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Förord 

 
 
Denna rapport har tillkommit inom ramen för forskningsprojektet Kroppsvisitation och 
kroppsbesiktning: Rättsliga aspekter av polisens användning av två kroppsliga tvångsmedel, 
för vilket undertecknad beviljats medel av Enheten för polisutbildning vid Umeå universitet. 
Rapporten är tänkt att kunna användas som en lärobok för framför allt yrkesverksamma poliser 
som deltar i vidareutbildningskurser, men den är även användbar för t.ex. studenter som läser 
jurist- eller polisutbildningen samt jurister och brottsutredare i allmänhet. 
 
Jag tackar Enheten för polisutbildning vid Umeå universitet, som har finansierat tryckningen 
av denna rapport. Därtill vill jag framföra ett stort tack till Kajsa Henning-Mäki och Jonas 
Hansson, som har granskat framställningen och kommit med värdefulla synpunkter.  
 
Framställningen är uppdaterad t.o.m. den 1 juli 2017. 
 
Umeå i december 2017 
 
Mattias Hjertstedt 
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1. Inledning 
 
 

1.1 Problembakgrund, syfte och avgränsningar 
 
Under senare år har de rättsliga möjligheterna att använda sig av tvångsmedel – d.v.s. sådana 
åtgärder som det allmänna vidtar mot enskilda och som innebär intrång i enskildas 
grundläggande rättigheter eller i lag skyddade intressen – utökats väsentligt i Sverige.1 Denna 
utvecklingstendens gäller även för de för polisiär verksamhet vanliga tvångsmedlen 
kroppsvisitation och kroppsbesiktning, eller med ett gemensamt begrepp kroppsrannsakan.2 
Med kroppsvisitation avses en undersökning av kläder och annat som någon bär på sig eller 
föremål som någon har med sig, medan kroppsbesiktning innebär undersökning av 
människokroppens yttre och inre samt tagande av prov från människokroppen och 
undersökning av sådana prov.3 Som exempel på de utökade möjligheterna att använda 
kroppsrannsakan kan nämnas att reglerna om kroppsvisitation i rättegångsbalken (1942:740, 
RB) 2008 utsträcktes till att gälla för eftersökande av föremål som kan tas i förvar eller för 
vinnande av utredning om förverkande av utbyte av brottslig verksamhet.4 Likaså infördes 2005 
i RB specialregler om tagande av salivprov, som är en särskild form av kroppsbesiktning.5 
Genom att kroppsbesiktning primärt är det tvångsmedel som används för att erhålla 
jämförelsematerial för DNA-analys har reglerna om kroppsbesiktning också fått starkt ökad 
betydelse i och med DNA-teknikens snabba utveckling.6  
     Under senare år har även polisen fått en allt större möjlighet att besluta om kroppsvisitationer 
och kroppsbesiktningar, eftersom dessa tvångsmedel i stor utsträckning beslutas av 
förundersökningsledaren och det allt oftare är poliser som är förundersökningsledare.7 Idag är 
det därför inte enbart rutinarbete för polisen att genomföra kroppsbesiktningar utan även att 
besluta om sådana åtgärder, som kan vara alltifrån att ta alkoholutandningsprov i trafiken till 
att kroppsvisitera vid misstänkt narkotikainnehav.   
     Trots den stora betydelse som kroppsrannsakningar har i det polisära arbetet saknas det 
någon mer heltäckande litteratur på området. Den forskning som finns har främst fokuserat på 

                                                            
1 Se t.ex. Lindberg, Gunnel, ”Straffprocessuella tvångsmedel – några utvecklingslinjer”, Svensk Juristtidning 
2007, s. 52. Beträffande begreppet tvångsmedel, se vidare den diskussion som förs i Hjertstedt, Mattias, 
Tillgången till handlingar för brottsutredare: En rättsvetenskaplig studie av beslag med husrannsakan, 
myndigheters utlämnandeskyldighet samt editions- och exhibitionsplikt (Uppsala: Iustus, 2011), s. 34–38, med 
där gjorda hänvisningar. 
2 Begreppet kroppsrannsakan återfanns i 1933 års tvångsmedelslag, lag (1933:182) om vissa tvångsmedel i 
brottmål, 18 och 19 §§; detta begrepp avsåg ”…undersökning av någons kropp och vad han bär på sig för 
eftersökande av sådant, som kan vara av betydelse för utredningen angående brott…”, se prop. 1933:196 s. 18. 
3 Se de definitioner som återfinns i rättegångsbalken (1942:740, RB) 28 kap. 11 § 3 st. och 28 kap. 12 § 3 st. 
4 Se vidare prop. 2007/08:68, t.ex. på s. 109–110. Tidigare fick kroppsvisitation enligt RB 28 kap. 11 § endast 
företas för att söka efter föremål som kan tas i beslag eller annars är av betydelse för utredningen av brottet.  
5 Se prop. 2005/06:29, t.ex. på s. 38–40. De nya bestämmelserna återfinns i RB 28 kap. 12 a och 12 b §§. 
6 Se Lindberg, Gunnel, Straffprocessuella tvångsmedel – när och hur får de användas?, 3:e upp. (Stockholm: 
Karnov Group, 2012), s. 637–638. 
7 Beträffande polisens beslutsbehörighet enligt de allmänna bestämmelserna i RB se RB 28 kap. 13 § – som 
hänvisar till RB 28 kap. 4 § – RPSFS 2014:5, Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledning av 
förundersökning i brottmål (FAP 403-5) samt Lindberg 2012 s. 654–655, 671–672. Att notera är att även 
enskilda polismän kan besluta om dessa tvångsmedel vid fara i dröjsmål. 



4 
 

grundbestämmelserna i RB 28 kap. 11–13 a §§,8 som primärt reglerar möjligheten att använda 
kroppsvisitationer och kroppsbesiktningar för att utreda redan begångna brott. Bestämmelser 
om kroppsrannsakan förekommer emellertid i en rad specialförfattningar på ett antal olika 
områden. Hur dessa författningar förhåller sig till de allmänna bestämmelserna i RB är heller 
inte helt klart i alla avseenden.  
     Tanken med föreliggande rapport är att avhjälpa denna brist på litteratur på området. 
Rapporten syftar till att rättsligt analysera några av de mest centrala bestämmelserna om 
kroppsrannsakningar i polisens brottsbekämpande arbete, d.v.s. att förebygga, upptäcka, 
förhindra och att utreda brott. Tonvikten läggs vid vad som är gällande rätt, särskilt med 
avseende på de bestämmelser som reglerar förutsättningarna för och förfarandet vid användning 
av dessa tvångsmedel. Därtill kommer de olika reglerna att jämföras sinsemellan, särskilt frågan 
hur speciallagstiftningen förhåller sig till grundbestämmelserna i RB.     
     Studien har sålunda begränsats till att omfatta sådana åtgärder som är att betrakta som 
kroppsrannsakningar, d.v.s. såväl kroppsvisitationer som kroppsbesiktningar. Rumsligt har 
analysen fokuserats till svensk rätt. Vilka regler som därvid har undersökts kommer att 
klargöras i ett senare sammanhang.9   
 
 

1.2 Allmän lagstiftning och speciallagstiftning 
 

Som poängterades inledningsvis finns det regler om kroppsrannsakan med polisiär relevans inte 
enbart i RB, utan även i speciallagstiftning.10 De här undersökta reglerna kan indelas i två 
kategorier.11  
     För det första finns det en kategori av regler som kan kallas kompletterande regler. Detta är 
bestämmelser som på olika sätt utvidgar tillämpningsområdet för kroppsrannsakan i förhållande 
till de allmänna reglerna i RB. Det kan t.ex. vara att en kroppsvisitation får genomföras för 
andra syften än för att utreda begångna brott – se t.ex. polislag (1984:387, PL) 19 § och 23 § 
2 st. – eller att vissa kroppsbesiktningar även får företas på andra än skäligen misstänkta – se 
RB 28 kap. 12 b §.  
     För det andra finns det en kategori av regler som kan benämnas ersättande regler. Dessa 
bestämmelser inskränker i vissa situationer tillämpningsområdet för RB:s regler. Så är fallet 
med reglerna i lag (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare (LUL) 36 
och 36 a §§, enligt vilka strängare förutsättningar gäller för kropprannsakningar då de riktas 
mot unga lagöverträdare. 
     Frågan är då hur denna speciallagstiftning förhåller sig till de allmänna bestämmelserna i 
RB. Av betydelse är härvidlag den regel som återfinns i RB 28 kap. 15 §. I detta lagrum stadgas 
bl.a. att avvikande bestämmelser om kroppsvisitation eller kroppsbesiktning som meddelats i 
lag eller författning skall gälla, d.v.s. andra bestämmelser har företräde framför RB:s regler. Av 

                                                            
8 Se vidare avsnitt 1.3. 
9 Se ingresserna till avsnitten 2 och 3. 
10 Beträffande speciallagstiftning om straffprocessuella tvångsmedel i allmänhet, se Lindberg, Gunnel, ”Några 
reflexioner om regler om straffprocessuella tvångsmedel utanför rättegångsbalken”, i Andersson, Simon & 
Lainpelto, Katrin, Festskrift till Christian Diesen, (Stockholm: Norstedts Juridik, 2014), s. 285–303. 
11 Beträffande dessa kategorier jfr Hjertstedt 2011 s. 89–92. De här undersökta reglerna presenteras i ingressen 
till avsnitten 2 och 3.  
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de här undersökta specialreglerna ingår samtliga i lagar. Att regeln i RB 28 kap. 15 § tar sikte 
på sådana regler som innehåller avvikande bestämmelser innebär att de på några sätt har ett 
annat innehåll än bestämmelserna i RB 28 kap. 11–13 a §§;12 de kan såväl utvidga som 
inskränka tillämpningsområdet för reglerna i RB – jfr vad som sagts ovan om kompletterande 
respektive ersättande regler. Att notera är att stadgandet i RB 28 kap. 15 § är av obligatorisk 
karaktär, d.v.s. beslutsfattaren har ingen möjlighet att istället tillämpa de allmänna reglerna i 
RB istället för de specialförfattningar som stadgandet tar sikte på.13    
     Reglerna om kroppsrannsakningar består dels av bestämmelser om under vilka 
förutsättningar dessa åtgärder kan beslutas – och i förekommande fall undantag från dessa 
förutsättningar – dels hur förfarandet skall gå till då dessa åtgärder verkställs – inklusive vem 
som beslutar om åtgärderna.14 I de fall som någon speciallagstiftning är tillämplig uppstår 
frågan i vilken mån de allmänna bestämmelserna i RB kan vara relevanta såvitt avser 
förutsättningar respektive förfarande. 
     Beträffande förutsättningar kan givetvis inte RB:s regler tillämpas samtidigt som någon 
speciallagstiftning – detta är självklart beträffande de kompletterande reglerna i de fall då RB:s 
regler över huvud taget inte är tillämpliga, men även de ersättande reglerna skulle bli 
meningslösa om RB:s förutsättningar för kroppsrannsakningar ändå skulle gå att tillämpa. En 
knepigare fråga uppstår däremot då det gäller den speciallagstiftning som reglerar någon 
särskild form av kroppsrannsakan – t.ex. tagande av salivprov eller ögonundersökning – och 
både RB:s regler och specialreglerna är tillämpliga. Här går det nämligen att fråga sig i vilken 
mån som speciallagstiftningen exklusivt anger förutsättningarna för att besluta om dessa 
åtgärder eller om det även är möjligt att besluta med stöd av RB:s regler. Detta 
tolkningsproblem kommer i det följande att behandlas löpande i samband med att reglerna i 
speciallagstiftningen presenteras i avsnitten 2 och 3.   
     Då det gäller förfarande har givetvis en specialregel om t.ex. platsen för kroppsrannsakan 
företräde framför RB:s bestämmelse om var kroppsrannsakan skall utföras. Mer tveksamt är 
vad som gäller om RB:s förfaranderegler innehåller en bestämmelse om att protokoll skall föras 
över förrättningen, men speciallagstiftningen saknar regler om protokollföring – det kan ju i 
vissa fall t.o.m. vara så att specialreglerna inte innehåller några förfaranderegler alls. I denna 
situation går det dels att tänka sig att RB:s förfaranderegler tillämpas även då 
speciallagstiftningen är tillämplig, dels att reglerna i speciallagstiftningen är exklusivt 
tillämpliga – d.v.s. att det då inte finns någon reglering av förfarandet. Detta tolkningsproblem 
kommer i det följande att behandlas löpande i samband med att reglerna i speciallagstiftningen 
presenteras i avsnitten 2 och 3.         
 

                                                            
12 Detta framgår av att subsidiaritetsregeln har placerats efter dessa regler. Att notera är att RB 28 kap. 15 § 
därmed även tar sikte på de särskilda bestämmelserna om tagande av salivprov i RB 28 kap. 12 a och b §§; dessa 
bestämmelser kommer dock i det följande att behandlas som specialregler i förhållande till de allmänna reglerna 
om kroppsvisitation och kroppsbesiktning i RB 28 kap. 11, 12, 13 och 13 a §§. 
13 Stadgandets obligatoriska karaktär har markerats genom verbformen ”vare”, jfr Ekelöf, Per Olof, Edelstam, 
Henrik, Heuman, Lars & Pauli, Mikael, Rättegång, första häftet, 9:e uppl. Stockholm: Wolters Kluwer, 2016, s. 
53–55.  
14 En sådan indelning av tvångsmedelsreglerna i bestämmelser om förutsättningar (inklusive undantag) och 
förfaranderegler (inklusive beslutsbehörighet) förekommer i den rättsvetenskapliga litteraturen, se t.ex. 
Hjertstedt 2011 s. 575 och – i fråga om beslag enligt finsk rätt – Frände, Dan, Finsk straffprocessrätt 
(Helsingfors: Edita Publishing, 2009), s. 111–124. 
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1.3 Metod, material, tidigare forskning och disposition 
 
Den metod som ligger till grund för det föreliggande arbetet är den som brukar benämnas 
rättsdogmatisk metod. Denna metod kan i korthet sägas bestå i en analys av vad som är gällande 
rätt i ett visst avseende genom att tolka innehållet i de rättskällor som åtnjuter auktoritet.15 
Framställningen fokuseras till att kartlägga vad som är gällande rätt – de lege lata – medan 
kritiska synpunkter på gällande rätt och vad som istället borde gälla – de lege ferenda – är mer 
sparsamt förekommande;16 i viss utsträckning råder det emellertid inga vattentäta skott mellan 
resonemang de lege lata och de lege ferenda. 
     Den rättskälla som är mest central för detta arbete är författningar, som ju är den mest 
auktoritativa rättskällan; så baseras framställningen i kapitel 2 och 3 – som är av mer översiktlig 
karaktär – till största delen på författningstext. I övrigt förekommer i hög grad förarbeten 
(främst propositioner), JO-fall och doktrin, medan domstolsavgöranden är mer sällsynta då det 
gäller regler om kroppsrannsakan (och tvångsmedel i stort).17     
     Flera av de aktuella bestämmelserna har behandlats i andra verk. Så har reglerna om 
kroppsrannsakan i RB analyserats av Bylund, Fitger m.fl., Bring & Diesen, Westerlund och 
framför allt Lindberg.18 Bestämmelserna i PL har kommenterats av Berggren & Munck,19 
stadgandena i lag (1976:1090) om alkoholutandningsprov (LAU) av Ceder m.fl.20 och reglerna 
i ordningslag (1993:1617, OL) av Åberg.21 De relevanta reglerna i LUL har främst behandlats 
av Nordlöf samt Berggren m.fl.22 Då det gäller lag (2005:225) om rättsintyg i anledning av brott 
(RIL) finns framför allt en artikel av Larsson & Loisel.23 
     I det följande kommer först en översiktlig redogörelse för de olika reglerna om 
kroppsvisitation (avsnitt 2) respektive kroppsbesiktning (avsnitt 3). Dessa två kapitel innehåller 
en presentation av de olika regelverken i tur och ordning såvitt avser definition, förutsättningar 
(inklusive syften) och förfarande (inklusive beslutsfattare) samt hur de olika 
specialförfattningarna förhåller sig till grundbestämmelserna i RB. Därnäst följer två avsnitt där 

                                                            
15 Se den definition som formuleras i Hjertstedt 2011 s. 46 med där gjorda hänvisningar. 
16 Se dock avsnitt 7. 
17 Se vidare källförteckningen. 
18 Se följande verk: Bring, Thomas & Diesen, Christian, Förundersökning (Stockholm: Norstedts Juridik, 2009), 
s. 430–441. Bylund, Torleif, i Ekelöf, Per Olof m.fl. Rättegång tredje häftet (Stockholm: Norstedts Juridik, 
2006), s. 122–131. Fitger, Peter, m.fl., Rättegångsbalken del 2, (Stockholm: Wolters Kluwer, med fortlöpande 
uppdatering i lösbladsform); hänvisning kommer fortsättningsvis att ske till den kommentar till RB 23 kap. 9 a 
och b §§ och 28 kap. 11–13 a §§ som finns digitalt på zeteo (zeteo.wolterskluwer.se). Lindberg, Gunnel, 
Straffprocessuella tvångsmedel: när och hur får de användas? (Stockholm: Karnov Group, 2012), s. 635–676. 
Westerlund, Gösta, Straffprocessuella tvångsmedel: En studie av rättegångsbalkens 24 till 28 kapitel och annan 
lagstiftning (Stockholm: Bruuns, 2013), s. 202–218.  
19 Berggren, Nils-Olof & Munck, Johan, Polislagen: En kommentar, 11:e uppl. (Stockholm: Norstedts Juridik, 
2015), s. 146–157, 175–176.  
20 Ceder, Maria, m.fl., Trafikkommentarer, 8:e uppl. (Stockholm, Wolters Kluwer, 2016), s. 106–110. 
21 Åberg, Kazimir, Ordningslagen (Stockholm: Wolters Kluwer, med fortlöpande uppdatering); kommentaren till 
ordningslag (1993:1617, OL) 2 kap. 32 § finns digitalt på zeteo, (zeteo.wolterskluwer.se). 
22 Nordlöf, Kerstin, Unga lagöverträdare i social-, straff och processrätt (Lund: studentlitteratur, 2012), s. 298–
301. Berggren, Nils-Olof, m.fl. i Brottsbalken m.m., (Stockholm: Wolters Kluwer, med fortlöpande uppdatering i 
lösbladsform); hänvisning kommer fortsättningsvis att ske till den kommentar till lag (1964:167) med särskilda 
bestämmelser om unga lagöverträdare (LUL) 36–36 a, 36 c–e §§, som finns digitalt på zeteo, 
(zeteo.wolterskluwer.se). Se även den kortfattade framställningen i Clevesköld, Lars, Thunved, Birgit & 
Thunved, Anders, Samhället och de unga lagöverträdarna, 5:e uppl. (Stockholm: Norstedts Juridik, 2015), s. 73, 
115.  
23 Larsson, Kicki, & Loisel, Johanna, ”Rättsintygsreformen”, Juridisk tidskrift 2012–13, s. 28–42. 
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innebörden av de olika förutsättningarna (avsnitt 4) och förfarandereglerna (avsnitt 5) 
analyseras mer ingående. Efter detta diskuteras betydelsen av samtycke i ett särskilt avsnitt 
(avsnitt 6). Till sist följer ett avslutande avsnitt (avsnitt 7), som innehåller några generella 
reflektioner över vad som kännetecknar gällande rätt på området och vilka problem som finns 
med gällande rätt. 
     Rapporten omfattar således dels en översikt av de olika regelverken, dels en framställning 
som innehåller en mer ingående behandling av de olika rekvisit och förfaranderegler som ingår 
i dessa regelverk. Tanken med denna tudelade disposition är att det skall vara möjligt för läsaren 
att både få en snabb bild av innehållet i olika lagar på det aktuella området och att få svar på 
mer specifika detaljfrågor. Med nödvändighet blir det emellertid en viss upprepning av stoffet 
i de två olika delarna.     
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2. Regelöversikt kroppsvisitation 
 

I det följande kommer det regelverk avseende kroppsvisitation som undersöks i föreliggande 
rapport att presenteras översiktligt. De regler som därvid har valts ut är de för 
polisverksamheten centrala reglerna i (1) rättegångsbalk (1942:740) 28 kap. 11 § samt 13 och 
13 a §§, (2) RB 23 kap. 9 a och b §§, (3) polislag (1984:387, PL) 19 §, (4) PL 23 § 2 st., (5) 
ordningslag (1993:1617, OL) 2 kap. 32 § 2 st. och (6) lagen (1964:167) med särskilda 
bestämmelser om unga lagöverträdare (LUL) 36 §. Gemensamt för dessa regler är att beslut om 
kroppsvisitation fattas av polisman, polisiär förundersökningsledare eller Polismyndigheten. 
     Det finns ett antal ytterligare bestämmelser om kroppsvisitation, men då det gäller dessa 
tvångsmedel är det inte polisen i snäv bemärkelse som är beslutsfattare. Som exempel kan 
nämnas den specialstraffrättsliga lag (2000:1225) om straff om smuggling (SSL), i vars 27–
29 §§ tjänstemän vid Tullverket eller Kustbevakningen ges befogenhet att besluta om 
kroppsvisitation då det gäller de brott som regleras i denna lag (t.ex. smugglingsbrott) och även 
vissa andra brott.24 Vidare finns regler som ger möjlighet till kroppsvisitation inom olika former 
av vård, där beslut fattas av verksamhetschefer eller liknande.25 Bestämmelser om 
kroppsvisitation finns också då det gäller fängelser och häkten samt inom totalförsvaret.26 
Ytterligare exempel på stadganden är de som rör säkerhetskontroll i domstolar och riksdagens 
lokaler samt kroppsvisitationer vid skyddsobjekt.27  
     I undersökningen ingår inte heller de särskilda bestämmelser om kroppsvisitationer på 
flygplatser samt på fartyg och i hamnar. Beslut enligt dessa regler kan visserligen fattas av 
polisman eller Polismyndigheten, men eftersom dessa bestämmelser enbart gäller hamnar och 
flygplatser har de exkluderats ur framställningen.28   
     I det följande behandlas de sex nämnda regelverken i tur och ordning. Först följer emellertid 
ett avsnitt om begreppet kroppsvisitation. 
 
