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Sammanfattning 

   Detta är ett arbete som behandlar polisens möjlighet att använda sig av förenklad 

förundersökning och straffprocessuella tvångsmedel enligt Rättegångsbalken 23:22.  

Arbetet är även tänkt att belysa huruvida ett mer frekvent användande av förenklade 

förundersökningar skulle underlätta polisens utredande verksamhet när det rör sig om enklare 

brott så som snatteri eller brott mot knivlagen. Jag har även i detta arbete funderat en del på 

varför förenklade förundersökningar inte används i större utsträckning av svensk polis. Svaret 

blev inte som jag tänkt mig. Jag hade hoppats på att anledningen till att en sådan här 

förhållandevis lätt och bra utredningsmetod inte används, var brist på straffprocessuella 

tvångsmedel i samband med förenklade förundersökningar men resultatet var allvarligare än 

så. Jag har under arbetets gång läst en mängd av uttalanden från bland annat JO 

(Justitieombudsmannen) samt pratat med ett flertal poliser, i både inre och yttre tjänst. Jag har 

vägt in vad alla sagt och skrivit och sedan jämfört deras tankar och uppfattningar med mina 

egna funderingar. Min slutsats blir då att JO haft rätt. Svensk polis har bristfälliga juridiska 

kunskaper som skulle kunna medföra att rättssäkerheten drabbas om man inte är tillräckligt 

försiktig. Det är därför, enligt min uppfattning väldigt viktigt att detta problem belyses och 

åtgärdas så fort som möjligt d.v.s. att bristerna i de juridiska kunskaperna hos dagens svenska 

polis åtgärdas genom vidare utbildning eller liknande där så erfordras. Det finns enligt min 

uppfattning inget tvivel om att om svensk polis i större utsträckning än idag, skulle använda 

sig av förenklade förundersökningar så skulle fler brott klaras upp och i samband med det 

skulle trycket på våra svenska utredningsavdelningar minska. Det i sin tur skulle kunna 

innebära att de får tid till att göra både fler och bättre utredningar. Vilket då skulle kunna 

innebära att en sak som tidigare bedömts vara en risk för rättssäkerheten i Sverige så som 

förenklade förundersökningar. Istället gör att rättssäkerheten förstärks, genom att fler brott 

klaras upp, samt att fler utredningar blir mer noggrant utredda. 
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Inledning 

   Anledning till att jag valt att skriva om detta ämne är att jag efter lång fundering kommit 

fram till att jag vill skriva om något som jag finner intressant och som jag samtidigt vill lära 

mig att behärska på ett så bra sätt som möjligt. 

 

   Jag tror att mitt arbete som polis såväl som polisens arbete i allmänhet kommer att 

underlättas om man som polis lär sig att använda sig av förenklade förundersökningar.  

 

   Det är samtidigt viktigt att polisen ges möjligheten och verktygen till att använda förenklade 

förundersökningar av de som fattar besluten. Sker detta så kan poliserna i yttre tjänst använda 

sig av denna metod oftare, som både sparar polisen arbete och tid för viktigare saker. 

 

Bakgrund 

   Det enda straffprocessuella tvångsmedlet som man kan använda sig av i dagsläget är 

förverkande beslag RB 27:1, tex en kniv vid brott mot knivförbudslagen.  

 

   En grundläggande regel är att tvångsmedel bara får användas under en förundersökning, det 

framgår av RB 23:16. Normalt skall en förundersökning anses vara inledd i samband med att 

tvångsåtgärder används och det i sin tur innebär då att det är omöjligt att genomföra en 

förenklad utredning om man måste till exempel ta ett beslag. 

 

   I en lagändring som trädde i kraft den 1 juli 2004 har därför RB 23:22 tillförts en viktig 

ändring. Där fastslås att beslag enligt RB 27 kapitlet får användas vid förenklad 

förundersökning. Regeringen har i en proposition1 pekat på att tillåtandet av beslag enligt RB 

27 kapitlet i förenklade förundersökningar skulle effektivisera brottsutredningsförfarandet tex 

vid brott mot knivlagen och vid ringa narkotika brott. 

 

   Det är dock viktigt att komma ihåg att reglerna i RB 27 kapitlet inte medger någon 

eftersökning av föremål utan beslag kan bara användas om man påträffat godset och det är 

tillgängligt för beslag. 

 
                                                
1Proposition (2003/04:89 s30) 
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   Det i sin tur betyder att så länge man påträffat en kniv i någons ficka (kroppsvisitation) eller 

om man behöver ta ett urinprov vid ringa narkotika brott (kroppsbesiktning) så kan man i 

dagsläget inte redovisa detta i en förenklad förundersökning utan man måste redovisa det i en 

förundersökning med FU-protokoll och FU-anteckningar. 

