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 Abstract 

Tänk dig att du som nyutexaminerad polis tillsammans med din kollega kallas till 

en butik i stans köpcentra med anledning av ett snatteri. Den förtvivlade 

gärningsmannen är över 18 år och erkänner gärningen på en gång ni kommer 

fram. Hur skulle ni lösa situationen? Kontaktar ni förundersökningsledare för att 

starta en förundersökning? Eller skulle ni använda er av en förenklad utredning 

enligt Rättegångsbalken  23:22§?  

Efter snart fyra terminer på polisutbildningen och med några veckor kvar till 

examen känner vi en viss osäkerhet kring tillämpningen av förenklad utredning 

enligt RB 23:21§ och RB 23:22§. Vi har dessutom fått en allmän uppfattning, om 

att vi inte är ensamma på utbildningen att känna denna osäkerhet kring 

tillämpningen av detta förfarande. 

Vi ställde oss frågan hur många undervisnings tillfällen vi haft i detta ämne och 

kom fram till att det hitintills endast varit en lektion om förenklad utredning. Det 

är enligt vår mening alldeles för lite. Att veta när och hur förfarandet ska 

användas, skulle spara både tid och resurser vilket skulle leda till ett betydligt 

effektivare polisarbete. 

Användningsområdet är väldigt omfattande och användbart för poliser som 

tillbringar sina arbetsdagar till att lösa vardagsbrottslighet. Som exempel kan 

förenklad utredning användas vid: Trafikförseelser, stöld, snatteri, ringa narkotika 

brott, enklare former av misshandel och så vidare. Dessa brott utgör som ni säkert 

förstår en väldigt stor del av vår framtida vardag.  
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1  Inledning 

1.1 Bakgrund 

Bestämmelserna kring förenklad utredning har funnits sedan Rättegångsbalkens 

tillkomst år 1948. Den tar i första hand upp de fall där polismannen ”direkt” på plats 

kan inleda och slutföra utredningen. Förutsättningen för att detta förfarande skall 

kunna användas är bland annat att den förmodade påföljden inte kommer att 

föranleda annat straff än böter, fängelse kan givetvis finnas med i straffskalan men 

är inte brukligt enligt praxis. Det ska vara ett brott som är lätt att utreda och 

gärningsmannen bör ha erkänt brottet.  

Har han inte det skall det föreligga obestridliga uppgifter som exempelvis att 

polisman på plats bevittnat gärningen för att förenklad utredning skall kunna 

tillämpas.  

Även vid användandet av förenklad utredning går det inte att göra avkall på reglerna 

om utredning som finns i RB 23:1§. Bestämmelserna om åtalsplikt påverkas inte 

och utredningen måste vara tillräckligt omfattande för att kunna klargöra skuld och 

påföljdsfrågan. De skillnader som finns mellan förundersökning och förenklad 

utredning kan förklaras med tre punkter . 

• Det finns ingen skyldighet att i den förenklade utredningsformen underrätta 

den misstänkte om brott enligt RB 23:18§. Däremot framgår det av 25§ 

Förundersökningskungörelsen, att i en förenklad utredning skall det tydligt framgå 

den misstänktes ställning till brottet avseende ett erkännande eller ett förnekande. 

Enligt JO bör man dock underrätta den misstänkte om brottsmisstanken enligt RB 

23:18§ och om rätten till försvare enligt 12§ i Fuk, trots att ingen formel delgivning 

behöver göras.11  

• Det ställs inte något krav på att sammanställa något förundersöknings-

protokoll, dokumentationen sker istället enligt reglerna i 24-25§ Fuk. Där framgår 

det bland annat att kortfattade anteckningar må föras istället för protokoll om brottet 

inte kan föranleda annan påföljd än böter samt att förundersökningen är av mindre 

                                                
1 Proposition 2003/04:89 
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omfattning. Dessutom bör det på något sätt dokumenteras den misstänktes ställning 

till brottet. 

• Den misstänkte behöver inte underrättas om rätten att ta del av utredningen 

när den är slutförd enligt RB 23:18§. 

1.2 Syfte 

Vi vill med detta arbete ta reda på i vilken omfattning man använder sig av 

förenklad utredning ute på myndigheterna, och på vilka brott detta förfarande 

används. Om det finns några eventuella problem eller hinder att använda sig av RB 

23:21§ och RB 23:22§?  Ett annat syfte är att beskriva hur en förenklad utredning 

går till och bringa klarhet i hur förfarandet tillämpas.  