 
 
 
 

                                                            
24 Se vidare lag (2000:1225) om straff för smuggling (SSL) 1 §. Jfr också lag (1992:1602) om valuta- och 
kreditreglering 2 kap. 7 §, enligt vilken beslut fattas av Tullverket. 
25 Se lag (1985:12) om kontroll av berusningsmedel på sjukhus 3 § (verksamhetschefen beslutar om villkor om 
kroppsvisitation), lag (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård 23 § (cheföverläkaren beslutar), lag (1990:52) med 
särskilda bestämmelser om vård av unga 17 §, 20 b § (Statens institutionsstyrelse beslutar) och lag (1988:870) 
om vård av missbrukare i vissa fall, 32, 32 a och 36 b §§ (Statens institutionsstyrelse beslutar). Se även 
smittskyddslag (2004:168) 5 kap. 14 § (chefsöverläkare beslutar). 
26 Se häkteslag (2010:611) 4 kap. 2–4, 7 §§ (frågan om beslutsbehörighet är ej reglerad i denna lag), fängelselag 
(2010:610) 8 kap. 3–5, 7 §§ (frågan om beslutsbehörighet är ej reglerad i denna lag) och lag (1994:1811) om 
disciplinansvar inom totalförsvaret m.m. 47 § (förman beslutar).  
27 Se lag (1981:1064) om säkerhetskontroll i domstol 2, 5 §§ (beslut fattas av domstolens chef eller annan 
lagfaren domare) och lag (1988:144) om säkerhetskontroll i riksdagens lokaler 2, 5 §§ (talmannen beslutar) samt 
skyddslag (2010:305) 10 § (den som bevakar skyddsobjektet beslutar).  
28 Se lag (2004:1100) om luftfartsskydd 3–6, 9 §§, lag (2004:487) om sjöfartsskydd 13–19 §§; jfr även lag 
(2006:1209) om hamnskydd 4 kap. 1–3, 5–6 §§. Även kroppsvisitationer i samband med inresekontroll som 
polismän kan företa med stöd av utlänningslag (2005:716) 9 kap. 2 § och kroppsvisitationer i syfte att förhindra 
terroristbrott som Polismyndigheten kan besluta om enligt lag (1991:572) om särskild utlänningskontroll 19 § 
har exkluderats ur framställningen.   
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2.1 Allmänt om begreppet kroppsvisitation 
 

Sedan 1994 definieras kroppsvisitation i RB 28 kap. 11 § 3 st. som ”…en undersökning av 
kläder och annat som någon bär på sig samt av väskor, paket och andra föremål som någon har 
med sig”. Denna definition är vägledande då det gäller tolkning av begreppet kroppsvisitation 
även då det gäller annan lagstiftning. Definitionen är avsedd att vara uttömmande, d.v.s. 
undersökning av andra objekt än de som nämns i lagtexten är inte att betrakta som en 
kroppsvisitation.29 Både en manuell undersökning och en undersökning som utförs med hjälp 
av en maskin – t.ex. en metalldetektor – är att betrakta som en kroppsvisitation.30 
     Det första huvudfallet är sålunda en undersökning av det som någon bär på sig. Typfallet 
på detta – som även anges i lagtexten – är kläder, men även smycken, klockor och vissa väskor 
är rimligen exempel på detta.31 Ofta innebär en undersökning av det som någon bär på sig en 
ytlig undersökning, men det kan också innebära att den undersökte måste ta av sig kläder eller 
andra föremål för att dessa skall kunna undersökas närmare;32 blir det däremot fråga om en 
undersökning av människokroppen är åtgärden att betrakta som en kroppsbesiktning och inte 
som en kroppsvisitation.33  
     Det andra huvudfallet är en undersökning av det som någon har med sig. Exempel på sådana 
föremål är väskor, paket, kassar, fodral, plånböcker och barnvagnar. Huruvida väskorna är 
öppna eller stängda spelar ingen roll.34 En tumregel är att sådant som kan flyttas med handkraft 
kan bli föremål för kroppsvisitation; sådant som endast kan flyttas med hjälp av maskinkraft – 
t.ex. bilar – är inte att betrakta som ett föremål som någon har med sig, utan kräver istället ett 
husrannsakansbeslut för att undersökas.35  
     Då det gäller det andra typfallet krävs vidare någon form av anknytning mellan det föremål 
som man letar efter och den som visiteras.36 Äganderätten spelar ingen roll, men någon bestämd 
person måste kunna pekas ut som innehavare. Det avgörande är att den som visiteras har någon 
form av fysisk kontroll över det aktuella föremålet. I förarbetena tas som ett exempel att reglerna 
om kroppsvisitation är tillämpliga även om någon tillfälligt ställer ned ett paket på marken.37  
     Det sagda innebär att reglerna om kroppsvisitation inte är tillämpliga om man lämnar in 
kläder i en obevakad eller bevakad garderob, eftersom man då inte längre har kontroll över 
kläderna – vid obevakad har ingen kontroll över kläderna och vid bevakad har istället någon 
annan kontroll över dem.38 Även den situationen då t.ex. en elev lämnar in kläderna i ett skåp 
som denne disponerar över (genom t.ex. ett hänglås) och sedan sätter sig i ett klassrum i en 

                                                            
29 Se prop. 1993/94:24 s. 38, 80. 
30 Beträffande metalldetektor se prop. 1993/94:24 s. 33. 
31 Då det gäller väskor se prop. 1993/94:24 s. 40. Beträffande smycken se Lindberg 2012 s. 668. 
32 Se Lindberg 2012 s. 668. 
33 Se prop. 1981/82:2 s. 20 (angående bestämmelserna i dåvarande lag (1960:418) om straff för varusmuggling) 
och vidare avsnitt 3.1. 
34 Se prop. 1993/94:24 s. 80. Då det gäller slutna förvaringsställen – som är en typ av utrymme som kräver ett 
beslut om husrannsakan för att undersökas – har däremot gjorts gällande att det kan ha betydelse om 
förvaringsstället – t.ex. en väska – är öppen eller stängd, se Hjertstedt 2011 s. 283–288 med där gjorda 
hänvisningar.   
35 Se prop. 1993/94:24 s. 41, 80. 
36 Se vidare Lindberg 2012 s. 669–670. Att sådant som någon bär på sig har en anknytning till den som visiteras 
framstår som självklart. 
37 Prop. 1993/94:24 s. 42, 80. 
38 Jfr Lindberg 2012 s. 670. 
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annan del av skolan torde falla utanför en kroppsvisitation; eleven har visserligen en form av 
kontroll av kläderna, men eleven kan knappast sägas ha fysisk kontroll över kläderna.39    
     De regelverk som kommer att undersökas i det följande medger alla former av 
kroppsvisitationer under de förutsättningar som anges i respektive lag.40 Kroppsvisitation med 
stöd av RB 23 kap. 9 a § är dock begränsad på så sätt att endast en sådan kroppsvisitation som 
syftar till att omhänderta elektronisk kommunikationsutrustning är tillåten.41   

 
 

2.2 RB 28 kap. 11 § samt RB 28 kap. 13 och 13 a §§ 
 

De grundläggande bestämmelserna om kroppsvisitation återfinns i RB 28 kap. 11 § samt RB 
28 kap. 13 och 13 a §§, av vilka den första bestämmelsen anger förutsättningar för att använda 
tvångsmedlet medan de två senare reglerar förfarandet vid kroppsvisitationer (och 
kroppsbesiktningar). Dessa regler – med undantag av 13 a § – härrör från 1942, då RB antogs.42 
Reglerna har genomgått smärre förändringar vid ett flertal tillfällen.43 
     Det övergripande syftet med kroppsvisitationer enligt detta regelverk är framför allt att 
utreda redan begångna brott. Mer specifika syften med en sådan (brottsutredande) undersökning 
är att (1) söka efter föremål som kan tas i beslag eller (2) det annars är av betydelse för 
utredningen om brottet. Under senare år har två ytterligare specifika syften tillkommit som inte 
är brottsutredande i strikt mening, nämligen att (3) söka efter föremål som kan tas i förvar eller 
(4) det annars är av betydelse för utredningen om förverkande av utbyte av brottslig verksamhet 
enligt brottsbalk (1962:700, BrB) 36 kap. 1 b §. Av dessa fyra syften är det förstnämnda av 
störst praktisk relevans,44 varför även reglerna om beslag i RB 27 kap. är av stor betydelse.45 
Som exempel på fall då kroppsvisitation behöver tillgripas för att beslagta föremål nämner 
Lindberg gods som avhänts någon genom snatteri och skall återlämnas till målsäganden, 
smuggelgods som skall förverkas och en kniv som behövs som bevis i en utredning om 
misshandel.46 
     Utöver att en kroppsvisitation måste tillgodose något av dessa fyra syften går det att 
identifiera tre rekvisit för att detta tvångsmedel skall vara tillåtet. För det första måste det finnas 
anledning anta att ett fängelsebrott har begåtts. Vidare får kroppsvisitation enligt huvudregeln 
endast företas på den som skäligen kan misstänkas för detta brott; om någon annan än skälig 

                                                            
39 En annan sak är om eleven tar med sig kläderna in i klassrummet och hänger av sig där.  
40Jfr dock vad som sägs om bestämmelsen i PL 19 § i avsnittet 2.3.  
41 Se vidare avsnittet 2.4. 
42 SFS 1942:740. 
43 Beträffande 11 § se (1) SFS 1964:166 – följdändring av att brottsbalk (1962:700, BrB) ändrades, (2) 
1993:1408 – en legaldefinition införs m.m. och (3) 2008:376 – regler om kroppsvisitation för eftersökande av 
föremål som kan tas i förvar eller för vinnande av utredning om förverkande av utbyte av brottslighet införs. 
Angående 13 § se (1) 1989:650 – en hänvisning till proportionalitetsprincipen införs och (2) 1993:1408 – en 
kroppsvisitation som innebär att egendom som en kvinna har med sig undersöks får utföras och bevittnas av en 
man. Vad gäller 13 a § infördes den 2016, se SFS 2016:546 – en begräsning av tvångsmedlets varaktighet införs 
samt en uttrycklig föreskrift om att polisman har rätt att ta med den som skall kroppsvisiteras till den plats där 
åtgärden skall genomföras. 
44 Se Lindberg 2012 s. 663. 
45 Exempelvis måste de i RB 27 kap. 2 och 3 §§ angivna undantagen från möjligheten att ta föremål i beslag 
beaktas vid tillämpning av bestämmelserna om kroppsvisitation i RB. 
46 Lindberg 2012 s. 663. 
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misstänkt visiteras krävs att det finns synnerlig anledning att anta att det genom denna åtgärd 
påträffas föremål som kan tas i beslag, förvar, o.s.v.47 Slutligen krävs att kroppsvisitationen är 
i enlighet med behovs- och proportionalitetsprincipen.48   
     Beträffande beslutsfattare gäller genom en hänvisning i RB 28 kap. 13 § i princip samma 
regler som är fallet med husrannsakan. Detta innebär att det som huvudregel är åklagare, 
förundersökningsledare eller rätten som fattar beslut om tvångsmedlet, och att polisman kan 
fatta beslut vid fara i dröjsmål.49 I praktiken är det dock mycket vanligt att polisman beslutar 
om kroppsvisitation, eftersom det ofta är bråttom att genomföra åtgärden.50 Däremot kan det 
diskuteras om regeln att rätten bör fatta beslut – om åtgärden blir av stor omfattning eller medför 
synnerlig olägenhet för den som utsätts för visitationen – har någon större praktisk betydelse.51  
     Då det gäller förfarandet vid kroppsvisitationer finns ett antal regler i RB 28 kap. 13 § som 
har formen av rättssäkerhetsgarantier och som tar sikte på verkställigheten av detta 
tvångsmedel.52 Många av dessa har formen av hänsynsregler, t.ex. att åtgärden skall genomföras 
på viss plats och av viss person. Då det gäller platsen för verkställighet skall en visitation av 
mer väsentlig omfattning genomföras inomhus och i avskilt rum, medan mindre omfattande 
visitationer kan genomföras i exempelvis polisfordon. Beträffande vem som skall genomföra 
kroppsvisitationen gäller att annan mer ingående undersökning endast får utföras av läkare; 
även om denna regel formellt sett även gäller kroppsvisitationer torde den dock i första hand ta 
sikte på kroppsbesiktningar. Vidare gäller som huvudregel att kroppsvisitation (t.ex. av någons 
kläder) av en kvinna inte får verkställas eller bevittnas av någon annan än en kvinna, läkare 
eller legitimerad sjuksköterska; undantag gäller dock ifall undersökningen endast innebär att 
föremål som kvinnan har med sig undersöks. Det finns också en hänsynsregel med den 
innebörden att det i möjligaste mån skall finnas ett trovärdigt vittne närvarande om 
tvångsmedlet genomförs av någon annan än läkare. Vidare gäller att endast rätten, åklagare eller 
förundersökningsledare får närmare undersöka enskild handling (t.ex. postförsändelse) eller 
öppna sluten handling (t.ex. brev) om detta skulle påträffas under kroppsvisitationen. Därtill 
finns det en regel om att protokoll skall föras och om rätt att erhålla bevis över 
kroppsvisitationen. Numera gäller också enligt RB 28 kap. 13 a § en begränsning av 
tvångsmedlets varaktighet till tre timmar eller – om det finns synnerliga skäl – sex timmar. 
Enligt samma lagrum gäller att en polisman får ta med den som skall kroppsvisiteras till den 
plats där åtgärden skall utföras. 
     Däremot saknas det till stor del regler då det gäller andra delar av förfarandet. Så saknas 
några närmare föreskrifter om vad beslutet om kroppsvisitation skall innehålla och hur det skall 

                                                            
47 Dessa två rekvisit framgår av RB 28 kap. 11 §. 
48 Att proportionalitetsprincipen äger tillämpning i fråga om kroppsvisitation framgår uttryckligen av RB 28 kap. 
13 § 1 st. Såväl behovs- som proportionalitetsprincipen gäller dock för alla tvångsmedel, se prop. 1988/89:124 s. 
26–29. 
49 Huruvida det är polis är åklagare som leder förundersökningen regleras i RB 23 kap. 3 § och 
Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledning av förundersökning i brottmål (RPSFS 2014:5, 
hädanefter FAP 403-5). 
50 Jfr Lindberg 2012 s. 671–672. 
51 Jfr prop. 1993/94:24 s. 24. 
52 Se vidare avsnitt 5. 
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utformas, annat än om rätten skulle fatta beslut.53 Inte heller finns det någon tidsfrist för när åtal 
skall väckas efter det att kroppsvisitation har tillgripits. Möjligheten att överklaga beslut är 
också begränsad i och med att kroppsvisitationer normalt sett genomförs under en kortare tid 
och tvångsmedel som redan har avslutats inte kan överklagas.54 Inte heller finns det någon 
bestämmelse om skyldighet att informera den som kroppsvisiteras, t.ex. om vad som är syftet 
med undersökningen eller hur kroppsvisitationen kommer att genomföras.    
 
 

2.3 RB 23 kap. 9 a och b §§ 
 

Särskilda bestämmelser om kroppsvisitation i syfte att omhänderta elektronisk 
kommunikationsutrustning vid kollusionsfara i samband med förhör finns i RB 23 kap. 9 a och 
b §§, av vilka den första bestämmelsen anger förutsättningar för att använda tvångsmedlet och 
beslutsbehörighet medan den sistnämnda reglerar förfarandet. Reglerna infördes 2016,55 och 
har ännu inte ändrats. 
     Bestämmelserna i RB 23 kap. 9 a och b §§ ger under vissa förutsättningar rätt att 
kroppsvisitera förhörspersoner ifall dessa förhörspersoner inte frivilligt lämnar ifrån sig 
elektronisk kommunikationsutrustning och denna utrustning heller inte är tillgänglig för 
omhändertagande. Det övergripande syftet med reglerna är – precis som är fallet med 
grundbestämmelsen i RB 28 kap. 11 § – att utreda redan begångna brott, men till skillnad från 
grundbestämmelsen är tanken med RB 28 kap. 9 a § inte att den t.ex. kan möjliggöra att få 
tillgång till föremål som kan vara av betydelse för utredning av brottet utan istället att 
omhänderta sådan elektronisk utrustning vars användning kan komma att försvåra 
brottsutredningen. Det mer specifika syftet kan således sägas vara ”…att undanröja 
kollusionsfara i samband med en förhörssituation…”.56 Med elektronisk 
kommunikationsutrustning avses exempelvis mobiltelefoner och bärbara datorer, men inte 
bandspelare (som ju inte kan användas för kommunikation).57    
     Då det gäller bestämmelsen i RB 23 kap. 9 a § går det i dess andra stycke att identifiera sex 
rekvisit för att detta tvångsmedel skall vara tillåtet utöver det ovan angivna syftet. För det första 
måste det finnas anledning anta att ett fängelsebrott har begåtts. Vidare måste en 
kroppsvisitation vara nödvändig; detta krav får nog främst ses mot bakgrund av RB 23 kap. 
9 a § 1 st., d.v.s. för att en kroppsvisitation skall vara tillåten måste den som skall undersökas 
vägra att frivilligt lämna ifrån sig den aktuella utrustningen och utrustningen heller inte vara 
tillgänglig för omhändertagande.58 För att en kroppsvisitation skall vara tillåten krävs också att 
det föreligger kollusionsfara, d.v.s. att det kan antas att utredningen försvåras om inte ett 

                                                            
53 Se RB 30 kap. 10 och 11 §§. I doktrinen har dock behandlats vad ett beslut bör innehålla, se Lindberg 2012 s. 
672. I och med att kroppsvisitationer ofta verkställs snabbt hinner i många fall beslutet inte skrivas i förväg, utan 
tas istället in i ett protokoll, se Lindberg 2012 s. 672 och hänvisningen i RB 28 kap. 13 § 1 st. till RB 28 kap. 9 §. 
54 HD har intagit ståndpunkten att s.k. deserta frågor – d.v.s. frågor som inte kan föranleda någon åtgärd – inte 
kan vara föremål för prövning, jfr t.ex. NJA 1977 s. 573 och vidare Munck, Johan, ”Några skillnader mellan 
Regeringsrätten och Högsta Domstolen”, i Lundin, Anna-Karin m.fl. (red.), Regeringsrätten 100 år (Uppsala: 
Iustus, 2009), s. 369–370. Jfr om reell husrannsakan Hjertstedt 2011 s. 318. 
55 SFS 2016:546. 
56 Prop. 2015/16:68 s. 74. 
57 Se prop. 2015/68:68 s. 74, 84. 
58 Jfr prop. 2015/68:68 s. 85–86. Ett mer allmänt krav på nödvändighet följer behovsprincipen, jfr avsnittet 4.6. 
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omhändertagande av utrustningen äger rum.59 Till detta kan läggas att kroppsvisitation endast 
får företas mot förhörsperson, som antingen utgörs av en skäligen misstänkt eller av annan 
person – vittne, målsägande eller misstänkt av lägre misstankegrad. Annan än skäligen 
misstänkt person får kroppsvisteras endast om det finns synnerlig anledning att anta att 
utredningen annars kommer att försvåras. Slutligen krävs att kroppsvisitationen är i enlighet 
med behovs- och proportionalitetsprincipen.60           
     Då det gäller beslutsfattare sägs i RB 23 kap. 9 a § att det är polisman som genomför 
kroppsvisitationen, men sannolikt är rättsläget att förstå på så sätt att polisman även är 
beslutsfattare.61 Beträffande förfarande har en särskild regel om att protokoll skall föras intagits 
i RB 23 kap. 9 b §. Vidare finns i detta lagrum en bestämmelse om när det omhändertagna 
föremålet skall återlämnas, nämligen då det inte längre finns skäl för åtgärden – vilket normalt 
sett är när förhöret är avslutat – och senast vid den tidpunkt då förhörspersonen inte längre är 
skyldig att stanna kvar för förhör enligt RB 23 kap. 9 §.62  
     I övrigt finns det inga förfaranderegler i RB 23 kap. 9 b §, och inte heller gäller 
bestämmelserna i RB 28 kap. 13–13 a §§; orsaken till detta anges i motiven vara att det för 
denna typ av kroppsvisitation inte kan vara fråga om någon mer ingripande förrättning och 
några särskilda förfaranderegler därför inte behövs.63    
     Reglerna om kroppsvisitation i RB 23 kap. 9 a och b §§ utvidgar med andra ord 
tillämpningsområdet för grundbestämmelsen om kroppsbesiktningar i RB 28 kap. 11 § på så 
sätt att de kan användas då någon förhörsperson försöker sabotera utredningen. Någon egentlig 
konfliktsituation uppstår därmed inte. Beträffande beslutsfattare och förfarande gäller särskilda 
regler i RB 23 kap. 9 a och b §§; i övrigt är förfarandet oreglerat.    
 

 
2.4 PL 19 § 

 
En bestämmelse om kroppsvisitation för andra syften än att utreda brott återfinns i PL 19 §. 
Regeln infördes 1984, då den nya PL tillkom,64 och har ändrats vid tre tillfällen sedan dess.65 
En förfaranderegel återfinns i PL 27 §; denna tillkom 1998 och har ändrats en gång.66 
     Det brukar ofta sägas att kroppsvisitation enligt detta lagrum innebär en provisorisk 
skyddsvisitation eller ytlig kroppsvisitation, vilket innebär att systematiskt känna i eller utanpå 

                                                            
59 Detta krav framgår indirekt av 2 st. genom hänvisning till 1 st. 
60 Att behovs- och proportionalitetsprinciperna äger tillämpning framgår av förarbetena, prop. 2015/16:68 s. 85–
86. Såväl behovs- som proportionalitetsprincipen gäller dock för alla tvångsmedel, se prop. 1988/89:124 s. 26–
27. 
61 Jfr resonemangen i prop. 2015/68:68 s. 75, 85.    
62 Se prop. 2015/15:68 s. 86.  
63 Se prop. 2015/15:68 s. 76.    
64 SFS 1984:387. 
65 (1) SFS 1987:577 – nuvarande 2 st. 1 p. tillkommer, (2) SFS 1993:1412 –  särskild undersökningsrätt av 
medhavd väska m.m. utmönstras ur 2 st. med anledning av ett en legaldefinition av kroppsvisitation införs i RB 
28 kap. 11 § och (3) 2003:858 – nuvarande 2 st. 2 p. tillkommer.    
66 Beträffande tillkomst se SFS 1998:27. Angående ändring se SFS 2008:378 – förvar läggs till uppräkningen av 
tvångsmedel i 4 st., m.m. 
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fickor och kläder.67 Någon sådan begränsning följer emellertid inte av ordalydelsen i PL 19 §. 
Däremot är det ofta tillräckligt – för att lagens syften skall uppnås – med en sådan mer 
begränsad undersökning;68 att någon mer ingående undersökning inte skall företas i detta läge 
följer dels av behovsprincipen,69 dels av rekvisiten i den utsträckning som är nödvändig 
respektive i den utsträckning det behövs.     
     Regeln i 19 § olika syften. För det första får kroppsvisitation företas av säkerhetsskäl; det 
mer specifika syftet är att söka efter vapen och andra farliga föremål – som den som visiteras 
kan skada sig själv eller annan med – för att kunna omhänderta dem. Vidare får kroppsvisitation 
enligt PL 19 § ske i identifieringssyfte; det mer specifika syftet är att t.ex. granska körkort eller 
legitimation som den visiterade för med sig för att fastställa dennes identitet.70 Slutligen får 
kroppsvisitation enligt denna bestämmelse äga rum i syfte att förebygga brott; det mer specifika 
syftet kan dels vara att söka efter vapen eller andra farliga föremål som är ägnade att användas 
vid brott mot liv eller hälsa, dels att leta efter föremål som är ägnade att användas som 
hjälpmedel vid brott som innefattar skada på egendom.   
     Då det gäller kroppsvisitation i säkerhets- och identifieringssyfte går det att identifiera tre 
rekvisit.71 För det första skall det vara fråga om en sådan situation där polisman med laga stöd 
griper eller annars omhändertar eller avlägsnar någon. Vidare skall för det andra 
kroppsvisitationen genomföras på den som blir gripen, omhändertagen eller avlägsnad.  
Slutligen krävs att kroppsvisitationen för det tredje är i enlighet med behovs- och 
proportionalitetsprincipen.72  
     Beträffande kroppsvisitation i syfte att förebygga brott uppställs två rekvisit utöver de redan 
nämnda syftena. För syftet att söka efter vapen eller andra farliga föremål som är ägnade att 
användas vid brott mot liv eller hälsa krävs att det med hänsyn till omständigheterna kan antas 
att ett sådant föremål kan förklaras förverkat enligt BrB 36 kap. 3 §, en bestämmelse som 
möjliggör förverkande av vissa föremål som kan befaras komma till brottslig användning. 
Angående syftet att söka efter föremål som är ägande att användas som hjälpmedel vid brott 
som innefattar skada på egendom krävs istället att det finns särskild anledning anta att den som 
avses med åtgärden bär ett sådant föremål med sig och det med hänsyn till omständigheterna 
kan antas att föremålet kan förklaras förverkat enligt BrB 36 kap. 3 §; sålunda uppställs 
strängare krav än då det gäller förebyggande av våldsbrott.73 För båda dessa syften gäller 
dessutom för det andra att behovs- och proportionalitetsprinciperna skall vara uppfyllda.74  
     Då det gäller beslutsfattare pekar lagtexten ut polisman som behörig beslutsfattare.75 I 
förarbetena har det dock uttalats att kroppsvisitation med ändamålet att förebygga våldsbrott 

                                                            
67 Beträffande dessa begrepp, se prop. 1983/84:111 s. 118 och prop. 1986/87:115 s. 12; jfr även Lindberg 2012 s. 
667 om ytlig kroppsvisitation. Begreppet skyddsvisitation definieras i a. prop. s. 118 som en visitation som 
behövs av ordnings- och säkerhetsskäl; jfr även Lindberg 2012 s. 667–668. 
68 Se prop. 1986/87:115 s. 12 och Berggren & Munck 2015 s. 155. 
69 Angående behovsprincipen se Hjertstedt 2011 s. 129 med där gjorda hänvisningar. 
70 Se Berggren & Munck 2015 s. 151. 
71 Värt att notera är att motsvarande bestämmelser om kroppsvisitation återfinns i häkteslag (2010:611) 4 kap. 2–
4, 7 §§ i de fall som någon tas in i häkte eller i förvar i polisarrest. Bestämmelsen i PL 19 § gäller emellertid även 
i det fall som den omhändertagne inte skall tas in i häkte eller arrest, se även Berggren & Munck 2015 s. 150. 
72 I PL 19 § används verbet ”får”. Se även prop. 1983/84:111 s. 121. 
73 Se vidare Berggren & Munck 2015 s. 156. 
74 I PL 19 § används verbet ”får”.  
75 Kroppsvisitation i säkerhetssyfte är dock enligt PL 29 § 2 st. möjlig även för vissa andra yrkesgrupper. 
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bör beslutas av polis i befälsställning ifall det rör sig om en rutinmässig kroppsvisitation i 
samband med ett idrottsarrangemang eller liknande.76 
     Några särskilda regler kring förfarandet återfinns inte i PL annat än att det i PL 27 § intagits 
bestämmelser om protokoll; troligen är detta stadgande att tolka på så sätt att kroppsvisitationer 
enligt PL är exempel på ”liknande åtgärder” som avses i PL 27 § 1 st., och att hänvisningen i 
PL 27 § 4 st. endast gäller för kroppsvisitationer som beslutas med stöd av RB.77 Sannolikt är 
rättsläget att förstå så att RB:s förfaranderegler inte gäller i övrigt, men det kan det ändå finnas 
skäl att tillämpa vissa av dessa regler.78  
     Regeln i PL 19 § utvidgar sålunda tillämpningsområdet för kroppsvisitation i jämförelse 
med grundbestämmelsen i RB 28 kap. 11 § genom att detta tvångsmedel får företas för andra 
syften än rent brottsutredande, nämligen säkerhet, identifiering och förebyggande av vissa typer 
av brott. Bestämmelsen ersätter också stadgandet i RB 28 kap. 13 § om beslutsbehörighet. 
Några särskilda förfaranderegler finns däremot inte i PL 19 §.  
 
