 3 har lämnat 

det till en kollega.   

 

5.1.10 Fråga 12, Scenarierna.  
 
Sista frågan i enkätundersökningen är en fråga där de svarande ställs inför tre olika scenarion. 

Scenariona är hämtade ur olika trafiksituationer där det frågas om två polismän, Andersson 

och Bengtsson har lämnat rapporteftergift eller inte i de olika situationerna.  

 

Den första förutsättningen handlar om stopplikt där föraren av en bil inte lyckas stanna vid 

den korsande vägen som är huvudled. Diskussioner förs i patrullbilen och polismännen 

kommer fram till att inte köra ikapp föraren. Frågan som ställdes var om Andersson och 

Bengtson givit föraren rapporteftergift.  

 

Det andra praktikfallet handlar om samma patrull som möter en bil med släckt belysning, 

patrullen blinkar till med helljuset för att få förarens uppmärksamhet. Den felande tänder då 
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ljuset och frågan som ställdes till polismännen vid de tre polismyndigheterna var om detta var 

tillräckligt för att säga att patrullen lämnat rapporteftergift.  

 

Det tredje och sista scenariot handlar om en person som cyklar utan lyse, i detta fall påpekar 

patrullen med Andersson och Bengtsson brottet för cyklisten muntligen, vilket leder till att 

han börjar leda cykeln istället. Som i övriga praktikfall frågades det även här om patrullen 

hade lämnat en korrekt rapporteftergift.  

 

För att se resultatet på fråga 12 från rapporten 1988 se kapitel 4.  

 

I den här frågan har det under arbetets gång förts diskussioner om skillnaden mellan 

nuvarande lagstiftning och de regelverk som gällde när rapporten 1988 skrevs. Det vi kommit 

fram till från den dåvarande FAP 100-2 är att rapporteftergift inte är meddelad om polismän 

inte muntligen underrättat den felande. Skillnaden nu är att det finns vissa undantag där 

rapporteftergift fortfarande anses lämnad trotts att den inte är påkallad muntligen hos den 

felande.  

 

Undantag från skyldigheten att dokumentera och underrätta får göras när intresset av detta 

inte står i rimlig proportion till den insatts som krävs för att genomföra åtgärderna eller det 

annars finns särskilda skäl. (FAP 101-2, 2000)  

 

I tabellen nedan redovisas svarsfrekvensen för dem som anser att patrullen har lämnat 

rapporteftergift i de olika praktikfallen.  

 

Praktikfall Stopplikt (fall 1) Billyse (fall 2) Cykel (fall 3) 

Gävleborg 6 7 6 

Västmanland 4 4 5 

Halland 1 2 4 

Totalt 11 13 15 

Totalt % 46 % 54 % 63 % 
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Sett från de nuvarande bestämmelserna runt institutet rapporteftergift har Andersson och 

Bengtsson lämnat en korrekt rapporteftergift med stöd av undantagen i bestämmelserna i fall 

två och tre. I det första fallet har ingen rapporteftergift lämnats. 

 

En tendens som går att utläsa både från vår undersökning och RPS rapportens undersökning 

är att de svarande poliserna anser att desto större kontakt som tas med den felande desto mer 

rättfärdigat är det att lämna rapporteftergift. I det första fallet sker ingen kontakt alls med 

bilföraren, i det andra fallet sker ett påpekande i form av blinkning av helljuset till bilföraren 

och i det tredje fallet sker ett påpekande muntligen.  

 

De svaranden som har svarat att ingen rapporteftergift lämnats i något av de tre fallen fick en 

följdfråga, vad de ytterligare ansåg krävdes för att man ska kunna lämna rapporteftergift. En 

tendens kan skönjas att de flesta anser att någon form av ytterligare kontakt med den felande 

krävs. Som exempel anges att ett normalt fordonsstopp där man utför en kontroll av både 

föraren samt fordonet bör ske. En person har också svarat att den felandes inställning till 

brottet har betydelse.    
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6. Slutdiskussion 
 

Arbetet heter Rapporteftergift, lagstöd eller känsla och vi har med hjälp av en enkät försökt få 

svar på polisers attityder och kunskap om institutet rapporteftergift. Den första av två 

frågeställningar var att få reda på hur rapporteftergift skall användas, detta utreds i kapitlet 

Institutet rapporteftergift i nutid. Den andra frågeställningen skulle således utröna polisernas 

förhållningssätt mot institutet.  