1.3  Frågeställningar 

Vi har valt att diskutera enligt följande frågeställningar: Vad är förenklad utredning?  

Känner sig poliser i yttre tjänst säkra på användandet av RB 23:21§ och RB 23:22§? 

Skillnader mellan Västerbotten och Norrbotten avseende användandet av förenklad 

utredning ?  

1.4  Avgränsningar 

I detta arbete har vi valt att avgränsa oss till att beskriva användandet och 

bestämmelserna kring förenklad utredning. Detta arbete är inte tänkt att vara en 

någon lathund för hur själva utredningen går till. För att få svar på våra 

frågeställningar har vi valt att koncentrera oss på hur poliserna i Västerbotten och 

Norrbotten arbetar och tillämpar förfarandet i. 

1.5 Tillvägagångssätt 

Vi har i detta arbete koncentrerat oss på litteraturgranskning rörande förenklad 

utredning. Detta har vi gjort genom att granska lagtexter, propositioner förarbeten, 

Statens offentliga utredningar, -utlåtanden från Justitiekanslern, Rikspolistyrelsens 

författningssamling, samt utlåtanden från Justitieombudsmannnen. Utöver detta har 

vi valt att intervjua utvalda poliser vid polismyndigheten i Västerbotten och 

Norrbotten, samt en åklagare i Umeå. 
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2  Teori och begreppsförklaring 

2.1 Allmänt om förundersökning enligt RB 23:1§ 

I detta kapitel kommer vi först kortfattat beskriva reglerna gällande 

förundersökning. Därefter förklarar vi mer ingående vad skillnaderna är mellan 

förenklad förundersökning enligt RB 23:21§ och förenklad utredning enligt RB 

23:22§.   

I Sverige finns en så kallad förundersökningsplikt. Med det menas att en 

förundersökning skall inledas de så snart det på angivelse eller av annat skäl finns 

anledning att anta att ett brott som hör under allmänt åtal har förövats2. De allra 

flesta utredningar om brott bedrivs idag i form av en förundersökning enligt RB 

23:1§.  

Hur en förundersökning bedrivs och regleras framgår av Rättegångsbalkens 23:e 

kapitel. I detta kapitel beskrivs när en förundersökning ska inledas samt om den 

eventuellt bör läggas ned, exempelvis i brist på bevisning. Det framgår även vem 

som ska leda förundersökningen, det vill säga om det ska vara en polisiär eller 

åklagarledd förundersökning. I Rättegångsbalkens 23:e kapitel beskrivs också hur 

man ska hålla förhör, underrätta om misstanke och underrättelse om genomförd 

utredning. Även hur själva förundersökningen skall dokumenteras framgår i 

kapitlet, det vill säga det som har framkommit i undersökningen.  

De skillnader som finns mellan förundersökning och förenklad utredning kan 

förklaras enligt tre punkter3. 

• Det finns ingen skyldighet att i den förenklade utredningsformen underrätta 

den misstänkte om brott enligt RB 23:18. Däremot framgår det av Fuk 25§ att det i 

en förenklad utredning tydligt skall framgå hur den misstänkte ställer sig till brottet, 

avseende ett erkännande eller ett förnekande. Enligt JO borde man dock underrätta 

den misstänkte om brottsmisstanken enligt RB 23:18 och om rätten till försvare 

enligt 12§ i Fuk, trots att ingen formell delgivning behöver göras.  

                                                
2 SOU 2001:93 
3 Proposition 2003/04:89 
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• Det ställs inte något krav på att sammanställa något förundersöknings-

protokoll, dokumentationen sker istället enligt reglerna i 24-25§ Fuk. Där framgår 

det bland annat att kortfattade anteckningar kan föras istället för protokoll om 

brottet inte kan föranleda annan påföljd än böter samt att förunder-sökningen är av 

mindre omfattning. Dessutom bör på något sätt den misstänktes ställning till brottet 

dokumenteras. 

• Den misstänkte behöver inte underrättas om rätten att ta del av utredningen 

när den är slutförd enligt RB 23:18§. 

2.2 Allmänt om förenklad förundersökning enligt RB 23:21 3 st 

I lagtexten till RB 23:21§ 3st står att i mindre mål får istället för protokoll föras 

kortfattade anteckningar över det väsentliga, som förekommit vid 

förundersökningen. Vid en förenklad utredning enligt RB 23:21§ 3st inleds en 

förundersökning. Här för man kortfattade anteckningar över det väsentliga som 

framkommit under utredningen istället för att upprätta ett 

förundersökningsprotokoll4. 

