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Brottsutredning och effektivitet 
En analys av effektivitetsbegreppets användning vid lagstiftning 

LENA LANDSTRÖM*

1 Inledning 

Vid flera lagstiftningsförändringar i samband med reformer av straffprocessuella 
regler anges att förändringarna syftar till ökad eller förbättrad effektivitet. Ofta 
anges också att rättssäkerheten ska beaktas, bibehållas eller i vart fall inte 
försämras. Sådana ”honnörsord” används som regel utan att det närmare anges 
vad som avses med dem; det är mer eller mindre underförstått vad som menas. 
Vid reformer är det dock av betydelse att fundera över varför förändringar 
behöver göras. Närliggande är att fundera över syftet med den aktuella 
lagregleringen; varför den finns och vilka de bakomliggande ändamålen är.1  

När det gäller det första skedet i straffprocessen, brottsutredningen, motiveras 
lagstiftningsförändringar inte sällan med att effektiviteten i brottsbekämpningen 
ska öka. I sådana sammanhang kan effektivitet avse att antalet ärenden som 
hanteras i systemet numerärt ska öka, där det handlar om förändringar som 
innebär att fler ärenden ska kunna hanteras. Men det kan också avse slutresultatet 
på så sätt att fler av de ärenden som finns ska leda till ett visst resultat. Det handlar 
med andra ord om olika effektiviteter.  

Brottsbekämpning kan omfatta både att förebygga, förhindra och att utreda 
brott.2 Ibland syftar uttrycket på strävan att minska brottsligheten. Effektiviteten 
kopplas då till att följa upp och mäta om brottsligheten minskar med den valda 
metoden. Det kan vara fråga om att införa de arbetssätt eller -metoder som ger 
bäst resultat i det vida perspektivet, exempelvis fotpatrullering, att vara nära 

 
* Lena Landström är jur.dr och universitetslektor vid Juridiska institutionen, Umeå universitet. 
Kapitlet är tillkommet inom ramen för projektet ”Polisarbetet – mellan effektivitet och rätts-
statlighet”, finansierat av Riksbankens Jubileumsfond. 
1 Lindblom, Per Henrik, Progressiv process. Spridda uppsatser om domstolsprocessen och samhällsutvecklingen, 
Iustus Förlag, Uppsala 2000, s. 189–236, se särskilt s. 198–199. 
2 Nordh, Martin, Polisens brottsbekämpning, Wolters Kluwer, Stockholm 2016. 
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medborgarna, synlighet och tillgänglighet. Andra gånger syftar det på det 
brottsutredande arbetet, där avsikten snarare är att kvaliteten på utredningarna 
ska förbättras i syfte att öka lagföringen. Ibland glider det brottsutredande och 
det brottsförebyggande arbetet ihop, särskilt för polisen som har till uppdrag att 
arbeta med båda dessa uppgifter.3  

I detta kapitel analyseras hur effektivitet har använts i samband med några 
lagstiftningsärenden, där det uttalade syftet varit att öka effektiviteten och vad 
det har betytt för utformningen av reglerna om förundersökning och annan 
brottsutredning. I kapitlet begränsas diskussionen till den del av brotts-
bekämpningen som handlar om utredning och lagföring. 

2 Det valda materialet 

För att undersöka olika betydelser av effektivitet som kan förekomma har några 
lagstiftningsärenden valts, där effektivitet funnits med som ett uttalat bakom-
liggande syfte. De valda lagstiftningsärendena har hämtats från tidsperioden 
1981–2016 utifrån att de på något sätt har berört förundersökningsområdet. 

För cirka 40 år sedan pågick arbetet att organisera om polisväsendet och att 
författningsreglera polisverksamheten. Som en följd av det arbetet tillsattes 1981 
års polisberedning (Polisberedningen). Beredningen hade i uppdrag att se över 
flera frågor angående polisens organisation och verksamhet. En av uppgifterna 
avsåg inriktningen av polisverksamheten, där uppdraget var att överväga om 
polisdistriktens samlade resurser skulle kunna utnyttjas mer effektivt.4 I det 
betänkande där beredningen presenterade sina förslag behandlades bland annat 
begreppet effektivitet.5 

I början av 1990-talet tillsattes en kommitté som hade till uppdrag att utreda 
åklagarverksamheten och brottmålsförfarandet, Åklagarutredningen -90 
(Åklagarutredningen). Ett av utredningens uppdrag rörde en översyn av regler 
om förundersökning, där målsättningen var att åstadkomma ett ”modernt och 
effektivt förfarande som leder till snabbare åtalsbeslut och förkortad tid mellan 
brott och straff”.6 Utredningen presenterade förslag som rörde bland annat 