 

Efter bearbetning av resultatet av enkätundersökningen kan vi konstatera att kunskapen om 

rapporteftergift hos de poliser i yttre tjänst som deltagit i undersökningen är bristfällig. Här 

ser vi ett utbildningsbehov på myndigheterna, precis som RPS rapporten påvisade 1988. Ett 

exempel är att många av de tillfrågade inte vet värdegränsen vid tillgreppsbrott då 

rapporteftergift kan utdelas. Här borde direktiven enligt oss vara tydligare ställda från 

Rikspolisstyrelsen för att motverka oklarheter. 

 

Författarna har diskuterat om det i vissa fall när rapporteftergift inte ges beror på rädsla hos 

poliser att göra fel. Detta anser vi kunna urskilja i de frågor som omfattade givandet eller inte 

givandet av rapporteftergift när egendomsskada och ringa personskada förekommer. I dessa 

fall tror författarna att det är vanligare att det skrivs en anmälan på det inträffade. 

 

Det framkommer att hälften av poliserna kan tänka sig att bryta mot lagstiftningen och ge sina 

egna kollegor rapporteftergift. Vad detta beror på kan vi bara spekulera i, men troligtvis ligger 

det i att man kommer sina arbetskamrater nära i jobbet. Det anses helt enkelt inte vara 

allvarligt att bryta mot bestämmelsen och därför ger man rapporteftergift istället för att 

anmäla.    

 

Vi hoppas att vår undersökning har gett poliserna i de fikarum där ifyllandet av enkäterna 

genomfördes en tankeställare på deras egna kunskaper om institutet rapporteftergift och detta 

i sin tur lett till diskussioner med andra poliser. Är det då lagstöd eller känsla som ligger 

bakom besluten, vår uppfattning är att det är en kombination av de båda och kanske är detta 

det ända sättet för poliser att ge en korrekt rapporteftergift.     
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Bilaga  
 

Enkät rapporteftergift 
 
Syftet med denna enkät är att få en inblick hur rapporteftergift används av poliser i yttre tjänst 
vid myndigheten. Enkäten är utarbetad efter en enkät som genomfördes på uppdrag av 
Rikspolisstyrelsen 1988 och genomförs anonymt. Enkäten är en del i ett fördjupningsarbete 
som genomförs av tre studenter vid Polisutbildningen i Umeå. 

 
Kön  
 

 Man  
 

 Kvinna  
 
1. Hur länge har du arbetat som polis 
 
__________ år  
 
 
2. Var finns bestämmelser om rapporteftergift?  
 

 Rättegångsbalken 
 

 Brottsbalken 
 

 Polislagen 
 

 Polisförordningen 
 

 FAP    
 
 
3. För att du skall kunna ge rapporteftergift:  
 

 Skall den felande erkänna brottet                       
 

 Behöver den felande inte erkänna brottet 
 
4. Om det i samband med brott uppstått egendomsskada, kan du lämna rapporteftergift 
om den skadelidande har förklarat att han inte har några ersättningsanspråk. 
 

 Ja 
 

 Nej                                                   
 
 



 

5. Om det i samband med brott uppstått ringa personskada, kan du lämna 
rapporteftergift under förutsättning att skadeståndsanspråk inte förekommer eller 
parterna är överens om att reglera skadan. 
 

 Ja 
 

 Nej 
 
6. Du har rätt att ge rapporteftergift om? 
 

 Enbart böter ingår i straffskalan för brottet, samt vid snatteri. 
 

 Böter och fängelse ingår i straffskalan 
 

 Enbart fängelse ingår i straffskalan för brottet, men fängelsestraffet är högst två år. 
 