Anteckningarna som förs behöver inte vara lika omfattande som vid en 

förundersökning enligt RB 23:1§. Detta innebär att den hördes utsaga inte behöver 

återges ordagrant. Inte heller behöver förhöret vara uppläst och godkänt för den 

hörde. Det som däremot måste framgå är platsen för förhöret, tiden och av vem 

förhöret upprättats av. För polismannen ifråga innebär detta att 

förhörsanteckningarna inte behöver sparas, samt att det i en eventuell rättegång blir 

svårare för en försvarare att ifrågasätta förhörsprotokollet.  

Precis som i en förundersökning enligt RB 23:1§ skall man underrätta den 

misstänkte misstanke om brott enligt RB 23:18§ 1st samt rätten till försvarare enligt 

FuK 12§. Delgivning om utredningen bör ske direkt på plats. Kan man inte det 

används förenklad delgivning enligt 3a§ delgivningslagen. (1970:428) 

Vid användandet av förenklad utredning enligt RB 23:21§ 3st finns det möjlighet att 

använda sig av alla straffprocessuella tvångsmedel enligt Rättegångsbalken 24-28 

                                                
4 Fitger, Peter. (2005) Särtryck ur rättegångsbalken. Nordstedta juridik. Stockholm. 
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kap 5. Detta innebär att man exempelvis kan gripa, göra husrannsakan, 

kroppsvisitera och kroppsbesikta en misstänkt. Det här är en stor skillnad mot 

bestämmelserna i RB 23:22§ där endast  beslag enligt Rättegångsbalken 27:1§ kan 

användas.  

2.3 Allmänt om förenklad utredning enligt RB 23:22§ 

I lagtexten till RB 23:22§ står att Förundersökning inte behöver genomföras, om det 

ändå finns tillräckliga skäl för åtal. Det gäller brott som inte kan antas föranleda 

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

andra stycket. Beslag får i dessa fall användas enligt vad som föreskrivs i 

Rättegångsbalkens 27 kapitel 6. 

Av första stycket går det att utläsa att det under vissa förutsättningar inte behövs 

någon förundersökning. Dessa förutsättningar är att det för brottet inte kan följa 

annan påföljd än böter. Fängelse kan ingå i straffskalan men den förväntade 

påföljden ska vara böter. En annan förutsättning för att kunna använda sig av 

förenklad utredning istället för att inleda en förundersökning, är att det föreligger 

tillräckliga skäl för åtal 7. (En bra beskrivning om vad tillräckliga skäl innebär finns 

beskrivet i en tidigare rapport skriven av Robert Ek och Magnus Bäckström Vt 

2006)  

Ett huvudsakligt avsteg från att inleda förundersökning kan göras om den 

misstänkte erkänner gärningen och om det finns möjlighet att beivra gärningen 

genom ett strafföreläggande eller ordningsbot. Förenklad utredning kan också 

användas om den misstänkte förnekar gärningen. Förutsättningen är då att 

polismannen själv bevittnat händelsen, eller att det annars är helt uppenbart felaktigt 

vad den misstänkte säger 8. 

Det man däremot ska vara klar över är att det vid minsta tveksamhet alltid är tillåtet 

att inleda en förundersökning enligt rättegångsbalken 23:1§. Övriga omständigheter 

som gör att förfarandet enligt Rättegångsbalken 23:1§ ska tillämpas är om den 

                                                
5 Brink, Thomas. (2005) Förundersökning. Nordstedts Juridik AB. Stockholm. 
6 Fitger, Peter. (2005) Särtryck ur rättegångsbalken. Nordstedta juridik. Stockholm. 
7 Brink, Thomas. (2005) Förundersökning. Nordstedts Juridik AB. Stockholm. 
8 Fitger, Peter. (2005) Särtryck ur rättegångsbalken. Nordstedta juridik. Stockholm. 
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misstänkte är under 18 år eller om det finns skadeståndskrav som måste utredas 

vidare 9. 

När förenklad utredning används behöver det inte upprättas något 

förundersökningsprotokoll. Vid dokumentationen användes istället kortfattade 

anteckningar enligt det som är föreskrivet i FuK 24§-25§.  

