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SAMMANFATTNING

Efter idé av Karl Holm, myndighetsjurist och enhetschef för juridik och 

säkerhetsenheten, har hans uppslag förverkligats med denna uppsats. 

Polismyndigheten i Södermanlands län, polisområde norr Eskilstuna och Strängnäs, 

var intresserade av en undersökning om hur de tillämpar förenklad brottsutredning 

och kortfattade anteckningar. Inom ramen för uppsatsen har två undersökningar 

företagits för två skilda brottskategorier ringa narkotikabrott, eget bruk samt 

snatteri. Resultaten var nedslående eftersom de förenklade förfarandena inte alls 

användes i den utsträckning som lagstiftaren möjliggjort eller regeringen 

eftersträvat. Uppsatsen redogör för den rättsliga regleringen avseende 

förundersökning, kortfattade anteckningar samt förenklad brottsutredning. Vidare 

så belyses förfarandena i de rättsregler och principer fastlagda till skydd för 

rättsäkerheten på området. De positiva effekterna av användandet av förenklat 

förfarande har av flera instanser bedömts överväga de tänkbara och få negativa 

konsekvenser gällande rättsäkerheten.
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FÖRKORTNINGAR

BrB Brottsbalken

BRÅ Brottsförebyggande rådet

Dur Två Datoriserad utredningsrutin Tvångsmedel

FAP Föreskrifter och Allmänna Råd för Polisväsendet 

FL Förvaltningslagen

FN Förenta Nationerna

FUK Förundersökningskungörelsen 

HD Högsta domstolen

JK Justitiekanslern 

JO Justitieombudsmannen eller dennes ämbetsberättelse

LUL Lag med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare

NJA Nytt Juridiskt Arkiv

NTU Nationella trygghetsundersökningen

PL Polislag

Prop. Proposition

RAR Rationell AnmälansRutin

RB Rättegångsbalken

RF Regeringsformen

RO Riksdagsordningen

RPS Rikspolisstyrelsen

RPSFS Rikspolisstyrelsens författningssamling

RÅ Riksåklagaren/Regeringsrättens årsbok

SekrL Sekretesslagen

SOU Statens offentliga utredningar 

SPAR Statens PersonAdressRegister
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I. INLEDNING

Brottsligheten och otryggheten som följer i dess kölvatten är ett problem som ständigt 

uppmärksammas och allt högre krav ställs på rättsväsendets förmåga att motverka dessa 

problem.1 Den svenska polisen har under åren kritiserats hårt i media för att inte synas tillräckligt

och därmed inte fullgöra sitt uppdrag:

”Som ett led i samhällets verksamhet för att främja rättvisa och trygghet 

skall polisens arbete syfta till att upprätthålla allmän ordning och säkerhet 

samt att i övrigt tillförsäkra allmänheten skydd och annan hjälp.”2

Medborgarnas upplevelse av trygghet är beroende av hur väl polisen kan visa sig upprätthålla

allmän ordning och säkerhet. Enligt nationella trygghetsundersökningen (NTU) är det många 

som är oroade över brottsligheten i samhället, fyra av fem personer känner oro över situationen.

Kvinnor och äldre oroar sig mer än andra.3

Ett sätt att skapa trygghet är att vara synlig på gator och torg. En av orsakerna till problemet med 

bristande närvaro ute bland medborgarna anses bland annat vara att det administrativa arbetet, till 

exempel rapportering, håller den uniformerade polisen upptagen inomhus. För att underlätta 

arbetet finns det i lagstiftningen visst utrymme för förenklat förfarande, vid rapportering och 

utredning, att tillgå under brottsutredningen. Den viktiga frågan som då måste ställas och 

besvaras blir, används de resurssparande teknikerna så som de ämnats?      

I. I SYFTE

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur den rättsliga regleringen vid förundersökning 

avseende, kortfattade förundersökningsanteckningar och förenklad brottsutredning ser ut. Vidare 

kommer en undersökning att genomföras för att se om och hur polisen i Södermanlands län

(polisområde norr, Eskilstuna och Strängnäs) tillämpar lagens underlättande konstruktion 

konkret. Genom att granska polisens metodval vid utredning av brott, ämnar uppsatsen att 

uppskatta hur många av undersökningens fall som har haft legitima förutsättningar att utredas 

med förenklad rapportering eller brottsutredning. I hur många fall utnyttjas möjligheten 

lagstiftningen erbjuder? I de fall legitim förutsättning finns men inte används, vad beror det på? 

Kan användandet påverka rättsäkerheten?      

                                                          
1 Brå. Nationella trygghetsundersökning. Publikationsnummer: 978-91-85664-87-0, rapport 2008:3. s 5
2 PL (1984:387) 1 §
3 Brå. Nationella trygghetsundersökning. Publikationsnummer: 978-91-85664-87-0, rapport 2008:3. s 90
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I. II PROBLEMFORMULERING

Hur ser den rättsliga regleringen ut när det gäller förundersökning avseende, kortfattade 

förundersökningsanteckningar och förenklad brottsutredning i rättegångsbalkens (RB) 23 kapitel? 

Hur tillämpar polismyndigheten i Södermanlands län (polisområde norr, Eskilstuna och 

Strängnäs) denna lagliga möjlighet till förenklad rapportering och brottsutredning? Påverkas 

rättsäkerheten av användandet av förenklad rapportering och brottsutredning?   

I. III AVGRÄNSNING

Denna uppsats lägger fokus på förenklad brottsutredning och rapportering enligt RB 23:21-22 § 

§. Uppsatsen ämnar inte vara en fullständig redogörelse för hela förundersökningsförfarandet i 

RB 23 kapitel. En översiktlig genomgång är dock nödvändig för att kunna behandla det för 

uppsatsen väsentliga. Inom ramen för undersökningen kommer endast brotten ringa 

narkotikabrott, eget bruk, samt snatteri att undersökas. De undersökta fallen är 

upptagna/anmälda under för varje brottsform specifik tidsperiod. Alla anmälningar under de 

valda tidsperioderna att tillgå kommer att undersökas. Endast ärenden upptagna i polisområde 

norr, Eskilstuna och Strängnäs, kommer att studeras i undersökningen. 

I. IV METOD & MATERIAL

För studierna i kapitel II – VI så har generell rättsdogmatisk metod använts, d v s studier har 

skett av konvention, grundlag, lagar, förordningar, andra föreskrifter, förarbeten, rättsfall och 

doktrin. Utöver rättskällorna har artiklar och webbsidor studerats. För undersökningen i VII

kapitlet har en kvantitativ metod, med en induktiv ansats använts. Urvalet är totalt ur en fast 

tidsperiod och avgränsat i förhållande till ett geografiskt område. 
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II. STRAFFPROCESSRÄTTENS BESTÅNDSDELAR

Översikten tydliggör kompetensfördelning samt när den infaller.4

II. I BEGÅNGET BROTT

Finns det anledning att anta att ett brott som hör under allmänt åtal begåtts skall polisman, då 

han får kännedom om brottet, så snart som möjligt lämna rapport till sin förman.5 En 

ingångsanmälan upprättas och därefter fattas beslut om huruvida förundersökning skall inledas.6

Beroende av brottets art och andra omständigheter kan brottet leda till följande resultat. 

II. II RAPPORTEFTERGIFT

Är brottet med hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet obetydligt och det är uppenbart 

att brottet inte skulle motivera annan påföljd än böter (enligt RB 20:7 §) får polisman lämna 

rapporteftergift, PL 9 § 2 st. Rapporteftergift kan inte lämnas efter att en förundersökning 

inletts.7 Rapporteftergift vinner aldrig laga kraft och har ingen rättskraft. Polismyndighet eller

åklagare kan inleda en förundersökning eller förenklad brottsutredning, oberoende om 

rapporteftergift tidigare meddelats för brottet.8

II. III ORDNINGSBOT

Ordningsbot utfärdas av polis och får bara användas på brott som erkänts och där påföljden är 

penningböter. Föreläggandet skall innehålla en beskrivning av förseelsen och aktuell påföljd. 