 
3 2 § 1 och 3 p. polislagen (1984:387). 
4 SOU 1985:62 Inriktningen av polisverksamheten. Slutbetänkande av 1981 års polisberedning, s. 
15. 
5 SOU 1985:62, s. 138–148. 
6 SOU 1992:61 Ett reformerat åklagarväsende. Del A. Betänkande av Åklagarutredningen -90, s. 
96. 
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förundersökningsförfarandet och ledningen av förundersökningen. 7 I sitt 
betänkande angav utredningen att målsättningen för översynen i den delen varit 
”att skapa ett förfarande som är snabbt och effektivt och leder till förkortad tid 
mellan brott och straff, samtidigt som rättssäkerhetsintressena tas tillvara”.8 

Under 2000-talets första decennium tillsattes en beredning med uppgift att 
verka för rättsväsendets utveckling, Beredningen för rättsväsendets utveckling 
(BRU). En huvuduppgift var ”att undersöka möjligheterna att med bibehållen 
rättssäkerhet öka effektiviteten och kvaliteten i rättsväsendets arbete.”9 BRU fick 
även vissa tilläggsdirektiv och lämnade sammanlagt nio betänkanden under åren 
2001-2005.10 BRU lämnade bland annat förslag om införande av ett nytt 
förenklat förfarande vid brottsutredningar,11 och om uppgifts- och 
ansvarsfördelningen mellan polis och åklagare.12 Ett ytterligare betänkande rörde 
regleringen av hemliga tvångsmedel.13 Det betänkandet ledde inte till lagstiftning 
och kompletterades senare i vissa delar av Polismetodutredningen.14 

I början av 2010-talet tillsattes en utredare som hade till uppgift att bland 
annat utreda förundersökningsledarens ansvar, dokumentation och bevarande av 
utrednings- och bevismaterial. Utredningen tog namnet Förundersöknings-
utredningen.15 

Dessa utredningar har i flera fall följts av propositioner där även titeln 
signalerat effektivitet, exempelvis prop. 1994/95:23 Ett effektivare brottmåls-
förfarande, prop. 2003/04:89 Åtgärder för ett effektivare och snabbare 
brottmålsförfarande, och prop. 2015/16:68 Förstärkt rättssäkerhet och 
effektivitet i förundersökningsförfarandet.  

 
7 SOU 1992:61, s. 317–389. 
8 SOU 1992:61, s. 21. 
9 Dir. 2000:90 En beredning för rättsväsendets utveckling, s. 1. 
10 SOU 2005:117 Ett effektivare brottmålsförfarande – några ytterligare åtgärder. Slutbetänkande 
av Beredningen för rättsväsendets utveckling (BRU), s. 44–47. 
11 SOU 2001:93 Snabbare lagföring 2. Förenklad brottsutredning. Delbetänkande av Beredningen 
för rättsväsendets utveckling (BRU). 
12 SOU 2005:84 En ny uppgifts- och ansvarsfördelning mellan polis och åklagare. Delbetänkande 
av Beredningen för rättsväsendets utveckling (BRU). 
13 SOU 2005:38 Tillgång till elektronisk kommunikation i brottsutredningar m.m. Delbetänkande 
av Beredningen för rättsväsendets utveckling (BRU). 
14 SOU 2009:1 En mer rättssäker inhämtning av elektronisk kommunikation i brottsbekämpning-
en. Delbetänkande av Polismetodutredningen. 
15 SOU 2011:45 Förundersökning. Objektivitet, beslag, dokumentation m.m. Slutbetänkande av 
Förundersökningsutredningen. 
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Med utgångspunkt i de utredningar som redovisats här har lagstiftnings-
ärendena följts. I det följande ges exempel på i vilken betydelse effektivitet har 
använts i dessa sammanhang. 

3 Betydelsen av förstahandsåtgärder 

I sitt betänkande från 1980-talet kom Polisberedningen fram till att det inte fanns 
något enhetligt effektivitetsbegrepp och konstaterade att vad som kunde anses 
vara effektivt i hög grad berodde på från vilken nivå och ur vilken synvinkel 
verksamheten betraktades.16 Beredningen ansåg att medborgarnas uppfattning 
skulle beaktas, där allmänhetens upplevelse och trygghet fick betydelse. 
Beredningen lade fram tre principer för polisarbetet, som handlade om samspelet 
mellan polisen och allmänheten, service och synlighet.17 När det gällde 
brottsutredningarna menade beredningen att polisarbetet måste inriktas på att 
handläggas ”snabbt men rättssäkert och med en rimlig insats av personal och 
andra resurser”.18 I sådana fall handlade effektivitet snarare om att vara 
produktiv, där förhållandet mellan antalet avgjorda ärenden och de insatser som 
lagts ned skulle beaktas, men där även kvalitets- och rättssäkerhetsaspekter lyftes 
fram.19 Beredningen föreslog inte några direkta lagändringar, men gav förslag om 
hur polisverksamheten kunde organiseras och uppgifter fördelas mellan 
polisanställda. Vissa av de tankar som beredningen hade har legat till grund för 
senare genomförda förändringar. 