 

   En annan sak är att reglerna i RB 27 kap. reglerar att det är förundersökningsledaren som tar 

beslut om beslag och inte enskild polisman. Enskild polisman får bara fatta det beslutet vid 

fara i dröjsmål och då skall han sedan skyndsamt rapportera detta till sin förman för prövning. 
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Syfte 

   Syftet med arbetet är att komma fram till vad man får göra vid förenklade 

förundersökningar jämlikt RB 23:22, vilka straffprocessuella tvångsmedel man kan använda 

och om det skulle underlätta i polisarbetet om vi fick tillgång till några fler straffprocessuella 

tvångsmedel eller om det är bra som det är idag. Arbetet syftar till att utreda varför förenklade 

förundersökningar inte används oftare. 

 

Frågeställningar 

  1. Har vi alla möjligheter vi behöver för att använda oss av förenklad förundersökning i 

dagsläget eller skulle det vara lättare om vi kunde använda oss av fler straffprocessuella 

tvångsmedel?  

   2. Vad beror det på att poliser i yttre tjänst inte använder förenklad förundersökning oftare? 

   3. Skulle det innebära att polisens arbete blir lättare eller mer tungrott om vi får större 

möjligheter att använda oss av förenklad förundersökning? 

 

Tillvägagångssätt 

   Jag ska börja med att läsa in mig på lagstiftningen runt förenklade förundersökningar i 

Rättegångsbalken 23:22 samt förarbetena till lagstiftningen. Jag planerar att läsa JO´s 

yttranden runt ämnet. Jag kommer även att läsa eventuella relevanta FAP´ar för att se vad det 

finns för direktiv där. Sen tänker jag läsa eventuell litteratur som jag finner som behandlar 

ämnet förenklade förundersökningar samt litteratur som behandlar lagtexten i kommentar 

form.  Jag ska söka efter lagtexten och lagstiftning runt ämnet både i lagboken och på 

www.rattsbanken.se samt på eventuella andra sidor som kan ha text som behandlar ämnet. 

  

 

   Jag tänker även försöka få kontakt med poliser i yttre och inre tjänst för att höra deras 

åsikter om förenklad förundersökning och deras möjligheter till att använda detta på deras 

arbetsplats. 
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   Jag planerar även att under min SAU i Strömstad prata med poliserna där om hur det ser ut 

hos dem och hur de använder förenklad förundersökning där. 

Intervjuerna med poliserna kommer att bli lite olika utifrån vem jag pratar med, men de 

kommer alla försöka svara på samma frågor.  

 

1. Deras syn på möjligheten till att använda förenklad FU i deras jobb. 

2. Deras åsikter om förenklad FU, är det bra eller dåligt? 

3. Vad är bra med förenklad FU och vad kan göra det bättre? 

 

   Jag kommer sedan försöka att sammanfatta resultatet av intervjuerna till en text som jag 

kommer att ställa mot JO´s, JK´s samt mina egna åsikter om ämnet. Utifrån det tror jag att jag 

kommer att kunna komma fram till flera slutsatser. Jag ska försöka få fram hur man ser på 

ämnet, förenklad FU hos polisen och jag ska försöka komma fram till vad man skulle vilja ha 

för fler möjligheter för att använda förenklad FU oftare, om man nu vill använda det oftare.  

 

Arbetets gång 

   Jag har under arbetets gång läst in massor av information men utbudet har varit begränsat 

och ibland svårfunnet. Jag har läst ett antal olika JO uttalanden för att söka dennes åsikt i 

ämnet. Jag har även sökt efter JK´s uttalanden men har inte funnit något uttalande som berört 

förenklade förundersökningar enligt RB 23:22. Jag har dessutom sökt efter föreskrifter och 

allmänna råd från Rikspolisstyrelsen och läst de jag funnit som behandlat förenklade 

förundersökningar och förenklade utredningsförfaranden. 

 

   Jag har lagt ner stor tid till att söka information som jag ansett relevant till arbetet och jag 

har läst mycket som jag sållat bort som O-relevant. Jag har utöver det pratat med massor av 

människor både poliser och andra med kunskaper om förenklade förundersökningar för att 

försöka sätta mig in i vad ämnet är och hur folk ser på det ute på myndigheterna. 
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Teori 

   Dagens lydelse av rättegångsbalkens 23 kapitel 22§  

 

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 någon annan 

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

första eller andra stycket. Beslag får i dessa fall användas 

enligt vad som föreskrivs i 27 kap. 