Åklagaren kan väcka åtal om strafföreläggandet eller ordningsboten inte godkänns.9

II. IV FÖRUNDERSÖKNING 

Förundersökning skall normalt inledas av polis eller åklagare i de fall det på grund av angivelse 

eller av annat skäl kan antas att ett brott som hör under allmänt åtal begåtts, RB 23:1 §. Gränsen 

                                                          
4 BRÅ Rapport 2007:20, s 15
5 PL 9 §
6 Danielsson, Stig. 2007. s 29
7 FAP 101-2 s 2
8 A a s 4
9 Carlson, Per och Persson, Mikael. 2004. s 65
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för att inleda en förundersökning har satts lågt, det måste ändå i någon utsträckning finnas en 

definierad misstanke om ett konkret brott. Misstanken kan vara diffus och gärningsmannen 

behöver inte vara känd.10

II. V FÖRENKLAD BROTTSUTREDNING

Förenklad brottsutredning kan istället för förundersökning företas om det finns tillräckliga skäl 

för åtal och det gäller ett brott som inte kan antas föranleda någon annan påföljd än böter, RB 

23:22 §. Polisman beslutar självständigt om utredning, förundersökningsledare beslutar emellertid 

om utredningen skall övergå till förundersökning. Har brottet andra påföljder än böter i 

straffskalan bör åklagare och inte polisman besluta om förundersökning skall underlåtas.11

II. VI SÄRSKILD ÅTALSPRÖVNING

I vissa fall krävs att åklagaren har tillstånd från regering eller myndighet för att få driva ett åtal. I 

andra fall skall åklagaren pröva om åtalet är påkallat ur allmän synpunkt eller av särskilda skäl är 

påkallat från allmän synpunkt, det kan t ex röra sig om brott med lågt straffvärde.12

II. VII ÅTALSUNDERLÅTELSE

Kan användas om det handlar om ett brott som inte kan antas motivera annan påföljd än böter 

och gärningen i det enskilda fallet förefaller vara mindre straffvärd. Om något väsentligt allmänt 

eller enskilt intresse åsidosätts får åtal inte underlåtas.13

II. VIII STRAFFÖRELÄGGANDE

Åklagare utfärdar strafföreläggande som kan tillämpas på alla brott där svårare straff än böter inte 

stadgas. Eller om det är uppenbart att rätten skulle döma till villkorlig dom. Föreläggandet skickas 

av åklagaren till den misstänkte, det skall bl a innehålla gärningsbeskrivning och den påföljd som 

åklagaren tycker är lämplig. Den misstänkte tar sedan ställning till om han skall godkänna 

föreläggandet eller inte. Godkänner han föreläggandet undertecknar han det och genom 

godkännandet erkänner han gärningen och godtar påföljden. Godkänt strafföreläggande har 

samma innebörd som en laga kraft vunnen dom. 14

II. IX BESLUT OM ÅTAL

Åtal väcks och brottet prövas av domstol.

                                                          
10 Prop. 1994/95:23 s 76
11 Bring, Thomas och Diesen, Christian. 2005. s 223 ff
12 Carlson, Per och Persson, Mikael. 2004. s 64 ff
13 A st
14 A st
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III. FÖRUNDERSÖKNING

III. I RÄTTSLIG REGLERING

Merparten av den rättsliga regleringen för brottsutredande verksamhet återfinns i RB 23 kapitel. 

Användningen av tvångsmedel regleras däremot i RB 24-28 kapitel. Den knapphändiga 

regleringen förklaras bl a av att den historiskt bygger på traditionen att myndigheter själva skall 

kunna utforma bestämmelser för sin egen verksamhet. I förundersökningskungörelsen (FUK) 

finns kompletterande verkställighetsföreskrifter. Flertalet av bestämmelserna i den omfattande 

RB är gemensamma för hela det straffprocessuella förfarande. Förundersökningsförfarandet 

regleras även i diverse speciallagar15 som inte finns med i RB, bl a polislagen (PL), lagen med 

särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare (LUL), lagen om målsägandebiträde samt lag om 

hemlig kameraövervakning osv.16 Förutom denna reglering har även de centrala ämbetsverken, 

Rikspolisstyrelsen (RPS) och riksåklagaren (RÅ) utfärdat allmänna råd och föreskrifter för 

verksamhetens bedrivande.17 Det brottsutredande arbetet kräver inte som domstolsprocessen 

strikta förfaranderegler. Domstolsprocessen måste, för att uppfylla rättssäkerhetskraven, 

kännetecknas av förutsebarhet och formell ordning. Förundersökningen däremot, som har ett 

förberedande syfte, måste av effektivitetsskäl präglas av flexibilitet.18

III. II FÖRUNDERSÖKNINGS FÖRFARANDET

Förundersökning skall inledas i de fall det på grund av angivelse eller av annat skäl kan antas att 

ett brott som hör under allmänt åtal19 begåtts, RB 23:1 §. I bestämmelsen finns ett undantag från 

den absoluta åtalsplikten, i det fall det är uppenbart att brottet inte går att utreda behöver 

förundersökning inte inledas. Då skall underlaget för avskrivning ”uppenbart att brottet inte går 

att utreda” anges i rationell anmälansrutin (RAR) menyn.20

Oberoende av hur brottet kommit till polisens vetskap skall det upprättas en ingångsanmälan.

Upptagningen av anmälan måste ske med stor omsorg och noggrannhet.21 Gränsen för att inleda

en förundersökning har satts lågt, det måste emellertid i någon utsträckning finnas en definierad

misstanke om ett konkret brott. Misstanken kan vara diffus och gärningsmannen behöver inte 

vara känd. I de fall det finns anledning att anta att brott begåtts skall en förundersökning normalt

                                                          
15 Speciallag t ex LUL (lex specialis) har företräde framför RB:s bestämmelser (lex generalis) se LUL 1 §.
16 Bring, Thomas och Diesen, Christian. 2005. s 49 ff
17 A a s 35
18 SOU 2001:93 s 89
19 Huvudregeln är att det föreligger absolut åtalsplikt för brott som ligger under allmänt åtal. (Danielsson, Stig. 
2007. s 11)
20 Danielsson, Stig. 2007. s 31 ff
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inledas.22 Det är antingen polis eller åklagare som inleder en förundersökning. Ett beslut att 

inleda en förundersökning skall dokumenteras. Det sker genom att en anteckning görs i akten, 

vanligtvis genom att beslutet att inleda förundersökning förs in i RAR och arkiv. Brott kan 

avrapporteras på annat sätt t ex genom att en annan handling påförs beslutet, lämpligen direkt på 

grundhandlingen.23 I vissa andra fall behöver förundersökning inte inledas, detta enligt RB 23:4 a, 

22 § §.

Förundersökning inleds normalt i ett spaningsskede och övergår i ett utredningsskede, då det kan 

anses föreligga underlag för att anta att viss person är skäligen misstänkt för ett brott. Emellanåt

kan förundersökning börja på utredningsstadiet t ex då någon tas på bar gärning.24

Förundersökningen skall utreda om brott begåtts, vem som skäligen kan misstänkas för brottet 

och om det föreligger tillräckliga skäl för åtal. Förundersökningen skall bedrivas på ett sådant sätt 

att bevisningen vid huvudförhandlingen kan förebringas i ett sammanhang, RB 23:2 §.

Förundersökningsledaren har ansvar för förundersökningens helhet, förundersökningsledaren

skall ansvara för att utredningen sköts effektivt och den enskildes rättsintresse beaktas.25

Åklagaren skall ta över ledningen av förundersökningen i de fall den påbörjats av polismyndighet 

och saken inte är av enkelt slag samt så snart någon skäligen kan misstänkas för brottet, eller när 

det är påkallat av särskilda skäl t ex att den misstänkte är frihetsberövad. Misstankegraden skälig 

misstanke föreligger när det finns konkreta, objektivt baserade omständigheter som med inte 

alltför liten styrka tyder på att den misstänkte gjort sig skyldig till gärningen.26 Polisen sköter det

praktiska arbetet med förhör o s v även när åklagaren har tagit över ledningen av 

förundersökningen.27 I de fall förundersökning inte har inletts, kan polisman i en så kallad 

primärutredning hålla förhör och vidta andra för utredningen betydande utredningsåtgärder, om 

åtgärden inte kan skjutas upp utan olägenhet, RB 23:3 §.

Förundersökning skall bedrivas objektivt, de omständigheter som talar mot den misstänkte skall 

likväl som de som talar för beaktas. Även bevis som är till den misstänktes förmån skall bevaras. 

En förundersökning bör bedrivas så att ingen i onödan utsätts för misstanke, kostnad eller 

olägenhet. Den bör även företas så snabbt som förhållandena tillåter. När det inte längre finns

anledning att fullfölja förundersökningen, skall den läggas ned, RB 23:4 §. Då förundersökningen 

                                                                                                                                                                                    
21 Danielsson, Stig. 2007. s 29
22 Prop. 1994/95:23 kap 7.5
23 Danielsson, Stig. 2007. s 33
24 Fitger, Peter 2002. s 23:3 
25 Danielsson, Stig. 2007. s 34
26 A a s 77
27 Carlson, Per och Persson, Mikael. 2004.  s 60
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kommit så långt att någon skäligen misstänks för brottet är förundersökningsledaren skyldig att 

självmant, då den misstänkte hörs, informera om misstanken och den misstänktes rätt till en 

offentlig försvarare och den målsägandes rätt till målsägandebiträde, RB 23:5 §.28

Under förundersökningen får förhör hållas med den som antas kunna lämna information av 

betydelse för utredningen, RB 23:6 §. I RB 23:7-9 § § anges de tvångsmedel som kan tillgås för att 

genomföra ett förhör och i RB 23:10-11 § § stipuleras vem som får närvara och vem som får 

ställa frågor till den hörde. Förbud mot otillbörliga metoder återfinns i RB 23:12 §. Ytterligare 

reglering av förhör samt bevis återfinns i RB 23:13, 15 § §. Sekretess gäller alla uppgifter som 

hänför sig till utredningen t ex så är förhör som hålls under en förundersökning inte offentliga.29

Angående sakkunnig och skriftligt bevis återfinns regleringen i RB 23:14 §. Vidare kan det vara 

viktigt att beakta att den misstänkte inte är skyldig att yttra sig och att det heller inte är straffbart

för honom att ljuga.30

Om det kan ske utan att skada utredningen, har den misstänkte och hans försvarare rätt att 

kontinuerlig ta del av vad som har förekommit vid undersökningen. Den misstänkte och hans 

försvarare har rätt att begära att utredningen skall kompletteras, RB 23:18 §. Vid 

förundersökningen skall protokoll föras över det som är av vikt för utredningen. I mindre mål får 

i stället för protokoll föras kortfattade anteckningar över det av betydelse som förekommit vid 

förundersökningen, RB 23:21 §. När förundersökningen avslutas skall beslut meddelas om åtal 

skall väckas, RB 23:20 §.