Polisberedningen lyfte fram behovet av att snabbt kunna utföra åtgärder direkt 
på brottsplatsen, så kallade förstahandsåtgärder. Det var viktigt för att säkra 
bevisning och kunna klara upp brottet, men även för allmänhetens förtroende 
och möjligheten att ge råd och stöd till den som drabbats av brottet.20 Vid den 
här tidpunkten var också häktningsreglerna på väg att ändras på så sätt att tiden 
för frihetsberövande fram till domstolsprövning skulle förkortas.21 Den 
förändringen innebar ett större behov av att utredande polispersonal fanns 

 
16 SOU 1985:62, s. 143. 
17 SOU 1985:62, s. 16–20. 
18 SOU 1985:62, s. 145. 
19 SOU 1985:62, s. 145–146. 
20 SOU 1985:62, s. 161–163 och 212. 
21 Vid tidpunkten för Polisberedningens betänkande hade förslag till ändrad lagstiftning lämnats i 
SOU 1985:27 Gripen, anhållen, häktad. Straffprocessuella tvångsmedel m.m. Betänkande av 1983 
års häktningsutredning. Detta ledde senare till ändringar i 24 kap. rättegångsbalken (RB), se SFS 
1987:1211.  
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tillgänglig dygnet runt och på helger. Polisberedningen kom fram till att det 
dåvarande kriminalpolisarbetet blivit för specialiserat och bundet till 
organisatoriska enheter. Därför föreslogs att ordningspolisen22 skulle ta ett större 
ansvar för det brottsutredande arbetet och att vakthavande befäl initialt skulle ta 
ett större ansvar för brottsutredningen. Den brottsbekämpande verksamheten 
skulle ses som en helhet och något som angick varje polis. Även administrativ 
personal skulle kunna utföra en del brottsutredande uppgifter.23  

Vikten av att kunna utföra förstahandsåtgärder återkom senare, då 
Åklagarutredningen i början av 1990-talet menade att det fanns stora 
rationaliseringsvinster om utredning i större utsträckning kunde ske direkt på 
plats. Det lyftes fram att då ett brott misstänktes ha begåtts skulle de poliser som 
inledningsvis kom till brottsplatsen vidta de åtgärder som var möjliga, även om 
en behörig beslutsfattare ännu inte hade hunnit fatta ett formellt beslut om att 
inleda en förundersökning.24 Författningsändringar genomfördes, som syftade 
till att förtydliga att detta skulle vara en skyldighet för de poliser som kom först 
till brottsplatsen och inte bara en möjlighet.25 Bakom lagändringen låg en önskan 
om rationaliseringsvinster.  

I dessa lagstiftningsärenden då vikten av förstahandsåtgärder har betonats, har 
effektivitet handlat om förutsättningar för en ökad uppklarning av brott, det vill 
säga slutresultatet, men effektivitet har också handlat om resursfördelning samt 
allmänhetens och berörda personers förtroende.  

4 Förenklad utredning 

Kostnadseffektivitet kan vara ett bakomliggande skäl till att procedurerna 
förenklas. Ett sådant exempel är regleringen av i vilken utsträckning det ska vara 
möjligt att genomföra en brottsutredning i en enklare form utan att iaktta de 
formella reglerna om förundersökning, det vill säga att ärendet handläggs inom 
ramen för en så kallad förenklad utredning.26 Åklagarutredningen föreslog att den 

 
22 Vid den tiden skiljdes mellan kriminalpolis och ordningspolis. I den nuvarande polis-
organisationen talas istället om utredningsverksamhet och operativ- eller ingripandeverksamhet, 
se 2 kap. 10–11 och 13 §§ Arbetsordningen för Polismyndigheten (PM 2016:01).  
23 SOU 1985:62, s. 211–213, 221–222 och 250–252. 
24 SOU 1992:61, s. 373. 
25 23 kap. 3 § 4 st. RB och 3 a § förundersökningskungörelsen (1947:948, FUK). Se även prop. 
1994/95:23 Ett effektivare brottmålsförfarande, s. 76–78. 
26 Bring, Thomas & Diesen, Christian, Förundersökning, 4 uppl., Norstedts Juridik, Stockholm 
2009, s. 235–238. 
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enklare formen skulle kunna användas i större utsträckning, inte bara vid rena 
bötesbrott utan även vid brott med fängelse i straffskalan men där påföljden 
kunde antas bli böter. Utredningen angav att den praktiska skillnaden främst var 
att ett formellt förundersökningsprotokoll inte behövde upprättas, att den 
misstänkte inte behövde formellt delges misstanke om brott och inte heller 
behövde ges möjlighet att ta del av utredningen enligt bestämmelserna i 23 kap. 
18 och 18 a §§ rättegångsbalken.27 I den efterföljande propositionen uttalades 
rent allmänt att för att effektivt ta till vara resurserna borde systemet vara 
utformat så att åtgärder inte behövde vidtas och dokumentation inte ske endast 
av formella skäl. Resurser skulle inte tas i anspråk i onödan och det var angeläget 
att undersöka om det gick att minska kravet på de insatser som gjordes i varje 
enskilt ärende och på det viset kunna beivra fler brott och förkorta 
handläggningstiderna.28 Regleringen ändrades på det sätt som utredningen 
föreslagit.29  