 

Vill åklagaren utvidga väckt åtal, får det ske, utan att 

förundersökning enligt detta kapitel ägt rum. Lag (2004:504).2 

 

 

   RB 23:22 kom till för att man ville försöka få bukt med de långa handläggningstiderna av 

brottsutredningar inom polisen. Avsikten var främst att poliser i yttre tjänst själva skall kunna 

göra klart så mycket så det räcker för att åklagaren skall kunna utfärda ett strafföreläggande. 

Möjligheten att använda sig av förenklad förundersökning är främst riktad mot vardagsbrott 

så som snatteri där gärningsmannen är över 18 år och vid mindre brott så som brott mot 

knivlagen. 

 

   Det är viktigt att det rör sig om en erkänd gärning som inte kan antas föranleda någon annan 

påföljd än böter och gärningsmannen måste vara över 18 år och identifierad. Är 

gärningsmannen yngre eller om man t.ex. måste använda sig av en kroppsvisitation för att ta 

tillbaka stulet gods, så kan man i nuläget inte använda sig av förenklad förundersökning3 . Det 

enda straffprocessuella tvångsmedlet som tillåts är beslag enligt rättegångsbalkens 27 kap i 

samband med förenklad förundersökning. 

 

 

                                                
2 Sveriges Lagar 2006, 10:e upplagan. Thompson Fakta, Rättegångsbalken 23:22. 
3 FAP 404-1 Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd. 
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   Paragrafen beskriver hur man kan och får göra klart ett ärende på plats utan att inleda en 

förundersökning om ärendet inte kan antas föranleda någon annan påföljd än böter. Den säger  

även att man kan använda sig av bestämmelserna i rättegångsbalkens 27 kap. angående beslag 

i samband med utredningsförfarandet.  

 

   I Sverige idag används denna möjlighet till förenklad utredning i väldigt olika utsträckning. 

Det är stor skillnad mellan olika polismyndigheter och det finns till och med skillnader mellan 

olika närpolisområden i samma polismyndighet.  

 

   Rent praktiskt går det till så att en t.ex. butikskontrollant griper en snattare och kontaktar då 

genast polis som prövar gripandet. När polisen är på plats skall de om förutsättningarna 

tillåter försöka göra klart så mycket som möjligt. Är det så att snattaren lämnar tillbaka det 

stulna godset och erkänner eller det ändå finns tillräckliga skäl för åtal kan poliserna göra 

klart ärendet på plats. Polisen måste kunna säkerställa identiteten på den som gripits och 

butiken får inte ha några ersättningsyrkanden som måste utredas. Är det så att det på någon 

punkt inte går att utreda eller att det finns några frågetecken i ärendet skall poliserna istället 

inleda en vanlig förundersökning om snatteri. Beslutet fattas av en polisiär 

förundersökningsledare men kan också vara delegerat till t.ex. ett yttre befäl. 

 

   Rikspolisstyrelsen har gett ut en föreskrift4 där det fram går att om en polisman ingriper mot 

ett brott eller annars kommer till platsen för ett brott eller tar upp en anmälan om brott skall 

göra en bedömning om huruvida förundersökning bör inledas eller om brottet kan utredas utan 

en formell förundersökning. Om brottet kan antas föranleda böter och utredningen kan 

färdigställas direkt på platsen, skall detta ske, om förutsättningarna är i övrigt är uppfyllda 

enligt RB 23:22. Därefter anges i Rikspolisstyrelsens allmänna råd exempel på vad som 

normalt bör medföra att en formell förundersökning inleds. Exempel på detta kan vara att den 

misstänkte är under 18 år, att den misstänktes inställning i skuldfrågan är oklar, att det av 

någon annan anledning behövs ytterligare utredning eller om det finns skadeståndskrav som 

behöver utredas. 5 6 

 
                                                
4 Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om handläggningen av brottsmål utan förundersökning.  
   FAP 404-1 
5 Justitieombudsmannen, diarienummer: 4614-1999, utredning enligt RB 23:22 (sid5).  
6 Peter Fitger, Särtryck ur Rättegångsbalken. Kommentarerna till RB 23:22.  
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   Det finns i lagtexten i RB 23:22 ytterligare svårigheter som behöver redas ut. Det står i 

lagtexten att: Förundersökning enligt detta kapitel behöver inte genomföras, om det ändå 

finns tillräckliga skäl för åtal. Vad tillräckliga skäl för åtal innebär har en tidigare termin på 

polishögskolan förklarat på ett mycket bra sätt och jag citerar därför dem.  