III. III KRAV PÅ DOKUMENTATION

RB 23:21 §

”Vid förundersökningen skall protokoll föras över vad därvid förekommit av betydelse för 
utredningen.
Sedan en utsaga av en misstänkt eller någon annan har upptecknats skall utsagan läsas upp 
eller tillfälle på annat sätt ges den som har hörts att granska uppteckningen. Han skall också 
tillfrågas om han har något att invända mot innehållet. Uppteckning och granskning skall 
ske innan förhöret avslutas eller, om förhöret är särskilt omfattande eller behandlar 
komplicerade sakförhållanden, så snart som möjligt därefter. En invändning som inte 
medför någon ändring skall antecknas. Efter granskningen får uppteckningen inte ändras. 
Har utsagan först efter granskningen antecknats i protokollet, skall uppteckningen biläggas 
handlingarna…
… Så snart åtal beslutats, har den misstänkte eller hans försvarare rätt att på begäran få en 
avskrift av protokoll eller anteckningar från förundersökningen. Har offentlig försvarare 
förordnats för den misstänkte, skall en avskrift utan särskild begäran lämnas eller sändas till 
försvararen. ”

                                                          
28 JO 1989/90 s 60
29 SekrL 5:1 §
30 Carlson, Per och Persson, Mikael. 2004.  s 60
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RB 23:21 § kompletteras av en omfattande detaljreglering i FUK 20-25 § §. Det skall av 

förundersökningsprotokollet framgå vem som är undersökningsledare, vem som har varit 

förhörsledare och vem som har sammanställt protokollet. Vid sammanställningen av protokollet 

skall det anges när det sker, FUK 20 §.  När förundersökning pågår förs protokoll på flera olika 

blanketter t ex anmälan, förhör, tvångsåtgärder, läkarintyg mm. Dessa handlingar sammanställs 

när utredningen är klar till ett sammanhängande förundersökningsprotokoll. 

Förundersökningsprotokoll skall ordnas så att det ger en trogen bild över vad som kommit fram 

under utredningen.31

Vad det gäller vittnet så skall särskilt uppmärksammas vittnets förutsättningar att iaktta eller 

bedöma det som vittnet hörts om samt uppgift om övriga förhållanden av betydelse för att kunna 

bedöma vittnets tillförlitlighet, FUK 21 §.

Om polisman under förundersökning frågar eller samtalar med någon som antas kunna lämna 

uppgifter av betydelse för utredningen och samtalet berör sakfrågan, skall det betraktas som 

förhör och faller då under protokollplikten.32 En utsaga bör återges så likt som möjligt med det 

talade ordet, FUK 22 §. 

Protokollet över förundersökningen skall slutligt avfattas innan åklagaren fattar beslut om åtal.

Förundersökningsprotokoll skall så snart som möjlig slutgiltigt färdigställas. I de fall det är 

lämpligt bör protokollet sättas upp efter hand som förundersökningen fortgår, FUK 23 §.

III. IV HINDER MOT EFFEKTIV FÖRUNDERSÖKNING

Genom omfattande kontakter med poliser och åklagare har det tidigare konstaterats att det som i 

allra högsta grad hindrar effektiviteten under förundersökningsförfarandet är dels skyldigheten att 

dokumentera, dels underrättelseskyldigheten, om rätten för misstänkta att ta del av utredningen 

innan åtal beslutas.33

DOKUMENTATIONSSKYLDIGHETEN 

Det är framför allt dokumentationen av förhörsutsagor som upplevs ta för mycket tid i anspråk 

och upplevs ofta som ett obefogat arbets- och tidskrävande moment.34

                                                          
31 Prop. 1994/95:23 s 83
32 Danielsson, Stig. 2007. s 56
33 SOU 2001:93 s 16
34 A a s 108 ff
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UNDERRÄTTELSESKYLDIGHET

Åtal får inte beslutas förrän den misstänkte och hans försvarare har underrättats och fått skäligt 

rådrum t ex för att begära komplettering av utredningen. Denna skyldighet upplevs även den från 

polis- och åklagarhåll ibland som onödigt arbets- och tidskrävande. Trots att bestämmelserna 

tillåter olika metoder för underrättelse, har det visat sig att skyldigheten ger upphov till dröjsmål. 

En misstänkt kan hålla sig undan och på så sätt fördröja lagföringen genom att uppge en felaktig 

bostadsadress eller genom att inte meddela ny adress. Polisen får då lägga ner merarbete på att få 

tag i den misstänkte för slutdelgivning innan ärendet kan redovisas till åklagare.35

En naturlig konsekvens blir att dessa ärenden har en tendens att bli liggande utan åtgärd under 

längre tid. Under liggtiden kan det bli nödvändigt att byta handläggare inom polismyndigheten.

Effektivitetshinder uppstår t ex då den ingripande polismannen har färdigställt utredningen på 

plats och en utredningsman behöver överta ärendet bara för att kunna slutdelge den misstänkte 

eller bevaka en bestämd tidsfrist för eventuell erinran eller för en begäran om komplettering. Det 

faktum att ett ärende byter handläggare medför i sig risk för onödig liggtid. Ofta finns det 

anledning för den nye handläggaren att själv sätta sig in i ärendet och granska om de åtgärder han 

tycker är motiverade har vidtagits.36

Utgångspunkt måste självklart vara att samhället inte skall använda mer resurser för en 

brottsutredning än vad det enskilda fallet kräver. Om brottsutredningar kan genomföras i ett 

förenklat förfarande, frigörs resurser vilka kan användas för att utreda fler brott. En ytterligare

positiv effekt är att utredning i förenklad form i regel kan antas gå snabbare än en 

förundersökning, vilket kan medföra att genomströmnings tiden kan förkortas.37

                                                          
35 SOU 2001:93 s 108 ff
36 A  st
37 A  st
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IV. KORTFATTADE ANTECKNINGAR

RB 23:21 § st 3 
”I mindre mål får i stället för protokoll föras kortfattade anteckningar över det väsentliga, 
som förekommit vid förundersökningen.”

FUK 24 § 
”Kortfattade anteckningar må föras i stället för protokoll, om det brott, som 
förundersökningen avser, kan antagas ej föranleda annan påföljd än böter samt 
förundersökningen är av mindre omfattning.
Om anteckningar som nu sägs gäller vad beträffande protokoll är stadgat, där det är 
tillämpligt; dock att utsaga av person som hörts vid förundersökningen ej behöver 
återgivas annorlunda än som en av förhörsledaren lämnad redogörelse för utsagans 
väsentliga innehåll. Redogörelsen behöver ej vara granskad av den hörde.”

IV. I FÖRHÖR

Förhören utgör ofta grunden för utredningen och resultaten av förhören är för det mesta 

avgörande för om utredningen skall fortsätta eller avslutas. Då utredningen är färdig är det många 

gånger förhörsutsagorna som är avgörande för åklagarens åtalsbeslut. I rätten tjänar 

förhörsutsagorna som underlag bl a för förhör och under vissa förutsättningar kan de tjäna som 

bevis. Det är därför viktigt att dokumentationen av en förhörsutsaga är korrekt. Hur noggrann 

redovisningen av förhörsutsagan bör vara beror bl a på brottets svårighetsgrad och skuldfrågans 

juridiska komplexitet. Är gärningen erkänd eller om skuldfrågan är uppenbar kan redovisningen 

oftast begränsas. Förnekas brottet emellertid och utredningen är komplicerad finns det inte lika 

mycket utrymme att göra begränsningar.38 Förhör som ingår i förundersökning har normalt inget 

bevisvärde, eftersom muntlighets- och omedelbarhetsprincipen är huvudregeln vid 

huvudförhandling, det finns dock undantag. Undantagen finns i RB 35:14, 36:16 och 46:6 st 3 § §, 

en under förhör upptagen berättelse kan åberopas som bevis i rättegång.39

IV. II RAPPORTERING 

 Den viktigaste skillnaden mellan förundersökningsprotokoll och förundersöknings 

anteckningar är att den hördes berättelse inte behöver återges med samma noggrannhet 

som krävs i ett förundersökningsprotokoll. Förhörsledaren behöver bara återge 

berättelsen med egna ord och sedan sammanfatta det viktigaste som sagts. Den som hörts 

behöver varken granska eller godkänna sammandraget av förhöret. 