I FuK 24§ framgår det bland annat att kortfattade anteckningar kan föras istället för 

protokoll om det för brottet inte kan föranleda annan på följd än böter, samt om 

förundersökningen är av mindre omfattning. Förhöret som hålls med den misstänkte 

behöver inte återges ordagrant, utan det räcker med en sammanfattning av det 

väsentliga som framkommit. I FuK 25§ framgår det att den misstänktes inställning 

till brottet bör framgå. Det vill säga ett erkännande eller ett förnekande.  

Självklart ska det finnas uppgifter om den misstänkte och om själva händelsen, för 

att gärningsman ska identifieras och gärningen utredas. Dessutom måste det finnas 

tillräckliga uppgifter för att kunna pröva skuld och påföljdsfrågan.   

Inte heller behöver den misstänkte delges någon misstanke om brott, eller rätten att 

ta del av utredningen enligt RB 23:18§. Inte heller finns någon skyldighet att 

upplysa den misstänkte om rätten till försvarare enligt FuK 12§.   

Det viktigaste är trots allt att förfarandet sker rättssäkert. Därför ska en förenklad 

utredning aldrig åsidosätta de allmänna principer som finns till skydd för den 

enskildes rättssäkerhet 10. Därför bör polismannen vid användandet av RB 23:22§ 

delge den misstänkte brottsmisstanke enligt RB 23:18§, samt rätten till försvare 

enligt FuK 12§ trots att detta inte finns reglerat i någon lagtext. 

Som framgår av FAP 404-1 är förenklade utredningar särkilt lämpliga att använda 

vid brott där utredning kan ske direkt på plats. Brotten ska även vara av enkla klart 

iakttagbara och obestridliga avseende händelseförloppet.  

Det ska alltså inte vara några svårigheter att kunna bedöma de objektiva och 

subjektiva rekvisiten för brottet. Som exempel på detta nämner JO olovlig körning 

                                                
9 FAP 404-1. Rikspolisstyrelsen. Om handläggning av brottmål utan förundersökning. 
10 Proposition 2003/04:89. Åtgärder för ett effektivare och snabbare rättsmålsföfarande. 



Rapport nr. 367 

7 

 

och förseelser mot trafikförfattningarna. JO anser således att förenklad utredning 

enligt Rättegångsbalken 23:22§ är mindre lämplig att använda på brottsbalksbrott.  

Detta beror enligt honom på att det vid sådana brott behövs en befattningshavare 

med tillräcklig juridisk kompetens att avgöra tillämpningen av förfarandet enligt 

rättegångsbalken 23:22§.   
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3  Intervjuer 

3.1 Intervju med polisen i Västerbotten Umeå Polisstation 061105 

Vi har intervjuat Ulf och Maria som arbetar som ordningspoliser i Umeå. På frågan 

om hur ofta de använder sig av förenklad utredning så svarar Ulf att det är väldigt 

ovanligt att han använt sig av förenklad utredning och de få gånger han gjort det 

brukar det vara fråga om snatterier. Maria uppger att hon aldrig tillämpat sig av 

bestämmelserna i RB 23:22§, mycket beroende på en bristande utbildning i ämnet. 

Hon efterlyser fler utbildningstimmar på Polishögskolan samt under 

introduktionsveckan för aspiranttjänstgöringen. Ulf kan bara instämma i vad Maria 

berättar om bristande utbildning och  även han för mera utbildning i ämnet. 

På frågan om de har fått någon positiv respons och uppmuntran från 

kriminalavdelningen i att använda sig av förenklad utredning? Säger Ulf och Maria 

att det ibland brukar dyka upp vissa direktiv gällande tillämpningen av förfarandet 

på ringa narkotikabrott enligt Narkotikastrafflagen 1§ 6:e punkten. Ulf säger att han 

tror att kriminalavdelningen skulle uppskatta om ordningspoliserna blir bättre på att 

använda sig av RB 23:21§ och RB 23:22§. Eftersom det skulle frigöra resurser på 

andra avdelningar som då kan ägna sig åt annat än så kallade mängdbrott.  

När frågan om för och nackdelar med förenklad utredning dyker upp svarar Maria 

att hon endast kan se fördelar med att använda den förenklade utredningen, på grund 

av att det skulle effektivisera deras sätt att arbeta. Det enda problem hon kan se med 

det hela är just bristen på kunskap och rutin på förfarandet.  

Ulf som nu arbetat som polis i några års tid menar att det är lätt att forstsätta med att 

skriva RAR anmälningar av gammal vana, och det gör att RB 23:21§ och RB 

23:22§ ofta väljs bort. Trots det upplever Ulf att det ändå är relativt lättarbetat i 

RAR gällande RB 23:21§ och RB 23:22§ eftersom man inte kan slutföra 

utredningen innan allt fyllts i på ett korrekt sätt.  