 

Tillräckliga skäl för åtal 

   ” En av förutsättningarna för att underlåta att inleda en förundersökning och 
istället genomföra en utredning enligt 23:22 RB är att det ändå finns tillräckliga 
skäl för åtal. Begreppet tillräckliga skäl förekommer annars i kommentaren till 
20:6 RB7 som ger uttryck åt principen om så kallad absolut åtalsplikt, med 
andra ord, åklagarens skyldighet att väcka åtal. Om tillräckliga skäl innebär ett 
högre beviskrav än sannolika skäl är en tolkningsfråga. En tolkning som Bring 
företräder, är att man vid prövningen av tillräckliga skäl måste relatera 
bevisningen till det beviskrav som gäller i processen.8 Vad tillräckliga skäl 
handlar om är huruvida åklagaren i rättegångsprocessen kan ställa brottet utom 
rimligt tvivel. Då duger inte en hög grad av sannolikhet. Bevisfrågan måste 
istället rikta in sig på om det finns omständigheter som kan skapa ett rimligt 
tvivel eller inte. Med detta menas att tillräckliga skäl räknas som en högre nivå 
av beviskrav jämfört med sannolika skäl. Tillräckliga skäl är den högsta 
bevisnivån innan frågan avgörs i domstol. Prövningen av tillräckliga skäl har en 
prognoskaraktär, dvs. värderingen handlar om huruvida bevisen kommer att 
räcka vid en rättegång för att erhålla en fällande dom. Därför måste en 
bevisbedömning av om tillräckliga skäl föreligger innehålla en bedömning av 
utredningens omfattning och tillförlitlighet liksom en bedömning av alternativa 
förklaringar. 
 
   I prövningen ligger också att det inte får föreligga några formella åtalshinder 
som till exempel åtalspreskription, straffomyndighet eller bristande angivelse. 
I SOU 2001:93 så hävdas det att det finns begränsningar i förfarandet enligt 23 
kap. 22 § RB. Dessa begränsningar leder till att förenklade utredningar används 
i relativt liten utsträckning. SOU utredningen pekar på att det skall finnas 
tillräckliga skäl för åtal i praktiken innebär en begränsning i tillämpningen av 
23 kap. 22 § RB utredningar. 
 
   SOU utredningens anmärkning är värd att notera därför att den pekar på en 
företeelse som en polisman måste känna till: Förenklade utredningar får 
tillämpas då det endast kan bli fråga om enkla och lättutredda ärenden där 

                                                
7 Fitger, Peter. (2005) Särtryck ur Rättegångsbalken. Norstedts Juridik. Stockholm. 
 
8 Bring, Thomas (2005) Förundersökning. Norstedts Juridik AB. Stockholm 
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utredningen omedelbart och med enkla åtgärder kan göras klart direkt på 
platsen för polisens ingripande innan förundersökning inletts. Kravet på 
tillräckliga skäl för åtal ställer därför krav på polismannen att kunna bedöma 
 
om ärendet han ställs inför är enkelt och om det kommer att bli lätt att utreda 
för att till slut utmynna i tillräckliga skäl för åtal. Ärenden som till synes kan 
framstå som lättutredda och som förefaller ha tillräckliga skäl till åtal som till 
exempel erkända snatterier kan inte påstås vara uppenbara att utreda med 23 
kap. 22 § RB.”9 
 
 
 

Slut citat. 

                                                
9 Rapportnummer 302, Problematisering av det förenklade utredningsförfarandet 
Robert Ek, Magnus Bäckström, VT06 PHS Umeå. 
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Dokumentationen av RB 23:22 

   Dokumentationen av en förenklad förundersökning skrivs in i polisens RAR system 

(Rationell anmälningsrutin) som är polisens data system där alla anmälningar skrivs in. I RAR 

finns det finns en speciell avdelning för denna typen av dokumentation.  

 

   En förenklad förundersökning skall dokumenteras så att det går att följa upp den i efterhand 

och se vad som gjorts i ärendet och när. Detta skall göras så att rättsäkerheten bevaras på ett 

så bra sätt som möjligt. JO har särskilt tryckt på detta i sitt uttalande om förenklad 

brottsutredning10. 

 

   Efter att polismannen skrivit in anmälan i RAR systemet kontrollerar en 

förundersökningsledare anmälan innan den skickas vidare till åklagarkammaren för 

utfärdande av strafföreläggande.  

   En viktig sak att komma ihåg när polisens förundersökningsledare granskar den förenklade 

förundersökningen är att han kontrollerar om den misstänkte förekommer i någon annan 

pågående utredning hos polisen som rör samma typ av brott eller i polisens misstankeregister. 

Åklagaren får nämligen inte åtala i alla ärenden om det finns andra öppna misstankar som kan 

påverka straffpåföljden. Risken finns att om polisens förundersökningsledare missar att 

kontrollera detta blir den förenklade förundersökningen liggande hos åklagaren vilket då är 

direkt motsatt mot syftet med den förenklade förundersökningen.  