Några år senare föreslog BRU att det enklare brottsutredningsförfarandet 
skulle kunna användas i betydligt större utsträckning och att en ny 
utredningsform skulle införas som skulle kallas förenklad brottsutredning.30 
Utredningen hade genom intervjuer av åklagare och poliser kommit fram till att 
de största ”effektivitetshindren i bestämmelserna om förundersökning” var kraven 
på dokumentation av vad som kommit fram under utredningen och kravet på så 
kallad slutunderrättelse, det vill säga att den misstänkte ska ges möjlighet att 
kunna ta del av den genomförda utredningen.31 Som en följd av utredningens 
förslag blev det möjligt att använda förenklad utredning i något större 
utsträckning, då den utredningsformen numera kan användas även om tvångs-
medlet beslag har använts.32 Av propositionen framgår att flera remissinstanser 
hade ifrågasatt utredningens förslag av rättssäkerhetsskäl i den misstänktes 
intresse. Dessutom hade ifrågasatts om de föreslagna förändringarna verkligen 
skulle leda till förkortade genomströmningstider. Därför föreslogs den mer 
begränsade utvidgningen. Inom de brottsbeivrande myndigheterna pågick också 

 
27 SOU 1992:61, s. 362–363. Den relevanta bestämmelsen återfanns då i 23 kap. 18 § RB, men är 
numera uppdelad på två paragrafer. Skyldigheten att upprätta förundersökningsprotokoll regleras 
i 23 kap. 21 § RB. 
28 Prop. 1994/95:23, s. 43–44 och 74. 
29 23 kap. 22 § RB i dess lydelse enligt SFS 1994:1412. 
30 SOU 2001:93, s. 107. 
31 SOU 2001:93, s. 108. 
32 23 kap. 22 § RB, som fick sin nuvarande lydelse genom SFS 2004:504.  
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ett utvecklingsarbete med andra åtgärder inom ramen för det befintliga 
regelverket.33 

Av det ovanstående följer att när det gäller förenklad utredning har de 
effektivitetsskäl som angetts handlat om resursåtgång. 

5 Dokumentation i förundersökningsprotokoll 

Ett annat område där förändringar övervägts av effektivitetsskäl är omfattningen 
av dokumentationen i förundersökningsprotokoll. Åklagarutredningen föreslog 
en författningsändring som syftade till att redovisningen av förhör skulle kunna 
göras mindre omfattande än vad som gjordes. Vid exempelvis förhör av flera 
personer skulle en sammanfattning av vad som framkommit kunna göras av 
förhörsledaren.34 I den efterföljande propositionen föreslogs inte någon 
författningsändring, då det ansågs att den reglering som fanns var tillräcklig. Det 
uttalades generellt att ett förundersökningsprotokoll inte skulle göras mer 
omfattande än vad som behövdes i det enskilda fallet.35 I propositionen angavs 
också att ett metodutvecklingsarbete pågick hos Riksåklagaren, där Riksåklagaren 
fick återkomma om det visade sig att författningsändringar krävdes.36  

Just frågan om dokumentation av förhör återkom senare, då 
Förundersökningsutredningen övervägde om det skulle införas en skyldighet att 
spela in förhör. I utredningen uttrycktes att en utförlig dokumentation av förhör 
var viktig både för de brottsutredande myndigheternas effektivitet och för den 
enskildes rättssäkerhet.37 Som skäl för ökad effektivitet angavs att inspelade 
förhör kunde komma att användas av åklagaren senare i processen, om den hörde 
i tingsrätten ändrade sina uppgifter, vägrade att yttra sig eller menade att förhöret 
inte hade gått rätt till. Det kunde exempelvis finnas en hotsituation eller att den 
hörde påverkades av sin relation till den misstänkte eller någon annan som var 
inblandad i fallet.38 Här är det snarare effektivitet i betydelsen ökad lagföring som 
avses.  