 

2.5 PL 23 § 2 st. 
 
En bestämmelse om kroppsvisitation för att förebygga allvarliga brott finns i PL 23 § 2 st. 
Regeln infördes 1984, då den nya PL tillkom,79 och har ändrats vid två tillfällen sedan dess.80 
     Regeln i PL 23 § 2 st. har som övergripande syfte att förebygga brott. Det mer specifika 
syftet är att söka efter farliga föremål som kan komma att användas för att utföra vissa allvarliga 
brott.81  
     Utöver detta syfte uppställs i den aktuella bestämmelsen tre förutsättningar för 
kroppsvisitation. För det första skall det finnas allvarlig risk för brott som innebär allvarlig 
fara för liv eller hälsa eller för omfattande förstörelse av egendom kommer att förövas på viss 
plats. Vidare skall den som kroppsvisiteras uppehålla sig på den plats där brottet är tänkt att 
äga rum. Slutligen krävs att kroppsvisitationen för det tredje är i enlighet med behovs- och 
proportionalitetsprincipen.82  
     Då det gäller beslutsfattare anges uttryckligen i PL 23 § 3 st. att beslut som huvudregel skall 
fattas av Polismyndigheten (eller Säkerhetspolisen). Endast i brådskande fall får polisman fatta 
beslut om kroppsvisitation.83 
     Några särskilda regler kring förfarandet återfinns inte i PL annat än att det i PL 27 § intagits 
bestämmelser om protokoll.84 Sannolikt är rättsläget att förstå så – precis som då det gäller PL 
19 § – att RB:s förfaranderegler inte gäller i övrigt, men att det ändå kan finnas skäl att tillämpa 
vissa av dessa regler.85  

                                                            
76 Se prop. 1986/87:115 s. 12. 
77 Jfr prop. 1996/97:175 s. 83. Jfr dock a. prop. s. 63–64.  
78 Se vidare diskussionen i avsnitt 2.8. 
79 SFS 1984:387. 
80 (1) SFS 1998:27 – bestämmelsen flyttas till nuvarande 23 § från 22 § och (2) 2014:588 – namnbyte med 
anledning av den nya polisorganisationen. 
81 Se även Berggren & Munck 2015 s. 175. 
82 I PL 23 § 2 st. används verbet ”får”. Jfr prop. 1983/84:111 s. 133. 
83 Se även Berggren & Munck 2015 s. 175. 
84 Jfr vad som sagts i avsnittet 2.4. 
85 Se vidare diskussionen i avsnitt 2.8. 
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     Regeln i PL 23 § utvidgar sålunda tillämpningsområdet för kroppsvisitation enligt 
grundbestämmelsen i RB 28 kap. 11 § genom att detta tvångsmedel får företas för ett annat 
syfte än rent brottsutredande, nämligen att förebygga allvarliga brott. Bestämmelsen ersätter 
också stadgandet i RB 28 kap. 13 § om beslutsbehörighet. Några särskilda förfaranderegler 
finns däremot inte i PL 23 §. 
 
 

2.6 OL 2 kap. 32 § 
 

En bestämmelse om kroppsvisitation vid offentliga tillställningar och allmänna 
sammankomster finns i OL 2 kap. 32 §. Regeln infördes 1993, då den nya OL tillkom,86 och 
har ändrats vid två tillfällen sedan dess.87 
     Regeln i OL 2 kap. 32 § har som övergripande syfte att upprätthålla ordningen vid offentliga 
tillställningar och allmänna sammankomster. Det mer specifika syftet är att söka efter 
spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker, som inte är tillåtna att dricka eller 
förvara på sådana tillställningar och sammankomster.88  
     Offentlig tillställning definieras i OL 2 kap. 3 § och inbegriper bl.a. idrottstävlingar, 
danstillställningar, marknader och mässor. Vid sådana tillställningar gäller enligt OL 2 kap. 
18 § 1 st. att jästa alkoholdrycker endast får drickas om det sker vid tillåten servering av sådana 
drycker, och sådana drycker som inte får drickas får inte heller förvaras på platsen. Det är 
sålunda normalt sett inte tillåtet att dricka medhavd alkohol eller att gå iväg med den serverade 
alkoholen från serveringen. Polismyndigheten får dock enligt samma lagrum för särskilda fall 
medge undantag från denna begränsning. 
     Allmän sammankomst definieras i OL 2 kap. 1 § och innefattar t.ex. demonstrationer, 
föreläsningar och teaterföreställningar under förutsättning att de anordnas för allmänheten och 
att allmänheten har tillträde till dem; med allmänna sammankomster jämställs enligt OL 2 kap. 
2 § cirkusföreställningar. Vid allmänna sammankomster finns ingen generell begränsning av 
förtäring av alkoholdrycker, men Polismyndigheten får enligt OL 2 kap. 16 § 2 st. meddela de 
villkor som behövs för att upprätthålla ordning och säkerhet vid sammankomsten; detta 
inkluderar villkor som innebär förbud mot förvaring och förtäring av jästa alkoholdrycker.89      
     Utöver syftet att söka efter jästa alkoholdrycker – som inte är tillåtna att dricka eller förvara 
på sådana tillställningar och sammankomster – uppställs i den aktuella bestämmelsen tre 
förutsättningar för kroppsvisitation.90 För det första skall det finnas anledning att anta att den 
som skall kroppsvisteras medför sådana drycker till tillställningen eller sammankomsten. 
Vidare får kroppsvisitation endast ske vid tillträdet till eller på platsen för tillställningen eller 
sammankomsten. Slutligen krävs att kroppsvisitationen för det tredje är i enlighet med behovs- 
och proportionalitetsprincipen.91  

                                                            
86 SFS 1993:1617. 
87 (1) SFS 2010:1625 – följdändring av att annan lagstiftning ändrades, och (2) 2014:590 – namnbyte med 
anledning av den nya polisorganisationen. 
88 Att detta även gäller för allmänna sammankomster framgår av formuleringen ”[d]etsamma gäller i fråga om en 
allmän sammankomst…”.  
89 Se OL 2 kap. 32 § 2 st. 3 men. 
90 Att detta även gäller för allmänna sammankomster framgår av formuleringen ”[d]etsamma gäller i fråga om en 
allmän sammankomst…”.  
91 I OL 2 kap. 32 § används verbet ”får”. 



17 
 

     Då det gäller beslutsfattare anges uttryckligen i OL 2 kap. 32 § 2 st. att beslut om 
kroppsvisitation fattas av polisman.92 Några särskilda regler kring förfarandet återfinns i övrigt 
inte i OL. Sannolikt är rättsläget att förstå så att RB:s förfaranderegler inte gäller i övrigt, men 
det kan ändå finnas skäl att tillämpa vissa av dessa regler.93  
     Regeln i OL 2 kap. 32 § 2 st. utvidgar sålunda tillämpningsområdet för kroppsvisitation 
enligt grundbestämmelsen i RB 28 kap. 11 § genom att detta tvångsmedel får företas för ett 
annat syfte än rent brottsutredande, nämligen att upprätthålla ordning och säkerhet vid 
offentliga tillställningar och allmänna sammankomster. Bestämmelsen ersätter också 
stadgandet i RB 28 kap. 13 § om beslutsbehörighet. Några särskilda förfaranderegler finns 
däremot inte i OL 2 kap. 32 § 2 st.  
 
 

2.7 LUL 36 § 
 

En bestämmelse om kroppsvisitation riktad mot unga lagöverträdare återfinns i LUL 36 §.  
Regeln infördes 1984,94 och har ändrats vid fem tillfällen sedan dess; av dessa har dock två 
enbart inneburit att bestämmelsen fått ny placering i LUL.95 
     Bestämmelsen tar sikte på den situationen att vissa tvångsmedel – däribland kroppsvisitation 
– riktas mot en person som är misstänkt för att före femton års ålder ha begått ett brott; att 
observera är att personer under 15 år inte är straffmyndiga, d.v.s. de får inte dömas till påföljd 
enligt BrB 1 kap. 6 §. Under förutsättning att det föreligger särskilda skäl är det möjligt att 
kroppsvisitera sådana straffomyndiga personer – eller sådana personer som var yngre än 15 år 
vid gärningstillfället men som numera är straffmyndiga – i enlighet med bestämmelserna i RB 
28 kap. 11 samt 13 och 13 a §§.96 Att märka är att det räcker att personen är misstänkt för brottet 
i fråga; något krav på skälig misstanke uppställs sålunda inte.97 
     Det sagda innebär att de syften för vilka en kroppsvisitation enligt LUL 36 § får företas är 
desamma som enligt grundregeln i RB 28 kap. 11 §. Likaså gäller samma rekvisit för 
kroppsvisitation enligt LUL som enligt RB – anledning anta fängelsebrott, skälig misstanke 
alternativt synnerlig anledning samt behovs- och proportionalitetsavvägning – med det tillägget 
att det dessutom måste föreligga särskilda skäl. Vidare gäller reglerna om beslutsfattare och 
förfarande i RB 28 kap. 13 § även i den situationen att LUL 36 § är tillämplig.98 En särregel (i 

                                                            
92 Att detta även gäller för allmänna sammankomster framgår av formuleringen ”[d]etsamma gäller i fråga om en 
allmän sammankomst…”.  Se även Åberg (2017-08-01, Zeteo), kommentaren till 2 kap. 32 §. 
93 Se vidare diskussionen i avsnitt 2.8. 
94 SFS 1984:954. 
95 (1) SFS 1994:1760 – nytt lagrum, (2) SFS 2001:152 – nytt lagrum, (3) SFS 2006:894 – bestämmelsen utvidgas 
till att omfatta tagande av fotografi och fingeravtryck, (4) SFS 2010:478 – bestämmelsen om att tvångsmedel 
enligt RB 24–28 kap i övrigt inte får användas mot unga lagöverträdare utmönstras ur lagrummet (en liknande 
bestämmelse intas istället i LUL 36 f §), och (5) SFS 2016:547 – en begränsning av tvångsmedlets varaktighet 
till maximalt tre timmar införs, liksom en hänvisning till den nya regeln i RB 23 kap. 9 a §.  
96 Det är även möjligt att företa en kroppsvisitation enligt RB 23 kap. 9 a och b §§ mot en person som är 
misstänkt för att före femton års ålder ha begått ett brott, se LUL 36 f § 2 p. 
97 En annan sak är att föreskriften i RB 28 kap. 11 om att kroppsvisitation som huvudregel skall företas mot 
skäligen misstänkt person även gäller enligt LUL 36 §; skall kroppsvisitation företas på misstänkt med en lägre 
misstankegrad krävs enligt det förstnämnda lagrummet synnerlig anledning. 
98 Jfr vad som sagts i avsnittet 2.2. 
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LUL 36 § 3 st.) gäller dock i förhållande till RB 28 kap. 13 a § på så sätt att kroppsvisitation av 
unga lagöverträdare maximalt får pågå i tre timmar och inte i sex timmar.    
     Regeln i LUL 36 § ersätter sålunda den allmänna regeln om kroppsvisitation i RB 28 kap. 
11 § ifall detta tvångsmedel riktas mot en person som är misstänkt för att före femton års ålder 
ha begått ett brott på så sätt att det uppställs strängare krav – i form av rekvisitet särskilda skäl 
– för att kunna kroppsvisitera. I övrigt gäller samma regler om förutsättningar, 
beslutsbehörighet och förfarande som i RB.  
 
 

2.8 Sammanfattande jämförelse 
 
Som framgått av ovanstående redogörelse är de här undersökta regelverken i allra högsta grad 
en polisiär angelägenhet i så måtto att det inte enbart är poliser som verkställer 
kroppsvisitationerna, utan att det även i stor utsträckning är poliser som fattar besluten. Då det 
gäller grundbestämmelserna i RB och de ersättande reglerna i LUL är det framför allt polisiär 
förundersökningsledare och åklagare som är beslutsfattare, medan polisman kan fatta beslut vid 
fara i dröjsmål. Beträffande de undersökta bestämmelserna i RB 28 kap. 9 a och b §§ samt PL 
och OL ligger beslutsbehörigheten uteslutande hos polisen, antingen hos polisman, polisman i 
befälsställning eller Polismyndigheten/Säkerhetspolisen. 
     Den ovanstående genomgången av regelverken kan sammanfattas i nedanstående 
översiktliga tabell:  
 

Tabell 1. Regler om kroppsvisitation – en översikt 
 

Regelverk Typ av 
kropps- 
visitation 

Syfte Förutsättningar Besluts-
behörighet 

Förfarande-
regler 

RB 28 kap. 
11 § samt 28 
kap. 13 § 
och 13 a § 

Alla former Främst utreda 
begångna brott 
– Beslagta        
– Betydelse för 
utredning om 
brottet  
Därutöver 
– Ta i förvar         
– Betydelse för 
utredning om 
förverkande  

(1) Anledning anta 
fängelsebrott 
(2) Skälig 
misstanke, alt. 
synnerlig anledning 
(3) Behovs- och 
proportionali-
tetsavvägning 

(1) Åklagare 
eller fu-ledare, 
ev. rätten 
(2) Polisman 
vid fara i 
dröjsmål 

(1) Platsen 
(2) Vem 
verkställer 
(3) Vittne 
(4) Enskild 
handling 
(5) Protokoll 
och bevis 
(6)Varaktighet 

RB 23 kap.  
9 a och b §§ 

Alla former 
som syftar till 
att omhänderta 
elektronisk 
kommunika-
tionsutrustning 

Utreda 
begångna brott 
– Undanröja 
kollusionsfara i 
samband med 
en förhörs-
situation 

1) Anledning anta 
fängelsebrott 
(2) Nödvändighet 
(3) Kollusionsfara 
(4) Förhörsperson 
(5) Skälig 
misstanke, alt. 
Synnerlig anledning 
(6) Behovs- och 
proportionali-
tetsavvägning 

Polisman (1) Protokoll  
(2) Åter-
lämnande 
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PL 19 § 1 st. Alla former (a) Främja 
säkerheten        
– Söka efter 
farliga föremål 
(b) Identi-
fiering  
– Granska id-
handlingar 

(1) Polisman griper, 
omhändertar eller 
avlägsnar någon 
med laga stöd 
(2) Genomförs på 
gripen, omhänder-
tagen eller 
avlägsnad 
(3) Behovs- och 
proportionali-
tetsavvägning 

(1) Polisman 
(2) Polisman i 
befälsställning 
i vissa 
situationer 

Protokoll 

PL 19 § 2 st. Alla former Förhindra brott 
– Söka efter 
farliga föremål 
vid brott mot liv 
eller hälsa            
– Söka efter 
hjälpmedel vid 
brott som 
innefattar skada 
på egendom 

(1 a) Kan antas 
förverkande enligt 
BrB 36:3 
(1 b) Finns särskild 
anledning anta 
förverkande enligt 
BrB 36:3 
(2) Behovs- och 
proportionali-
tetsavvägning 

(1) Polisman 
(2) Polisman i 
befälsställning 
i vissa 
situationer 

Protokoll 

PL 23 § 2 st. Alla former Förhindra brott 
– Söka efter 
farliga föremål 
som kan 
komma till 
användning vid 
allvarliga brott     

(1) Allvarlig risk för 
allvarliga brott 
(2) Den som 
undersöks 
uppehåller sig på 
planerad brottsplats 
(3) Behovs- och 
proportionali-
tetsavvägning 

(1) Polis-
myndigheten 
eller 
Säkerhets-
polisen 
(2) Polisman i 
brådskande 
fall 

Protokoll 

OL 2 kap. 
32 § 

Alla former Upprätthålla 
ordningen vid 
offentliga 
tillställningar 
och allmänna 
sammankomster 
– Söka efter 
alkoholdrycker     
 

(1) Anledning anta 
medför 
alkoholdrycker 
(2) Vid tillträdet till 
eller platsen för 
tillställning eller 
sammankomst 
(3) Behovs- och 
proportionalitetsavv. 

Polisman  

LUL 36 § Alla former Främst utreda 
begångna brott 
– Beslagta        
– Betydelse för 
utredning om 
brottet  
Därutöver 
– Ta i förvar         
– Betydelse för 
utredning om 
förverkande 

(1) Misstänkt under 
15 år då brottet 
begicks 
(2) Anledning anta 
fängelsebrott 
(3) Skälig 
misstanke, alt. 
synnerlig anledning 
(4) Behovs- och 
proportionali-
tetsavvägning       
(5) Särskilda skäl 

(1) Åklagare 
eller fu-ledare, 
ev. rätten 
(2) Polisman 
vid fara i 
dröjsmål 

(1) Platsen 
(2) Vem 
verkställer 
(3) Vittne 
(4) Enskild 
handling 
(5) Protokoll 
och bevis 
(6)Varaktighet 

Not: Fet stil under förfarande innebär att det finns en särregel i förhållande till RB. 

 

Som framgår av tabellen ovan får kroppsvisitationer enligt flera av regelverken företas för andra 
syften än att utreda redan begångna brott. Beträffande förutsättningar varierar de i stor 
utsträckning mellan de olika bestämmelserna. Då det gäller förfarande är det värt att observera 
att specialförfattningarna i stort sett saknar egna förfaranderegler.    
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     I det följande kommer de olika reglerna om förutsättningar och förfarande att analyseras mer 
ingående tillsammans med de motsvarigheter som finns i bestämmelserna om kroppsbesiktning 
(se vidare avsnitt 4 och 5). Här skall avslutningsvis enbart sägas några ord om hur de olika 
specialreglerna om kroppsvisitation förhåller sig till de allmänna bestämmelserna i RB 28 kap. 
11 och 13–13 a §§.  
     Det kan konstateras att LUL 36 § utgör en ersättande regel – som inskränker 
tillämpningsområdet enligt grundbestämmelserna i RB – medan de övriga behandlade 
bestämmelserna är kompletterande regler – som på olika sätt innebär utökade möjligheter att 
besluta om kroppsrannsakan än vad som följer av RB. Ingen av de här undersökta 
bestämmelserna reglerar någon särskild form av kroppsrannsakan och de kompletterande 
reglerna är aldrig tillämpliga samtidigt som grundbestämmelserna i RB, varför frågan i vilken 
mån som speciallagstiftningen exklusivt anger förutsättningarna för att besluta om dessa 
åtgärder eller om det även är möjligt att besluta med stöd av RB:s regler inte blir aktuell.99   
     En intressantare fråga är om bestämmelserna i RB skall tillämpas i de delar som PL och OL 
saknar egna förfaranderegler – någon fingervisning i denna fråga ges inte i förarbetena. I vart 
fall då det gäller PL är det sannolikt att lagstiftaren tänkt sig att RB:s regler inte skall tillämpas, 
eftersom det uttryckligen tagits in en hänvisning till RB:s regler om protokoll; hade tanken varit 
att fler av RB:s förfaranderegler skulle tillämpas borde lagstiftaren rimligen även hänvisat till 
dessa. RB:s förfaranderegler utgör emellertid rättssäkerhetsgarantier för den enskilde, varför 
det knappast finns något hinder mot att använda dessa – i den mån det är relevant – även vid 
tillämpning av PL och OL.100 Då det gäller RB:s regel om att vissa kroppsrannsakningar endast 
skall utföras av läkare eller legitimerade sjuksköterskor är den knappast relevant över huvud 
taget då det gäller kroppsvisitationer. Däremot kan det i vissa fall finnas skäl att tillämpa 
bestämmelserna om att kvinnlig polis skall kroppsvisitera kvinna om kroppsvisitationen 
innebär en undersökning av kvinnans kläder och att det i möjligaste mån skall finnas ett av 
vittne närvarande;101 ett tänkbart scenario är exempelvis att en kvinna gömmer en kniv i sin bh 
i samband med att en kroppsvisitation i säkerhetssyfte enligt PL 19 § genomförs. I ett sådant 
fall blir det också relevant att tillämpa RB:s regel om platsen för genomförandet i och med att 
en kroppsvisitation som omfattar underkläder är att betrakta som en åtgärd av väsentlig 
omfattning.102 Beträffande regeln om att enskild handling skall undersökas av vissa 
personalkategorier blir denna inte aktuell, eftersom reglerna i PL och OL tar sikte på sådana 
objekt som farliga föremål, identitetshandlingar och flaskor.103 Däremot kan det diskuteras 
varför det inte finns någon rätt att erhålla bevis vid kroppsvisitationer enligt PL och OL, och 
varför det inte finns någon föreskrift om att kroppsvisitationer enligt OL skall protokollföras.104 
Likaså bör kroppsvisitationer med stöd av PL och OL maximalt få pågå tre timmar som 
huvudregel och sex timmar vid synnerliga skäl – även om det här kan diskuteras om det 
någonsin blir praktiskt relevant med så långvariga kroppsvisitationer.105    

                                                            
99 Jfr vad som sagts i avsnittet 1.2. 
100 Beträffande innehållet i dessa regler se vidare avsnitt 5. 
101 Se avsnitt 5.2. 
102 Se avsnittet 5.1. 
103 Se avsnitt 5.3. 
104 Se avsnitt 5.4. 
105 Se avsnitt 5.5. 
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     Då det gäller förfarandet vid kroppsvisitation med stöd av RB 23 kap. 9 a § är rättsläget 
visserligen klart på så sätt att det endast är bestämmelserna i RB 23 kap. 9 b § om återlämnande 
och protokoll som gäller och inte RB:s förfaranderegler. Det kan dock ifrågasättas – trots vad 
som sägs i motiven att det knappast är fråga om en ingripande kroppsvisitation – om det ändå 
inte finns skäl att i vart fall ibland tillämpa vissa av RB:s regler. På liknande sätt som då det 
gäller PL och OL kan en situation där någon t.ex. gömmer en mobiltelefon i underkläderna bli 
aktuell, och även vid tillämpning av RB 23 kap. 9 a § kan det vara rimligt att den som undersöks 
kan erhålla ett bevis över åtgärden. Här kan också regeln om att enskild handling endast får 
undersökas respektive sluten handling får öppnas av vissa personalkategorier ha praktisk 
relevans, eftersom även mobiltelefoner och datorer omfattas av bestämmelsen.106     

                                                            
106 Se Hjertstedt 2011 s. 244–247. Jfr NJA 2015 s. 631. Annan uppfattning Lindberg 2012 s. 428–429.  
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3. Regelöversikt kroppsbesiktning 
 

I det följande kommer det regelverk avseende kroppsbesiktning som undersöks i föreliggande 
rapport att presenteras översiktligt. De regler som därvid har valts ut är de för 
polisverksamheten centrala reglerna i (1) RB 28 kap. 12 § samt 13 och 13 a §§, (2) RB 28 kap. 
12 a och b samt 13 och 13 a §§, (3) lag (1976:1090) om alkoholutandningsprov (LAU), (4) lag 
(1992:216) om ögonundersökning vid misstanke om vissa brott i trafiken (LÖU), (5) lag 
(2005:225) om rättsintyg i anledning av brott (RIL), och (6) LUL 36 a–e §§.107 Gemensamt för 
dessa regler är att beslut om kroppsbesiktning fattas av polisman, polisiär 
förundersökningsledare eller Polismyndigheten. 
     Det finns ett antal ytterligare bestämmelser om kroppsbesiktning i olika situationer, men då 
det gäller dessa tvångsmedel är det inte polisen i snäv bemärkelse som är beslutsfattare. Som 
exempel kan nämnas den specialstraffrättsliga SSL, i vars 27 och 29 §§ tjänstemän vid 
Tullverket eller Kustbevakningen ges befogenhet att besluta om kroppsbesiktning då det gäller 
de brott som regleras i denna lag (t.ex. smugglingsbrott) och även vissa andra brott.108 Vidare 
finns regler som ger möjlighet till kroppsbesiktning inom olika former av vård, där beslut fattas 
av verksamhetschefer eller liknande.109 Bestämmelser om kroppsbesiktning finns också då det 
gäller fängelser och häkten.110  
     I det följande behandlas de sex nämnda regelverken i tur och ordning. Först följer emellertid 
ett avsnitt om begreppet kroppsbesiktning. 
 