7. För att du skall kunna ge rapporteftergift vid tillgrepp i butik får värdet av det 
tillgripna inte överstiga: 
 

 Ca 20 kr 
 

 Ca 100 kr 
 

 Ca 300 kr 
 

 Annat belopp _______kr 
 

 Värdegränsen mellan stöld och snatteri. 
 

 Ingen beloppsgräns. 
 
8. För att du skall kunna lämna rapporteftergift skall enligt bestämmelserna brottet i 
det enskilda fallet vara obetydligt. 
 
Vilka typiska omständigheter anser du göra ett brott obetydligt?  
 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
9. Finns det någon viss typ av förseelse som där du ofta (mer än 50 % av fallen) ger 
rapporteftergift. 
 

 Ja, vilken/vilka 
 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 
 Nej 

 
10. Kan du tänka dig att lämna rapporteftergift till en kollega? 
 

 Ja  
 

 Nej 
 
11. Har du någon gång lämnat rapporteftergift till en kollega? 
 

 Ja 
 

 Nej  
 
12. Förutsättningar 
 
Polisassistenterna Andersson och Bengtsson fordonspatrullerar i X-stad. Det är mars månad 
och under natten har det snöat något. Väglaget är inte särskilt besvärligt men på vissa ställen 
är det halt. Under dagspasset mellan klockan 08:00 och 16:00 är Andersson förare av 
polisbilen. Under passet händer bland annat följande.  
 

a) Klockan 10:20 ser Andersson och Bengtsson en bil som kör Torsvägen västerut 
fram mot korsningen med Storgatan. För trafik från Torsvägen gäller stopplikt 
före färd ut på Storgatan. I god tid före korsningen tänds bilens högerblinkers. 
Något före korsningen bromsar bilen och får en lätt sladd. Bilen kanar förbi 
stoppskylten och kör sedan vidare med låg hastighet ut på Storgatan utan att 
stanna.  

 
”Vi bryr väl oss inte om att köra ikapp honom”, säger Andersson.  
”Nej, det är ju halt i korsningen och föraren blev tydligen överraskad av halkan”, säger 
Bengtsson. 
”Ja, och det kom ju inga andra bilar”, konstaterar Andersson. 
 
 
 
 
 



 

 
 
Påstående 1 
 
Andersson och Bengtsson har givit föraren av bilen rapporteftergift.  
 

 Ja  
 

 Nej  
 
Om du svarat nej. Vad anser du ytterligare krävs för att polismännen skall kunna lämna 
rapporteftergift?  
 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

b) Klockan 13:00 möter Andersson och Bengtsson på Kanalgatan en bil med släckt 
belysning. Andersson blinkar två gånger med helljuset och föraren av den mötande 
bilen tänder halvljuset. När bilen passerar polisbilen vinkar föraren till Andersson 
och Bengtsson.  

 
”Jag undrar om han glömt ta på sig byxorna också”, säger Bengtsson när de kör vidare. 
 

Påstående 2   

Andersson och Bengtsson har givit föraren av den mötande bilen rapporteftergift 

 
 Ja  

 
 Nej  

 
Om du svarat nej. Vad anser du ytterligare krävs för att polismännen skall kunna lämna 
rapporteftergift?  
 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 



 

Under nattpasset, klockan 24:00 till 08:00, är Bengtsson förare av polisbilen. Bland annat 
följande inträffar.  
 

c) Via radion har Andersson och Bengtsson beordrats till Stortorget för att där ta 
hand om en berusad person. På väg mot torget möter de på Storgatan en cyklist 
med släckt cykellampa. Bengtsson saktar in, vevar ner sidorutan och ropar till 
cyklisten när de passerar honom: ”Tänd lampan eller också går du hem”. 
Andersson som nu vänder sig om, ser att cyklisten hoppar av cykeln och börjar 
leda denna.  

 
Påstående 3 

 

Andersson och Bengtsson har givit cyklisten rapporteftergift 

 
 Ja  

 
 Nej  

 

Om du svarat nej. Vad anser du ytterligare krävs för att polismännen skall kunna lämna 
rapporteftergift?  
 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Tack för din medverkan!  

 

Tommie Hagberg  

Mattias Jansson  

Magnus Nordenfelt 
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