I samma utredning anförde Förundersökningsutredningen att en skyldighet 
att spela in förhör skulle kunna innebära en minskad effektivitet ”men i andra 

 
33 Prop. 2003/04:89 Åtgärder för ett effektivare och snabbare brottmålsförfarande, s. 31–33. 
34 SOU 1992:61, s. 381–383. 
35 Prop. 1994/95:23, s. 82–83. 
36 Prop. 1994/95:23, s. 85.  
37 SOU 2011:45, s. 215. 
38 SOU 2011:45, s. 217 och 224. 
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avseenden”.39 Utredningen angav praktiska svårigheter och att utredningsarbetet 
skulle bli tungrott och mindre flexibelt. Som exempel angavs att förhör direkt på 
eller nära brottsplatsen skulle förutsätta att alla polispatruller hade med sig 
utrustning för det och att förhållandena på platsen var sådana att det gick att 
genomföra en inspelning. Vidare skulle en obligatorisk ljud- och bildupptagning 
göra det omöjligt att använda telefonförhör.40 Detta är ett tydligt exempel på att 
effektivitet använts med olika betydelser, vilket Förundersökningsutredningen 
också själv påpekade. Utredningens förslag ledde senare till införandet av en ny 
bestämmelse, 23 kap. 21 b § rättegångsbalken, enligt vilken förhör får 
dokumenteras genom en ljud- eller en ljud- och bildupptagning. I bestämmelsen 
anges också vissa omständigheter som särskilt bör beaktas vid bedömningen av 
om ett sådant dokumentationssätt ska användas.41  

I samma utredning behandlades kravet på dokumentation vid beslag, där 
Förundersökningsutredningen föreslog att det vid omfattande beslag av skriftliga 
handlingar skulle vara tillräckligt med så kallade samlande beteckningar, det vill 
säga varje beslagtagen handling skulle inte behöva specificeras i detalj utan flera 
handlingar kunna antecknas samlat. Vid sina överväganden menade utredningen 
att orimliga resurser inte kunde läggas ned på att göra utförliga beskrivningar av 
varje enskild handling.42 I den proposition där utredningens förslag behandlades 
angavs att förslagen i propositionen syftade till att öka rättssäkerheten, men även 
medverka till att de brottsutredande myndigheterna kunde ”bedriva en mer 
effektiv och ändamålsenlig utredningsverksamhet”.43 En bestämmelse infördes 
om att vid omfattande beslag kan samlande beteckningar användas.44 
Bestämmelsen är inte begränsad till skriftliga handlingar och av propositionen 
framgår att det främst var resursskäl som låg bakom den förändringen.45  

Dessa lagstiftningsärenden rörande dokumentationskrav visar på olika 
betydelser av effektivitet, där effektivitetsskäl kan tala för respektive mot en 
föreslagen ändring, beroende på vilken innebörd begreppet ges. Ibland avses 
möjligheten att öka lagföringen. Andra gånger avses resursåtgång.  

 
39 SOU 2011:45, s. 219. 
40 SOU 2011:45, s. 219. 
41 Se vidare prop. 2016/17:68 Misstänktas rätt till insyn i förundersökningar. 
42 SOU 2011:45, s. 310–313. 
43 Prop. 2015/16:68 Förstärkt rättssäkerhet och effektivitet i förundersökningsförfarandet, s. 1. 
44 27 kap. 13 § RB, som fick sin nuvarande lydelse genom SFS 2016:546. 
45 Prop. 2015/16:68, s. 46–47. 
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6 Fördelning mellan polis och åklagare 

Frågan om effektivitet har också lyfts fram vad gäller (för)undersöknings-
ledarens46 ansvar och fördelningen av ansvar och befogenheter mellan polis och 
åklagare. Av 1a § andra stycket förundersökningskungörelsen (1947:948) framgår 
att förundersökningsledaren ska se till att utredningen bedrivs effektivt och att 
den enskildes rättssäkerhetsintressen tas till vara. Bestämmelsen tillkom efter 
förslag av Åklagarutredningen, i samband med att utredningen övervägde hur 
förundersökningsledarskapet borde fördelas mellan polis och åklagare.47 Av de 
uttalanden som utredningen gjorde framgår att effektivitet här syftade på 
resursanvändning, bland annat uttalades att det var viktigt att de resurser som 
lades ner på rättsväsendet användes så rationellt som möjligt.48 Oavsett om det 
var åklagare eller polis som ledde förundersökningen underströks att 
förundersökningsledarskapet skulle utövas aktivt så att utredningarna inte pågick 
längre än nödvändigt och inte innehöll brister som det sedan krävde mer tid och 
resurser för att komplettera.49  