 

3.1 Allmänt om begreppet kroppsbesiktning 
 
Sedan 1994 definieras kroppsbesiktning i RB 28 kap. 12 § 3 st. som ”…undersökning av 
människokroppens yttre och inre samt tagande av prov från människokroppen och 
undersökning av sådana prov”. Även denna definition är vägledande då det gäller tolkning av 
begreppet kroppsbesiktning beträffande annan lagstiftning och är avsedd att vara 
uttömmande.111  
     Det första huvudfallet är sålunda en undersökning av människokroppens yttre och inre. 
Typfallet för en undersökning av kroppens yttre är en okulär besiktning av den nakna 
kroppen,112 även om tekniska hjälpmedel kan tänkas bli aktuella i vissa fall.113 Vid en 

                                                            
107 Beslut om kroppsbesiktning enligt LUL 36 b § fattas dock av åklagare, varför denna bestämmelse har 
exkluderats ur framställningen. 
108 Se vidare lag (2000:1225) om straff för smuggling (SSL) 1 §. Jfr också lag (1992:1602) om valuta- och 
kreditreglering 2 kap. 7 §, enligt vilken beslut fattas av Tullverket. 
109 Se lag (1985:12) om kontroll av berusningsmedel på sjukhus 3 § (verksamhetschefen beslutar om villkor om 
ytlig kroppsbesiktning), lag (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård 23 § (chesfsöverläkaren beslutar), lag 
(1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga 17, 17 a §§, 20 b § (Statens institutionsstyrelse beslutar) 
och lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall, 32, 32 a och 36 b §§ (Statens institutionsstyrelse 
beslutar). Se även smittskyddslag (2004:168) 5 kap. 14 § (chefsöverläkare beslutar). 
110 Se häkteslag (2010:611) 4 kap. 2–3, 5–7 §§ (frågan om beslutsbehörighet är ej reglerad i denna lag) och 
fängelselag (2010:610) 8 kap. 3–4, 6–7 §§ (frågan om beslutsbehörighet är ej reglerad i denna lag).  
111 Se prop. 1993/94:24 s. 38, 80. 
112 Jfr prop. 1993/94:24 s. 44. 
113 Ibland kan det också bli aktuellt att fotografera den undersökte i samband med kroppsbesiktningen. En 
särskild bestämmelse om fotografering återfinns i RB 28 kap. 14 §, enligt vilken vem som helst kan fotograferas 
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undersökning av människokroppens yttre är det tillåtet att anmoda den som undersöks att inta 
vissa ställningar, att röra vid kroppen samt att avlägsna proteser och bandage.114 En okulär 
besiktning som vem som helst kan göra – exempelvis av ansiktet och händerna – anses inte 
utgöra en kroppsbesiktning;115 för att göra en sådan besiktning krävs över huvud taget inte något 
tvångsmedelsbeslut. 
     En undersökning av kroppens inre kan utgöras av en okulär besiktning av kroppens 
håligheter som munnen och ändtarmen.116 Därutöver inkluderas i detta begrepp sådana 
undersökningar som utförs med hjälp av teknisk apparatur – exempelvis röntgen och ultraljud 
– varvid även annat av människokroppens inre än håligheter kan studeras.117  
     Det andra huvudfallet är provtagning från människokroppen och undersökning av sådana 
prov. Exempel på provtagning från människokroppen är hår-, saliv-, blod- urin- och 
avföringsprov.118 En speciell form är utandningsprov,119 som förutsätter att den som utsätts för 
provtagning samarbetar. Tagande av fingeravtryck behandlas däremot inte i det följande, då 
denna åtgärd är föremål för särskild reglering och det har gjorts gällande att detta tvångsmedel 
inte är att betrakta som en kroppsbesiktning.120    
     Då det gäller undersökning av sådana prov krävs det att provtagning har skett; undersökning 
av kroppsprodukter som påträffas på brottsplatsen faller utanför begreppet kroppsbesiktning.121 
Det sagda innebär exempelvis att arbetet med att ta fram en DNA-profil genom att analysera ett 
blod- eller salivprov är att betrakta som en kroppsbesiktning.122     
     Av de regelverk som kommer att undersökas i det följande medger de flesta alla former av 
kroppsbesiktningar under de förutsättningar som anges i respektive lag.123 Undantag gäller för 
reglerna i RB 28 kap. 12 a och b §§ – reglerar salivprov – LAU – tar sikte på utandningsprov 
och blodprov – och LÖU – behandlar ögonundersökning och blodprov.    
 
 

3.2 RB 28 kap. 12 § samt RB 28 kap. 13 och 13 a §§ 
 
De grundläggande bestämmelserna om kroppsbesiktning återfinns i RB 28 kap. 12 § samt RB 
28 kap. 13 och 13 a §§, av vilka den första bestämmelsen anger förutsättningar för att använda 
tvångsmedlet medan den andra mestadels reglerar förfarandet vid kroppsbesiktningar (och 

                                                            
om det erfordras för att utreda ett brott på vilket fängelse kan följa. Denna bestämmelse har begränsad betydelse 
för fotografering i samband med kroppsbesiktningar, eftersom det normalt sett krävs utredning av brott på vilket 
fängelse kan följa för att företa kroppsbesiktningar med stöd av de här behandlade regelverken – d.v.s. det 
uppställs inga ytterligare krav i RB 28 kap. 14 § än vad som följer av bestämmelserna om kroppsbesiktning.      
114 Se prop. 1993/94:24 s. 44–45, prop. 1981/82: 2 s. 24–25 (avser dåvarande lag (1960:418) om straff för 
varusmuggling m.m.) och Lindberg 2012 s. 644. 
115 Se SOU 1995:47 s. 259, 264. 
116 Se prop. 1993/94:24 s. 45.  
117 Jfr Lindberg 2012 s. 645. 
118 Se prop. 1993/94:24 s. 45. 
119 Se prop. 1993/94:24 s. 53. 
120 Se prop. 2005/06:29 s. 18 samt RB 28 kap. 14 § och förordning (1992:824) om fingeravtryck m.m.  
121 Se prop. 1993/94:24 s. 46. 
122 Jfr Lindberg 2012 s. 646. 
123 Att märka är att RIL endast omfattar läkarundersökning, som dock kan bestå i en mängd olika former av 
kroppsbesiktningar. 
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kroppsvisitationer). Dessa regler härrör från 1942, då RB antogs.124 Bestämmelserna har 
genomgått smärre förändringar vid ett flertal tillfällen.125 
     Det övergripande syftet med kroppsbesiktningar enligt RB 28 kap. 12 § är framför allt att 
utreda redan begångna brott. Mer specifika syften med en sådan (brottsutredande) undersökning 
är att (1) söka efter föremål som kan tas i beslag eller (2) det annars är av betydelse för 
utredningen om brottet. Under senare år har tre ytterligare specifika syften tillkommit som inte 
är brottsutredande i strikt mening, nämligen att (3) söka efter föremål som kan tas i förvar, (4) 
det annars är av betydelse för utredningen om förverkande av utbyte av brottslig verksamhet 
enligt BrB 36 kap. 1 b § eller (5) utreda den skäligen misstänktes ålder, om det har betydelse 
för om påföljd får dömas ut eller för påföljdsfrågan i övrigt.126 Som exempel på ett fall då 
kroppsbesiktning behöver tillgripas för att beslagta föremål är gentemot s.k. sväljare, som kan 
smuggla narkotika och liknande genom att hålla den gömd i kroppen. Ett exempel på då detta 
tvångsmedel kan ha betydelse för utredningen av ett brott är vid undersökning av den 
misstänktes skador vid vålds- eller sexualbrott.127     
     Utöver att en kroppsbesiktning måste tillgodose något av dessa fyra specifika syften går det 
att identifiera tre rekvisit för att detta tvångsmedel skall vara tillåtet. För det första måste det 
finnas anledning anta att ett fängelsebrott har begåtts. Vidare får kroppsbesiktning enligt RB 
28 kap. 12 § endast företas på den som skäligen kan misstänkas för detta brott.128 Slutligen 
krävs att kroppsbesiktningen är i enlighet med behovs- och proportionalitetsprincipen.129   
     Då det gäller beslutsfattare gäller genom en hänvisning i RB 28 kap. 13 § i princip samma 
regler som är fallet med husrannsakan. Detta innebär att det som huvudregel är åklagare, 
förundersökningsledare eller rätten som fattar beslut om tvångsmedlet, och att polisman kan 
fatta beslut vid fara i dröjsmål.130 I praktiken är det vanligt att åklagare beslutar om 
kroppsbesiktning om frågan är av mer komplicerad natur. Exempel på då det föreligger fara i 
dröjsmål – och då polisman fattar beslut – är vid förekomst av sväljare som förvarar narkotika 

                                                            
124 SFS 1942:740. 
125 Beträffande 12 §, se (1) SFS 1964:166 – följdändring av att annan lagstiftning ändrades, (2) 1993:1408 – en 
legaldefinition och en begränsning av tvångsmedlets varaktighet införs, (3) 2005:878 – hänvisningar till de nya 
bestämmelserna om tagande av salivprov i RB 28 kap. 12 a och b §§ införs, (4) 2016:547 – 3 st. flyttas till RB 28 
kap. 13 a § och (5) 2017:435 – möjlighet till kroppsbesiktning av skäligen misstänkta för utredning av ålder 
införs. Angående 13 § se (1) SFS 1974:831 – legitimerad sjuksköterska får rätt att ta blodprov, (2) 1981:1294 – 
blodprov som tas på kvinna får verkställas och bevittnas av man, (3) 1989:650 – en hänvisning till 
proportionalitetsprincipen införs, (4) 1995:491 – alkoholutandningsprov som tas på kvinna får verkställas och 
bevittnas av man och (5) 2005:878 – salivprov för DNA-analys som tas på kvinna får verkställas och bevittnas 
av man. Vad gäller 13 a § se SFS 2016:546 – en begräsning av tvångsmedlets varaktighet flyttas över till detta 
lagrum samt en uttrycklig föreskrift införs om att polisman har rätt att ta med den som skall kroppsbesiktigas till 
den plats där åtgärden skall genomföras. 
126 Då de regler som tillåter kroppsrannsakan utifrån de specifika syftena (3) och (4) infördes diskuterades i 
propositionen uteslutande kroppsvisitationer, se främst prop. 2007/08:68 s. 80–81, 89, 110. Eftersom RB 28 kap. 
12 § hänvisar till syftena med RB 28 kap. 11 § är emellertid dessa regler även tillämpliga då det gäller 
kroppsbesiktningar. 
127 Exemplen nämns i Lindberg 2012 s. 636, 639. 
128 Dessa två rekvisit framgår av RB 28 kap. 12 §. 
129 Att proportionalitetsprincipen äger tillämpning i fråga om kroppsbesiktning framgår uttryckligen av RB 28 
kap. 13 § 1 st. Såväl behovs- som proportionalitetsprincipen gäller dock för alla tvångsmedel, se prop. 
1988/89:124 s. 26–29. 
130 Huruvida det är polis är åklagare som leder förundersökningen regleras i RB 23 kap. 3 § och FAP 403-5. 
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och liknande i munnen.131 Med tanke på att det ofta är bråttom att genomföra 
kroppsbesiktningar torde det vara ovanligt att rätten fattar beslut om detta tvångsmedel.132 
     Beträffande förfarandet vid kroppsbesiktningar finns ett antal regler i RB 28 kap. 13 § som 
har formen av rättssäkerhetsgarantier och tar sikte på verkställigheten av detta tvångsmedel.133  
Många av verkställighetsreglerna har formen av hänsynsregler, t.ex. att åtgärden skall 
genomföras på viss plats och av viss person. Då det gäller platsen för verkställighet skall en 
besiktning av mer väsentlig omfattning genomföras inomhus och i avskilt rum. Beträffande 
vem som skall genomföra kroppsbesiktningen gäller att blodprov inte får tas av någon än läkare 
eller legitimerad sjuksköterska och att annan mer ingående undersökning endast får utföras av 
läkare; exempel på sådana kroppsbesiktningar som inte brukar utföras av personal inom hälso- 
och sjukvården är alkoholutandningsprov, salivprov och ögonundersökning.134 Vidare gäller 
som huvudregel att kroppsbesiktning (t.ex. av människokroppen) av en kvinna inte får 
verkställas eller bevittnas av någon annan än en kvinna, läkare eller legitimerad sjuksköterska; 
undantag gäller dock för blodprov, alkoholutandningsprov och salivprov för DNA-analys. Det 
finns också en förfaranderegel med den innebörden att det i möjligaste mån skall finnas ett 
trovärdigt vittne närvarande om tvångsmedlet genomförs av någon annan än läkare. Vidare 
gäller att endast rätten, åklagare eller förundersökningsledare får närmare undersöka enskild 
handling (t.ex. postförsändelse) eller öppna sluten handling (t.ex. brev) om detta skulle påträffas 
under besiktningen; denna bestämmelse torde dock äga mer begränsad tillämpning i praktiken 
då det gäller kroppsbesiktningar. Därtill finns det en regel om att protokoll skall föras och om 
rätt att erhålla bevis.   
     Till detta kan läggas att det i RB 28 kap. 12 § 3 st. finns en regel med innebörden att en 
kroppsbesiktning inte får utföras så att den undersökte riskerar framtida ohälsa eller skada; 
därmed är större operativa ingrepp som ryggmärgsprov och vissa vävnadsprov inte tillåtna.135 
I förarbetena har det också uttalats att tvångsmedicinering inte får förekomma i samband med 
kroppsbesiktning.136 Vidare finns i RB 28 kap. 13 a § en begränsning av tvångsmedlets 
varaktighet genom en föreskrift om att den som skall kroppsbesiktigas får hållas kvar för 
ändamålet upp till sex timmar eller, om det finns synnerliga skäl, ytterligare sex timmar. Enligt 
samma lagrum gäller att en polisman får ta med den som skall kroppsbesiktigas till den plats 
där åtgärden skall utföras.  
     Däremot saknas det till stor del regler då det gäller andra delar av förfarandet. Så saknas 
några närmare föreskrifter om vad beslutet om kroppsbesiktning skall innehålla och hur det 
skall utformas, annat än om rätten skulle fatta beslut.137 Inte heller finns någon tidsfrist för när 
åtal skall väckas efter det att kroppsbesiktning har tillgripits. Möjligheten att överklaga beslut 
är också begränsad i och med att kroppsbesiktningar normalt sett genomförs under en kortare 

                                                            
131 Se Lindberg 2012 s. 654–655. 
132 Se prop. 1993/94:24 s. 24. 
133 Se vidare avsnitt 5. 
134 Jfr Lindberg 2012 s. 656.  
135 Se prop. 1993/94:24 s. 47. 
136 Prop. 1993/94:24 s. 48. 
137 Se RB 30 kap. 10 och 11 §§. I doktrinen har dock behandlats vad ett beslut bör innehålla, se Lindberg 2012 s. 
655.  
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tid och tvångsmedel som redan har avslutats inte kan överklagas.138 Inte heller finns det någon 
bestämmelse om skyldighet att informera den som kroppsbesiktigas, t.ex. om vad som är syftet 
med undersökningen eller hur kroppsbesiktningen kommer att genomföras.      
 
 

3.3 RB 28 kap. 12 a och b §§ samt RB 28 kap. 13 och 13 a §§ 
 

Särskilda bestämmelser om tagande av salivprov finns i RB 28 kap. 12 a och b §§ samt RB 28 
kap. 13 och 13 a §§, av vilka de två första bestämmelserna anger förutsättningar för att använda 
tvångsmedlet medan de två sistnämnda mestadels reglerar förfarandet vid kroppsbesiktningar. 
Reglerna i RB 28 kap. 12 a och 12 b §§ infördes 2005,139 och har ändrats vid ett tillfälle sedan 
dess.140 
     Bestämmelserna i RB 28 kap. 12 a och b §§ ger under vissa förutsättningar rätt att ta 
salivprov och således ingen allmän rätt att genomföra kroppsbesiktningar. Tagandet av 
salivprov brukar gå till på så sätt att den från vilken provet tas för en topsliknande pinne på 
insidan av kinden, varför provet brukar benämnas topsning. Efter provtagningen torkas pinnen 
på ett särskilt papper, som skickas till laboratorium för DNA-analys.141  
     Reglerna i RB 28 kap. 12 a § respektive RB 28 kap. 12 b § har olika syften. Det övergripande 
syftet med den sistnämnda regeln är – precis som är fallet med grundbestämmelsen i RB 28 
kap. 12 § – att utreda redan begångna brott, men till skillnad från grundbestämmelsen riktar sig 
kroppsbesiktning enligt RB 28 kap. 12 b § mot andra än skäligen misstänkta. Det mer specifika 
syftet är att genom en DNA-analys av salivprovet underlätta identifiering vid utredning av ett 
fängelsebrott; exempelvis kan prov behövas från målsägande och vittnen för att särskilja vilka 
DNA-spår som en gärningsman kan ha avsatt på en brottsplats.142 
     Regeln i RB 28 kap. 12 a § har däremot ett vidare övergripande syfte, nämligen att utreda 
såväl begångna som framtida brott; salivprov enligt denna bestämmelse får således tas även om 
det inte behövs för utredningen av ett brott som är föremål för förundersökning.143 Det mer 
specifika syftet är att göra en DNA-analys av provet och registrera uppgifter om resultatet av 
analysen i utredningsregistret (där uppgifter från skäligen misstänkta förs) eller DNA-registret 
(där uppgifter från dömda samlas); alla nya DNA-spår kontrolleras mot dessa register.144 
     Då det gäller bestämmelsen i RB 28 kap. 12 b § går det att identifiera tre rekvisit för att detta 
tvångsmedel skall vara tillåtet utöver syftet att underlätta identifiering vid utredning av brott. 
För det första måste det finnas anledning anta att ett fängelsebrott har begåtts. Vidare får 
kroppsbesiktning enligt RB 28 kap. 12 b § endast företas om det finns synnerlig anledning att 
anta att tagande av salivprov är av betydelse för utredningen av brottet.145 Slutligen krävs det 

                                                            
138 HD har intagit ståndpunkten att s.k. deserta frågor – d.v.s. frågor som inte kan föranleda någon åtgärd – inte 
kan vara föremål för prövning, se NJA 1977 s. 573 och vidare Munck 2009 s. 369–370. Jfr om reell 
husrannsakan Hjertstedt 2011 s. 318. 
139 SFS 2005:878. 
140 SFS 2010:363 (12 a och 12 b §§); ändringen föranleddes av en ny polisdatalag. Beträffande RB 28 kap. 13 
och 13 a §§ jfr vad som sagts i avsnittet 3.2. ovan.  
141 Prop. 2005/06:29 s. 22.  
142 Se prop. 2005/06:29 s. 23. 
143 Se prop. 2005/06:29 s. 38.  
144 Se Lindberg 2012 s. 639, 643–644.  
145 Dessa två rekvisit framgår av RB 28 kap. 12 b §. 
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att tagandet av salivprov är i enlighet med behovs- och proportionalitetsprincipen.146 Som 
begränsning gäller också enligt RB 28 kap. 12 b § att salivprov inte får tas på den som är under 
15 år, och att analysresultatet inte får användas för annat ändamål än det för vilket provet har 
tagits.  
     Beträffande tagande av salivprov enligt RB 28 kap. 12 a § finns det två förutsättningar som 
måste vara uppfyllda utöver ändamålet att göra en DNA-analys av salivprovet för registrering. 
För det första får kroppsbesiktning enligt RB 28 kap. 12 a § endast företas på den som skäligen 
kan misstänkas för ett fängelsebrott.147 Vidare krävs att kroppsvisitationen är i enlighet med 
behovs- och proportionalitetsprincipen.148   
     Då det gäller beslutsfattare och förfarande gäller samma regler i RB 28 kap. 13 § som är 
fallet med grundbestämmelsen om kroppsbesiktning i RB 28 kap. 12 §.149 Värt att notera är att 
tagande av salivprov på kvinna enligt RB 28 kap. 13 § får verkställas och bevittnas av man. 
     Reglerna om tagande av salivprov utvidgar med andra ord tillämpningsområdet för 
grundbestämmelsen om kroppsbesiktningar i RB 28 kap. 12 § – 28 kap. 12 a § gäller även då 
provet inte behövs för utredning av ett redan begånget brott, och 28 kap. 12 b § är tillämplig i 
de fall som prov behöver tas på annan än skäligen misstänkt. Någon egentlig konfliktsituation 
uppstår därmed inte. Beträffande beslutsfattare och förfarande gäller samma regler som för 
kroppsbesiktning enligt grundbestämmelsen.    
 
 

3.4 RIL 
 
Särskilda bestämmelser om läkarundersökning i syfte att utfärda ett rättsintyg finns i RIL.  
Denna lag innehåller bestämmelser om sådana skriftliga medicinska utlåtanden av läkare som 
inhämtas av Polismyndigheten eller en åklagarmyndighet i syfte att användas i en 
brottsutredning eller som bevis i en rättegång i anledning av brott, vilket framgår av definitionen 
i lagens 1 §.150 Lagen är för det första tillämplig på den situationen att rättsintyg utfärdas på 
basis av patientjournaler från sjukvården, d.v.s. tidigare läkarundersökningar som inte har 
utförts med anledning av ett redan begånget brott;151 det är denna situation som framför allt RIL 
5 och 7 §§ tar sikte på. För det andra gäller lagen då rättsintyg utfärdas på grundval av en 
särskild kroppsundersökning i syfte att utreda ett konkret brott,152 d.v.s. vad som normalt avses 
med en kroppsbesiktning;153 det är detta fall som RIL 4 § tar sikte på. De kroppsbesiktningar 
                                                            
146 Att proportionalitetsprincipen äger tillämpning i fråga om tagande av salivprov framgår uttryckligen av RB 
28 kap. 13 § 1 st. Såväl behovs- som proportionalitetsprincipen gäller dock för alla tvångsmedel, se prop. 
1988/89:124 s. 26–29. 
147 Detta rekvisit framgår av RB 28 kap. 12 § a. 
148 Att proportionalitetsprincipen äger tillämpning i fråga om tagande av salivprov framgår uttryckligen av RB 
28 kap. 13 § 1 st. Såväl behovs- som proportionalitetsprincipen gäller dock för alla tvångsmedel, se prop. 
1988/89:124 s. 26–29. 
149 Se avsnittet 3.2 ovan.  
150 Skrivningen i anledning av brott är motiverad av att lagen även skall gälla enskilda anspråk, som kan föras 
inom ramen före ett brottmål men även i ett separat tvistemål, se prop. 2004/05:64 s. 17–18, 58. 
151 Dessa brukar benämnas rättsmedicinska yttranden då de utförs av läkare vid rättsmedicinsk avdelning inom 
Rättsmedicinalverket, se Larsson & Loisel 2012–13, s. 35–36. 
152 Dessa brukar benämnas rättsmedicinska kroppsundersökningar då de utförs av läkare vid rättsmedicinsk 
avdelning inom Rättsmedicinalverket, se Larsson & Loisel 2012–13, s. 36–37.   
153 Lagstiftaren synes dock förbehålla begreppet kroppsbesiktning för de fall då det är misstänkta som undersöks, 
se RIL 4 §.  
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som RIL omfattar är således läkarundersökningar, som i sin tur kan omfatta såväl undersökning 
av människokroppens yttre och inre samt tagande av prov från människokroppen och 
undersökning av sådana prov.154 Vidare återfinns vissa förfaranderegler i RIL 3, 6 samt 8–
13 §§. Lagen har sedan dess tillkomst 2005 ändrats i fem fall, men i samtliga fall har det i 
huvudsak varit fråga om följder av att annan lagstiftning har ändrats eller rättning av fel.155      
     Det övergripande syftet med att inhämta rättsintyg – vare sig det rör sig om rättsmedicinska 
yttranden eller kroppsundersökningar – att intygen skall användas i en brottsutredning eller som 
bevis i en rättegång i anledning av brott, d.v.s. syftet är att utreda redan begångna brott.156 En 
annan sak är att den främsta anledningen till att lagen infördes var att höja kvaliteten på 
rättsintygen.157 
     Då det gäller förutsättningarna för läkarundersökning i syfte att utfärda läkarintyg är detta 
reglerat i RIL 4 §. I denna bestämmelse görs åtskillnad för det fall att det är målsägande eller 
misstänkt som undersöks; undersökning av andra kategorier utesluts ur lagens 
tillämpningsområde.158 Då det gäller kroppsbesiktningar av de som är misstänkta för brott 
hänvisas i 4 § till bestämmelserna i RB 28 kap., vilket innebär att de allmänna kraven på att det 
finns anledning anta att ett fängelsebrott har begåtts, att den som kroppsbesiktigas är skäligen 
misstänkt för detta brott och att kroppsbesiktningen är i enlighet med behovs- och 
proportionalitetsprincipen.159 Sålunda gäller hänvisningen i 4 § i praktiken endast för skäligen 
misstänkta och inte misstänkta med lägre misstankegrad. 
     Beträffande läkarundersökning av målsägande sägs i 4 § endast att läkarundersökning i syfte 
att utfärda ett rättsintyg som avser en målsägande inte får utförs utan hans eller hennes 
samtycke. Den enda förutsättningen för att genomföra en kroppsbesiktning av en målsägande 
synes sålunda vara att denne målsägande samtycker till åtgärden. Ett krav på att det finns 
anledning anta att ett brott har begåtts kan visserligen anses följa av att rättsintyg utfärdas för 
brottsutredande ändamål, men något krav på fängelsebrott finns inte till skillnad från 
kroppsbesiktning av skäligen misstänkt enligt RB 28 kap.160 Huruvida bestämmelserna om 
inhämtande av rättsintyg och läkarundersökning av målsägande är fakultativa – d.v.s. sådana 
regler som innebär en möjlighet men inte en skyldighet för beslutsfattaren att tillämpa reglerna 
om alla förutsättningar i övrigt är uppfyllda – framgår inte av lagtext och förarbeten;161 det 

                                                            
154 Jfr vad som sagts i avsnittet 3.1. 
155 Se (1) SFS 2006:861 – sekretesslag m.m. (1980:100), (2) 2009:509 – offentlighets- och sekretesslag 
(2009:400), (3) 2010:673 – patientsäkerhetslag (2010:659) (i samtliga fall 5 och 7 §§), (4) 2014:651 – 
följdändring med anledning av en ny polisorganisation (1, 5 och 7 §§) och (5) 2016:548 – rättning av ett 
redaktionellt fel. Beträffande lagens tillkomst se SFS 2005:225.  
156 Se definitionen i RIL 1 §. 
157 Se prop. 2004/05:64 s. 1. 
158 Att exempelvis kroppsbesiktiga vittnen torde sällan vara motiverat i brottsutredningar. 
159 Se vidare vad som sagts i 3.2. ovan. 
160 Jfr skrivningen i RIL 2 § om rättsintyg som rör utredning av brott som kan antas föranleda annan påföljd än 
böter skall inhämtas från vissa särskilda kategorier av läkare; motsatsvis borde rättsintyg kunna inhämtas även då 
det gäller bötesbrott.  
161 Jfr definitionen av fakultativa regler i Hjertstedt 2011 s. 67. Beträffande fakultativa regler i tvistemål, se vidare 
Wallerman, Anna, Om fakultativa regler: En studie av svensk och unionsrättslig reglering av skönsmässigt 
beslutsfattande i processrättsliga frågor (Uppsala: Iustus, 2015).   
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rimliga är dock att behovs- och proportionalitetsprincipen – som ju gäller alla former av 
tvångsmedel – även är tillämplig i fråga om kroppsbesiktning av målsägande enligt RIL.162    
     Då det gäller beslutsfattare är det endast Polismyndigheten eller en åklagarmyndighet som 
kan begära att hämta in ett rättsintyg och därmed också besluta om läkarundersökning i syfte 
att utfärda ett rättsintyg. Att notera är således att rätten inte har någon möjlighet att inhämta 
rättsintyg med stöd av RIL.163 
     Rörande förfarandet innehåller RIL särskilda regler, bl.a. om vem som utfärdar intyg och 
om information till den som intyget skall avse.164 Enligt huvudregeln i RIL 2 § skall rättsintyg 
inhämtas från läkare vid rättsmedicinsk avdelning eller läkare som enligt avtal har åtagit sig att 
utfärda sådana intyg; om det finns särskilda skäl – t.ex. då det krävs vård omedelbart – får dock 
rättsintyg inhämtas från annan läkare med tillräcklig kompetens.165 Vidare sägs i RIL 6 § att 
den som rättsintyget skall avse skall få information om vad ett rättsintyg är och under vilka 
förutsättningar samtycke krävs. I dessa delar har RIL sålunda ersatt förfarandereglerna i RB 28 
kap., enligt vilka mer ingående undersökning får utföras av vilken läkare som helst och det 
saknas föreskrifter om information. 
     Reglerna i RIL kan således sägas komplettera reglerna i RB 28 kap. i ett antal avseenden då 
det rör sig om kroppsbesiktningar av målsägande som utförs i syfte att utfärda rättsintyg. En 
annan sak är att bestämmelserna i RIL hänvisar till RB 28 kap. då det gäller kroppsbesiktning 
av misstänkt. 
 