 I rapporteringen skall det framgå om den misstänkte erkänner eller förnekar gärningen.40

                                                          
38 SOU 2001:93 s 124
39 Danielsson, Stig. 2005. s 77 ff
40 Bring, Thomas och Diesen, Christian. 2005. s 462
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 Bestämmelserna, att den som är skäligen misstänkt skall delges misstanken41 och 

underrättas om rätten till försvarare42 o s v, som gäller för förundersökningsprotokoll 

gäller även för förundersökningsanteckning.43

IV. III SKÄL MOT KORTFATTADE ANTECKNINGAR

För komplicerade fall bör utsikterna att begränsa redovisningen under utredningen inte vara 

möjlig. Misstänkt skall inte undanhållas uppgifter som kan vara av betydelse för försvaret och 

åklagaren måste ha tillgång till det material som är nödvändigt för åtalsprövningen. Om den 

misstänkte förnekar brottet och utredningen är komplicerad kan det många gånger vara svårt att 

under utredningens gång bedöma vilka uppgifter som är väsentliga. I dessa fall finns mindre 

utrymme för att begränsa redovisningen under förundersökningen.44

IV. IV EFFEKTIVITET

Effektivitetsvinsten och förenklingen utgörs av att något formellt protokoll inte behöver 

upprättas.45 Möjligheten att i en formell förundersökning begränsa dokumentationen i bötesfall, 

när förundersökningen är av mindre omfattning genom att föra kortfattade anteckningar, 

används mycket begränsat i praktiken. Tillämpningen skiljer sig åt i landet. En förklaring till 

skillnaden i tillämpning kan vara utbildning. Effektivitetsvinsterna vid tillämpning av kortfattade 

anteckningar är inte lika stora som vid förenklad brottsutredning.46 På polisutbildningen i Umeå 

stiftar aspiranterna under andra terminen bekantskap med bestämmelserna i RB 23:21 och 23:22 

§ §, vilka emellertid inte ingår i examinationen. Syftet anges vara att skapa insikt i möjligheten att 

genomföra denna typ av utredningar.47 En möjlig fingervisning om vilken vikt man lägger vid 

tillämpningen?

IV. V STATISTIK 2007

Förenklade redovisningar till åklagare med förundersökningsanteckning har ökat något (+ 2 %). 

Ärenden med brott mot övrig specialstraffrättslig författning har ökat med 27 %, trots det har 

förenklade redovisningar totalt (inklusive 23:22 §) minskat för denna brottskategori. Det är istället 

ärenden med trafikbrott och butikstillgrepp som står för ökningen av användandet av RB 23:21 

och 23:22 § §.48

                                                          
41 RB 23:18 st 1 p 1 §
42 FUK 12 §
43 Danielsson, Stig. 2005. s 80
44 Prop. 1994/95:23 kap 7.5
45 Prop. 2003/04:89 s 26.
46 SOU 2001:93 s 118
47 Umeå Universitet, Studieguide HT 2007 ”Polisens datasystem” Polisutbildningen, s 2.
48 Polisens årsredovisning 2007 s 38
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V. FÖRENKLAD BROTTSUTREDNING

Bestämmelsen om förenklad brottsutredning enligt RB 23:22 § har funnits ända sedan RB trädde 

i kraft år 1948.49 Trots att den funnits i 60 år saknas det i RB närmare bestämmelser om hur en 

förenklad brottsutredning skall handläggas. Föreskrifter om dokumentation finns i 24 och 25 § §

FUK och i FAP 404-1 ges föreskrifter samt allmänna råd om hur förenklad brottsutredning skall 

tillämpas. I övrigt gäller bestämmelserna om förundersökning analogt. Bristen på utförlig 

reglering skapar osäkerhet som bl a leder till att förundersökningar genomförs i onödan då det 

inte är motiverat.50 Polisman beslutar självständigt om utredning, förundersökningsledare

beslutar emellertid om utredningen skall övergå till förundersökning. Har brottet andra påföljder 

än böter i straffskalan bör åklagare och inte polisman besluta om förundersökning skall 

underlåtas.51 Anser åklagaren att underlaget i den förenklade utredningen är otillräckligt, kan han 

besluta att förundersökning skall inledas.52

Bestämmelsen om förenklad brottsutredning innebär inget undantag från kravet på utredning

(utredningen skall kunna ge tillräckligt underlag för prövning av strafföreläggande eller 

föreläggande av ordningsbot eller åtal53). Reglerna om åtalsplikt och att utredningen måste ge ett 

tillräckligt underlag för prövningen av skuld- och påföljdsfrågorna gäller även för förenklad 

brottsutredning. När det gäller formerna för förhör och inhämtande av annan utredning kan 

reglerna om förundersökning tillämpas analogt,54 t ex skyddet om objektivitet samt förbudet mot

otillbörliga förhörsmetoder. Detta borde innebära att även reglerna till skydd för den misstänkte

skall vara tillämpliga.55

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.”

”TILLRÄCKLIGA SKÄL FÖR ÅTAL”:

”Tillräckliga skäl” föreligger enligt RB: s förarbeten om åklagaren på objektiva grunder kan motse 

den misstänktes sakfällande. Åtal skall endast ske om gärningen utgör ett brott och bevisningen 

                                                          
49 Prop. 2003/04:89 s 27 ff
50 SOU 2001:93 s 105
51 Bring, Thomas och Diesen, Christian. 2005. s 223 ff
52 Prop. 1994/95:23 kap 7.2
53 A st 
54 Prop. 2003/04:89 s 27 ff
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är så stark att åklagaren på goda grunder kan tro att den misstänkte fälls.56 Det är den grad som 

gör att åtalsplikt inträder för åklagaren. Bevisningen skall ha bedömts som tillräcklig för åtal och 

fällande dom.57 Kravet på ”tillräckliga skäl för åtal” innebär i praktiken en begränsning av 

tillämpningen, både i tid och rum. Begränsningen medför att det endast kan bli fråga om enkla 

och lättutredda ärenden vilka omedelbart, med enkla åtgärder kan färdigställas direkt på platsen 

för ingripandet.58 Det måste röra enkla, klart iakttagbara och ostridiga händelseförlopp där 

bedömning av det subjektiva rekvisitet normalt sett inte medför några svårigheter.59 Inom ramen 

för en förenklad brottsutredning får endast begränsade åtgärder vidtas. Det leder till osäkerhet 

om i vilken utsträckning utredningsåtgärder får vidtas utan att förundersökning måste inledas.

När bedömning av om förundersökning skall inledas enligt RB 23:1 §, är det inte ofta så att 

tillräckliga skäl för åtal kan anses föreligga.60

”INTE KAN ANTAS FÖRANLEDA NÅGON ANNAN PÅFÖLJD ÄN BÖTER”:

Här menas att normalstraffet är böter. Fängelse kan alltså finnas med i straffskalan,61

begränsningen innebär att den ingripande polismannen i samband med utredningen på plats 

måste göra en sannolikhetsbedömning i påföljdsfrågan, vilket ofta är svårt.62 Brott det kan röra 

sig om är t ex trafikförseelser, snatteri, ringa misshandel och bedrägligt beteende m m. 63

V. I RAPPORTERING

Av avrapporteringen skall följande framgå: 64

 tillräckliga uppgifter för att kunna identifiera gärningen och gärningsmannen.65

 huruvida den misstänkte erkänner eller förnekar brottet (misstänkts inställning i 
skuldfrågan kan påverka vilken utredningsform som väljs66). 

 dagsbotsuppgift67. 
 övriga omständigheter som har betydelse för prövning av skuld- och påföljdsfrågan.
 uppgifter om utredande polis och att utredningen gjorts med stöd av RB 23:22 §.68

Med rapporten som underlag skall åklagaren kunna väcka åtal eller besluta om 

strafföreläggande.69

                                                                                                                                                                                    
55 Bring, Thomas och Diesen, Christian. 2005. s 224
56 Carlson, Per och Persson, Mikael. 2004. s 64
57 Bring, Thomas och Diesen, Christian. 2005. s 223
58 SOU 2001:93 s 17
59 RPSFS 2000:73 FAP 404-1 Utkom från trycket den 29 december 2000. s 1
60 SOU 2001:93 s 103
61 Bring, Thomas och Diesen, Christian. 2005. s 223
62 SOU 2001:93 s 103 ff
63 Danielsson, Stig. 2005. s 81 ff
64 A st
65 Bring, Thomas och Diesen, Christian. 2005. s 224
66 A st
67 ”En dagsbot är tänkt att motsvara en dags nettoinkomst, rent praktiskt beräknas beloppet som en tusendel av 
den dömdes årsinkomst (efter att vissa avdrag gjorts).” Källa: http://sv.wikipedia.org/wiki/Dagsb%C3%B6ter
den ¾ 2008, kl 00:47. 
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V. II  DOKUMENTATION

Då föreläggande av ordningsbot utfärdas på plats upptas normalt bara kortfattade noteringar på 

ordningsbotsblanketten. Bötesförseelser redovisas normalt till åklagaren från polismyndigheten i 

form av en polisrapport. Åtalsprövning sker sedan på det underlag som framgår av rapporten.70

En person som hörts bör endast återges genom en redogörelse för det väsentliga innehållet. Vad 

som särskilt bör observeras, är att om fler än en person har hörts skall det tydligt framgå av 

redogörelsen vad var och en har sagt. Den misstänkte måste inte formellt underrättas om 

misstanke eller om utredningen på sätt som anges i RB 23:18 § första stycket. Då det är viktigt att 

alla personuppgifter är korrekta bör en kontroll göras mot det statliga person- och adressregistret 

(SPAR).71

V. III SKILLNAD FÖRENKLAD BROTTSUTREDNING –
FÖRUNDERSÖKNING

 Den väsentliga skillnaden är att det inte finns någon plikt att underrätta den misstänkte 

om misstanke om brott. (JO tycker emellertid att bestämmelserna innebär att den 

misstänkte skall underrättas om misstanke. Däremot behöver ingen formell delgivning 

ske, underrättelsen skall dokumenteras på utredningshandlingen).72

 Förundersökningsprotokoll krävs inte. Gärningen kan avrapporteras på t ex anmälan eller 

en primärrapport eller annan lämplig handling, se FUK 25 § hänvisning till 24 §.73  Enligt 