Det finns också förslag som inte har genomförts, exempelvis angående 
regleringen av gripande och anhållande. Enligt 24 kap. 8 § andra stycket 
rättegångsbalken ska ett gripande skyndsamt anmälas till åklagaren. BRU föreslog 
att regleringen skulle ändras på så sätt att kravet på skyndsamhet togs bort. Skälet 
var att grunderna för fortsatt frihetsberövande enligt utredningen många gånger 
föll bort efter att den misstänkte hade förhörts. Utredningens avsikt var att 
Polismyndigheten i sådana fall skulle kunna besluta att häva gripandet och att 
åklagare inte skulle behöva kopplas in i ett tidigt skede för att ta över 
förundersökningsledarskapet. Härigenom skulle den effektivitetsförlust som 
uppkom genom att åklagaren tog över ansvaret men grunderna för fortsatt 
frihetsberövande kort därefter föll bort undvikas. Enligt utredningen fanns det i 
sådana fall ofta inte längre skäl för åklagaren att leda förundersökningen. 
Anmälan till åklagare borde därför i stället ske senast efter förhöret, såvida inte 
beslutet om gripande hävdes av Polismyndigheten eller polismannen. 

 
46 I såväl RB som FUK anges ”undersökningsledare”. Här används genomgående förunder-
sökningsledare för att beteckna den person som leder förundersökningen, vanligen en åklagare 
eller en anställd inom Polismyndigheten, 23 kap. 3 § 1 st. RB och 8 § polisförordningen 
(2014:1104). Vissa brott utreds av exempelvis Säkerhetspolisen, som ibland kan vara ansvarig för 
att leda förundersökningen, 3 § polislagen och 23 kap. 3 § 1 st. RB.  
47 SOU 1992:61, s. 49 och 340. 
48 SOU 1992:61, s. 330, 336 och 338–339. 
49 SOU 1992:61, s. 336–340. Se även allmänna uttalanden i prop. 1994/95:23, s. 1 och 73–74, 
som gjordes vid tidpunkten för införandet av 1 a § FUK.  
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Polismyndigheten förutsattes dock alltjämt vara skyldig att skyndsamt anmäla 
gripandet, om ärendet bedömdes vara sådant att skäl för fortsatt 
frihetsberövande förväntades finnas kvar även efter att de första 
utredningsåtgärderna hade vidtagits. Utredningens avsikt var att genom förslaget 
undvika en onödig administrativ omgång, där ärenden behövde flyttas fram och 
tillbaka mellan myndigheterna.50  

I den proposition som behandlade detta lagförslag fanns vissa tveksamheter, 
bland annat ifrågasattes behovet av en lagändring, då bestämmelsen redan 
tillämpades så att om ett förhör hölls omedelbart kontaktades åklagaren normalt 
först efter förhöret. Vidare angavs att av rättssäkerhetsskäl skulle regleringen 
behöva ha vissa undantag, där åklagare skulle behöva kontaktas skyndsamt. Det 
fanns också tveksamhet kring effektivitetsvinsterna av förslaget, eftersom 
Polismyndighetens möjlighet att häva ett gripande inte föreslogs bli utvidgad. I 
många fall skulle åklagare därför ändå behöva kontaktas.51  

I de exempel som redogjorts för här och som handlat om polis och åklagares 
ansvar och befogenheter har effektivitet använts i betydelsen resursåtgång.    

7 Tvångsmedel och nya polisiära arbetsmetoder 

I de studerade lagstiftningsärendena finns flera exempel på att effektivitet också 
kan avse ökad uppklarning av brott. Det är då snarare slutprodukten eller 
slutresultatet som avses. I sådana sammanhang är det ofta regleringen av 
tvångsmedel och legalisering av nya arbetsmetoder som aktualiseras.  

Exempelvis lämnade BRU förslag rörande regleringen av användning av 
hemliga tvångsmedel, där bestämmelserna på det brottsutredande området skulle 
samlas i rättegångsbalken.52 BRU föreslog bland annat att terminologin skulle 
anpassas till den tekniska utvecklingen genom att göras teknikneutral och att 
hemlig övervakning under vissa förutsättningar skulle få användas även om det 
ännu inte fanns någon som var skäligen misstänkt för brottet.53 I de olika förslag 
som BRU lämnade hänvisades till effektiviteten i den brottsutredande 

 
50 SOU 2005:84, s. 37 och 209–210. 
51 Prop. 2015/16:68, s. 42–43. 
52 SOU 2005:38, s. 21–22. Tidigare fanns regler om att hämta in framtida uppgifter i rättegångs-
balken medan historiska uppgifter kunde hämtas in med stöd av lagen (2003:389) om elektronisk 
kommunikation (LEK). 
53 Detta hade tidigare varit möjligt om uppgifter hämtades in via LEK, men inte enligt 
bestämmelserna i RB. 
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verksamheten, där möjligheten att komma vidare i en brottsutredning lyftes 
fram.54 Det är här närmast ökad uppklarning som avses.  