 

   Det är viktigt att komma ihåg att anteckna all personalia, även om man handlägger ärendet 

som en förenklad förundersökning. Man bör ta reda på telefon och mobilnummer och adress 

för att lättare kunna kontakta personen om utredningen övergår till att bli en vanlig 

förundersökning.  

                                                
10 Delbetänkandet (SOU 2001:93) snabbare lagföring 2 – Förenklad förundersökning. 
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Polisen  

   Jag har under min praktiktid i Strömstad pratat med inre befäl både från Strömstad, 

Trollhättan, Dingle och Sotenäs. De sista två är mindre närpolisområden och de första två är 

lite större myndigheter, samtliga polisområdena ligger i V:a Götaland men är ändå mycket 

olika både sett till befolkningsmängd och till mängden brott som de har att ta hand om. 

   

   I Strömstad uppgav inre befälet att de inte har så många ärenden som de kan använda sig av 

förenklad utredning på. Han tänkte då främst på snatterier och brott mot knivlagen. Men han 

sa även att det förekommer sådana brott och då kan det vara lite ringrostigt med den 

förenklade utredningen och det kan då medföra att poliserna hellre använder sig av vanlig 

förundersökning. 

 

   Inre befälet som jag pratade med från Trollhättan jobbade som vikarierande inre befäl i 

Strömstad för tillfället men han hade lång erfarenhet från Trollhättan och han berättade att där 

använder de sig av förenklade utredningar enligt RB 23:22 i mycket stor utsträckning och han 

berättade även att poliserna i yttre tjänst kände sig bekväma i att använda sig av detta 

eftersom de i Trollhättan med jämna mellanrum vidareutbildar och fräschar upp kunskaperna i 

ämnet. Han berättade även att de har en hel del brott av den typen som de kan använda sig av 

den förenklade förundersökningen på vilket medför att poliserna nästan dagligen får chansen 

till att använda sig av sina kunskaper. 

 

   När jag pratade med cheferna för närpolisstationerna i Tanum och Sotenäs svarade de i stort 

sett samma sak. De hade inte så många brott som de kunde använda sig av det förenklade 

förundersökningsförfarandet på. Men de svarade att de försöker om det dyker upp sådana 

brott att använda sig av förenklad förundersökning i så stor utsträckning som möjligt för att 

spara på sina personalresurser som redan har mycket att göra.  

 

   De tyckte dock att möjligheten till förenklad förundersökning enligt rättegångsbalken 23:22 

var mycket bra eftersom den syftar till att göra klart brottsutredning så snart som det går och 

därigenom får de tid till de andra utredningarna.  
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JO 

   Om man i stället nu tittar till vad JO tycker om möjligheten för polisen att använda sig av 

förenklade förundersökningar har han upprepade gånger uttryckt att han inser att det behövs 

åtgärder för att underlätta polisens utredningsarbete. Han anser som många andra att 

handläggningstiderna hos polisen är för långa i brottsmål. Han har emellertid uttryckt sin oro 

för att rättsäkerheten riskeras om polisen får större möjligheter till att själva besluta om 

utredningsförfarandet i vissa brott, då han menar på att de juridiska kunskaperna inom polisen 

många gånger har lämnat betydligt mer att önska.  

 

   Nedan följer ett utklipp från ett delbetänkande av JO rörande snabbare lagföring av 

snatteribrott. (SOU 2002:44) 

 

   Ett utdrag ur texten som behandlar hur det tidigare har diskuteras om man skall införa 

snatteribrott i ordningsbots systemet och JO´s syn på det. 

 

 
Som en anledning till att föra in snatteribrottet i ordningsbotssystemet anför beredningen att poliser i 

dag har en god utbildning i bl.a. straffrätt. Beredningen hänvisar i detta sammanhang till den 

polisutbildning som nu bedrivs av Polishögskolan i samarbete med Uppsala universitet. Jag vill inte 

ifrågasätta denna utbildnings kvalitet. Det kan däremot konstateras att det inte inom de närmaste åren 

kommer att finnas särskilt många poliser som har genomgått den nya akademiska utbildningen. Man bör 

enligt min mening vid sina överväganden i den här behandlade frågan utgå från den kunskapsnivå i 

rättsliga frågor som i dag gäller och under ett icke obetydligt antal år framåt kan antas komma att gälla i 

fråga om den stora majoriteten polismän. Jag har såväl i enskilda tillsynsärenden avseende polisen som 

vid mina under de senaste åren genomförda inspektioner av polisens brottsutredande verksamhet stött 

på allvarliga kunskapsbrister på det rättsliga området 
 

Slut utdrag 

    
   JO har även uttalat sig om polisens användning av förenklad utredning i samband med 
butikssnatterier så här: 
 