24-25 § § FUK gäller även för förenklad brottsutredning vad som föreskrivs om 

protokoll, med den inskränkningen att en utsaga inte behöver återges på annat sätt än att 

förhörsledaren lämnar en redogörelse för det väsentliga innehållet.74

 Underrättelse om rätten att ta del av utredningen när den är avslutad måste inte ske till 

den misstänkte.75 Rätten i RB 23:18 § om att ta del av utredningen behöver alltså inte 

iakttagas.76 Inte heller en s.k. slutdelgivning, som är nödvändig under förundersökning, 

behöver genomföras.77

                                                                                                                                                                                    
68 RPSFS 2000:73 FAP 404-1 Utkom från trycket den 29 december 2000. s 2
69 Bring, Thomas och Diesen, Christian. 2005. s 224
70 Prop. 1994/95:23 kap 7.2
71 RPSFS 2000:73 FAP 404-1 Utkom från trycket den 29 december 2000. s 2
72 Prop. 2003/04:89 s 27-28 se Justitieombudsmännens ämbetsberättelse 2001/02 s. 95
73 Bring, Thomas och Diesen, Christian. 2005. s 223
74 Prop. 2003/04:89 s 27 ff
75 Danielsson, Stig. 2005. s 82
76 Bring, Thomas och Diesen, Christian. 2005. s 223
77 SOU 2001:93 s 16
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V. IV SKÄL MOT FÖRENKLAD BROTTSUTREDNING

Omständigheter som normalt medför att en förundersökning måste inledas kan vara att den 

misstänkte är under 18 år, att skuldfrågan är oklar, att det behövs ytterligare utredning eller att det 

förekommer skadeståndskrav som kräver utredning.78 Förundersökning kan ibland vara mer

lämpat även för utredningar av de mera okomplicerade brottsbalksbrotten, eftersom man där ofta 

möter rättsliga problem av olika slag. 79

V. V EFFEKTIVITET

Vid jämförelse innebär en förundersökning betydligt mer merarbete för de brottsutredande 

myndigheterna än en förenklad brottsutredning. Skulle flera brott utredas inom ramen för ett 

förenklat brottsutredningsförfarande skulle det innebära att resurser skulle kunna frigöras.

Utgångspunkten bör vara att brott skall utredas med det förfarande som motiveras av faktorer så 

som brottets karaktär och svårigheten att utreda. Förenklad brottsutredning kan antas vara ett 

snabbare förfarande än en förundersökning vilket skulle innebära förkortade genomströmnings 

tider.80

V. VI STATISTIK - 2007

Ärenden redovisade med förenklad brottsutredning har fortsatt att öka (+ 10 %) från föregående 

år. Majoriteten (60 %) av den totala ökningen av ärenden redovisade till åklagare är ärenden 

utförda med det förenklade brottsutredningsförfarandet. Exklusive trafikbrott är ökningen inte 

lika stor (+ 4 %), men även då utgör ökningen av ärenden redovisade enligt RB 23:22 § en 

övervägande del av ökningen totalt. Trafikbrotten består av 81 procent av alla ärenden redovisade 

enligt RB 23:22 § – trafikbrotten har ökat med 11 %.81

Av de ca 5 000 fler trafikbrottsärenden som redovisats till åklagare jämfört med 2006 är ca 3 000 

redovisningar enligt RB 23:22 §. Stockholm står för en mycket stor del av den nationella 

ökningen av användandet av förenklad brottsutredning. Antalet utredningstimmar har endast 

ökat något för trafik.82

                                                          
78 RPSFS 2000:73 FAP 404-1 Utkom från trycket den 29 december 2000. s 1
79 A st
80 SOU 2001:93 s 17 ff
81 Polisens årsredovisning 2007 s 38
82 A a s 51 ff
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VI. RÄTTSÄKERHET

Det åligger varje demokratisk stat att sätta upp gränser för sin brottsutredande verksamhet. En 

brottsutredning kan innebära ett den enskilde drabbas av ingrepp av staten under sökandet av 

information. En avvägning mellan det enskildas rätt att inte bli kränkt och det offentligas behov 

av uppklarande av brott är nödvändig.83 Förundersökningsledaren är under utredningen skyldig 

att pröva om de åtgärder som skall vidtas omfattas av skyddet i Europakonventionen och 

Regeringsformen, om de kan inskränkas samt om de finns i föreskriven form.84

En av hörnstenarna i det brottsutredande arbetet är att utförligt dokumentera vidtagna åtgärder. 

Förundersökningsprotokollet är essentiellt, förutom att det ligger till grund för åklagarens beslut 

om åtal är det även viktigt ur kontrollhänseende. Åtgärder som utförs mot enskilda individer 

under förundersökningen kan många gånger upplevas som både kränkande och omotiverade.

Beslut om åtgärder ifrågasätts ofta och då är det nödvändigt att i efterhand kunna kontrollera hur 

olika åtgärder utförts.85

VI. I  RÄTTSÄKERHETSSKYDDET PÅ OMRÅDET

Dessa rättsprinciper och rättsregler har tillkommit efter behov av skydd för den enskilde. För att 

den enskilde skall undgå utsättas för maktmissbruk, godtycke och större integritetskränkningar än 

ett effektivt beivrande av brott kräver.86 De återfinns i Europakonventionen, FN: s deklarationer, 

grundlag och i diverse övriga lagar.

VI. II PRINCIPER – FÖR HELA STRAFFPROCESSUELLA 
FÖRFARANDET

LEGALITETSPRINCIPEN

Legalitetsprincipen är fastlagd i RF 1:1 §, europakonventionen och FN: s deklaration om de 

mänskliga rättigheterna. ”Den offentliga makten utövas under lagarna” innebär inget brott, inget 

straff utan lag och ett förbud mot retroaktiv lagstiftning.87 Enligt principen skall åklagaren bara 

fästa avseende vid den påstådda gärningens karaktär av brott och den befintliga bevisningen. 

Föreligger det ”tillräckliga skäl” för en fällande dom skall åtal väckas. Principen kan även 

betraktas som ett uttryck för allas likhet inför lagen.88

                                                          
83 Bring, Thomas och Diesen, Christian. 2005. s 41
84 A a s 252
85 Danielsson, Stig. 2005. s 76 ff
86 Bring, Thomas och Diesen, Christian. 2005. s 65
87 A a s 61
88 A a s 191
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RÄTTEN TILL RÄTTVIS RÄTTEGÅNG 

Skyddet för rätten till rättvis rättegång finns i Europakonventionens art 6 som innehåller ett antal 

grundregler, bl a regeln om oskuldspresumtion. Den innebär att en misstänkt alltid skall ses som 

oskyldig tills motsatsen bevisats i rättegång. Art 6 innehåller även rättigheter som t ex rätten till 

försvarare och tolk, samt den allmänna principen om kontradiktoriskt förfarande.89

KONTRADIKTORISKT FÖRFARANDE 

Principen om kontradiktoriskt förfarande återfinns i RB 32:1 § och innebär att ingen får dömas 

ohörd. Den misstänkte skall ställas inför rätta med en preciserad anklagelse. Den misstänkte skall 

få ta del av all bevisning och ges möjlighet till hjälp av juridisk sakkunskap. Han skall även få

bemöta bevisning samt presentera egen mot bevisning. Audiatur et altera par.90

LIKABEHANDLINGSPRINCIPEN

Likabehandlingsprincipen innebär att åklagare och försvar skall vara likställda parter. Ingen får 

missgynnas på den andres bekostnad, bägge sidor skall ha samma möjlighet att föra in bevisning i 

processen och ges samma möjlighet att pröva motpartens bevisning.91

VI. III PRINCIPER - UNIKA FÖR FÖRUNDERSÖKNING92

UNDERSÖKNINGSPRINCIPEN 

Undersökningsprincipen innebär att myndigheterna är ansvariga för att ärendena blir utredda så 

som deras beskaffenhet kräver. Den har delvis blivit lagfäst genom serviceskyldigheten i 4 § 

förvaltningslagen (FL). Det är viktigt att den brottsutredande verksamheten underställs vissa 

grundläggande principer som motvikt till det inkvisitoriska draget. Uppgiften att finna sanningen 

om ett brott, legitimerar inte användning av varje medel för att uppnå målet. Sanningssökandets

effektivitet måste avvägas mot den enskildes rätt att inte underkastas omänsklig behandling och 

kränkningar.93

OBJEKTIVITETSPRINCIPEN

Objektivitetsprincipen innebär att förundersökning skall bedrivas objektivt. Omständigheter, som 

talar mot den misstänkte likväl som de som talar för skall beaktas. Bevis som är till förmån skall 

tillvaratas, RB 23:4 §. Innebörden av detta är att en utredning skall bedrivas brett, allsidigt och 

förutsättningslöst. Polis och åklagare är skyldiga att bedriva utredningen även för försvaret. 