Delar av BRU:s förslag behandlades senare av Polismetodutredningen. I sina 
allmänna utgångspunkter lyfte Polismetodutredningen fram att förslagen syftade 
till att stärka och bygga ut rättssäkerheten och integritetsskyddet, men 
upprätthållandet av en effektiv brottsbekämpande verksamhet fanns också med 
som ett syfte.55 Även i den proposition som senare behandlade BRU:s och 
Polismetodutredningens förslag, framgår att effektivitet framför allt kopplades 
till möjligheten att klara upp brott.56  

BRU föreslog också att tillstånd till hemlig avlyssning även skulle innefatta 
tillstånd till hemlig övervakning. I den delen angav BRU att det fanns 
”effektivitetsskäl av såväl operativ som mer formell eller administrativ 
karaktär”.57 Det var då fråga om resursbesparing hos rättsväsendet genom att 
domstolen bara behövde besluta om ett tvångsmedel, men även hos operatörerna 
som annars skulle behöva ha en teknisk lösning för att separera de båda typerna 
av information.58 Även i den efterföljande propositionen talades om 
effektivitetsvinster, åsyftande den här innebörden.59 

Att lagstiftningen flyttades till och samlades i rättegångsbalken innebar att det 
var domstol som skulle besluta i frågan om tvångsmedel. Tidigare hade de 
brottsbekämpande myndigheterna själva fått fatta vissa beslut. BRU föreslog 
därför att åklagare skulle få fatta vissa interimistiska beslut så att den 
brottsbekämpande verksamheten inte skulle ”förlora i effektivitet”.60 BRU angav 
flera exempel på situationer där en tillgång till uppgifterna i akuta skeden efter att 
grova brott hade fullbordats eller påbörjats lett till gripanden.61 Även 
Polismetodutredningen föreslog senare att åklagare skulle få fatta interimistiska 
beslut i sådana fall. Utredningen hänvisade inte specifikt till effektivitet men 
angav att det var ”nödvändigt för en framgångsrik brottsbekämpning”62 att det 
fanns kvar en möjlighet att fatta snabba beslut. I den efterföljande propositionen 

 
54 SOU 2005:38, s. 19, 22–24, 153 och 195. 
55 SOU 2009:1, s. 16 och 107. 
56 Prop. 2011/12:55 De brottsbekämpande myndigheternas tillgång till uppgifter om elektronisk 
kommunikation, s. 57 och 72. 
57 SOU 2005:38, s. 221. 
58 SOU 2005:38, s. 220–222. 
59 Prop. 2011/12:55, s. 69–70. 
60 SOU 2005:38, s. 201. 
61 SOU 2005:38, s. 200–201. 
62 SOU 2009:1, s. 119. 
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angavs att snabbare beslut än vad en domstolsprövning kunde ge var 
”nödvändigt för en effektiv brottsbekämpning”.63  

BRU föreslog också införande av ett nytt tvångsmedel, hemlig dataavläsning. 
BRU gjorde en avvägning mellan effektiva metoder och integriteten,64 och 
menade att det fanns ett behov av en sådan metod och att den ”framst[od] som 
effektiv”.65 De regler som BRU föreslog har inte genomförts och frågan om 
möjligheten att införa regler rörande användning av så kallad hemlig 
dataavläsning utreds för närvarande.66  

Exempel från senare tid är införande av polismans befogenhet att i samband 
med förhör tillfälligt omhänderta elektronisk kommunikationsutrustning, 
exempelvis en mobiltelefon, och att kroppsvisitera den som ska förhöras för att 
söka efter sådan utrustning.67 Detta föreslogs av Förundersökningsutredningen 
som menade att en sådan möjlighet medförde fördelar för den brottsutredande 
verksamhetens effektivitet och att detta vägde ”tyngre än behovet av skydd för 
den personliga integriteten”.68 Bakom förslagen låg intresset att kunna förhindra 
kommunikation som kunde försvåra utredningen. Det framhölls att sådan 
kommunikation kunde leda till minskade möjligheter att lagföra eller att 
utredningen i vart fall blev ”mer omfattande, komplicerad och kostsam”.69 
Effektivitet syftade alltså här såväl på ökad uppklarning och lagföring som på 
resursåtgång. Även i den efterföljande propositionen hänvisades till liknande 
skäl.70  

När det gäller möjligheten att använda tvångsmedel och legalisering av nya 
polisiära arbetsmetoder avses med effektivitet framför allt möjligheten att klara 
upp och i förlängningen lagföra brott, men det finns också exempel på att det 
istället har varit fråga om resursåtgång. 