”Det finns, enligt min uppfattning, i själva 

verket goda skäl att diskutera frågan om detta utredningsförfarande över 

huvudtaget bör användas i fråga om butikssnatteri. För att man ska kunna ta 
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ställning till om ett stöldbrott har förekommit är det nödvändigt att utreda dels 

om det i objektivt hänseende har förekommit något som kan kvalificeras som ett 

olovligt tillgrepp, dels om den misstänkte har haft uppsåt att tillägna sig det 

tillgripna. Den omständigheten att ett stöldbrott är att bedöma som ringa och 

till följd därav skall betecknas som snatteri innebär inte att det rättsliga 

problem som man möter vid utredningen är mindre än vid ett brott som avser 

egendom av större värde eller som av något annat skäl är att bedöma som 

stöld. Utredningen av butikstillgrepp är i själva verket förenat med särskilda 

svårigheter såvitt avser bedömningen av så väl det objektiva som det subjektiva 

rekvisitet. Man kan här särskilt 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 är förutsatt som ett i praktiken nödvändigt led i 

inköpet av varan. Det är först när varan förs förbi en viss punkt, t ex kassan 

eller skilda gränsen i ett varuhus, som tillgreppet övergår till att bli olovligt. Så vitt gäller 

snatteribrottet tillkommer att försök till snatteri är straffritt. Detta 

förhållande ger upphov till särskilda svårigheter i rättsligt hänseende, eftersom 

gränsdragningen mellan stöld och snatteri inte bestäms av enbart det 

tillgripnas värde utan också av andra omständigheter av mångskiftande slag. 

De nu nämnda omständigheterna är ägnade att försvåra också bedömningen av 

om det subjektiva rekvisitet för straffansvar, tillägnelseuppsåt, är uppfyllt. 

Erfarenheter 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 

tillägnelseuppsåt inte kunnat styrkas.”11 

 
 
 

                                                
11 JO 2000/01. ”Snattefonen” -- polisens användning av förenklad utredning vid butikssnatterier. 
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Resultat 

   Under mitt arbete med RB 23:22 har resultatet skiftat fram och tillbaka men till slut 

resulterade det i något som inte är så konstigt, men som jag inte hade förväntat mig. 

JO´s oro för rättssäkerheten i Sverige grundat på om polisen får ökade möjligheter till att 

använda sig av förenklade brottsutredningar kan ha en poäng. 

 

   Jag har under mitt arbete med förenklade förundersökningar pratat med en del poliser i både 

inre och yttre tjänst på några olika polisstationer och lärare på polishögskolan. Jag har 

dessutom pratat med elever på polishögskolan och alla är på samma spår. Det är för lite 

utbildning runt förenklade förundersökningar på polishögskolan men även sen när man är klar 

och arbetar som polis så är det för få tillfällen till vidareutbildning och uppfräschning av 

kunskaperna, så många känner sig osäkra på att använda sig av en RB 23:22. Ett tydligt bevis 

på det är Trollhättan där de regelbundet utbildar sig och fräschar upp kunskaperna runt 

förenklade utredningar och de kan då i mycket större grad använda sig av förenklade 

förundersökningar i samband med t.ex. snatterier. 

 

   JO anser att polisens juridiska kunskaper ibland kan lämna mer att önska12 och jag har under 

detta arbete insett att i detta fall så stämmer det. Både poliser i yttre och inre tjänst har idag 

mycket dåliga kunskaper om sina möjligheter till att använda sig av förenklad 

förundersökning. Det spelar ingen större roll om de är nyexaminerade eller har jobbat några 

år. Det är ju kanske främst de i yttre tjänst som får tillfällen att använda sig av förenklade 

förundersökningar, men de ska samtidigt få beslut av sina inre befäl, i fråga om inledande av 

förundersökning och i frågor runt beslag.  

 

   Polisens pappershantering är också något som jag utrett i det här arbetet och jag har kommit 

fram till att om poliserna i yttre tjänst idag hade bättre kunskaper om förenklade 

förundersökningar så att de vågade använda sig av det oftare, skulle antalet förundersökningar 

minska dramatiskt. Detta skulle spara både tid och arbete åt alla poliser som idag arbetar med 

utredningar av vardagsbrott så som snatteri. Så länge som polisen bara använder sig av 

förenklade förundersökningar ibland, kommer de aldrig kunna skapa sig rutiner och då är det  

 

 
                                                
12 JO 2000/01. (s.164)  ”Snattefonen” -- polisens användning av förenklad utredning vid butikssnatterier. 
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lätt att de glömmer något. I dessa fall får åklagaren ändå inleda en förundersökning för att 

inhämta den information som polisen glömt att fråga om eller inhämta på annat sätt. 