Med tanke på JO:s uttalande(JO2000/01) om att det inte alltid är så lätt att täcka 

objektiva och subjektiva rekvisit gällande ett snatteri enligt Brottsbalken 8:2§. Vi 

undrade därför vad Maria och Ulf tycker om detta? Svaret på frågan blev att de inte 
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kan se några problem i att klargöra rekvisiten, utan anser snarare att det hela är 

relativt enkelt att utreda.  

Sammanfattningsvis säger Maria att de få gånger som polis blir tillkallade på 

snatterier är när gärningsmannen är under18 år, identiteten inte är fastställd eller när 

den misstänkte förnekar brottet.   

3.2 Intervju med Lars Lindberg, inre befäl i Umeå. Polisstation 061112 

Enligt Lars Lindberg så tillämpas förfarandet enligt Rättegångsbalken 23:22§ till 99 

procent på snatterier i Umeå, resterande procent används på brott mot knivlagen. 

Lars är överlag väldigt positivt inställd till förenklade utredningar och anser att det 

ger myndigheten en total vinst såsom tidsbesparing. Exempelvis säger Lars att en 

utredning enligt RB 23:21§ medför en tidsvinst på ca 70% mot ett normalt 

förfarande enligt RB 23:1§, samt att det frigör resurser och därigenom genererar i 

ekonomisk vinst för myndigheten.  

När patrullen åker ut på ett snatteri tar de alltid kontakt med polisiär 

Förundersökningsledare, för att få vidare direktiv om en RB 23:22§ skall upprättas. 

Ifall det behövs tvångsmedel så inleder man en förundersökning. Han poängterar att 

det är viktigt att patrullen har förståelse varför man gör på detta sätt och att de inte 

själva får fatta beslut om detta på platsen. Det ger myndigheten en extra chans att 

kvalitets säkra beslutsordningen. Vad det gäller snatteriärenden på personer under 

18 år är myndighetens uppfattning väldigt tydlig, att föräldrar skall medverka vid 

förhör. Även om det innebär en viss väntan för patrullen på plats. Detta menar Lars 

är viktigt för både föräldrar och barn ska inse att myndigheten ser väldigt allvarigt 

på brottet.  

Vi ställde frågan om patrullerna brukar få tid att göra klar sina ärenden på platsen 

utan att bli omdirigerade till andra händelser. Enligt Lindberg görs de allra flesta 

snatterierna klart på platsen, han ser inte detta som något större problem.   

När vi ställer frågan om de använde förfarandet enligt Rättegångsbalken 23:21§ på 

ringa narkotikabrott menar Lars att det är svårt att tillämpa på grund av avvaktan på 

analysbesked, som ofta visar fler narkotiska preparat än det som personen blivit 

delgiven misstanke för. Lindberg säger att trots ett eget bruk alltid är ett eget bruk, 
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så ska man enligt JO specificera vad man är misstänkt för och vad själva gärningen 

innefattar. Lars anser tillsammans med JO att det borde vara mer allvarligt att bruka 

både fler och tyngre droger än att vara påverkad av en drog.  

Lars återkommer slutligen till att han är positiv till det förenklade 

utredningsförfarandet för att han upplever att patrullerna ”snäpper upp sig” och ofta 

gör ett bättre jobb. 

3.3 Intervju med åklagare Stina Westman på åklagarkammaren i 

 Umeå 061112  

Vi inleder intervjun med Stina Westman genom att fråga vad hennes personliga 

åsikt om förenklad utredning enligt Rättegångsbalken 23:21§ och RB 23:22§ är? 

Generellt är Stina positiv till förenklade utredningar, dock saknar åklagarkammaren 

i Umeå i dagsläget en gemensam linje gällande tillämpningen.  

Från och med början av december kommer en åklagare som nu är på utbildning att 

bli ansvarig för området förenklade utredningar. Detta kommer enligt Westman 

förhoppningsvis leda till en gemensam rutin på förfarandet enligt RB 23:21§ och 

RB 23:22§. 