8 Effektivitet: resursåtgång eller ökad uppklarning av brott 

Även om genomgången här inte är fullständig visar den att effektivitet används 
som argument för att initiera förändringar av lagstiftningen. Av de undersökta 
lagstiftningsärendena är det tydligt att effektivitet är ett bakomliggande värde och 
 
63 Prop. 2011/12:55, s. 78–79. 
64 SOU 2005:38, s. 50–55. 
65 SOU 2005:38, s. 55. 
66 Dir. 2016:36 Hemlig dataavläsning.  
67 Se närmare 23 kap. 9 a § RB angående förutsättningarna för detta. 
68 SOU 2011:45, s. 382. 
69 SOU 2011:45, s. 381. 
70 Prop. 2015/16:68, s. 73–74 och 76. 
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att det används som argument för eller emot förslag till förändringar. Det 
legitimerar förändringar i rätten och detta återspeglas sedan lång tid. Effektivitet 
används dock i olika betydelser. 

Effektivitet är ett bakomliggande värde i betydelsen resursåtgång, vilket kan 
betecknas kostnadseffektivitet. Flera av lagförslagen har syftat till att spara 
resurser hos myndigheterna. I vissa av dessa fall har lagändringar genomförts 
som syftat till att innebära en resursbesparing. Andra gånger har det ansetts att 
någon lagändring inte behövs, då uppfattningen varit att resursåtgången är en 
faktor som kan beaktas ändå av beslutsfattaren inom ramen för de befintliga 
reglerna. Ett exempel finns också på att förundersökningsledarens ansvar har 
skrivits fram och det därigenom lyfts att resursåtgången är en relevant aspekt vid 
all bedrivande av förundersökning.  

Vid förslag om förenklade procedurer är det fråga om effektivitet i betydelsen 
resursåtgång. Detsamma gäller förundersökningsledarens roll och ansvars-
fördelningen mellan polis och åklagare. Mot dessa förslag ställs som regel 
rättssäkerhetsintresset. Förenklade procedurer kan innebära inskränkningar av 
den misstänktes processuella rättigheter, medan ansvarsfördelningen mellan polis 
och åklagare rör hur sådana rättigheter säkrast kan upprätthållas och kontrolleras.  

Effektivitet kan också ha betydelsen ökad uppklarning av brott och i 
förlängningen ökad lagföring, exempelvis när det handlar om regleringen av 
tvångsmedel och legalisering av nya polisiära arbetsmetoder, även om också 
resursåtgång kan vara relevant. Motstående intressen kan exempelvis vara 
berörda personers integritet och frågan om möjligheten till domstolskontroll.  

Vid överväganden angående dokumentationskrav i förundersöknings-
protokoll har effektivitet använts i både betydelsen resursåtgång och betydelsen 
ökad uppklarning och lagföring, och ibland kunnat tala både för och emot en viss 
lagändring. I dessa fall är den misstänktes rättigheter relevanta och särskilt då 
resursskäl är aktuella kan rättssäkerhetsgarantier i den misstänktes intresse 
komma att stå däremot. 

Angående förstahandsåtgärder har både ökad uppklarning och resursåtgång 
använts som argument för att flytta arbetsuppgifter mellan olika enheter inom 
polisorganisationen. Här finns även exempel på att effektivitet avsett 
allmänhetens och involverade personers förtroende. 

Genomgången visar att flera av de frågor som behandlats återkommer i senare 
lagstiftningsärenden. Den utvecklingen är fortfarande pågående, där exempelvis 
förstahandsåtgärder och enklare former att bedriva brottsutredning åter är 
aktuella genom ett nyligen framlagt förslag om ett försöksprojekt med ett 
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snabbförfarande i brottmål.71 Detsamma gäller frågan om införande av så kallad 
hemlig dataavläsning, där förslag är att vänta inom kort.72 

Det kan konstateras att effektivitet används som bakomliggande skäl för att 
legitimera förändringar, men att det kan avse olika innebörd. Vid överväganden 
av vilka förändringar som bör göras kan det därför krävas en djupare analys av 
vilken innebörd som är aktuell och vilka motstående intressen som i så fall 
aktualiseras där avvägningar kan behöva göras. 

De lagstiftningsärenden som behandlats här spänner över mer än 30 år. Flera 
av de förändringar som genomförts har skett successivt och nya förslag är att 
vänta. Vid juridiska institutionens nästa jubileum visar det sig vilka vägval som 
gjorts, om effektivitet fortfarande är ett uttalat värde, i vad mån en 
betydelseförskjutning har skett eller om andra ord används som nyanserar och 
tydligare beskriver vad som avses. Frågan är också vilka vägval som har gjorts 
när det gäller förstahandsåtgärderna, polismans befogenheter, fördelningen 
mellan polis och åklagare och möjligheten till domstolskontroll. Detsamma gäller 
vilka rättssäkerhetsgarantier som uppställs i den misstänktes intresse, men även 
för andra som kan beröras av åtgärder under eller vara involverade i en 
brottsutredning. 

 

 
71 Ds 2017:36 En snabbare lagföring. Försöksprojekt med ett snabbförfarande i brottmål. 
72 Dir. 2016:36. Uppdraget ska vara redovisat senast den 13 november 2017. 