 

   Jag vill ändå hävda att arbetet visat på var felet ligger och då kan vi, om vi vill rätta till 

problemet och minska pappershögarna. Vi kan sedan därigenom minska utredningstiderna vid 

denna typ av brott. Det skulle innebära att polisens arbete blir mer lättöverskådligt och JO och 

alla som anser att polisens utredningstider är för långa vid dessa ändå ganska enkla brott 

skulle nog bli mer nöjda. 

 

   Arbetet har även visat att polisen nog har de straffprocessuella tvångsmedlen som de 

behöver när det rör sig om förenklade förundersökningar.  

 

   Det hade kanske inte skadat om de kunde använda sig av kroppsvisitation i de fallen där en 

snattare inte ger tillbaka vad denne stulit. Det är mycket möjligt att snattaren skulle erkänna 

och brottet skulle kunna utredas klart på plats om polisen kunde kroppsvisitera personen när 

de kommer till platsen men samtidigt är de enligt detta arbete, som det ser ut idag inte där 

problemet ligger. Arbetet visar på att poliser i yttre tjänst inte anser sig ha kunskapen fullt ut 

om förenklade förundersökningar och därför använder de sig sparsamt av dem.  

 

   Resultatet av arbetet blir således att polisen i stor utsträckning idag har de möjligheter de 

behöver för att kunna använda sig av förenklad förundersökning enligt RB 23:22.  

Det är de teoretiska kunskaperna hos poliserna och hos deras befäl som gör att man inte 

använder sig av möjligheten då man är osäker på vad det är och hur man tillämpar förenklad 

förundersökning. 

    

    Den tredje frågan som arbetet syftade till att undersöka var ju om polisens arbete skulle bli 

mer lättjobbat eller mer tungrott om man använder sig av fler förenklade förundersökningar. 

Här blev resultatet, att det förmodligen skulle bli både mer lätt jobbat och man skulle spara 

mycket tid. Det skulle förmodligen vara så att man får en övergångsperiod med flera 

förenklade förundersökningar som fått övergå till vanlig förundersökning, om man börjar 

använda sig i större utsträckning av förenklade förundersökningar. Men för alla förenklade 

förundersökningar som blir riktiga, sparar polisen lite arbete och lite tid. 
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Kritisk granskning av resultatet 

   Jag har under mitt arbete pratat med flera olika polisstationer och med poliser från olika 

ställen i landet men de flesta har varit från V:a Götaland. Det är möjligt att resultatet hade 

varit aningen annorlunda om jag pratat med poliser från en större variation av 

polismyndigheter och från fler ställen i landet.  

 

   Resultatet i arbetet visar på att det är brister i de juridiska kunskaperna hos poliser i yttre 

tjänst som gör att de använder sig av förenklade förundersökningar i något begränsad 

utsträckning, men är det hela sanningen? Kan det inte vara så att poliserna följer de direktiv 

som de fått på sin lokala station och att poliserna bara följer de rutinerna de har där?  

 

   Kan man veta att pappersarbetet hos polisens utredande avdelningar skulle minska om man i 

större utsträckning använder sig av förenklade förundersökningar? Skulle det inte då kunna 

vara så att poliserna får fler, andra uppgifter att utföra, så att arbetsbelastningen blir i stort sett 

den samma som tidigare? 

 

   Kroppsvisitation är något som man skulle kunna använda sig av vid förenklade 

förundersökningar om det vore tillåtet i lagen. Man får ju i nuläget visitera den misstänkte för 

att söka identitets handlingar och farliga föremål i enlighet med polislagen 19§ 

(skyddsvisitation). Vad ska polisen göra om de under en visitation efter legitimation enligt 

PL19 2p. finner stöldgodset? Som det är nu måste de inleda en vanlig förundersökning, 

eftersom de fann stöldgodset i samband med ett straffprocessuellt tvångsmedel. Kanske är det 

så att de ändå använder sig av den förenklade utredningen efter att ha funnit stöldgodset i 

samband med en kroppsvisitation enligt PL 19 2p och i och med det så är rättsäkerheten åter i 

fokus eftersom då poliserna inte helt följer lagen? Kroppsvisitation är kanske något som 

behövs i lagtexten i RB 23:22, för att undvika denna situation. Men det är ändå som arbetet 

visat på, först efter att polisen fått bättre utbildning runt förenklade förundersökningar som 

straffprocessuella tvångsmedel som kroppsvisitationen kommer behövas.  
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Resultatsammanfattning 

   Problemet med förenklade förundersökningar idag, är inte att poliser i yttre tjänst saknar 

några straffprocessuella tvångsmedel. Det är istället så att de behöver mer utbildning runt 

användandet av förenklade förundersökningar. Det syftar inte till utbildningen på 

polishögskolan, utan de behöver även få tillfällen till vidareutbildning och uppfräschning av 

kunskaperna ute på myndigheterna. 