                                                          
89 Bring, Thomas och Diesen, Christian. 2005. s 62
90 A st
91 A st
92 Anses även tillämpliga på förenklad brottsutredning. (Bring, T och Diesen, C. 2005. s 224)
93 Bring, Thomas och Diesen, Christian. 2005. s 62 ff
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Objektivitetsprincipen innebär ett förpliktigande ansvar eftersom det inte finns någon neutral 

part som övervakar brottsutredningens bedrivande.94 När förundersökningsprotokollet 

sammanställs är det viktigt att objektivitetsprincipen beaktas så att protokollet ger en rättvisande 

bild av vad som framkommit under utredningen.95

HÄNSYNSPRINCIPEN

Hänsynsprincipen innebär att förundersökningen bör bedrivas på sådant sätt att någon inte 

onödigt utsätts för misstanke eller får vidkännas kostnad eller olägenhet, RB 23:4 §. De som 

arbetar med utredningen skall göra det med diskretion. Hänsynsprincipen kan ses som en 

utlöpare av oskuldsprincipen (ingår i art 6 om rättvis rättegång). Allmänna hänsyn ska visas även 

mot den misstänktes närstående och andra av utredningen berörda personer.96 Förhör bör inte 

hållas med någon på dennes arbetsplats om det bland arbetskamraterna kan ge upphov till

misstankar mot honom. I JO 1996/97 s 56 riktar JO kritik för bristande hänsyn. En polispatrull i 

målad bil och iförda uniform hämtade en 15 årig till förhör i skolan.

SKYNDSAMHETSPRINCIPEN 

Skyndsamhetsprincipen innebär att förundersökningen skall bedrivas så skyndsamt 

omständigheterna medgiver, RB 23:4 st 2 p1 §. Skyndsamhet gynnar både rättssäkerheten,

effektiviteten samt säkrande av bevisning. Principen är även gynnande som garanti för att man 

snabbt skall ingripa mot brott samt för den misstänktes trygghet, speciellt vid frihetsberövande. 

För målsägaren är det också angeläget att en brottsutredning kommer avslutas så snabbt som 

möjligt. Principen har blivit allt svårare att upprätthålla med den ökande ärendetillströmningen på 

senare tid. Trots detta är den ännu giltig som prioriteringsinstrument. Vid begränsade resurser 

skall det fall som är mest beroende av skyndsamhet prioriteras. Då någon frihetsberövats gäller 

principen oinskränkt. Förundersökningsledaren är ansvarig, han skall ge direktiv.97

VI. IV PRINCIPER - FÖR TVÅNGSMEDELSANVÄNDNING

BEHOVSPRINCIPEN

Behovsprincipen innebär att innan en efterforskningsåtgärd vidtas skall en prövning göras om 

graden av eventuellt intrång som åtgärden medför är motiverat för att tillgodose ändamålet. Finns 

alternativ till åtgärd skall den åtgärd som innebär minst intrång i den enskildes frihet och rätt 

väljas. När skäl för åtgärd inte längre föreligger skall den upphävas, RB 25:1 §.98

                                                          
94 Bring, Thomas och Diesen, Christian. 2005. s 62 ff
95 Danielsson, Stig. 2005. s 74
96 Bring, Thomas och Diesen, Christian. 2005. s 63
97 Danielsson, Stig. 2007. s 52
98 Fitger, Peter. 2002. s 23:56b
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PROPORTIONALITETSPRINCIPEN

Proportionalitetsprincipen innebär att en prövning skall göras av om det intrång i privatlivet eller 

men i övrigt som en efterforskningsåtgärd kan medföra står i rimlig proportion till vad man kan 

förvänta sig uppnå med åtgärden. Tvångsåtgärden skall i art, styrka, räckvidd och varaktighet stå i 

rimlig proportion till det som står att vinna med åtgärden.99

ÄNDAMÅLSPRINCIPEN 

Ändamålsprincipen innebär att befogenheten att använda tvångsmedel skall vara bunden till 

ändamålet för vilket det beslutats, om tvångsmedel avsiktligt används i annat syfte kan det vara 

brott i myndighetsutövning. Information som myndigheten beräknas få genom en 

efterforskningsåtgärd ska vara användbar i det aktuella ärendet.100

JK OCH JO: S ROLL SOM RÄTTSÄKERHETSGARANT 

När det gäller förundersökning inskränker sig rättspraxis till ett fåtal avgöranden oftast behandlar

de åtal rörande tjänstefel vid regeltillämpning. Bristen på praxis beror på att JK eller JO oftast 

behandlar klagomål. I RF, Riksdagsordningen (RO) samt en särskild instruktion utfärdad i form 

av lag regleras JO. JO: s uppgift är att kontrollera att organ och personer under hans tillsyn 

efterlever lag och författning. Ärenden kan framföras genom klagomål från enskilda eller i 

samband med inspektionsverksamhet. Då JO väl tagit upp ett ärende har han omfattande 

befogenheter t ex åklagarfunktion, besluta om åtal, talan om disciplinpåföljd eller uttalande.101

                                                          
99 Fitger, Peter. 2002. s 23:56b
100 A st
101 Bring, Thomas och Diesen, Christian. 2005. s 52 ff
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VII. UNDERSÖKNINGEN

VII. I BESKRIVNING AV UNDERSÖKNINGEN

Inom ramen för undersökningen skall det granskas vilken utredningsform som använts vid 

rapportering av anmälningar om ringa narkotikabrott (eget bruk) samt snatteri. Har kortfattade 

anteckningar eller förenklad brottsutredning använts som rapporterings/dokumentationsform? I 

hur många av fallen har förfarandena använts? I hur många fall borde förfarandena kunnat 

användas? Av brottsutredningstekniska skäl kan brottskategorin ringa narkotikabrott, eget bruk, 

endast bli aktuell för undersökning av användandet av kortfattade anteckningar.

VII. II RINGA NARKOTIKABROTT, EGET BRUK

URVAL

Alla anmälningar innehållande ringa narkotikabrott, eget bruk (brottskod 5011), som upptagits 

under perioden januari till och med oktober 2007 har undersökts för att utröna huruvida 

konventionell förundersökning med förundersökningsprotokoll förts eller om kortfattade 

anteckningar använts.

AVGRÄNSNING

Det är endast anmälningar som upptagits av polisområde norr, Eskilstuna och Strängnäs, som är 

aktuella för undersökningen. 

BROTTET

Narkotikabrott är ett spanings- och ingripandebrott. Polisens och Tullens insatser är det som gör 

att de allra flesta brotten upptäcks. Narkotikastrafflagen är ryggraden för narkotikabekämpningen

den reglerar olovlig hantering av narkotika i Sverige.102

1 § Narkotikastrafflagen 
”Den som olovligen103  

1. överlåter narkotika, 
2. framställer narkotika som är avsedd för missbruk, 
3. förvärvar narkotika i överlåtelsesyfte, 
4. anskaffar, bearbetar, förpackar, transporterar, förvarar eller tar annan sådan   
befattning med narkotika som inte är avsedd för eget bruk, 

                                                          
102 RPS Rapport 2007:1 ”Narkotika – En grundläggande handledning för polisen inklusive drogtecken och 
symptom. s 8.
103 För att kunna ställas till ansvar krävs att hanteringen av narkotika skett olovligen (utan tillstånd) och med 
uppsåt. 
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5. bjuder ut narkotika till försäljning, förvarar eller befordrar vederlag för 
narkotika, förmedlar kontakter mellan säljare och köpare eller företar någon 
annan sådan åtgärd, om förfarandet är ägnat att främja narkotikahandel, eller 
6. innehar, brukar eller tar annan befattning med narkotika 
döms, om gärningen sker uppsåtligen, för narkotikabrott till fängelse i högst tre 
år… … Lag (2000:1228).”

2 § Narkotikastrafflagen
”Är brott som avses i 1 § första stycket med hänsyn till arten och mängden 
narkotika samt övriga omständigheter att anse som ringa, döms till böter eller 
fängelse i högst sex månader. Lag (2000:1228).”

Det ringa brottet förbehålls i huvudsak för gärningar som enbart omfattat brukande och innehav 

av narkotika ämnat för eget bruk. Det är mängden narkotika i det enskilda fallet som är den 

viktigaste omständigheten huruvida ett narkotikabrott skall anses vara ringa, av normalgraden 

eller grovt. Omständigheterna kan ha stor betydelse. Överlåtelse av en förhållandevis liten mängd 

narkotika till ungdomar kan leda till hårdare straff då det betraktas som en försvårande

omständighet.104 För att dömas för narkotikabrott krävs uppsåt. Allmänt innebär uppsåtligt 

handlande att man handlar med insikt om vad man gör och vad detta får för följd.105   

TVÅNGSMEDEL 

Flera tvångsmedelsbeslut får endast fattas då någon är skäligen misstänkt106 för ett visst brott och

vissa tvångsmedelsbeslut innebär att förundersökning automatiskt inleds. Det kan avse 

husrannsakan, kroppsbesiktning m m.107

Under en förenklad brottsutredning får endast tvångsmedel om beslag enligt RB 27 kapitel 

beslutas, denna begränsning innebär att flera av de brottsliga gärningarna i narkotikastrafflagens 1

§ inte kan utredas med förenklad brottsutredning.