 

3.5 LAU 
 

Särskilda bestämmelser om utandningsprov och blodprovstagning finns i LAU. En av 
bestämmelserna i lagen – 3 § – behandlar blodprov, medan övriga tar sikte på 
alkoholutandningsprov. Såväl förutsättningar för som förfarandet vid alkoholutandningsprov 
regleras i 1 och 2 §§. Lagen har sedan dess tillkomst 1976 ändrats inte mindre än elva gånger.166 
     Bestämmelserna i LAU ger under vissa förutsättningar rätt att ta alkoholutandningsprov och 
blodprov; någon allmän rätt till kroppsbesiktning föreligger däremot inte. I 1 § regleras rätten 
                                                            
162 Se vidare avsnittet 4.6 om behovs- och proportionalitetsavvägning. Jfr dock Edelstam i Edelstam, Henrik, 
”Om rättsintyg – några reflexioner med anledning av Socialstyrelsens allmänna råd om rättsintyg vid utredning 
av vålds- och sexualbrott”, Juridisk tidskrift 1997/98, s. 100, som synes anse att kroppsbesiktning av målsägande 
inte är att betrakta som ett straffprocessuellt tvångsmedel.   
163 Se vidare prop. 2004/05:64 s. 18. 
164 Ytterligare bestämmelser angående detta återfinns i förordning (2005:1063) om rättsintyg i anledning av 
brott. 
165 Se vidare prop. 2004/05:64 s. 59–60. 
166 Se (1) SFS 1978:93 (2 §) – följdändring av att annan lagstiftning ändrades, (2) 1982:304 (2 § ) – följdändring 
av att annan lagstiftning ändrades, (3) 1982:334 (4 §) – möjligheten till läkarundersökning tas bort och 
möjligheten till tagande av blodprov tar primärt sikte på sållningsprov, (4) 1985:196 (1, 2 §§) – följdändring av 
att annan lagstiftning ändrades m.m., (5) 1989:393 (2, 3 §§) – rutinmässiga prov behöver ej beordras i förväg, 
reglering av vilka sållningsinstrument som får användas m.m., (6) 1993:1465 (1–4 §§) – flytt av bestämmelser, 
sållningsprov kan  tas utan att trafikkontroll beordras,  (7) 2004:522 (1 §) – följdändring av att annan lagstiftning 
ändrats, (8) 2008:324 (1, 2, 3 §§) – Tullverket och Kustbevakningen får befogenheter, möjlighet att ta blodprov 
även  om den undersökte saknar förmåga att lämna ett alkoholutandningsprov, m.m.  (9) 2010:296 (2 §) – 
möjlighet att ta sållningsprov till sjöss införs, (10) 2010:509 (1, 2 §§) – följdändring av att annan lagstiftning 
ändrats och (11) 2010:1014 (2 §) – rättelse av felaktig lydelse. Beträffande lagens tillkomst se SFS 1976:1090. 
Den permanenta lag som infördes genom SFS 1976:1090 hade föregåtts av en försöksverksamhet, som 
reglerades i lag (1974:829) om försöksverksamhet med rutinmässiga alkoholutandningsprov. 
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att ta s.k. bevisprov, d.v.s. ett alkoholutandningsprov på den som är skäligen misstänkt för ett 
fängelsebrott.167 Vidare återfinns i 2 § ett stadgande om sållningsprov, som kan tas på förare av 
vissa fordon utan att det föreligger någon misstanke om brott.168 Om någon inte vill eller kan ta 
ett sållningsprov finns en möjlighet att istället ta blodprov, även om förutsättningarna härför 
inte är uppfyllda enligt RB 28 kap. 12 §.169   
     Reglerna i 1 § respektive 2 och 3 §§ har olika syften. Det övergripande syftet med 1 § är att 
utreda redan begångna brott, eftersom denna bestämmelse tar sikte på skäligen misstänka 
personer och provet får tas endast om det har betydelse för utredning av brottet; det mer 
specifika syftet kan sägas vara att säkra bevisning vid utredning av sådana brott som anges i 
bestämmelsen.170 Då det gäller provtagning enligt 2 § – och därmed också 3 § – är syftet att 
mer allmänt främja trafiksäkerheten, eftersom sådana prov sker rutinmässigt och inte för att 
utreda ett konkret brott; sådana rutinmässiga prov kan både sägas främja brottsutredningar – i 
de fall proven ger positivt resultat (genom att upptäcka och utreda brott) – och 
brottsförebyggande arbete – i den mån de avhåller folk från att begå brott.171 En annan sak är 
att sållningsprov enligt 2 § åtföljs av ett bevisprov enligt 1 § om sållningsprovet ger positivt 
utfall, eftersom det då föreligger skälig misstanke.172 
     Det går att identifiera tre rekvisit för att tagande av bevisprov enligt 1 § skall vara tillåten 
utöver ändamålet att ha betydelse för utredning av redan begångna brott. För det första måste 
det finnas anledning anta att ett fängelsebrott har begåtts; som uttryckligt exempel på sådant 
fängelsebrott nämns i lagtexten bl.a. rattfylleri enligt lag (1951:649) om straff för vissa 
trafikbrott. Vidare får utandningsprov enligt 1 § endast tas på den som skäligen kan misstänkas 
för brottet. Slutligen krävs att utandningsprovet är i enlighet med behovs- och 
proportionalitetsprincipen, vilket framgår av att 1 § givits en fakultativ utformning.173 
     Då det gäller sållningsprov enligt 2 § krävs endast att två förutsättningar skall vara uppfyllda. 
För det första får sållningsprov endast tas på den som framför eller manövrerar vissa 
transportmedel, t.ex. förare av motordrivet fordon som inte är avsett att föras av gående. Vidare 
krävs för det andra att utandningsprovet är i enlighet med behovs- och 
proportionalitetsprincipen, vilket framgår av att 2 § givits fakultativ utformning.174 
     Finns det då något behov av att besluta om alkoholutandningsprov med stöd av RB 28 kap. 
12 § istället för bestämmelserna i RB? Något sållningsprov går över huvud taget inte att ta med 
stöd av RB:s bestämmelser, eftersom dessa främst är tillämpliga då det gäller utredning av ett 
redan begånget brott och det föreligger skälig misstanke mot en viss person. Vidare torde det 
inte finnas någon större anledning att ta bevisprov med stöd av RB istället för LAU, eftersom 

                                                            
167 Begreppet bevisprov förekommer i förarbeten, se t.ex. prop. 2007/08:53 s. 89. I äldre förarbeten förekommer 
begreppet kvantitativa alkoholutandningsprov, se t.ex. prop. 1988/89:118 s. 24 och prop. 1993/94:44 s. 57.  
168 Begreppet sållningsprov förekommer i förarbeten, se t.ex. prop. 2007/08:53 s. 90.  
169 Lagtextens ordalydelse utesluter inte att blodprov med stöd av denna bestämmelse även kan tas vid vägran att 
ta ett bevisprov, men i och med att förutsättningarna för att ta blodprov med stöd av RB 28 kap. 12 § är 
uppfyllda finns det ingen större mening med att tillämpa LAU 3 §. Jfr även resonemangen i prop. 1981/82:162 s. 
14–15. 
170 Se även Ceder m.fl. 2016 s. 107. 
171 Jfr prop. 1998/99:43 s. 32. 
172 Se Ceder m.fl. 2016 s. 109 och om skälig misstanke i avsnittet 4.3 nedan. 
173 I LAU 1 § § används verbet ”får”. 
174 I LAU 2 § § används verbet ”får”. 
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de krav som uppställs i LAU 1 § sammanfaller med de som följer av grundbestämmelsen i RB 
28 kap. 12 § och den förra bestämmelsen har mer adekvat utformade förfaranderegler.175 
     Beträffande blodprovstagning gäller som en grundförutsättning att den från vilket 
blodprovet skall tas är skyldig att genomgå ett sållningsprov enligt 2 §, d.v.s. de två 
grundrekvisiten som nämnts i föregående stycke skall vara för handen. Därutöver krävs det 
enligt 3 § att den som är skyldig att lämna ett sållningsprov antingen vägrar att medverka till 
sållningsprov eller att denne inte kan genomgå sådan undersökning p.g.a. att han har varit 
inblandad i en trafikolycka. Är dessa rekvisit uppfyllda får blodprov tas även om det inte skulle 
finnas förutsättningar härför enligt RB 28 kap. 12 §. Då även 3 § givits en fakultativ utformning 
är det rekvisiten anledning anta att ett fängelsebrott begåtts och skälig misstanke i RB 28 kap. 
12 § som 3 § kan dispensera från.176  
     Då det gäller beslutsfattare och förfarande vid utandningsprov gäller särskilda regler i 1 § – 
till vilken 2 § hänvisar – istället för reglerna i RB 28 kap.177 De som genomför utandningsprov 
enligt LAU är polisman, alternativt en tjänsteman vid Tullverket eller Kustbevakningen om 
misstanken gäller vissa särskilt angivna brott.178 I förarbetena synes också göras gällande att 
det är samma kategori av yrkesmän som fattar beslut om sållningsprov.179 Däremot framgår det 
inte lika tydligt i rättskällorna vem som fattar beslut om bevisprov, men lämpligt kan vara att 
detta inhämtas från förundersökningsledare i samband med att denne fattar beslut om att inleda 
förundersökning – i och med att sållningsprovet visar positivt resultat föreligger ju skälig 
misstanke för rattfylleri och förundersökning måste som huvudregel inledas. Det finns också 
en föreskrift om platsen för utandningsprovet, nämligen att den som huvudregel skall vara i ett 
täckt fordon eller fartyg eller inomhus i ett avskilt rum. Beträffande sållningsprov gäller 
dessutom enligt 2 § att protokoll skall föras vid ögonundersökningen och bevis utfärdas om den 
undersökte begär det. Liknande regler återfinns i den allmänna bestämmelsen i RB 28 kap. 13 § 
om förfarandet vid kroppsbesiktningar, medan LAU inte innehåller någon motsvarighet till 
stadgandena i RB om att kroppsbesiktningar skall utföras av viss person eller att ett trovärdigt 
vittne i möjligaste mån skall närvara.180 Däremot kan hänsynsprincipen sägas vara lagfäst i 
LAU genom föreskriften att både bevisprov och sållningsprov skall genomföras på ett sådant 
sätt att den som undersöks inte utsätts för allmän uppmärksamhet.181 Beträffande sållningsprov 
gäller dessutom att sådana endast får tas på eller i nära anslutning till den plats där föraren 
kontrolleras eller polisingripande mot föraren sker. 
     Frågan är då i vilken mån dessa regler i LAU exklusivt reglerar förfarandet vid bevisprov 
och sållningsprov, eller om RB:s regler gäller för sådana aspekter som inte är reglerade i LAU 
– t.ex. rätten att ha ett vittne närvarande. I de ursprungliga förarbetena till LAU uttalas att ett 
viktigt motiv till införandet av LAU är att bestämmelserna i RB i vissa hänseenden inte passar 
då det gäller alkoholutandningsprov; som exempel på detta nämns bestämmelsen i RB 28 kap. 

                                                            
175 Att förfarandereglerna i LAU är mer adekvat utformade uttalas i prop. 1975/76:162 s. 21. 
176 Jfr vad som sagts i avsnittet 3.2. 
177 Se Ceder m.fl. 2016 s. 107. 
178 Detta framgår uttryckligen av LAU 1 och 2 §§. 
179 Se prop. 1993/94:44 s. 55–57 (särskilt s. 56); jfr prop. 1988/89:118 s. 20–21 och SOU 2006:47 s. 42–43.  
180 I prop. 1975/76:162 s. 21 görs gällande att en del av förfarandereglerna i RB 28 kap. inte passar in på 
alkoholutandningsprov. Se även Ceder m.fl. 2016 s. 107.  
181 Hänsynsprincipen framgår annars av RB 23 kap. 4 § 2 st. 1 men.  
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13 § om att kroppsbesiktning av kvinna endast får utföras och bevittnas av kvinna eller läkare.182 
Detta tyder alltså på att bestämmelserna i LAU exklusivt reglerar förfarandet vid 
alkoholutandningsprov. Icke desto mindre införde lagstiftaren flera år senare ett tillägg i RB 28 
kap. 13 § om att alkoholutandningsprov av kvinna även får bevittnas och genomföras av man, 
vilket uttryckligen motiverades av att det var osäkert vad som gällde i fråga provtagning enligt 
LAU;183 syftet var sålunda att denna förfaranderegel även skulle gälla vid tillämpning av LAU. 
Likaså tillkom regeln om att protokoll endast skulle utfärdas på begäran i fråga om 
sållningsprov mot bakgrund av att RB:s regel om att protokoll alltid utfärdas skulle innebära att 
polisen skulle överhopas av administrativt arbete i form av protokollföring;184 här förutsattes 
alltså regeln i RB 28 kap. 13 § äga tillämpning även då det gäller alkoholutandningsprov som 
tas med stöd av LAU.  Detta skulle alltså innebära att RB:s förfaranderegel om könstillhörighet 
på den som verkställer ett utandningsprov även gäller bevisprov och sållningsprov som tas med 
stöd av LAU samt att RB:s bestämmelse om protokoll och bevis gäller för bevisprov som sker 
i enlighet med LAU 1 §. Då det gäller övriga förfaranderegler torde frågan mest vara av 
akademiskt intresse med tanke på att de flesta övriga förfaranderegler – t.ex. de om enskild 
handling, utförandet av kroppsbesiktning och maximal tidsgräns – inte har någon relevans 
beträffande bevisprov och sållningsprov.185      
     Angående beslutsfattare och förfarande vid blodprovstagning gäller däremot reglerna i RB 
28 kap., vilket framgår uttryckligen av förarbetsuttalanden.186 Detta får exempelvis till följd att 
beslut om blodprovstagning som huvudregel fattas av polisiär förundersökningsledare, åklagare 
eller rätten.187  
     Sammanfattningsvis kan sägas att bestämmelserna i LAU har ett komplext förhållande till 
reglerna i RB. Till viss del utvidgar bestämmelserna möjligheten att genomföra 
alkoholutandningsprov och blodprovstagning – på så sätt att något krav på att det skall föreligga 
ett konkret brott inte uppställs vid sållningsprov – i förhållande till vad som gäller enligt RB. 
Samtidigt ersätter reglerna i LAU RB:s bestämmelser om beslutsfattare och förfarande då det 
gäller utandningsprov. Slutligen tillämpas samma regler som i RB då det gäller beslutsfattare 
och förfarande vid blodprovstagning.  
 
 

3.6 LÖU 
 

Särskilda bestämmelser om ögonundersökning och blodprovstagning finns i LÖU. En av 
bestämmelserna i lagen – 5 § – behandlar blodprov, medan övriga tar sikte på 
ögonundersökning. Av dessa bestämmelser behandlar 1 och 3 §§ innebörden av begreppet 
ögonundersökning, 2 § förutsättningarna för ögonundersökning samt 4 och 6 §§ förfarandet vid 

                                                            
182 Se prop. 1975/76:162 s. 21. 
183 Se prop. 1994/95: 124 s. 40–41. 
184 Se bet. 1993/94:JuU 11 s. 18–19 och mot. 1993/94:Ju 13 s. 11. 
185 Se vidare diskussionen i avsnitt 3.8. 
186 Prop. 2007/08:53 s. 48, 91. 
187 Jfr vad som sagts i avsnittet 3.2 ovan. 
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denna form av kroppsbesiktning. Lagen har sedan dess tillkomst 1999 ändrats tre gånger, där 
de två senaste lagändringarna har inneburit att lagens tillämpningsområde har utvidgats.188 
     Bestämmelserna i LÖU ger under vissa förutsättningar rätt att genomföra ögonundersökning 
och att ta blodprov och således ingen allmän rätt att kroppsbesiktiga. En ögonundersökning 
definieras i 1 § som en undersökning av en persons ögon och ögonrörelser i syfte att ta reda på 
om personen är påverkad av något annat ämne än alkohol. En ögonundersökning får vidare 
enligt 3 § endast omfatta yttre iakttagelser av ögonens utseende och funktion,189 d.v.s. enbart 
undersökning av människokroppens yttre och inte dess inre.190 Som hjälpmedel får enligt 3 § 
pupillometer – för att uppskatta pupillens storlek – penna eller annat liknande föremål – för att 
kontrollera ofrivilliga ryckningar i ögonen – och mindre ljuskälla – för att undersöka pupillens 
reaktion på ljus – användas;191 om sådana hjälpmedel används är det således fråga om något 
annat än sådan okulär besiktning av ansiktet som vem som helst kan göra och som inte kräver 
beslut om kroppsbesiktning.192 
     Det övergripande syftet med ögonundersökning är att utreda redan begångna brott, vilket 
uttryckligen framgår (i 2 §) av att ögonundersökning enligt denna lag endast får företas om den 
kan ha betydelse för utredning av vissa brott som har begåtts. Någon möjlighet till 
ögonundersökning (eller blodprovstagning) i syfte att förhindra brott finns således inte. 
     Det går att identifiera tre rekvisit för att ögonundersökning enligt denna lag skall vara tillåten 
utöver ändamålet att ha betydelse för utredning av redan begångna brott. För det första måste 
det finnas anledning anta att ett fängelsebrott har begåtts och att brottet har begåtts i samband 
med framförande av vissa fordon som t.ex. motordrivet fordon; som uttryckligt exempel på 
sådant fängelsebrott nämns i lagtexten, bl.a. rattfylleri enligt lag (1951:649) om straff för vissa 
trafikbrott, men även grov vårdslöshet i trafik kan vara exempel på ett sådant brott.193 Vidare 
får ögonundersökning för det andra endast företas mot den förare som kan misstänkas ha begått 
det aktuella brottet i samband med framförandet av fordonet. Slutligen krävs att 
ögonundersökningen är i enlighet med behovs- och proportionalitetsprincipen, vilket framgår 
av att 2 § givits en fakultativ utformning.194 
     Värt att observera är att ögonundersökning även är möjlig att genomföra med stöd av 
grundbestämmelsen om kroppsbesiktning i RB 28 kap. 12 §. I förarbetena uttalas nämligen att 
tanken med LÖU inte är att inskränka möjligheten till ögonundersökningar enligt RB;195en 
sådan undersökning kan exempelvis bli aktuell att ta på en person som inte har framfört något 
fordon.196 

                                                            
188 Se (1) SFS 2004:525 (2 §) – följdändring av att annan lagstiftning ändrades, (2) 2008:328 (4, 5 §§) – 
beslutsbehörigheten utsträcks till tjänstemän vid kustbevakning och tullmyndighet och blodprov kan även tas på 
den som inte kan medverka till ögonundersökning samt (3) 2010:518 (2 §)– ögonundersökning kan tas på den 
som manövrerar luftfartyg. Beträffande lagens tillkomst se SFS 1999:216.  
189 I RPSFS 1999:4, Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ögonundersökning vid misstanke om 
vissa brott i trafiken (FAP 333-3) 2 § har detta preciserats till att undersökningen endast får avse ögonens 
utseende och funktion med avseende på bl.a. eventuella ofrivilliga ryckningar i ögonen, förmågan att korsa dem 
samt pupillernas storlek och reaktion på ljus. 
190 Jfr vad som sagts i avsnittet 3.1. 
191 Se vidare prop. 1998/99:43 s. 48. Pupillometer skall vara godkänd av RPS, se FAP 333-3 4 § och bilaga 1. 
192 Jfr vad som sagts om begreppet kroppsbesiktning i avsnittet 3.1. 
193 Exemplet grov vårdslöshet i trafik nämns i prop. 1998/99:43 s. 48.  
194 I LÖU 2 § används verbet ”får”. 
195 Prop. 1998/99:43 s. 47. 
196 I detta läge krävs emellertid enligt RB 28 kap. 12 § att denne person är skäligen misstänkt. 
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     Beträffande blodprovstagning gäller som en grundförutsättning enligt LÖU 5 § att den från 
vilket blodprovet skall tas är skyldig att genomgå en ögonundersökning, d.v.s. de tre 
grundrekvisiten som nämnts i föregående stycke skall vara för handen. Därutöver krävs det 
enligt 5 § att den misstänkte antingen vägrar att medverka till ögonundersökning eller att den 
misstänkte inte kan genomgå sådan undersökning p.g.a. att han eller hon har varit inblandad i 
en trafikolycka. Är dessa rekvisit uppfyllda får blodprov tas även om det inte skulle finnas 
förutsättningar härför enligt RB 28 kap. 12 §. Då även 5 § givits en fakultativ utformning och 
då det krävs anledning att anta att ett fängelsebrott av visst slag har begåtts för att företa 
ögonundersökning, är det rekvisitet skälig misstanke i RB 28 kap. 12 § som LÖU 5 § kan 
dispensera från.197  
     Då det gäller beslutsfattare och förfarande vid ögonundersökningar gäller särskilda regler i 
4 § istället för reglerna i RB 28 kap., vilket uttryckligen framgår av 6 §. De som beslutar och 
genomför ögonundersökningar enligt LÖU är enligt 4 § polisman, alternativt en tjänsteman vid 
Tullverket eller Kustbevakningen om misstanken gäller rattfylleri.198 Det finns också en 
föreskrift om platsen för ögonundersökningen, nämligen att den som huvudregel skall vara i ett 
täckt fordon eller inomhus i ett avskilt rum. Om den undersökte begär det skall dessutom 
protokoll föras vid ögonundersökningen och bevis utfärdas.199 Liknande regler återfinns i den 
allmänna bestämmelsen i RB 28 kap. 13 § om förfarandet vid kroppsbesiktningar, medan LÖU 
inte innehåller någon motsvarighet till stadgandena i RB om att kroppsbesiktningar skall utföras 
av viss person eller att ett trovärdigt vittne i möjligaste mån skall närvara. Däremot kan 
hänsynsprincipen sägas vara lagfäst i LÖU genom föreskriften att ögonundersökningen skall 
genomföras på ett sådant sätt att den som undersöks inte utsätts för allmän uppmärksamhet.200 
Sålunda gäller i stor utsträckning olika förfaranderegler beroende på om en ögonundersökning 
genomförs med stöd av RB eller LÖU.    
     Beträffande beslutsfattare och förfarande vid blodprovstagning gäller däremot reglerna i RB 
28 kap., vilket uttalas i en proposition.201 Detta får exempelvis till följd att beslut om 
blodprovstagning som huvudregel fattas av polisiär förundersökningsledare, åklagare eller 
rätten.202  
     Sammanfattningsvis kan sägas att bestämmelserna i LÖU har ett komplext förhållande till 
reglerna i RB. Till viss del utvidgar bestämmelserna möjligheten att genomföra 
ögonundersökning och blodprovstagning – på så sätt att något krav på skälig misstanke inte 
uppställs – i förhållande till vad som gäller enligt RB. Samtidigt ersätter reglerna i RIL RB:s 
bestämmelser om beslutsfattare och förfarande i fråga om ögonundersökningar. Slutligen 
tillämpas samma regler som i RB då det gäller beslutsfattare och förfarande vid 
blodprovstagning.  
 