 

   Pappersarbetet hos polisens utredare skulle minska detta eftersom det skulle produceras 

färre förundersökningsprotokoll. Det i sin tur skulle då kunna medföra att utredarnas jobb blir 

mer lättöverskådligt och att de då inte får ärenden som blir liggande hos dem. 

Pappershanteringen hos personalen i yttre tjänst skulle också minska eftersom tiden för 

avrapportering skulle minska. De behöver inte skriva så mycket mer efter att de gjort klart 

ärendet på plats. 

 

   Kroppsvisitation som straffprocessuellt tvångsmedel skulle vara bra och skulle underlätta 

polisens arbete när de använder sig av förenklade förundersökningar. Men det är sekundärt till 

den utbildning som behövs för att höja polisernas juridiska kompetens runt förenklad 

förundersökning.
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Diskussion 

   Jag hade när jag påbörjade detta arbete en tro om att anledningen till att en så bra sak som, 

en förenklad förundersökning inte används måste bero på att poliser i yttre tjänst inte har alla 

de verktyg de behöver.  

 

   Jag trodde att det kunde vara så att de saknade vissa straffprocessuella tvångsmedel som 

kroppsvisitation, husrannsakan och husrannsakan i bil för att kunna använda sig av förenklade 

förundersökningar men så är inte fallet.  

 

   Jag trodde att om poliserna kunde använda sig av förenklade förundersökningar i större 

utsträckning så skulle trycket på polisens utredande resurser minska drastiskt och de skulle få 

mer tid till att utreda de brott de har mer noggrant.  

Genom detta skulle då polisens arbete bli både mer effektivt och mer rättssäkert. 

 

   Det har nu visat sig att JO har rätt på en punkt. Svensk polis har i vissa fall bristfälliga 

kunskaper på den juridiska sidan.  

 

   Anledning att polisen i så liten utsträckning använder sig av förenklade förundersökningar 

är att de inte vet riktigt vad en förenklad förundersökning är och hur den skall dokumenteras 

så de väljer att göra som de alltid gjort och utreder även enkla brott som snatteri och brott mot 

knivlagen med en vanlig förundersökning.  

 

   Detta medför då att när de skrivit in en anmälan måste en polisiär förundersökningsledare 

granska anmälan och sen skickas den upp på polisens utredningsavdelning där den handläggs 

av en utredare som då måste försöka få tag i personen för att hålla något eventuellt förhör och 

sen måste utredaren slutdelge den misstänkte som kan vara mycket svår att få tag på.  

 

   Detta medför att handläggningen av ett så enkelt brott som snatteri kan ta mycket lång tid, 

istället för att polisen som kommer till butiken där brottet begåtts gör klart allt på plats och 

sen är det ur världen för den misstänkte. Den misstänkte får ett strafföreläggande på posten. 
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   Skulle det inte kunna vara så att om man satsar på att utbilda polispersonalen i yttre tjänst på 

förenklade förundersökningar enligt RB 23:22 så skulle man kunna lösa många fler brott? 

Brott som man annars inte haft tid med och brott som man annars hade behövt prioritera bort. 

 

   Man kunde kanske satsa på att utveckla det gamla systemet RAR, där man dokumenterar 

förenklade förundersökningar enligt RB 23:22 och genom det arbetet skulle man kunna belysa 

eventuella svårigheter med dokumentationen så att fler förenklade förundersökningar går hela 

vägen till åklagaren och resulterar i ett strafföreläggande.  

 

   I dags läget måste ju en förenklad förundersökning där något missats eller blivit felaktigt 

göras om till en vanlig förundersökning för att man sedan skall kunna göra färdigt 

förundersökningen.  

 

   Det är ju inte så svårt egentligen, kom bara ihåg: 

 

 Det skall röra sig om ett brott som bara kan antas föranleda böter. 

 Det skall vara ett erkänt brott. (Det skall finnas skäl för åtal) 

 Det får inte föreligga några ersättningsyrkanden. (Som måste utredas) 

 Gärningsmannen måste vara identifierad och över 18 år. 

 Beslag får tas och då med stöd av 27 kapitlet Rättegångsbalken. 

 Dagsbotsuppgifter 

 Det skall röra sig om ett solklart fall där det inte finns några frågetecken. Finns 

frågetecken så skall det skrivas en anmälan och utredas som en vanlig 

förundersökning. 
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Bilaga 

 En fingerad 23:22 anmälan angående ett snatteri. 
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