Denna begränsning i tvångsmedelsanvändning innebär för undersökningen av ringa 

narkotikabrott, eget bruk, att förenklad brottsutredning aldrig kan bli aktuellt eftersom 

kroppsbesiktning/visitation i bevissyfte alltid måste utföras. Förenklad brottsutredning skulle 

                                                          
104 RPS Rapport 2007:1 ”Narkotika – En grundläggande handledning för polisen inklusive drogtecken och 
symptom. s 10
105 Leijonhufvud, Madeleine och Wennberg, Suzanne. 2005. s 55 ff
106 ”I vissa fall räcker det med en (1) iakttagelse för att uppnå skälig misstanke, t.ex. om man som polis ser en 
person som håller en haschbit i sin hand. I andra fall kanske det krävs flera iakttagelser för att komma upp till
skälig misstanke.”(RPS Rapport 2007:1 ”Narkotika – En grundläggande handledning för polisen inklusive 
drogtecken och symptom. s 12)
107 RPS Rapport 2007:1 ”Narkotika – En grundläggande handledning för polisen inklusive drogtecken och 
symptom. s 11
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kunna utföras vid ringa narkotikabrott, innehav, men erfarenhetsmässigt inträffar sällan ringa 

narkotikabrott, innehav, utan misstanke om bruk. 

Trots detta ansåg JO att ändringen i 23:22 § då möjligheten till beslag infördes skulle få praktisk 

betydelse i de fall då det inte går att nå den misstänkte med en slutdelgivning och därför inte är 

möjligt att avsluta förundersökningen genom att överlämna det till åklagare. Brott som här kan 

vara aktuella är enligt JO bl a brott mot knivlagen och ringa narkotikabrott.108

RESULTAT

Totalt fanns 218 st anmälningar där ringa narkotikabrott, eget bruk, omfattades. Alla anmälningar 

är upptagna i polisområde norr, Eskilstuna och Strängnäs, under perioden januari till och med 

oktober 2007. Av dessa totalt 218 st anmälningar saknades 10 st i arkivet, av okänd anledning. 

Antalet ärenden som utretts och redovisats på konventionellt sätt var 203 st. I vissa av de 

konventionellt utredda ärendena har utredaren ändå inte upprättat ett förundersökningsprotokoll 

eftersom förundersökningen blivit nedlagd. Orsak till nedläggning kan vara ”brottet ej kan 

styrkas” eller ”gärning ej brott”, då kan man ändå identifiera att ärendet utretts på konventionellt 

sätt genom att t ex förhör redovisat separat och inte i anmälan. 

Fem anmälningar identifierades som redovisade med kortfattade anteckningar enligt RB 23:21 §, 

en av dessa var nedlagd och en annan redovisades sedermera samordnat med flera fall av samma 

förbrytare i ett och samma förundersökningsprotokoll.

Vid bedömning av huruvida rapportering med kortfattade anteckningar var tillämpligt har det i 

flera fall varit komplicerat då bedömningen till viss del är subjektiv. I de fall där kortfattade 

anteckningar har brukats rörde de fallen endast brottet ringa narkotikabrott, eget bruk. Vid 

genomgång av anmälningarna så identifierades 99 st ärenden vilka i stor utsträckning liknade de 

fem där kortfattade anteckningar använts, troligtvis bör då även dessa ärenden haft potential att

redovisas med kortfattade anteckningar.

Av de övriga ärendena vilka inte tydligt kan bedömas som möjliga att utreda med RB 23:21 § 3 st 

finns det vissa fall som inneburit mycket omfattande utredningar samt andra som inte förorsakat

lika omfattande utredningar. Gemensamt för de allra flesta av dessa utredningarna är dock att de 

inbegripit ytterligare brottslighet utöver det ringa narkotikabrottet, eget bruk. I de fall då den 

                                                          
108 Prop. 2003/04:89 s 30
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ytterligare brottsligheten inneburit ett innehav kan det vid utredningens initiala skede vara 

komplicerat att avgöra vilken grad av narkotikabrott som innehavet kommer att resultera i. Det 

kan alltså vara svårt att avgöra vilken påföljd som brottet kan antas föranleda. Vilken grad brottet 

slutligen rubriceras som kan bero av vikt och koncentration eller att misstanken om innehavet 

rinner ut i sanden då t ex medicinen inte är narkotikaklassad och/eller recept finns.   
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Totalt Saknade Utan RB
23:21 §

Med RB
23:21 

Möjliga RB
23:21 §

Nedlagda

Resultat Undersökning:  
Ringa Narkotikabrott, eget bruk, Eskilstuna 1/1 07 tom 31/10 07

Antal ärenden
redovisade

Nedläggning av förundersökning kan ske på olika grunder. Dessa kan vara konsumtion, att 

samma individ straffas för andra brott, att brottet inte kan styrkas eller att gärningen inte var ett 

brott. 

VII. III SNATTERI

Polis- och åklagarväsendena hanterar årligen ett stort antal snatteriärenden, det är på grund av 

detta av yttersta vikt att handläggningen av dessa ärenden sker på ett rationellt och enkelt sätt.109

URVAL

Alla anmälningar innehållande snatteri, som upptagits under perioden 1/1 2007 till och med 31/1 

2007 har undersökts för att utröna huruvida ordinär förundersökning med protokoll eller 

kortfattade anteckningar förts eller om förenklad brottsutredning genomförts.

                                                          
109 RÅ, Metodfrågor 1997:2, ”Några steg på vägen mot effektivare förundersökningar” s 66
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AVGRÄNSNING

Det är endast anmälningar upptagna under angiven period av polisområde norr, Eskilstuna och 

Strängnäs, som är aktuella för undersökningen. 

BROTTET

BrB 8:1 § 
”Den som olovligen tager vad annan tillhör med uppsåt att tillägna sig det, 
dömes, om tillgreppet innebär skada, för stöld till fängelse i högst två år.”

BrB 8:2 §
”Är brott som i 1 § sägs med hänsyn till det tillgripnas värde och övriga 
omständigheter vid brottet att anse som ringa, skall för snatteri dömas till 
böter eller fängelse i högst sex månader.”

REKVISIT – SUBJEKTIVA OCH OBJEKTIVA

För att någon skall kunna göra sig skyldig till snatteri krävs att den som ertappats med obetalda 

varor haft för avsikt att tillägna sig dem. Att glömma bort att betala för varor är inte straffbart. 

Varornas värde skall ligga under stöldgränsen, som ligger på ca 800 kr. Vid eventuellt anspråk 

från målsägaren, är det av stor vikt att det framgår vilket värde det tillgripna hade. Försök till 

snatteri inte är straffbart, gärningen måste vara fullbordad d v s gärningsmannen måste ha gripits 

utanför kassan eller på annat sätt fullbordat gärningen t ex genom konsumtion. Snatteri bestraffas

vanligtvis med dagsböter.110

DOKUMENTATION

Beroende på om en förundersökning har inletts eller inte, bör antingen förenklad brottsutredning 

eller kortfattade anteckningar användas. Förenklad brottsutredning bör användas då polis 

kommer till platsen för gärningen, det upptas adekvata uppgifter på platsen och det föreligger 

tillräckliga skäl för åtal. Kortfattade anteckningar skall användas om det föreligger omständigheter 

som innebär att en förundersökning måste inledas eller anses inledd.111

UNDERSÖKNINGEN

Totalt fanns 64 st ärenden rapporterade i polisområde norr, Eskilstuna och Strängnäs, under 

perioden 1/1 2007 till och med 31/1 2007, av dessa saknades fyra i arkivet av okänd anledning. 

Tre ärenden redovisades med kortfattade anteckningar och åtta med förenklad brottsutredning. 

Antalet ärenden som redovisat konventionellt var 38 st, detta höga antal kan bero på ett flertal 

faktorer. Att ärenden som rubriceras som stöld har samma brottskod som snatteriärenden, att 

                                                          
110 RÅ, Metodfrågor 1997:2, ”Några steg på vägen mot effektivare förundersökningar” s 67 ff
111 A a s 69
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tvångsmedel utöver beslag har använts, att gärningsmannen varit underårig eller att 

gärningsmannen är okänd.

Antalet nedlagda ärenden var 16 st, faktorer för nedläggning kan vara t ex konsumtion, att det 

inte går att identifiera gärningsman, bristande uppsåt, misstänkt döende eller ”försök till snatteri” 

(ej brott).

I flertalet ärenden, 11 st, har ärendet slutat med endast en anmälan och beslutet att 

förundersökning inte skall inledas. Så är fallet då brottet uppenbart inte går att utreda eller att 

spaningsuppslag fattas. Typiska situationer är tomma kartonger i en affär, smitning från bensin 

nota, gärningsmannen är okänd eller att gärningsmannen är under 15 år.

Troligtvis har 37 st av de 60 st ärendena potential att (förutom de tre som faktiskt redovisats med 

RB 23:21 § 3 st) kunna redovisas med kortfattade anteckningar, detta inkluderar ärenden vilka 

bedömts möjliga att utreda med RB 23:22 §. Av de 60 st ärendena att tillgå för undersökningen 

bör 15 st utöver de åtta vilka redan redovisats med RB 23:22 § kunnat redovisas med förenklad 

brottsutredning. 
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VIII. ANALYS & DISKUSSION 

VIII. I DEN RÄTTSLIGA REGLERINGEN  

FÖRUNDERSÖKNING

Regleringen gällande brottsutredning är som anförts ovan knapphändig, splittrad och 

svårorienterad. T ex så är den rättsliga regleringen gällande förundersökning i RB förpassad till ett 

enda kapitel, med kompletterande verkställighetsföreskrifter i FUK och allmänna råd i FAP. Vad 

kan då vara orsaken till en sådan reglering från lagstiftarens sida? 