                                                            
197 Jfr vad som sagts i avsnittet 3.2. 
198 Av lagtexten framgår endast uttryckligen vilka som genomför ögonundersökning, men i FAP 333-3 1 § – som 
utfärdades innan tjänsteman vid Tullverket eller Kustbevakningen likställdes med polisman i detta hänseende – 
uttalas att endast en polis som med godkänt resultat har genomgått särskild utbildning får besluta om och 
genomföra ögonundersökning. 
199 Jfr FAP 333-3 4 §. 
200 Hänsynsprincipen framgår annars av RB 23 kap. 4 § 2 st. 1 men.  
201 Prop. 2007/08:53 s. 48, 98. 
202 Jfr vad som sagts i avsnittet 3.2 ovan. 
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3.7 LUL 36 a § samt 36 c–e §§ 
 

Bestämmelser om kroppsbesiktningar riktade mot unga lagöverträdare återfinns i LUL 36 a § 
samt 36 c–e §§.203 Förutsättningar för att använda sig av tvångsmedlet anges i LUL 36 a §, 
medan förfarande regleras i 36 c–e §§. Reglerna infördes 2010,204 och av dessa har endast 36 
och 36 e §§ ändrats (vid ett tillfälle).205 
     Bestämmelsen tar sikte på den situationen att kroppsbesiktning riktas mot en person som är 
skäligen misstänkt för att före femton års ålder ha begått ett brott. Under de förutsättningar som 
anges i bestämmelsen är det sålunda möjligt att kroppsbesiktiga straffomyndiga personer eller 
sådana personer som var under 15 år vid gärningstillfället men som numera är straffmyndiga. 
     Det övergripande syftet med kroppsbesiktningar enligt reglerna i LUL är att utreda redan 
begångna brott, eller närmare bestämt att klarlägga omständigheterna kring brottet.206 Detta 
syfte torde – vid en jämförelse med de mer specifika syftena med kroppsbesiktning enligt RB 
28 kap. 12 § – innefatta att (1) söka efter föremål som kan tas i beslag, och (2) det annars är av 
betydelse för utredningen om brottet, men däremot inte att (3) söka efter föremål som kan tas i 
förvar och (4) det annars är av betydelse för utredningen om förverkande av utbyte av brottslig 
verksamhet enligt BrB 36 kap. 1 b §.207 Enligt RB 28 kap. 12 § är det ju numera också möjligt 
att kroppsbesiktiga i syfte att utreda åldern på den som är skäligen misstänkt för ett brott på 
vilket fängelse kan följa om åldern har betydelse för påföljdsfrågan,208 men enligt LUL 36 a § 
är kroppsbesiktning endast tillåten om det är av synnerlig vikt för att utreda omständigheterna 
kring brottet.209 Kroppsbesiktning mot lagöverträdare som är under 15 år kan således inte 
användas för lika många syften som kroppsbesiktning mot äldre personer. 
     Frågan är om det är bestämmelserna i LUL eller RB som skall tillämpas i det fall då åldern 
på den misstänkte inte är känd och den misstänkte gör gällande att han eller hon är under 15 
år.210 I denna situation måste beslutsfattaren göra en helhetsbedömning utifrån det material som 
är möjligt att frambringa, och endast om det mesta talar för att den misstänkte trots allt är över 
15 år kan RB:s regler tillämpas.211 I annat fall får beslutsfattaren utgå från att den misstänkte är 
under 15 år och tillämpa bestämmelserna i LUL.  

                                                            
203 Regeln om kroppsbesiktning i LUL 36 b § har exkluderats, eftersom beslut fattas av åklagare och regeln mer 
tar sikte på socialtjänstens verksamhet än polisens. 
204 SFS 2010:478. 
205 SFS 2016:547 – hänvisning till den nya regeln i RB 23 kap. 9 a § införs samt ny lagrumshänvisning med 
anledning av att bestämmelsen om en begränsning av tvångsmedlets varaktighet flyttas till RB 28 kap.13 a. 
206 Detta framgår uttryckligen av formuleringen ”…synnerlig vikt för att klarlägga omständigheterna kring 
brottet” i LUL 36 a §. 
207 Jfr prop. 2009/10:105 s. 71, Lindberg 2012 s. 639 och Berggren m.fl. (2017-04-20, Zeteo), kommentaren till 
LUL 36 a §.   
208 Jfr vad som sagts i avsnittet 3.2. 
209 Jfr resonemangen i NJA 2016 s. 1165 beträffande skillnaderna i dessa uttryckssätt. 
210 Vad som gäller då åldern på den misstänkte inte är känd berörs inte i förarbetena till LUL 36 a §, vilket även 
konstateras av HD i NJA 2016 s. 1165. 
211 Jfr resonemangen i prop. 2016/17:165 s. 15, 18, där det uttalas att det krävs att ”…det på goda grunder kan 
antas att den misstänkte är över 15 år” för att det i denna situation skall vara möjligt att tillämpa regeln i RB 28 
kap. 12 § och företa en kroppsbesiktning på den misstänkte för att utreda dennes ålder i syfte att slå fast huruvida 
påföljd får dömas ut. Någon närmare vägledning om hur högt ställt detta beviskrav är ges inte i a. prop., men det 
uttalas att beslutsfattaren måste söka bemöta den misstänktes påstående genom att t.ex. inhämta uppgifter från 
Migrationsverket eller tidigare förhör. För att slutligt avgöra om den misstänkte är straffmyndig eller inte synes 
HD ställa ett högre krav, då denna domstol i NJA 2016 s. 719 gör gällande att det av utredningen måste vara 
”klarlagt” att den tilltalade har fyllt 15 år. Förmodligen kan detta krav anses vara uppfyllt om en 
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     Utöver att en kroppsbesiktning måste tillgodose ändamålet att klarlägga omständigheterna 
kring brottet och att den misstänkte är under 15 år går det att identifiera fyra rekvisit för att detta 
tvångsmedel skall vara tillåtet. För det första måste det finnas anledning anta att det har begåtts 
ett brott för vilket inte är föreskrivet lindrigare straff än fängelse ett år eller ett straffbelagt 
försök, en straffbelagd förberedelse eller en straffbelagd stämpling till ett sådant brott. Vidare 
får kroppsbesiktning enligt LUL 36 § endast företas på den som skäligen kan misstänkas för 
detta brott. Därutöver krävs att kroppsbesiktningen skall vara av synnerlig vikt för att klarlägga 
omständigheterna kring brottet.212 Slutligen krävs att kroppsbesiktningen är i enlighet med 
behovs- och proportionalitetsprincipen.213  
     Då det gäller beslutsfattare gäller genom en hänvisning i LUL 36 e § samma regler som är 
fallet med grundbestämmelserna om kroppsbesiktning i RB 28 kap. 12 och 13 §§. Detta innebär 
att det som huvudregel är åklagare, förundersökningsledare eller rätten som fattar beslut om 
tvångsmedlet, och att polisman kan fatta beslut vid fara i dröjsmål.214 
     Även beträffande förfarandet vid kroppsbesiktningar gäller genom en hänvisning i LUL 
36 e § i stort sett de nämnda bestämmelserna i RB. Det finns dock två bestämmelser i LUL som 
innebär avvikelser från förfarandereglerna i RB.215 Den första bestämmelsen återfinns i LUL 
36 c § och innebär att en person som är skäligen misstänkt för att före femton års ålder ha begått 
ett brott endast får hållas kvar för att kroppsbesiktigas upp till tre timmar eller, om det finns 
synnerliga skäl, ytterligare tre timmar.216 Vidare återfinns en annan bestämmelse i LUL 36 d §, 
enligt vilken kroppsbesiktning inte får verkställas eller bevittnas av någon annan än en läkare, 
legitimerad sjuksköterska eller person som är av samma kön som den unge – d.v.s. samma 
ordning gäller oavsett om den kroppsbesiktigade är man eller kvinna; undantag gäller dock för 
blodprov, alkoholutandningsprov och salivprov för DNA-analys. 
     Regeln i LUL 36 a § ersätter sålunda den allmänna regeln om kroppsbesiktning i RB 28 kap. 
12 § ifall detta tvångsmedel riktas mot en person som är misstänkt för att före femton års ålder 
ha begått ett brott på så sätt att det uppställs strängare krav – i form av det måste föreligga 
synnerliga skäl och att den unge begått vissa allvarliga brott – för att kunna kroppsbesiktiga. 
Därutöver gäller att en kroppsbesiktning enligt LUL 36 a § inte kan användas för lika många 
syften som en sådan åtgärd som företas med stöd av RB 28 kap. 12 §. Beträffande förfarandet 
gäller också att kroppsbesiktning enligt LUL inte får pågå lika länge som enligt stadgandet i 

                                                            
kroppsbesiktning som genomförs för att bestämma den misstänktes ålder – i nämnda HD-fall var det exempelvis 
fråga om en tandmognadsundersökning – med betydande säkerhet visar att den misstänkte har fyllt 15 år.   
212 Dessa rekvisit framgår av LUL 36 a §. 
213 Att proportionalitetsprincipen äger tillämpning i fråga om kroppsbesiktning framgår uttryckligen av RB 28 
kap. 13 § 1 st. Såväl behovs- som proportionalitetsprincipen gäller dock för alla tvångsmedel, se prop. 
1988/89:124 s. 26–29. 
214 Jfr vad som har sagts i avsnittet 3.2. Huruvida det är polis är åklagare som leder förundersökningen regleras i 
RB 23 kap. 3 § och FAP 403-5. 
215 Av någon märklig anledning saknas hänvisning till RB 28 kap. 12 § 3 st. och regeln om att en 
kroppsbesiktning inte får utföras så att den som undersöks riskerar framtida ohälsa eller skada, en ordning som 
självfallet också måste gälla för det fall att en kroppsbesiktning riktas mot en ung lagöverträdare; jfr Berggren 
m.fl. (2017-04-20, Zeteo), kommentaren till LUL 36 e §. Sannolikt är detta ett förbiseende av lagstiftaren som 
gjordes i samband med att RB 28 kap. 12 § ändrades genom SFS 2017:435, jfr vad som sägs i prop. 2016/17:165 
s. 18.   
216 Som exempel på synnerliga skäl anför Berggren m.fl. i Berggren m.fl. (2017-04-20, Zeteo), kommentaren till 
LUL 36 c §, att den hälso- och sjukvårdspersonal som skall genomföra kroppsbesiktningen inte har möjlighet till 
detta inom tre timmar.   
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RB och som huvudregel inte får genomföras eller bevittnas av en person som har annat kön än 
den kroppsbesiktigade. I övrigt gäller samma regler om beslutsbehörighet och förfarande som 
i RB.  
 
 

3.8 Sammanfattande jämförelse 
 
Liksom fallet var med regler om kroppsvisitation är det i stor utsträckning poliser som fattar 
beslut om kroppsbesiktning med stöd av de här undersökta lagreglerna. Då det gäller 
bestämmelserna i RB, de ersättande reglerna i LUL samt de kompletterande reglerna om 
blodprovstagning i LAU och LÖU samt bevisprov i LAU är det framför allt polis och åklagare 
som är beslutsfattare, och polisman kan fatta beslut vid fara i dröjsmål. Beträffande 
sållningsprov enligt LAU och ögonundersökning enligt LÖU är det istället den enskilde 
polismannen som fattar beslut (tillsammans med tjänstemän från Tullmyndigheten, m.fl.). 
Slutligen är det Polismyndigheten eller åklagarmyndighet som fattar beslut om att begära in ett 
rättsintyg som baseras på en läkarundersökning. 
     Den ovanstående genomgången av regelverken kan sammanfattas i nedanstående 
översiktliga tabell:  
 
 
 

Tabell 2. Regler om kroppsbesiktning – en översikt 
 
Regelverk Typ av 

kropps- 
visitation 

Syfte Förutsättningar Besluts- 
behörighet 

Förfarande 

RB 28 kap. 
12 § samt 28 
kap. 13 § och  
13 a § 

Alla former 
av brott 

Främst utreda 
begångna brott 
– Beslagta       
– Betydelse för 
utredning om 
brottet  
Därutöver 
– Ta i förvar       
– Betydelse för 
utredning av 
förverkande  
– Utreda den 
misstänktes 
ålder 

(1) Anledning anta 
fängelsebrott 
(2) Skälig 
misstanke 
(3) Behovs- och 
proportionali-
tetsavvägning 

(1) Åklagare 
eller fu-
ledare, ev. 
rätten 
(2) Polisman 
vid fara i 
dröjsmål 

(1) Platsen 
(2) Vem 
verkställer 
(3) Vittne 
(4) Enskild 
handling 
(5) Protokoll och 
bevis 
(6)Varaktighet 
(7) Utförande 

RB 28 kap. 
12 a § samt 
28 kap. 13 § 
och 13 a § 

Tagande av 
salivprov 

Utreda 
begångna och 
framtida brott  
– Göra DNA-
analys och 
registrera 
resultat av 
avlys 

(1) Skälig 
misstanke om 
fängelsebrott 
(2) Behovs- och 
proportionali-
tetsavvägning 

1) Åklagare 
eller fu-
ledare, ev. 
rätten 
(2) Polisman 
vid fara i 
dröjsmål 

(1) Platsen 
(2) Vem 
verkställer 
(3) Vittne 
(4) Enskild 
handling 
(5) Protokoll och 
bevis 
(6)Varaktighet 
(7) Utförande 
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RB 28 kap. 
12 b § samt 
28 kap. 13 § 
och 13 a § 

Tagande av 
salivprov 

Utreda 
begångna brott    
– Underlätta 
identifiering 

(1) Anledning anta 
fängelsebrott 
(2) Synnerlig 
anledning 
(3) Behovs- och 
proportionali-
tetsavvägning 

1) Åklagare 
eller fu-
ledare, ev. 
rätten 
(2) Polisman 
vid fara i 
dröjsmål 

(1) Platsen 
(2) Vem 
verkställer 
(3) Vittne 
(4) Enskild 
handling 
(5) Protokoll och 
bevis 
(6)Varaktighet 
(7) Utförande 

RIL 2 och 
5 §§ 

Läkarunder- 
sökning (av 
målsägande) 

Utreda 
begångna brott    
– Användas i 
brottsutredning 
– Användas 
som bevis 

(1) Anledning anta 
fängelsebrott 
(2) Samtycke            
(3) Behovs- och 
proportionali-
tetsavvägning 

Polismyndig-
heten eller 
åklagar-
myndighet 

(1) Vem som 
utfärdar intyg 
(2) Informa-
tionsplikt 
 

LAU 1 § Utandnings- 
prov –
bevisprov 

Utreda 
begångna brott 
– Säkra 
bevisning 

(1) Anledning anta 
fängelsebrott 
(2) Skälig 
misstanke 
(3) Behovs- och 
proportionali-
tetsavvägning 

(1) Åklagare 
eller fu-
ledare, ev. 
rätten 
(2) Polisman 
vid fara i 
dröjsmål 

(1) Platsen 
(2) Ej väcka 
allmän 
uppmärksamhet 
 

LAU 2 § Utandnings- 
prov – 
sållningsprov 

Upptäcka 
(utreda) och 
förebygga brott 

(1) Framföra eller 
manövrera vissa 
transportmedel 
(2) Behovs- och 
proportionali-
tetsavvägning 

Polisman m.fl. (1) Platsen 
(2) Ej väcka 
allmän 
uppmärksamhet 
(3) Typ av 
instrument 
(4) Protokoll 
och bevis 
 

LAU 3 § Tagande av 
blodprov 

Upptäcka 
(utreda) och 
förebygga brott 

(a) Vägrar 
medverka  
(b) Kan ej 
medverka 

(1) Åklagare 
eller fu-
ledare, ev. 
rätten 
(2) Polisman 
vid fara i 
dröjsmål 

(1) Platsen 
(2) Vem 
verkställer 
(3) Vittne 
(4) Enskild 
handling 
(5) Protokoll och 
bevis 
(6)Varaktighet 
(7) Utförande 

LÖU 2 § Ögonunder-
sökning  

Utreda 
begångna brott 

(1) Anledning anta 
fängelsebrott 
(2) Kan misstänkas 
(3) Behovs- och 
proportionali-
tetsavvägning 
 

Polisman m.fl. (1) Platsen 
(2) Särskild 
hänsyn 
(3) Protokoll 
och bevis 

LÖU 5 § Tagande av 
blodprov 

Utreda 
begångna brott 

(a) Vägrar 
medverka  
(b) Kan ej 
medverka 

(1) Åklagare 
eller fu-
ledare, ev. 
rätten 
(2) Polisman 
vid fara i 
dröjsmål 

(1) Platsen 
(2) Vem 
verkställer 
(3) Vittne 
(4) Enskild 
handling 
(5) Protokoll och 
bevis 
(6)Varaktighet 
(7)Utförande 
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LUL 36 a,  
c–e §§ 

Alla former Utreda 
begångna brott 
– Beslagta       
– Betydelse för 
utredning om 
brottet  
 

(1) Misstänkt under 
15 år då brottet 
begicks 
(2) Anledning anta 
brott fängelse ett år 
(3) Skälig 
misstanke 
(4) Behovs- och 
proportionali-
tetsavvägning        
(5) Synnerlig vikt 

1) Åklagare 
eller fu-
ledare, ev. 
rätten 
(2) Polisman 
vid fara i 
dröjsmål 

(1) Platsen 
(2) Vem 
verkställer 
(3) Vittne 
(4) Enskild 
handling 
(5) Protokoll och 
bevis 
(6) Ej riskera 
skada 
(7)Varaktighet 

Not: Fet stil under förfarande innebär att det finns en särregel i förhållande till RB. 

 
Som framgår av tabellen ovan får kroppsbesiktningar enligt de här undersökta reglerna främst 
företas för att utreda redan begångna brott; endast RB 28 kap. 12 a § och LAU 2 § har delvis 
andra syften. Beträffande förutsättningar återfinns de tre grundläggande rekvisiten för 
kroppsbesiktning enligt huvudregeln i RB 28 kap. 12 § – anledning anta fängelsebrott, skälig 
misstanke samt behovs- och proportionalitetsavvägning – i olika varianter i 
specialförfattningarna, även om det också förekommer andra rekvisit som samtycke (som 
återfinns i RIL). Då det gäller förfarande är det värt att notera att specialförfattningarna i hög 
grad innehåller egna förfaranderegler.    
     I det följande kommer såväl förutsättningar som förfaranderegler att analyseras mer 
ingående tillsammans med de motsvarigheter som finns i bestämmelserna om kroppsvisitation 
(se vidare avsnitt 4 och 5). Här skall avslutningsvis enbart sägas några ord om hur de olika 
specialreglerna om kroppsbesiktning förhåller sig till de allmänna bestämmelserna i RB 28 kap. 
12 och 13 §§.    
     Av ovanstående regler finns det fyra exempel på speciallagstiftning som reglerar någon 
särskild form av kroppsbesiktning – tagande av salivprov, ögonundersökning, 
alkoholutandningsprov och läkarundersökning. Som inledningsvis nämndes är en intressant 
fråga här i vilken mån som speciallagstiftningen exklusivt anger förutsättningarna för att 
besluta om dessa åtgärder eller om det även är möjligt att besluta med stöd av RB:s regler. 
Beträffande RIL och läkarundersökning gäller att denna lagstiftning reglerar läkarundersökning 
av målsägande i syfte att utfärda rättsintyg, medan det istället är RB:s regler som gäller i fråga 
om läkarundersökning av skäligen misstänkt; med andra ord kan läkarundersökning såväl 
företas med stöd av RB som RIL, fast i olika situationer. På samma sätt är fallet beträffande RB 
RB 28 kap. 12 a  § och 12 b § om tagande av salivprov – RB 28 kap. 12 a § ger möjlighet till 
topsning för registreringsändamål, RB 28 kap. 12 b § innebär att andra än skäligen misstänkta 
kan topsas för att utreda begångna brott och RB 28 kap. 12 § rör topsning av skäligen misstänkta 
i syfte att utreda begångna brott. Vad LÖU och ögonundersökning beträffar möjliggör denna 
lag ögonundersökning av personer som kan misstänkas för brott i samband med framförande 
av fordon, medan RB kan tillgripas då någon är skäligen misstänkt i andra situationer (än att 
framföra fordon). Då det gäller LAU och alkoholutandningsprov torde det däremot inte finnas 
något egentligt användningsområde för att besluta om alkoholutandningsprov med stöd av RB, 
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eftersom samma rekvisit uppställs i LAU 1 § och den sistnämnda regeln har förfaranderegler 
som är bättre lämpade för denna form av kroppsbesiktning.217  
     En annan fråga är i vilken mån RB:s förfaranderegler är tillämpliga då speciallagstiftningen 
saknar särskilda föreskrifter och inte heller innehåller någon uttrycklig hänvisning till RB:s 
regler,218 vilket är fallet i fråga om utandningsprov enligt LAU och läkarundersökning med stöd 
av RIL. Då det gäller alkoholutandningsprov framstår det som en rimlig ordning – vilket görs 
gällande i mer sentida förarbeten – att reglerna i RB om vem som verkställer kroppsbesiktning 
samt skyldighet att föra protokoll och utge bevis också är aktuella vid tillämpning av LAU 
(protokoll och bevis endast i fråga om LAU 1 §), även om en motsatt ordning görs gällande i 
äldre förarbeten. Förfarandereglerna i RB 28 kap. 13 § om enskild handling och varaktighet 
synes sakna relevans i fråga om alkoholutandningsprov enligt LAU; vidare kan det förefalla 
övermaga att det måste finnas ett vittne närvarande för en så förhållandevis lindrig åtgärd.219  
     Beträffande RIL kan det argumenteras för att läkarundersökning av målsägande enligt RIL 
är något annat än en kroppsbesiktning – som endast tar sikte på skäligen misstänkta – varför 
RB:s förfaranderegler inte bör vara tillämpliga. Hur som helst är förfarandereglerna om plats, 
vem som verkställer, vittne och enskild handling helt irrelevanta, medan särskilda bestämmelser 
om protokoll och bevis samt utförandet av kroppsbesiktningar framstår som onödiga – 
läkarundersökningen dokumenteras ju istället i en sjukjournal och att undersökningen skall 
utföras så att patienten inte skadas följer av yrkesetiska regler. Den enda förfaranderegel som 
skulle kunna vara relevant i fråga om RIL är begränsningsregeln att kroppsbesiktningar 
maximalt får pågå sex + sex timmar.220   
     Sammanfattningsvis kan sägas att speciallagstiftningen uppvisar en spretig bild då det gäller 
frågan i vilken utsträckning som RB:s förfaranderegler skall tillämpas – ibland gäller dessa 
förfaranderegler, ibland inte och i vissa fall är rättsläget oklart. Denna bristande konsekvens i 
systematiken är problematisk på så sätt att de gör reglerna svårtillämpade i detta hänseende.221       
 
  

                                                            
217 Jfr Ceder m.fl. i Ceder m.fl. 2016 s. 107, som synes anse att RB:s regler inte är tillämpliga på sådana prov. Jfr 
dock Lindberg i Lindberg 2012 s. 647, som anser att det finns tillfällen då det kan vara aktuellt att tillämpa 
reglerna i RB istället för bestämmelserna i LAU. 
218 Att förfarandereglerna i RB 28 kap. 13 och 13 a §§ gäller tagande av salivprov enligt RB 28 kap. 12 a och 
12 b §§ samt LUL 36 a § (med vissa modifikationer) framgår uttryckligen av lagtexten och dess systematik, 
liksom att dessa regler inte gäller ögonundersökning enligt LÖU. Vidare har i förarbetsuttalanden gjorts gällande 
att RB:s förfaranderegler gäller vid blodprovstagning med stöd av LAU 3 § och LÖU 5 §.  
219 Angående dessa förfaranderegler se vidare avsnitt 5. 
220 Angående dessa förfaranderegler se vidare avsnitt 5. 
221 Jfr även resonemangen i avsnitt 7. 
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4. Förutsättningar 
 

Av den föregående undersökningen har framgått att de rekvisit som gäller för 
kroppsrannsakningar enligt huvudreglerna återkommer i olika varianter i speciallagstiftningen. 
Dessa rekvisit utgörs av krav på (1) viss typ av brott, (2) vissa beviskrav som skälig misstanke 
och kan misstänkas, (3) synnerlig anledning samt (4) behovs- och proportionalitetsavvägning. 
I det följande skall dessa förutsättningar för kroppsrannsakan i tur och ordning behandlas mer 
ingående tillsammans med vissa andra rekvisit. Först följer emellertid en sammanfattande 
repetition av de syften för vilka kroppsrannsakningar får företas enligt de aktuella regelverken; 
dessa syften kan också ses som en materiell förutsättning för att kroppsrannsakan skall vara 
tillåten. 