De brott som Westman tycker är särskilt lämpliga att använda på förenklade 

utredningar är, solklara trafikbrott som olovlig körning, snatterier, och brott mot 

knivlagen. De brott som är mindre lämpliga att använda Rättegångsbalken 23:21§ 

och RB 23:22§ på är exempelvis vårdslöshet i trafik, på grund av det är svårt att 

täcka upp alla rekvisit. Stina varnar för att använda förenklad utredning på 

exempelvis flera trafikförseelser på grund av att många poliser har lätt för att bara 

fokusera på de grövsta brottet och nöjer sig med ett erkännande på detta. Detta 

medför att den misstänkte bara kan åtalas för ett brott trots att denne gjort sig 

skyldig till fler förseelser. Stina Westman säger skall förenklad utredning användas 

om misstänkt gjort sig skyldig till flera förseelser, ska polismannen se till att få ett 

erkännande på varje brott.    
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3.4 Intervju med polisen i Norrbotten på polisstationen i Piteå 061106  

I Piteå intervjuade vi Ulf Eriksson och Kjell Persson som båda arbetar som 

ungdomspoliser. Intervjun med Kjell och Ulf inleds med ett ärende som slutligen 

leder till att en förenklad utredning enligt RB 23:22§ upprättas. Personen ifråga har 

gjort sig skyldig till brott mot 1§ i lag (1988:254) om förbud beträffande knivar och 

andra farlig föremål. Med tanke på den nyhet som införts i RB 23:22§ om att beslag 

kan användas enligt bestämmelserna i RB 27:1§ och RB 27:4§, medförde att det 

fungerade utmärkt att använda förfarandet vid detta brott. 

Tillbaka på polisstationen fortsätter intervjun med att vi frågar hur vanligt det är att 

de använder sig av förenklad utredning? Ulf svarar att det inte är alltför vanligt med 

tanke på att brotten som kan utredas enligt RB 23:21§ och RB 23:22§ inte är särskilt 

vanligt förekommande. Detta beror på att de jobbar på en mindre ort med låg 

brottslighet. Kjell kan bara instämma med Ulf men tillägger att desto mer de 

använder sig av RB 23:21 och RB 23:22 desto lättare går det.  

Sedan Piteå dansar och ler (Årligt förekommande musikfestival i Piteå.) år 2006 så 

är dock förfarandet av förenklade utredningar prioriterat av myndigheten främst för 

att  få ner antalet ärenden i balansen. (Rikspolisstyrelsens direktiv) En annan 

anledning är givetvis att arbetet underlättas för kriminalavdelningen och frigör 

resurser som kan ägna sig åt andra ärenden än den så kallade vardagsbrottsligheten. 

På fråga vilka typer av brott som de brukar använda sig av förenklade utredningar 

på,  nämner Kjell snatterier och brott mot knivlagen som de vanligast 

förekommande. Kjell nämner även skadegörelse enligt brottsbalken 12:1§ som ett 

exempel där förenklad utredning kan användas, under förutsättning att målsägaren 

är med på plats för att kunna klargöra eventuella skadståndsanspråk.  

På frågan om vilka för och nackdelar de ser i att använda sig av förenklad utredning 

svarar Ulf att han i princip bara kan se fördelar med förfarandet. Detta beroende på 

att det är enkelt och smidigt. Det enda som han kan se som en liten nackdel är att det 

möjligtvis tar lite längre tid att avrapportera. Kjell är av samma åsikt men tillägger 

att en fördel med RB 23:21§ och RB 23:22§ är att de inte belastar balansen.  
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Mot bakgrund av poliserna i Västerbottens mening så frågar vi Ulf och Kjell om de 

fått någon utbildning i förenklad utredning under tiden på polishögskolan eller ute 

på myndigheten? Enligt Ulf så hade man på PHS under en förmiddag försökt lära ut 

förfarandet enligt RB 23:21§ och RB 23:22§, något som verkar leva kvar än idag. 

Vad det gäller utbildning ute på myndigheten så är det något som de båda 

efterfrågar och som de tror är nyckeln till ett mer frekvent användande av 

förenklade utredningar av poliser i Piteå. 

Kjell säger att åklagarna överlag är positivt inställda till förenklade utredningar så 

länge polisen gör dom precis lika bra som en vanlig anmälan och inte utelämnar 

obligatoriska uppgifter som exempelvis: Brottet/ händelsen, Bevismedel, 

Signalement, vittnen och skador. 

3.5 Intervju med narkotikapolis Jonas Skiöld på polisstationen i Piteå 

061106  

För att kunna utröna om hur användbart förenklade utredningar är på narkotika 

brott, främst ringa narkotika brott valde vi att intervjua Jonas Skiöld som har arbetat 

som narkotikapolis i 2 års tid.  