En anledning kan vara historiken, att det traditionellt är så att myndigheter själva skall få utforma 

den egna verksamheten, vilket egentligen inte är lämpligt för myndigheter som kan utöva tvång 

mot enskilda. Den historiska förklaringen verkar i ljuset av regleringens faktiska struktur vara den 

mest logiska för att förklara varför regleringen är splittrad och svårorienterad. Regleringen har 

under årens lopp vuxit och skjutit skott där det varit lämpligt. 

En annan anledning kan vara lagstiftningsteknisk. Regleringen ser ut som den gör för att det 

brottsutredande arbetet kräver elasticitet i lagstiftningen. En generell reglering uppnår en vidare 

tillämpbarhet, något som diversiteten i det brottsutredande arbetet kräver. T ex så kräver 

ekonomisk- och våldsbrottslighet vitt skilda utredningstekniska behov. Att regleringen inte är 

samlad och lättorienterad tyder på att den lagstiftningstekniska förklaringen om elasticitet för 

tillämpbarhet inte håller för att förklara varför regleringen är splittrad och svår orienterad, då 

borde den tämligen se annorlunda ut. Den lagstiftningstekniska förklaringen skulle däremot

kunna förklara regleringens knapphändighet.  

De olika sätten att förklara orsakerna till en och samma reglering illustrerar att den 

brottsutredande verksamheten är mångfacetterad, med vittskilda synsätt på hur lagstiftningen 

manifesterar sig igår, idag och imorgon. Beroende på betoning i verksamhetens inriktning, t ex

rättsäkerhet eller brottsbeivring, kan samma reglering få olika betydelser och skapa olika

ontologier.    

FÖRENKLAD BROTTSUTREDNING

Den förenklade brottsutredningen speglar i mindre skala vad som anförts om regleringen 

gällande förundersökningen. Bristen på reglering för förfarandet, det faktum att förfarandet 

endast regleras i en enda paragraf i RB, medför osäkerhet i tillämpningen. Ytterligare osäkerhet 
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orsakas av den bedömning som måste göras för att företa den förenklade utredningen framför att 

inleda en förundersökning. 

Regleringen är utformad på så sätt att vissa krav måste uppfyllas för att förenklad brottsutredning 

skall kunna aktualiseras, t ex skall den utredande polismannen, i vissa fall åklagaren, genom en så

kallad sannolikhetsbedömning göra en uppskattning i brottets åtals- och påföljdsfråga.  

Den kritiska punkten för tillämpningen verkar vara när den enskilde skall utföra 

sannolikhetsbedömningen i åtals- och påföljdsfrågan och i övrigt bedöma huruvida förfarandet 

kan användas eller inte. Den bedömningen som krävs för att besluta tillämpligheten kräver viss 

juridisk kompetens och bedömningsprocessen upplevs sannolikt alltför abstrakt, något som 

verkar avskräcka från användandet. Förundersökning inleds av allt att döma av gammal vana då

förfarandet upplevs vara tryggare, välbekant och konkret. Det är sannolikt att det är den 

splittrade och abstrakta regleringen som orsakar osäkerheten, som bl a leder till att 

förundersökningar genomförs i onödan då det inte är motiverat.

Hur kan osäkerheten kring tillämpningen av förenklad brottsutredning stävjas? Ett sätt är att 

utbilda, ett annat är att regelmässigt utvärdera om förutsättningar föreligger genom att motivera 

varför förenklat förfarande har använts eller ej, och på så sätt utveckla ”fingertoppskänsla” för 

tillämpligheten. Då polisen uttryckligen uttalat behov av kortare genomströmmingstider och

bedömt att det förenklade brottsutredningsförfarandet anses frigöra resurser bör användandet 

således tränas att sitta i ”ryggraden”. Ett annat sätt är att utöka regleringen eventuellt genom att 

kräva tillämpning.

KORTFATTADE ANTECKNINGAR

Regleringen gällande kortfattade anteckningar är också den mindre omfattande samt splittrad.

Även när det gäller kortfattade anteckningar skall en bedömning ske huruvida tillämplighet för 

användande föreligger. Bedömningen här bör vara något lättare då den inte omfattar lika många 

tillämplighetskrav som bedömningen för förenklad brottsutredning. Polisen har tidigare uttryckt 

att begränsning av dokumentation skall uppmärksammas i alla ärenden, då begränsningen 

påskyndar förfarandet. Av statistiken att döma verkar det trots denna ambition som om 

tillämpligheten inte är så omfattande som den skulle kunna vara.    
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VIII. II RÄTTSÄKERHET - FÖRENKLAD BROTTSUTREDNING

Påverkas rättsäkerheten av användandet av förenklad brottsutredning? 

De positiva sidorna av förenklad brottsutredning är att förfarandet genom förkortade 

genomströmningstider bidrar till att öka effektiviteten i rättsväsendet, resurser sparas.  Den 

misstänktes straff får en bättre korrelation i tid med brottet. Av ytterligare värde är att 

målsägande tidigare kan lägga händelsen bakom sig och gå vidare samt att vittnet har händelsen 

färskt i minnet. Tillämpandet av förundersökning i fall där förenklad brottsutredning bör 

användas kan anses motverka skyndsamhetsprincipen.

Rättsäkerheten kan i vissa fall påverkas negativt vid ett förenklat brottsutrednings förfarande. Det

kan röra sig om det faktum att det inte finns något krav att upplysa den misstänkte om rätten att 

ta del av utredningen när den avslutas. Det bör vara oförenligt med det kontradiktoriska 

förfarandet, att den misstänkte skall få ta del av all bevisning och ges möjlighet till hjälp av 

juridisk sakkunskap, och rätten till en rättvis rättegång. Förenklad brottsutredning kan orsaka

eventuella brister i utredningen om alltför snäva vägar tas i t ex anteckningarna. Förfarandet med 

begränsad utredning kan skapa tunnelseende när polisman kommer till platsen och därmed 

missar något som hänt tidigare, vilket skulle kunna strida mot undersökningsprincipen. Vidare så 

är det problematiskt att en misstänkt genom t ex att kräva ytterligare utredning själv kan påverka 

val av utredningsform. Detta förutsätter att den misstänkte är införstådd med omständigheterna 

rörande förenklad brottsutredning d v s att brottet inte kommer att utredas ytterligare om så inte 

särskilt begärs. Förenklad brottsutredning lyder likt förundersökning under hänsynsprincipen,

principen bör särskilt observeras gällande utredning ”på plats”. Ingen bör i onödan utsättas för 

olägenhet och utredningen skall ske med diskretion.  

VIII. III RÄTTSÄKERHET - KORTFATTADE ANTECKNINGAR 

De kortfattade anteckningarna påverkar även de likt det förenklade brottsutredningsförfarandet 

rättsäkerheten positivt genom att vara resurssparande p g a de förkortade genomströmnings 

tiderna och den positiva inverkan det får på berörda parter. Bristande utredning genom 

undermålig ”upptagning” av förhör kan likt fallet i förenklad utredning strida mot principen om 

undersökning. Förhörsutsagorna är ofta avgörande för åklagarens beslut och kan ibland även 

tjäna som bevis. I övrigt kan kortfattade anteckningar anses mindre hotande rättsäkerhetsmässigt 

än förenklad brottsutredning, då förundersökning inletts. De bägge förfarandena kan uppfattas 

stå i överensstämmelse med rättsäkerhetmässiga överväganden då förundersökningsregleringen 

kan tillämpas analogt. 
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VIII. IV UNDERSÖKNINGENS RESULTAT

Undersökningens resultat var nedslående, de förenklade förfarandena tillämpas inte alls i den 

utsträckning det är tänkt. Den bild som regeringen, JO och riksåklagaren målar upp, om maximal 

resursanvändning och en strävan efter ett ultimat utredningsförfarande, motsvaras inte av den 

faktiska situationen. Vid kontakt med polisen har det framgått att regleringen tillämpas mycket 

olika ute i landet. En förklaring är att det helt och håller beror på vilka direktiv som ges. En 

annan förklaring till att användningen kan divergera är att förfarandet är praxis för vissa brott 

men inte för andra trots att de mycket väl kan uppfylla kraven för tillämplighet.  

Andra förklaringar har bestått i att poliser inte har tillräcklig kunskap om förfarandena och att det 

vållar merarbete att med osäkerhet genomföra ett förenklat förfarande än att med säkerhet 

genomföra förundersökning.   
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IX. SLUTSATS

Den rättsliga regleringen är alltför knapphändig och tillåtande vilket medför att de förenklade 

förfarandena kan ignoreras. Vilket också sker. Den generella uppfattningen verkar vara att 

rättsäkerheten inte hotas av ett flitigt användande av förfarandena, tvärtom att de besparade 

resurserna i tid, pengar och lidande är positivt. Viljan har under senare delen av 90-talet funnits 

hos bl a regeringen och riksåklagaren att utveckla och uppmärksamma de förenklade 

förfarandena men som undersökningarna tydligt visar har arbetet och ambitionerna inte spridit 

sig till de som faktiskt skall använda  sig av dem.      
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