 
4.1 Syften 

 
Kroppsrannsakan får – i likhet med andra tvångsmedel – endast tillgripas för att tillgodose vissa 
angelägna syften. Det främsta övergripande syftet med såväl kroppsvisitationer som 
kroppsbesiktningar enligt grundbestämmelserna i RB 28 kap. 11 och 12 §§ är att utreda ett eller 
flera brott. Mer specifika (brottsutredande) syften med sådana undersökningar – vilka 
uttryckligen nämns i lagtexten – är att (1) söka efter föremål som kan tas i beslag eller (2) det 
annars är av betydelse för utredningen om brottet. Därutöver finns två ytterligare specifika 
syften som inte är brottsutredande i strikt mening, nämligen att (3) söka efter föremål som kan 
tas i förvar eller (4) det annars är av betydelse för utredningen om förverkande av utbyte av 
brottslig verksamhet enligt brottsbalken (BrB) 36 kap. 1 b §. Av dessa är det förstnämnda syftet 
av stor praktisk relevans för både kroppsvisitation och kroppsbesiktning.222 För 
kroppsbesiktningar tillkommer ytterligare ett syfte, nämligen att utreda den skäligen 
misstänktes ålder, om det har betydelse för påföljdsfrågan. Regler om kroppsrannsakan som på 
något sätt har brottsutredande syften återfinns även i RB 23 kap. 9 a och b §§, 28 kap. 12 b §, 
RIL 4 §, LAU 1 §, LÖU 2 § samt LUL 36 § och 36 a §§.223  
     Regeln i RB 28 kap. 12 a § har däremot ett vidare övergripande syfte, nämligen att utreda 
såväl begångna som framtida brott; salivprov enligt denna bestämmelse får således tas även om 
det inte behövs för utredningen av ett begånget brott som är föremål för förundersökning.224 
Det mer specifika syftet är att göra en DNA-analys av salivprovet och registrera uppgifter om 
resultatet av analysen i utredningsregistret – där uppgifter från skäligen misstänkta förs – eller 
DNA-registret – där uppgifter från dömda samlas; alla nya DNA-spår kontrolleras mot dessa 
register.225  

                                                            
222 Se Lindberg 2012 s. 663–665 om kroppsvisitation och a.a. s. 638–639 om kroppsbesiktning.  
223 Angående RB 23 kap. 9 a § är det mer specifika syftet att undanröja kollusionsfara i samband med en 
förhörssituation. Beträffande RB 28 kap. 12 b § är det mer specifika syftet att genom en DNA-analys av 
salivprov underlätta identifiering vid utredning av brott. Då det gäller RIL anges i denna lags 1 § att rättsintyg 
inhämtas i syfte att användas i en brottsutredning eller som bevis i en rättegång i anledning av brott. LAU 1 § tar 
sikte på skäligen misstänkta personer och utandningsprov får tas endast om det har betydelse för utredning av 
brottet. Enligt LÖU 2 § får ögonundersökning endast företas om den har betydelse för utredning av vissa brott 
som har begåtts. Då det gäller LUL 36 och 36 a §§ innehåller de uttryckliga hänvisningar till 
grundbestämmelserna i RB 28 kap. 11 och 12 §§.  
224 Jfr prop. 2005/06:29 s. 38 och Lindberg 2012 s. 639.  
225 Se Lindberg 2012 s. 639, 643–644.  
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     Därutöver finns bestämmelser som istället syftar till att förebygga brott. Som exempel härpå 
kan nämnas PL 19 § 2 st., enligt vilken ändamålet dels kan vara att söka efter vapen eller andra 
farliga föremål som är ägnade att användas vid brott mot liv eller hälsa, dels att leta efter föremål 
som är ägnade att användas som hjälpmedel vid brott som innefattar skada på egendom. Vidare 
återfinns en regel med syfte att förebygga brott i PL 23 § 2 st; det mer specifika syftet är att 
söka efter farliga föremål som kan komma att användas för att utföra vissa allvarliga brott.226  
     En bestämmelse som kan sägas ha både brottsutredande och brottsförebyggande syfte är den 
om sållningsprov i LAU 2 §. Syftet kan visserligen sägas vara att mer allmänt främja 
trafiksäkerheten – eftersom sådana prov sker rutinmässigt och inte för att utreda ett konkret 
brott – men sådana rutinmässiga prov kan både sägas främja brottsutredningar (i de fall proven 
ger positivt resultat) och brottsförebyggande arbete (i den mån de avhåller folk från att begå 
brott).227 En annan sak är att sållningsprov enligt 2 § åtföljs av ett bevisprov enligt 1 § om 
sållningsprovet ger positivt utfall, eftersom det då föreligger skälig misstanke.228    
     Slutligen finns en kategori stadganden som har andra syften än att utreda eller förhindra 
brott. För det första får kroppsvisitation enligt PL 19 § 1 st. företas av säkerhetsskäl; det mer 
specifika ändamålet är att söka efter vapen och andra farliga föremål – som den som visiteras 
kan skada sig själv eller annan med – för att kunna omhänderta dem. Vidare får kroppsvisitation 
enligt PL 19 § 1 st. ske i identifieringssyfte; ändamålet är att t.ex. granska körkort eller 
legitimation som den som visiterade för med sig för att fastställa dennes identitet.229 Ett annat 
exempel är stadgandet i OL 2 kap. 32 §, vars övergripande syfte är att upprätthålla ordningen 
vid offentliga tillställningar och allmänna sammankomster. Det mer specifika syftet är att söka 
efter spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker, som inte är tillåtna att dricka eller 
förvara på sådana tillställningar och sammankomster.230  
 

 
4.2 Typ av brott 

 
För de flesta regler om kroppsrannsakningar som behandlas i föreliggande undersökning ställs 
som krav att det skall föreligga någon form av brott för att dessa tvångsmedel skall vara tillåtna 
att använda. Antingen kan det röra sig om krav på vissa specifika brott, eller så krävs det att 
brottet är av viss svårhetsgrad. 
     Då det gäller den allmänna bestämmelsen om kroppsvisitation i RB 28 kap. 11 § är ett 
grundläggande rekvisit att ”…det finns anledning att anta att ett brott har begåtts på vilket 
fängelse kan följa…”. Av denna formulering följer att (1) det skall föreligga en gärning som är 
att bedöma som ett brott, (2) att det för detta brott är föreskrivet fängelse och (3) att det 
föreligger bevisning av viss styrka för att ett sådant brott har blivit begånget.231 

                                                            
226 Se även Berggren & Munck 2015 s. 175. 
227 Jfr prop. 1998/99:43 s. 32. 
228 Jfr Ceder m.fl. 2016 s. 109. 
229 Se Berggren & Munck 2015 s. 151. 
230 Att detta även gäller för allmänna sammankomster framgår av formuleringen ”[d]etsamma gäller i fråga om 
en allmän sammankomst…”.  
231 Detta krav gäller såväl kroppsvisitation av skäligen misstänkt som av annan, se Lindberg 2012 s. 667, Bring 
& Diesen 2009 s. 432–433 och Fitger m.fl. (2017-06-20, Zeteo), kommentaren till 28 kap. 12 §; jfr prop. 
1993/94:24 s. 79–80. 
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     Brott definieras i BrB 1 kap. 1 § som en i författning beskriven gärning för vilket straff är 
föreskrivet. Då kroppsvisitation ofta används i ett tidigt skede i en brottsutredning – och 
beslutsunderlaget därmed ofta är knapphändigt – kan det emellertid understundom vara svårt 
att avgöra om en viss gärning är straffbelagd.232   
     Att fängelse skall kunna följa på brottet innebär att brottets straffskala – med hänsyn tagen 
till straffskärpande och strafflindrande regler – skall innefatta fängelse.233 Kroppsvisitation 
enligt RB 28 kap. 11 § kan således användas vid alla former av brott utom rena bötesbrott. 
     Formuleringen anledning anta innebär ett lågt ställt beviskrav för att ett fängelsebrott har 
begåtts.234 Detta är samma beviskrav som gäller för att kunna inleda förundersökning enligt RB 
23 kap. 1 §,235 varför det måste finnas förutsättningar att inleda förundersökning för att kunna 
besluta om kroppsvisitation.236 För att beviskravet skall vara uppfyllt måste det finnas någon 
konkret omständighet som talar för att ett brott har begåtts237 – att t.ex. någon uppträder nervöst 
är inte tillräckligt.238  
     Beträffande kroppsbesiktning gäller enligt bestämmelsen i RB 28 kap. 12 § som 
förutsättning att det skall finnas en skäligen misstänkt för ett brott på vilket fängelse kan följa, 
d.v.s. det finns ett krav på att fängelse skall följa på det aktuella brottet men inte anledning att 
anta att ett brott har begåtts. Skillnaden i formulering torde kunna förklaras av att 
kroppsbesiktningar enligt denna bestämmelse endast kan riktas mot skäligen misstänkta, och 
skälig misstanke är ett högre ställt beviskrav än anledning anta.239 Därmed kan sägas att det 
även i RB 28 kap. 12 § ligger ett krav på att anledning anta att ett brott har förövats.240  
     Beträffande bestämmelserna om tagande av salivprov gäller enligt RB 28 kap. 12 b § samma 
krav på att det skall finnas anledning att anta att ett fängelsebrott har begåtts som i fråga om 
grundbestämmelsen i RB 28 kap. 12 §; samma sak gäller bevisprov enligt LAU 1 § och 
kroppsvisitation enligt RB 23 kap. 9 a §. Någon ändring av grundkravet på anledning anta att 
ett fängelsebrott har begåtts anges heller inte i regeln om kroppsvisitation enligt LUL 36 § och 
bestämmelsen om kroppsbesiktning enligt LUL 36 a §.241 
     Något sådant krav gäller däremot inte enligt RB 28 kap. 12 a §, eftersom denna regel tillåter 
tagande av salivprov även då det inte behövs för utredningen av ett begånget brott;242 däremot 
måste den skäligen misstänkte vara misstänkt för ett fängelsebrott.243 Enligt RIL krävs det – för 
att det skall vara tillåtet att göra en målsägande föremål för läkarundersökning – att det finns 

                                                            
232 Jfr Lindberg 2012 s. 665 om att kroppsvisitation ofta används i ett tidigt skede i en brottsutredning.  
233 Se t.ex. SOU 1995:47 s. 292–293. Se vidare om tvångsmedels anknytning till straffskalor Fitger m.fl. (2017-
06-20, Zeteo), kommentaren till inledningen till RB 24 kap. och Lindberg 2012 s. 143–145.  
234 Enligt Bring & Diesen 2009 s. 151, 187 är anledning anta det lägst ställda beviskravet inom straffprocessen. 
235 Se t.ex. Bring & Diesen 2009 s. 151. 
236 Se beträffande kroppsvisitation t.ex. Bring & Diesen 2009 s. 432. Jfr i fråga om husrannsakan – för vilket det 
gäller samma beviskrav – Fitger m.fl. (2017-06-20, Zeteo), kommentaren till 28 kap. 1 §. 
237 Se närmare om detta beviskrav i Bring & Diesen 2009 s. 151–157 med där gjorda hänvisningar. 
238 Se JO 1982/83 s. 57 och JO 2009/10 s. 72.  
239 Beträffande de olika beviskravens styrka, se t.ex. Bring & Diesen 2009 s. 187. Jfr Ekelöf, Per Olof, ”Ett 
problem med avseende på hemlig avlyssning”, Svensk Juristtidning 1982, s. 654–663. 
240 Jfr t.ex. SOU 1995:47 s. 293. 
241 Jfr vad som sagts i avsnittet 2.8 och 3.8 ovan. 
242 Jfr vad som sagts i avsnittet 3.3 ovan. 
243 Jfr vad som sägs i avsnittet 4.3. 
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anledning att anta att ett brott har begåtts, men däremot behöver det inte vara ett fängelsebrott 
som har begåtts.244  
     Vissa bestämmelser uppställer strängare krav på påföljd än enbart fängelse. Så anges i LUL 
36 a § att det måste finnas anledning anta att det har begåtts ett brott för vilket inte är föreskrivet 
lindrigare straff än fängelse ett år eller ett straffbelagt försök, en straffbelagd förberedelse eller 
en straffbelagd stämpling till ett sådant brott, för att kroppsbesiktning skall kunna företas mot 
den som är skäligen misstänkt för att före femton års ålder ha begått ett sådant brott.245   
     För andra regler gäller istället krav på att vissa typer av brott har begåtts. Så är en 
förutsättning för att en ögonundersökning med stöd av LÖU skall vara tillåten att det rör sig om 
ett brott på vilket fängelse kan följa och som har begåtts i samband med framförandet av vissa 
fordon, t.ex. rattfylleri.246 
     Några regler syftar till att förebygga vissa typer av brott, och då går det inte att använda sig 
av det sedvanliga beviskravet anledning anta. Så är det möjligt att med stöd av PL 19 § 2 st. 
företa kroppsvisitationer i syfte att förebygga brott om det antingen (a) rör sig om brott mot liv 
eller hälsa eller (b) brott som innefattar skada på egendom;247 beviskraven för detta är de som 
återfinns i BrB 36 kap. 3 §, nämligen (a) kan befaras, (b) anledning att befara eller (c) uppenbar 
anledning att befara. Likaså är det möjligt att kroppsvisitera med stöd av PL 23 § 2 st. om det 
finns allvarlig risk för brott som innebär allvarlig fara för liv eller hälsa eller för omfattande 
förstörelse av egendom;248 beviskravet här är sålunda allvarlig risk. Som exempel på allvarlig 
risk kan nämnas fall då polisen fått vetskap om att det planeras ett attentat mot en utländsk 
statsman på besök i landet.249 
     Bestämmelsen om sållningsprov i LAU 2 § utgör en i tvångsmedelssammanhang udda 
företeelse i detta hänseende. Enligt denna bestämmelse kan nämligen alkoholutandningsprov 
tas rutinmässigt utan att det finns någon koppling till brott över huvud taget – proven kan tas 
även om det inte finns något brott att utreda, förhindra eller förebygga.   
 
 

4.3 Skälig misstanke och kan misstänkas m.m. 
 

För att en kroppsbesiktning enligt RB 28 kap. 12 § skall vara tillåten krävs det att detta 
tvångsmedel riktas mot en skäligen misstänkt person. Likaså krävs det enligt huvudregeln i RB 
28 kap. 11 § 1 st. – liksom enligt huvudregeln i RB 23 kap. 9 a § – att det är en skäligen 
misstänkt person som kroppsvisiteras för att detta tvångsmedel skall kunna komma i fråga;250 
undantag gäller dock – d.v.s. även annan än skäligen misstänkt kan kroppsvisiteras – om det 
föreligger synnerlig anledning.251  

                                                            
244 Jfr vad som sagts i avsnittet 3.4. 
245 Jfr vad som sagts i avsnittet 3.7 ovan. 
246 Jfr vad som sagts i avsnittet 3.6 ovan. 
247 Jfr vad som sagts i avsnittet 2.4 ovan. 
248 Jfr vad som sagts i avsnittet 2.5 ovan. 
249 Prop. 1983/84:111 s. 135. 
250 I lagtexten används formuleringen ”skäligen kan misstänkas”, som, dock är synonymt med beviskravet 
”skäligen misstänkt”, se Bring & Diesen 2009 s. 160. 
251 Se vidare avsnittet 4.4 om detta rekvisit. 
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     Frågan är då vad som krävs för att detta beviskrav skall vara uppfyllt. Bring och Diesen 
anser att skälig misstanke ligger mellan ”kan misstänkas” och ”sannolika skäl”.252 JO har i ett 
antal fall preciserat beviskravet till att det krävs konkreta omständigheter som med viss styrka 
talar för att personen i fråga har begått den gärning som misstanken avser. Allmänna kunskaper 
om en persons livsföring eller tidigare brottslighet har JO inte ansett vara tillräckligt för skälig 
misstanke.253  
     Ett illustrativt exempel härpå är JO-fallet JO 1993/94 s. 101, som rör kroppsvisitation och 
narkotikabrott. I detta fall hade polisen haft spaning mot K och P, som båda var kända i 
narkotikasammanhang. Polisen observerade därvid att K överlämnade något till P. Två 
polismän konfronterade sedan K, som då ljög för polisen på så sätt att han påstod att han inte 
hade träffat någon och inte hade befunnit sig på den plats där han träffade P. Polismännen 
genomförde därefter såväl en skyddsvisitation som en kroppsvisitation av K. JO godtog i detta 
fall att K var skäligen misstänkt för narkotikabrott, utan någon närmare konkret motivering.254 
Det ligger dock nära till hands att tolka fallet så att det faktum att K (och även P) tidigare var 
känd i narkotikasammanhang – d.v.s. allmänna kunskaper om hur det brukar vara – inte hade 
varit tillräckligt för skälig misstanke, men att överlämnandet och lögnerna – konkreta 
omständigheter i det specifika fallet – innebar att detta beviskrav var uppnått. 
     Ett annat JO-fall tar sikte på kroppsvisitation och tillgreppsbrott. I fallet hade en man 
kroppsvisiterats som skäligen misstänkt för snatteri enbart på den grunden att ett par larmbågar 
hade gett utslag då han hade lämnat en affärslokal. Med hänsyn till risken för falsklarm ansåg 
JO att enbart det förhållandet att en larmbåge ger utslag inte utgör skälig misstanke för 
tillgreppsbrott.255    
     Även i andra regler om kroppsbesiktning återfinns kravet att detta tvångsmedel endast får 
riktas mot den som är skäligen misstänkt för ett brott. Så är fallet med bestämmelsen i RB 28 
kap. 12 a § om tagande av salivprov för registreringsändamål – i detta fall behöver den skäliga 
misstanken inte vara kopplad till det brott som är föremål för utredning – och bevisprov enligt 
LAU 1 §. Då det gäller den sistnämnda bestämmelsen anses skälig misstanke föreligga om ett 
föregående sållningsprov enligt LAU 2 § har visat positivit resultat, d.v.s. provet visar att 
alkoholkoncentrationen i utandningsluften överstiger den högsta tillåtna.256 
     För ögonundersökning enligt LÖU gäller däremot beviskravet kan misstänkas, vilket enligt 
Bring och Diesen är ett lägre krav än skälig misstanke men högre än anledning anta. Bring och 
Diesen anser vidare att det krävs ”..ett misstänkt konkretiserat brottsligt handlande…” som 
utgångspunkt för bedömningen för att uppnå misstankegraden kan misstänkas.257 Överfört till 
en situation då LÖU tillämpas skulle det exempelvis räcka att en polis genom att på någon form 
av avstånd betraktar en person och därvid upptäcker tecken på narkotikabruk – t.ex. förarens 
sätt att framföra sitt fordon eller hans uppträdande – för att vederbörande kan misstänkas för 

                                                            
252 Bring & Diesen 2009 s. 150. 
253 Se t.ex. JO 1992/93 s. 204 på s. 206, JO 1993/94 s. 101 på s. 103, JO 2009/10 s. 72 på s. 74 (samtliga fall 
berör kroppsvisitation). Beviskravet skälig misstanke har utförligt analyserats i Andersson, Simon, Skälig 
misstanke (Stockholm: Wolters Kluwer, 2016).  
254 JO 1993/94 s. 101. 
255 JO 1995/96 s. 112. 
256 Se prop. 1988/89:118 s. 24 och prop. 1993/94:44 s. 57. 
257 Se vidare Bring & Diesen 2009 s. 157–160 med där gjorda hänvisningar. Citatet återfinns på s. 159. 
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narkotikabrott, eget bruk.258 Skulle därefter ögonundersökningen utfalla positivt torde skälig 
misstanke för detta brott föreligga,259 vilket innebär att beslut om kroppsbesiktning – t.ex. blod- 
eller urinprovtagning – enligt RB 28 kap. 12 § kan fattas.  
     Beviskraven skälig misstanke och kan misstänkas har det gemensamt att de tar sikte på den 
person som kroppsrannsakan riktas mot, d.v.s. det är denne som måste vara misstänkt i en grad 
som motsvarar respektive beviskrav. I viss lagstiftning ställs det andra krav på den som 
kroppsrannsakas än att vara misstänkt för visst brott, t.ex. kan kroppsvisitation enligt PL 19 § 
som sker i säkerhets- eller identifieringssyfte endast riktas mot den som blir gripen, annars 
omhändertagen eller avlägsnad.260 På samma sätt kan kroppsvisitation enligt PL 23 § 2 st. ske 
av den som uppehåller sig på den plats där ett brott planeras.261 I annan lagstiftning begränsas 
inte kretsen av de som kan kroppsrannsakan på något sätt; så är fallet med kroppsvisitation 
enligt PL 19 § som sker i syfte att förebygga brott, som kan företas mot vem som helst så länge 
som övriga rekvisit är uppfyllda.262    
     Då det slutligen gäller RB 23 kap. 9 a § får kroppsvisitation endast företas mot den som skall 
höras, s.k. förhörsperson, som antingen utgörs av en skäligen misstänkt eller av annan person 
– vittne, målsägande eller misstänkt av lägre misstankegrad. Annan än den som skall höras kan 
däremot inte kroppsvisiteras med stöd av bestämmelsen; lagstiftaren har bl.a. motiverat detta 
med att en motsatt ordning skulle vara meningslös med tanke på att annan än förhörsperson 
ändå skulle kunna förstöra utredningen, t.ex. genom att åka och varna den misstänkte (andra än 
förhörspersoner kan ju inte kvarhållas under förhöret).263 En kroppsvisitation i syfte att 
omhänderta elektronisk kommunikationsutrustning kan riktas mot en förhörsperson både inför 
och under förhöret. Likaså kan kroppsvisitation ske i samband med såväl hämtning eller 
medtagande till förhör som förhör utan inslag av tvångsmedel, så länge som det är den som 
skall höras som undersöks.264  
 
 

4.4 Synnerlig anledning m.m. 
 

Kroppsvisitation enligt RB 28 kap. 11 § är under vissa förutsättningar tillåten att genomföra 
även på annan än skäligen misstänkt, d.v.s. antingen någon som inte alls är misstänkt eller 
någon som det råder en lägre misstankegrad mot. De förutsättningar som gäller för en sådan 
åtgärd är att det finns synnerlig anledning att anta att det därigenom kommer att anträffas 
föremål som kan tas i beslag eller förvar eller det annars är av betydelse för utredningen av 
brottet eller om förverkande av utbyte av brottslig verksamhet enligt BrB 36 kap. 1 b §. 

                                                            
258 Exemplen återfinns i prop. 1998/99:43 s. 35. 
259 Se prop. 1998/99:43 s. 34 och SOU 1996:125 s. 183. I a. prop. s. 34 uttalas att det primära syftet med en 
ögonundersökning är att nå upp till beviskravet skälig misstanke, medan blodprov är det som i första hand 
används som bevisning för det aktuella brottet.  Som påpekas i JO 2009/10 s. 72 kan det emellertid räcka att en 
polisman – i vart fall en mer erfaren sådan – anser att en person uppvisar typiska symptom för narkotikabruk för 
att personen skall anses vara skäligen misstänkt för eget bruk. Typiska symptom kan vara att personen luktar 
thinner eller uppträder på visst sätt, se prop. 1998/99:43 s. 35 och SOU 1996:125 s. 183.  
260 Jfr vad som sagts i avsnittet 2.4.  
261 Jfr vad som sagts i avsnittet 2.5. 
262 Jfr vad som sagts i avsnittet 2.4. 
263 Se prop. 2015/16:68 s. 74–75. 
264 Se prop. 2015/16:68 s. 85. 
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     Rekvisitet synnerlig anledning är föga behandlat i rättskällorna då det gäller 
kroppsvisitation,265 men viss vägledning torde kunna dras av motsvarande bestämmelse 
beträffande husrannsakan.266 JO har i ett flertal fall angående husrannsakan uttalat att det för 
detta rekvisit krävs att det skall föreligga någon faktisk omständighet som påtagligt visar att 
man med fog kan förvänta sig att det aktuella tvångsmedlet ger det åsyftade resultatet.267 JO har 
därvid i några fall påpekat att anonyma tips om att eftersökta föremål skall stå att finna i en viss 
lokal normalt sett inte räcker för att uppfylla kravet på synnerlig anledning, i vart fall inte så 
länge som tipsaren inte utvecklar sina påståenden;268 motsvarande resonemang borde rimligen 
gälla även för kroppsvisitationer. Om det däremot exempelvis rör sig om en uppgiftslämnare 
som – utan att vara anonym – ger en detaljerad beskrivning över ett stulet föremål och hur 
någon annan person än den skäligen misstänkte bär med sig detta föremål, kan det föreligga 
synnerlig anledning att visitera denne person.    
     För att genomföra ett tagande av salivprov enligt RB 28 kap. 12 b § hos annan än skäligen 
misstänkt krävs på samma sätt att det finns synnerlig anledning att anta att provtagningen är av 
betydelse för utredningen av brottet. Enligt förarbetena är begreppet synnerlig anledning 
detsamma som då det gäller kroppsvisitation enligt RB 28 kap. 11 §. Därmed är det inte möjligt 
att slentrianmässigt ta salivprov på ett stort antal personer, utan det måste finnas några faktiska 
omständigheter som påtagligt visar att man med fog kan förvänta sig att ett prov underlättar 
identifiering vid utredning av brott.269 Enligt Lindberg innebär detta exempelvis att det inte är 
möjligt med provtagning på alla som förhörs i en utredning eller alla som bor i närheten av ett 
brottsoffer.270 
     Då det gäller kroppsvisitation i syfte att omhänderta elektronisk utrustning vid 
kollusionsfara i samband med förhör gäller enligt RB 23 kap. 9 a § ett krav på synnerlig 
anledning att anta att utredningen annars försvåras, i de fall som kroppsvisitationen riktas mot 
någon annan än den som är skäligen misstänkt. För kroppsvisitationer av skäligen misstänkta 
gäller istället ett krav på att det kan antas att utredningen annars försvåras, d.v.s. det är fråga 
om ett lågt ställt beviskrav.271 Som exempel på vari kollusionsfaran kan bestå nämns i 
förarbetena att förhörspersonen ringer upp och varnar den eller de som är misstänkta för brottet; 
däremot är det inte fråga om en kollusionsfara om en person behöver underrätta en närstående 
om praktiska frågor med anledning förhöret. Kravet på anledning anta kollusionsfara kan vara 
uppfyllt genom själva ingripandesituationen – att två misstänkta hämtas till förhör samtidigt – 
genom förhörspersonernas agerande – att han eller hon drar sig undan – eller om det finns någon 
omständighet som talar för att förhörspersonen har ett intresse av att försöka påverka andra 
inblandade.272 Kravet på synnerlig anledning konkretiseras inte i förarbetena, men innebär 

                                                            
265 Se dock SOU 1995:47 s. 298, där det uttalas att detta rekvisit är ett mycket högt ställt krav. 
266 Jfr SOU 1995:47 s. 298. Bestämmelsen återfinns i RB 28 kap. 1 § 2 st., och har behandlats i Hjertstedt 2011 s. 
295–298. 
267 Se t.ex. JO 1985/86 s. 123 på s. 125, JO 1988/89 s. 68 på s. 70 och JO 1992/93 s. 143 på s. 153. Beträffande 
rekvisitet synnerlig anledning se även JO 1965 s. 159, JO 1988/89 s. 47, JO 1989/90 s. 53 och JO 1994/95 s. 
134. 
268 Se JO 1985/86 s, 123, JO 1988/89 s. 68, JO 1991/92 s. 108 och JO 1996/97 s. 170. 
269 Prop. 2005/06:29 s. 24–25, 39.  
270 Lindberg 2012 s. 654. 
271 Se prop. 2015/16:68 s. 74. Jfr vad som sagts i avsnittet 4.2. 
272 Se prop. 2015/16:68 s. 84–85.  
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således ett högre ställt krav än det krav på kollusionsfara som gäller för alla kroppsvisitationer 
med stöd av RB 23 kap. 9 a §. 
     Ett rekvisit som påminner om synnerlig anledning är anledning anta den som skall 
kroppsvisiteras medför jästa alkoholdrycker till offentlig tillställning eller allmän 
sammankomst, som uppställs för att kroppsvisitation skall kunna ske med stöd av OL 2 kap. 
32 § 2 st.273 I likhet med synnerlig anledning uppställs här ett krav på att det skall finnas 
indikationer på att polisen skall hitta det som eftersöks. Det beviskrav som uppställs för detta 
är dock lägre; som framgått av den tidigare framställningen är anledning anta ett lågt ställt 
beviskrav.274 Vad som mer konkret skulle kunna vara tillräckligt för att detta beviskrav skall 
anses vara uppfyllt exemplifieras inte i förarbetena, men rimligen borde beviskravet vara 
uppfyllt om polisen observerar att någon har med sig ett sådant föremål som är ägnat att förvara 
alkoholhaltiga drycker – t.ex. en fickplunta. 
 