Jonas berättar att chefen för kriminalavdelningen propagerar för att han skall 

använda sig av RB 23:21§ och RB 23:22§ på alla ringa narkotika brott. Den främsta 

anledningen till detta är att det inte ska tillkomma några fler ärenden till balansen 

och kanske inte för att det är speciellt mycket smidigare enligt Jonas.  

Han är själv av den uppfattningen att det inte är effektivare att utreda hans ärenden 

med hjälp av förenklad utredning. Detta beror på att det enda tvångsmedel som kan 

användas i RB 23:22§ är beslag enligt RB 27:1§ vilket vållar vissa problem, såsom 

att det inte får göras några kroppsvisitationer eller kroppsbesiktningar. Detta är  

väsentliga tvångsmedel för att kunna utreda ett ”normalt” narkotikabrott, en annan 

vanlig tvångsåtgärd som förekommer vid dessa brott är husrannsakan enligt RB 

28:1§ som då inte kan användas. 

Enligt Jonas uppstår andra bekymmer med att tillämpa sig av förenklad utredning då 

de väntar på ett analysbesked avseende narkotikapåverkan, detta innebär att det inte 

går snabbare att slutföra utredningen. Av erfarenhet upplever Jonas att de ofta måste 



Rapport nr. 367 

13 

 

hålla kompletterande förhör med den misstänkte, vilket även det medför att ärendet 

inte kan slutföras på en gång. Skiöld avslutar intervjun med att säga att han i 

grunden är positiv till att användandet av förenklad utredning men att det inte skall 

tillämpas om vidare utredning krävs. 

3.6 Telefonntervju med Narkotikapolis Mikael Silini i Boden 061116  

Under intervjun med Jonas Skiöld uppe i Piteå som själv inte använder sig av 

förenklad utredning enligt Rättegångsbalken 23:21§ blev vi tipsade att prata med 

narkotikapolisen i Boden eftersom de bara använder sig av RB 23:21§ vid ringa 

narkotikabrott enligt NSL 1§ 6p. 

Enligt Mikael Silini i Boden som bara arbetar som narkotikapolis använder dom sig 

uteslutande av förenklade utredningar enligt RB 23:21§ vid ringa narkotikabrott 

eget bruk enligt NSL 1§ 6p. Mikael säger att de delger den misstänkte misstanke om 

brott muntligen på plats eftersom brottet inte kommer att föranleda annan påföljd än 

fängelse i högst sex månader. 

Silini upplever inga som helst problem med att fallet kräver vidare utredning i form 

av analysbesked av narkotika i blodet från SKL i Lindköping. Hans åsikt är att det 

inte krävs några kompletterande förhör med den misstänkte om analysbeskedet visar 

spår av annan narkotika än det som framkommit vid kroppsbesiktningen enligt RB 

28:12§ som gjorts på plats. Han menar att det inte spelar någon roll om den 

misstänkte har brukat annan narkotika än vad som framkom vid brottstillfället, det 

innebär att påföljden bara blir eget bruk i alla fall.  

Mikael och hans kollegor är så positivt inställd till att använda förenklad 

förundersökning enligt rättegångsbalken 23:21§ och att de arbetar aktivt för att få ut 

kunskapen om tillämpandet till alla poliser i yttre tjänst. 

På frågan om vad åklagarna tycker om deras tillämpning av förenklad 

förundersökning på ringa narkotika brott, säger Silini att det är väldigt uppskattat 

och flyter på bra utan några invändningar från åklagar kammaren.  
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4  Resultat 

4.1 Resultatsammanfattning 

Efter lagändringarna som gjordes den 1 juli år 2004 avseende förenklad utredning 

går det nu att använda detta förfarande vid brott som har fängelse i straffskalan, 

förutsatt att straffpraxis är böter. Den andra ändringen som gjordes möjliggör 

användandet av beslag enligt RB 27:1§. Detta gör att det idag går väldigt bra att 

tillämpa på de allra flesta vardagsbrott, förutsatt att det inte råder några tvivel 

gällande skuldfrågan i brottet. Exempelvis, snatterier, brott mot knivlagen, 

skadegörelse och trafikbrott.  

Det vi har kommit fram till gällande Rättegångsbalken 23:21§ är att det är en 

förundersökning med något lägre krav på dokumentationen av förhöret. Detta 

innebär att den misstänkte skall delges misstanke om brott enligt RB 23:18§, samt 

rätten till försvare enligt FuK 12§.  

Vad det gäller användandet av förenklad utredning enligt RB 23:22§ så är den 

väldigt bra att tillämpa på brott där ingen vidare utredning krävs. Det vill säga att 

man får den misstänktes erkännande och där målsäganden inte har några 

skadeståndsanspråk som måste utredas. Det handlar alltså om enklare brott där det 

inte ska finnas några som helst svårigheter att klarlägga händelseförloppet. Här är 

det väldigt viktigt att de objektiva och de subjektiva rekvisiten är utredda.  

Till skillnad från RB 23:21§ är det möjligt att använda alla tvångsåtgärder enligt 24-

28 kapitlet mot att i rättegångsbalken 23:22§ bara får nyttja beslag som regleras i 

RB 27:1§.   

Med tanke på JO:s tidigare kritiska uttalande om det överhuvudtaget är lämpligt att 

använda sig av förenklad utredning enligt 23:22§ på Brottsbalksbrott, är det väldigt 

intressant att se hur man idag nästan uteslutande använder sig av RB 23:22§ på 

snatterier.  
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4.2 Diskussion 

Sedan 1948 har det funnits möjlighet för en polisman att på plats inleda och slutföra 

en utredning enligt RB 23:21§ och RB 23:22§, om förutsättningarna finns. Detta 

förfarande är i huvudsak framtaget för att förkorta handläggningstiderna på 

brottsutredningar utan att rättsäkerheten äventyras. De brott som förenklad 

utredning ska kunna tillämpas på är exempelvis Olovlig körning, Stöld, Snatteri, 

enklare former av misshandel och ringa narkotikabrott. De som generellt gäller vid 

tillämpningen av detta förfarande är att gärningen ska vara erkänd och det skall inte 

föranleda annan påföljd än böter. Utredningen ska också slutföras direkt på platsen 

och eventuella  skadeståndsanspråk från målsägande måste vara klargjorda.  

Efter att ha intervjuat personal i yttre tjänst, utredare på kriminalavdelningen och en 

kammaråklagare i Umeå, har vi funnit att RB 23:21§ och RB 23:22§ inte alls 

används i den utsträckning som från början var tanken. Trots att alla personer som 

vi intervjuat är positiva till förfarandet har det visat sig att det används väldigt sällan 

av poliser i yttre tjänst avseende Västerbotten och Norrbotten. Detta beror i stor 

utsträckning på att kunskaperna kring förenklad förundersökning och förenklad 

utredning verkar vara begränsad. Den uppfattningen vi har fått av de personer vi 

talat med är att förfarandet nästan enbart tillämpas på snatterier och några få gånger 

vid brott knivlagen. Till skillnad från de andra vi intervjuat brukar polisen i Boden 

använda förenklad förundersökning enligt RB 23:21§ nästan uteslutande på alla 

ringa narkotikabrott.  

Vad det gäller åklagarkammaren i Umeå saknar de i dagsläget en gemensam linje 

för hur man ska tillämpa förenklad förundersökning och förenklad utredning. Detta 

är något man arbetar med och till årsskiftet kommer en åklagare att jobba 

uteslutande med detta förfarande. 

4.3 Slutsatser och egna förslag 

Slutsatser 

Precis som vad som tidigare framkommit av diskussionen är våra slutsatser att 

förenklad förundersökning och förenklad utredning används i liten utsträckning och 

vid få typer av brott, beroende på osäkerhet och okunskap gällande tillämpandet. De 
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få poliser som verkligen använde sig av förfarandet verkade enligt vår mening vara 

självlärda genom ett brinnande intresse eller att de fått lära sig detta av en kollega. 

Förslag 

För att tillämpningen av förenklad förundersökning och förenklad utredning ska 

kunna användas i den utsträckning som från början var tänkt, anser vi att som en 

första åtgärd bör alla polisstuderande och berörda poliser få en mer omfattande 

utbildning i ämnet. Eftersom kunskapen verkar vara bristfällig både hos 

polisstudenter och många poliser tycker vi att det bästa vore att ge en bättre 

utbildning i ämnet redan på polisutbildningen med en vidareutbildning ute på 

polismyndigheterna. En sådan utbildning skulle kunna integreras i ordinarie 

datautbildning som ingår i polisutbildningen. För att tillämpningen ska kunna öka 

hos poliser i yttre tjänst anser vi att frågan borde väckas på högre instans som 

exempelvis utredningsenheter och berörda befäl. De kan exempelvis försöka att 

prioritera tillämpningen enligt RB 23:21§ och RB 23:22§ vid de obligatoriska 

utsättningarna.     
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