 

4.5 Andra rekvisit 
 

I den här undersökta lagstiftningen om kroppsrannsakan återfinns även andra rekvisit än de 
redan nämnda. Dessa rekvisit består bl.a. i krav på ålder och att andra regler skall vara 
tillämpliga.  
     Den första kategorin rekvisit rör åldern på den som kroppsrannsakan riktas mot. För att 
bestämmelserna i LUL 36 § respektive 36 a § rörande kroppsvisitation respektive 
kroppsbesiktning skall vara tillämpliga krävs att tvångsmedlen riktas mot en person som är 
(skäligen) misstänkt för att före femton års ålder ha begått ett brott. Ett ålderskrav återfinns 
också i RB 28 kap. 12 b §, som föreskriver att tagande av salivprov inte är möjligt mot den som 
inte har fyllt 15 år; provtagning är dock enligt förarbetena tillåten ifall barnet lämnar samtycke 
till en sådan åtgärd, ett samtycke som – beroende på barnets ålder och mognad – antingen 
lämnas av barnet självt eller av barnets vårdnadshavare (eller eventuellt en särskild företrädare 
för barnet).275  
     Den andra gruppen rekvisit innebär i princip att andra bestämmelser än sådana som reglerar 
kroppsrannsakan måste vara tillämpliga för att ett ingripande skall kunna äga rum. Ett exempel 
på detta är att kroppsvisitation enligt PL 19 § i säkerhets- eller identifieringssyfte kan ske då 
polis med laga rätt griper, annars avlägsnar eller omhändertar någon, d.v.s. åtgärder som 
regleras i annan lagstiftning; exempel på detta kan vara hämtning till huvudförhandling i 
brottmål och då polisen skall återföra en psykiskt sjuk person till vårdinrättning.276 På samma 
sätt förutsätter kroppsvisitation enligt PL 19 § i syfte att förebygga brott att det finns anledning 
att anta att det aktuella föremålet kan förklaras förverkat enligt BrB 36 kap. 3 §;277 med denna 
bestämmelse ges polisen möjlighet att i riskfyllda situationer ta hand om t.ex. knivar, batonger 
och järnrör.278   

                                                            
273 Jfr vad som sagts i avsnittet 2.6. 
274 Jfr vad som sagts i avsnittet 4.2. 
275 Prop. 2005/06:29 s. 26, 39–40. Se även Lindbergs kritik av denna ordning i Lindberg 2012 s. 654. 
276 Exemplen nämns i Berggren & Munck 2015 s. 150. 
277 Jfr vad som sagts i avsnittet 2.4 om förverkande med stöd av denna bestämmelse. 
278 Se Berggren & Munck s. 152. 
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     För kroppsvisitationer respektive kroppsbesiktningar mot de som misstänks för att före 
femton års ålder ha begått brott uppställs vidare i LUL 36 § och 36 a § krav på särskilda skäl 
respektive synnerlig vikt. Vad först gäller särskilda skäl uttalas i förarbetena att sådana i första 
hand föreligger vid misstanke om allvarligare brottslighet eller brottslighet av större 
omfattning;279 detta är omständigheter som annars kan ingå i proportionalitetsbedömningen.280 
Kravet på synnerlig vikt innebär enligt förarbetsuttalanden att det inte är möjligt att med andra, 
mindre ingripande, åtgärder komma åt vad som kan vinnas med en kroppsbesiktning;281 
uttalandet förefaller märkligt med tanke på att detta gäller för alla tvångsmedel i enlighet med 
behovsprincipen – rimligen måste synnerlig vikt innebära en mer restriktiv tillämpning än 
grundbestämmelserna i RB.282   
     Ett ytterligare rekvisit som förekommer i LAU 3 § respektive LÖU 5 § är att någon vägrar 
medverka eller inte kan medverka till alkoholutandningsprov respektive ögonundersökning 
enligt dessa lagar; är detta rekvisit uppfyllt föreligger en rätt till blodprovstagning.283 Vidare 
krävs för kroppsvisitation enligt OL 2 kap. 32 § 2 st. att den sker vid tillträdet till eller i lokalen 
eller på platsen för en offentlig tillställning eller allmän sammankomst. 284 
     Av de här undersökta regelverken är det endast RIL som innehåller samtycke som ett 
uttryckligt rekvisit. Som tidigare utvecklats får läkarundersökning av målsägande endast ske 
om målsäganden samtycker till denna undersökning.285  
  
 

4.6 Behovs- och proportionalitetsavvägning 
 
De här behandlade reglerna om kroppsrannsakan är genomgående fakultativa,286 d.v.s. 
beslutsfattaren har en möjlighet men inte en skyldighet att besluta om att använda dessa 
tvångsmedel om alla rekvisit i övrigt är uppfyllda.287 Detta markeras av att reglerna är försedda 
med verb av typen ”få” eller liknande (och inte ”skall” eller motsvarande).288 Huruvida det 
aktuella tvångsmedlet skall tillämpas är då beroende på den intresseavvägning som 
beslutsfattaren har att göra.289  

                                                            
279 Prop. 1983/84:187 s. 29. Jfr JO 2013/14 s. 144. 
280 Se vidare avsnittet 4.6. 
281 Prop. 2009/10:105 s. 71. 
282 Beträffande behovsprincipen se vidare 4.6. 
283 Jfr vad som sagts i avsnitten 3.5 och 3.6. 
284 Jfr vad som sagts i avsnittet 2.6. 
285 Jfr vad som sagts i avsnittet 3.4. Se vidare resonemangen i prop. 2004/05:64 s. 30–31. 
286 Däremot är bestämmelsen i lag (1988:1473) om undersökning beträffande vissa smittsamma sjukdomar i 
brottmål, 1 §, obligatorisk. Enligt denna regel skall kroppsbesiktning ske ifall alla rekvisit är uppfyllda, oavsett 
hur en behovs- och proportionalitetsavvägning utfaller. 
287 Se definitionen i Hjertstedt 2011 s. 67. Denna definition avviker från den som ges i Wallerman 2015 s. 15, 37, 
där begreppet syftar på sådana regler som lämnar domstolen flera handlingsalternativ som alla är lagliga. Som 
framgått av det föregående (ingressen till 2 och 3) beslutas de här aktuella bestämmelserna i stor utsträckning av 
polis, polisiär förundersökningsledare eller Polismyndigheten. Wallermans studie tar dock sikte på tvistemål. 
288 Se vidare Heuman, Lars i Ekelöf, Per Olof, m.fl., Rättegång första häftet, 9:e uppl. (Stockholm: Wolters 
Kluwer, 2016), s. 55–57. 
289 Jfr Hjertstedt 2011 s. 67. 
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     Inom ramen för denna intresseavvägning skall beslutsfattaren beakta två grundläggande 
principer för tvångsmedel, nämligen behovsprincipen och proportionalitetsprincipen.290 I 
korthet innebär behovsprincipen att tvångsmedel endast får tillgripas under förutsättning att (1) 
det finns ett påtagligt behov av att använda det för att uppnå ett visst ändamål, (2) att det aktuella 
tvångsmedlet är verkningsfullt då det gäller att uppnå detta ändamål och (3) att beslutsfattaren 
väljer den för den enskilde minst ingripande åtgärden för att uppnå ändamålet. 
Proportionalitetsprincipen betyder – då det gäller tvångsmedel – att tvångsmedel endast får 
användas om skälen för åtgärden uppväger det intrång som åtgärden innebär för den misstänkte 
eller någon annan med ett motstående intresse.291  
     Då det gäller de allmänna bestämmelserna om kroppsvisitation och kroppsbesiktning finns 
proportionalitetsprincipen lagfäst genom en hänvisning i RB 28 kap. 13 § till bestämmelserna 
om husrannsakan. Behovsprincipen finns däremot inte lagfäst, men anses i alla fall gälla vid all 
form av tvångsmedelsanvändning.292  
     Beträffande kroppsvisitation kan det diskuteras om behovs- och proportionalitetsprincipen 
har en något mindre praktisk relevans i och med att detta tvångsmedel regelmässigt måste 
genomföras snabbt och det därmed inte finns tid för att göra några närmare överväganden.293 
Som exempel på då denna princip kan bli aktuell nämner Lindberg då en större grupp personer 
skall kroppsvisiteras.294   
     Då det gäller kroppsbesiktning – som ofta inte behöver genomföras lika snabbt som 
kroppsvisitationer – synes behovs- och proportionalitetsprincipen ha större betydelse.295 I 
förarbetena uttalas att ändamåls-, behovs- och proportionalitetsprinciperna helt utesluter större 
operativa ingrepp i samband med kroppsbesiktningar, och att dessa principer i många fall också 
hindrar mindre sådana ingrepp.296 Som tidigare nämnts genomförs kroppsbesiktningar i stor 
utsträckning av personal inom hälso- och sjukvården,297 och vissa aspekter av behovs- och 
proportionalitetsavvägningen – t.ex. huruvida ett ingrepp kan medföra skador – torde kräva 
medicinsk bedömning.298   
     Även då det gäller reglerna om tagande av salivprov i RB 28 kap. 12 a och b §§ finns 
proportionalitetsprincipen lagfäst genom hänvisning i RB 28 kap. 13 §, medan behovsprincipen 
gäller utan uttrycklig föreskrift. I rättskällorna har framför allt proportionalitetsprincipens 
tillämpning beträffande det förstnämnda stadgandet – d.v.s. tagande av salivprov för 
registreringsändamål – behandlats. I förarbetena uttalas att ett beaktande av 
proportionalitetsprincipen medför att tagande av salivprov för registerändamål inte bör komma 
i fråga om brottet är så bagatellartat att påföljden kan antas komma att stanna vid böter;299 en 

                                                            
290 Jfr i fråga om reell husrannsakan Hjertstedt 2011 s. 292. Två andra principer som brukar framhållas i 
tvångsmedelssammanhang är ändamålsprincipen och legalitetsprincipen, se Hjertstedt s. 129–130 med där 
gjorda hänvisningar. 
291 Se Hjertstedt 2011 s. 129–130 med där gjorda hänvisningar. 
292 Jfr resonemangen i prop. 1988/89:124 s. 126–129. 
293 Jfr Lindberg 2012 s. 670. 
294 Lindberg 2012 s. 670. 
295 Jfr Lindberg 2012 s. 650–651, 670, som har en mer utförlig behandling av proportionalitetsprincipen då det 
gäller kroppsbesiktningar än i fråga om kroppsvisitationer. 
296 Se prop. 1993/94:24 s. 47–48. 
297 Se avsnittet 3.2. 
298 Jfr Lindberg 2012 s. 650. Som påtalats i avsnitt 3.2. finns en särskild hänsynsregel i RB 28 kap. 12 § med den 
innebörden att kroppsbesiktning inte får utföras så att den undersökte riskerar framtida ohälsa eller skada.  
299 Prop. 2005/06:29 s. 23, 39. 
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strikt tillämpning av denna princip skulle emellertid lagtextens krav på att fängelse skall kunna 
följa sättas ur spel.300 JO har i ett fall uttalat att tagande av salivprov enligt denna bestämmelse 
regelmässigt bör ske i fråga om brott som har enbart fängelse i straffskalan, att provtagning som 
utgångspunkt inte bör ske då det gäller brott med böter eller fängelse i sex månader i straffskalan 
samt att en tillämpning av proportionalitetsprincipen beträffande brott med böter eller fängelse 
i ett år ofta medför att någon provtagning inte skall ske.301 I förarbetena uttalas vidare apropå 
proportionalitetsprincipen – även om uttalandet nog egentligen tar sikte på behovsprincipen – 
att provtagning inte skall ske om den är onödig, exempelvis om den misstänkte redan finns 
registrerad i DNA-registret eller om prov redan har tagits med stöd av RB 28 kap. 12 §.302  
     RB 23 kap. 9 a §, LAU och LÖU är tre exempel på lagstiftning då vare sig kravet på att 
beakta proportionalitetsprincipen eller kravet på att ta hänsyn till behovsprincipen har kommit 
till uttryck i lagtexten, men där lagtexten i vart fall har givits en fakultativ utformning.303 I RIL 
har behovs- och proportionalitetsprinciperna inte ens kommit till uttryck genom en fakultativ 
avfattning av lagtexten, men som har argumenterats för i det föregående skall dessa principer 
även beaktas då läkarundersökningar genomförs med stöd av denna lag.304  
      

 
  

                                                            
300 Jfr vad som sagts i avsnitt 3.3. Om detta hade varit tanken borde istället lokutionen ”kan komma att ådömas 
böter” eller liknande ha använts i lagtexten. 
301 JO 2010/11 s. 114. JO hänför sig till Riksåklagarens riktlinjer RåR 2008:1, i vilka bl.a. uttalas att 
proportionalitetsprincipen främst innebär att registertopsning inte skall ske vid bagatellartade förseelser. 
302 Prop. 2005/06:29 s. 23, 39. 
303 Jfr vad som sagts i avsnitten 2.3, 3.5 och 3.6. Se även ovan behandlade bestämmelser i LUL, PL och OL. 
304 Jfr vad som sagts i avsnittet 3.4. 
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5. Förfarande 
 

Som framgått av den föregående framställningen omfattar reglerna om kroppsrannsakningar 
inte enbart de förutsättningar under vilka åtgärderna får vidtas, utan även hur dessa åtgärder 
skall gå till.305 Dessa förfaranderegler utgörs framför allt av bestämmelser om (1) plats för 
genomförandet, (2) yrkestillhörighet och kön på den som verkställer m.m., (3) undersökning 
och öppnande av vissa handlingar, (4) protokollföring och bevis, (5) varaktigheten samt (6) 
utförandet av kroppsbesiktningar. I det följande skall dessa förfaranderegler behandlas i tur och 
ordning.  
 
 

5.1 Plats för genomförandet 
 

Då det gäller platsen för verkställighet stadgas i RB 28 kap. 13 § att en kroppsrannsakan av mer 
väsentlig omfattning skall genomföras inomhus och i avskilt rum, medan mindre omfattande 
kroppsrannsakningar kan genomföras i exempelvis polisfordon.306 Detta stadgande gäller också 
för ett flertal av de övriga författningar om kroppsrannsakan som har undersökts i denna 
framställning.307  
     Fråga är då vad som utgör en kroppsrannsakan av mer väsentlig omfattning. Beträffande 
kroppsvisitationen har det i doktrinen uttalats att en förrättning av mer väsentlig omfattning kan 
vara att kläderna kontrolleras noggrant, t.ex. att den undersöktes underkläder visiteras.308 Då 
det gäller kroppsbesiktningar har det i rättskällorna uttalats att förrättning av mer väsentlig 
omfattning kan vara då någon måste klä av sig helt eller delvis, alternativt lämna urin- eller 
blodprov.309 
     En liknande föreskrift återfinns i LAU 1 och 2 §§ rörande bevisprov och sållningsprov, 
nämligen att utandningsprov som huvudregel – om särskilda skäl inte föranleder något annat – 
skall ske i ett täckt fordon eller fartyg eller inomhus i ett avskilt rum. Som täckt fordon räknas 
även den situationen att föraren sitter kvar i sin bil med sidorutan nervevad.310 Ett exempel på 
särskilda skäl som nämns i förarbetena är den situationen att sållningsprov tas på en 
motorcyklist och polisen inte har nära tillgång till täckt fordon eller motsvarande.311 
Motsvarande föreskrift finns i fråga om ögonundersökning i LÖU 4 §.  
 
 
 
 

                                                            
305 Se avsnitten 2 och 3. 
306 Att mindre omfattande kroppsvisitationer och kroppsbesiktningar kan utföras i polisfordon uttalas i SOU 
1995:47 s. 343 och Lindberg 2012 s. 673.  
307 Se t.ex. RB 28 kap. 12 a och b §§, LUL 36 § och 36 § e, vilket framgår genom uttryckliga hänvisningar i 
lagtexten. Se även blodprovstagning enligt LAU 3 § respektive LÖU 5 §, där dessa reglers tillämplighet framgår 
av förarbetsuttalanden, se prop. 2007/08:53 s. 48, 91 respektive a. prop. s. 48, 98. 
308 Se Lindberg 2012 s. 673. 
309 Se SOU 1996:125 s. 74, JO 2008/09 s. 156 och Lindberg 2012 s. 656. 
310 Se prop. 1975/76:162 s. 25. 
311 Se prop. 1975/76:162 s. 25. 
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5.2 Yrkestillhörighet och kön på den som verkställer m.m. 
 

I RB 28 kap. 13 § återfinns ett flertal stadganden som reglerar vilka som skall verkställa vid 
kroppsrannsakningar, både såvitt avser yrkestillhörighet och kön. Beträffande vem som skall 
genomföra kroppsrannsakan gäller att annan mer ingående undersökning endast får utföras av 
läkare och att blodprov inte får tas av någon än läkare eller legitimerad sjuksköterska.312 Även 
om denna regel formellt sett även gäller kroppsvisitationer torde den dock i första hand ta sikte 
på kroppsbesiktningar. Vad som utgör annan mer ingående undersökning utvecklas inte i 
förarbetena, men Lindberg anser att alla kroppsbesiktningar utom alkoholutandningsprov, 
salivprov och ögonundersökning i praktiken brukar utföras av personal inom hälso- och 
sjukvården.313 Det förefaller emellertid rimligt att även andra former av kroppsbesiktningar än 
dessa – t.ex. att den undersöktes arm undersöks efter det att denne tvingats kavla upp tröjärmen 
– skulle kunna vara en sådan undersökning som inte är mer ingående.    
     Vidare gäller som huvudregel att kroppsvisitation eller kroppsbesiktning av en kvinna inte 
får verkställas av någon annan än en kvinna, läkare eller legitimerad sjuksköterska.314 Undantag 
från denna huvudregel gäller dock ifall undersökningen endast innebär att föremål som kvinnan 
har med sig undersöks eller att det rör sig om blodprov, utandningsprov eller salivprov för 
DNA-analys.  
     I RB 28 kap. 13 § återfinns också en bestämmelse om att det i möjligaste mån skall finnas 
ett av förrättningsmannen anmodat trovärdigt vittne närvarande om tvångsmedlet genomförs av 
någon annan än läkare. Som huvudregel gäller då att kroppsvisitation eller kroppsbesiktning av 
en kvinna inte får bevittnas av någon annan än en kvinna, läkare eller legitimerad 
sjuksköterska;315 undantag från denna huvudregel gäller dock ifall undersökningen endast 
innebär att föremål som kvinnan har med sig undersöks eller att det rör sig om blodprov, 
utandningsprov eller salivprov för DNA-analys.  
     De nämnda reglerna i detta avsnitt gäller också för ett flertal av de övriga författningar om 
kroppsrannsakan som har undersökts i denna framställning.316 Däremot gäller bestämmelserna 
exempelvis inte ögonundersökning enligt LÖU, vilket framgår uttryckligen av 6 § i denna lag; 
med andra ord kan en sådan åtgärd alltid utföras och bevittnas av såväl manlig som kvinnlig 
polis, oavsett om den undersökte är man eller kvinna. 

                                                            
312 Jfr även RIL 2 §, enligt vilken det ställs krav på att rättsintyg skall inhämtas från en viss kategori av läkare. 
Enligt huvudregeln skall nämligen rättsintyg inhämtas från läkare vid rättsmedicinsk avdelning inom 
Rättsmedicinalverket eller läkare som enligt avtal med detta verk har åtagit sig att utfärda sådana intyg; om det 
finns särskilda skäl – t.ex. då det krävs läkarvård omedelbart – får dock rättsintyg inhämtas från annan läkare 
med tillräcklig kompetens, se vidare prop. 2004/05:64 s. 59–60. 
313 Lindberg 2012 s. 656. 
314 En särregel för unga lagöverträdare återfinns i LUL 36 d §, enligt vilken kroppsbesiktning inte får verkställas 
av någon annan än en läkare, legitimerad sjuksköterska eller person som är av samma kön som den unge – d.v.s. 
samma ordning gäller oavsett om den kroppsbesiktigade är man eller kvinna; undantag gäller dock för blodprov, 
alkoholutandningsprov och salivprov för DNA-analys. 
315 En särregel för unga lagöverträdare återfinns i LUL 36 d §, enligt vilken kroppsbesiktning inte får bevittnas av 
någon annan än en läkare, legitimerad sjuksköterska eller person som är av samma kön som den unge – d.v.s. 
samma ordning gäller oavsett om den kroppsbesiktigade är man eller kvinna; undantag gäller dock för blodprov, 
alkoholutandningsprov och salivprov för DNA-analys. 
316 Se t.ex. RB 28 kap. 12 a och b §§, LUL 36 § och 36 § e, vilket framgår genom uttryckliga hänvisningar i 
lagtexten. Se även blodprovstagning enligt LAU 3 § respektive LÖU 5 §, där dessa reglers tillämplighet framgår 
av förarbetsuttalanden; se prop. 2007/08:53 s. 48, 91 respektive a. prop. s. 48, 98. 
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5.3 Undersökning och öppnande av vissa handlingar 
 

Enligt bestämmelserna i RB gäller att endast rätten, åklagare eller förundersökningsledare får 
närmare undersöka enskild handling (t.ex. postförsändelse) eller öppna sluten handling (t.ex. 
brev) om detta skulle påträffas under en kroppsvisitation eller en kroppsbesiktning;317 dessa 
bestämmelser torde dock äga mer begränsad tillämpning i praktiken då det gäller 
kroppsbesiktningar. Denna ordning gäller också vid tillämpning ett flertal av de övriga 
författningar om kroppsrannsakan som har undersökts i denna framställning.318  
     Frågan är vad som är att betrakta som enskilda handlingar. Som exempel på sådana 
handlingar anför Lindberg bokföringshandlingar, dagböcker, testamenten och icke avsända 
brev.319 Hjertstedt argumenterar för en extensiv tolkning på så sätt att alla handlingar utom de 
som upprättas av myndigheter eller därmed jämställda organ bör omfattas av detta begrepp.320 
 
 

5.4 Protokollföring och bevis 
 

Såväl kroppsvisitationer som kroppsbesiktningar skall enligt grundbestämmelsen i RB 
protokollföras och i detta protokoll skall både ändamålet med åtgärden och vad som därvid 
förekommit anges.321 Vidare har den som är föremål för kroppsrannsakan rätt att på begäran 
erhålla bevis om denna förrättning, inklusive uppgift om det brott som misstanken avser.322 
Dessa regler gäller också för ett flertal av de övriga författningar om kroppsrannsakan som har 
undersökts i denna framställning.323  
     För kroppsvisitationer som beslutats med stöd av PL 19 § eller 23 § 2 st. är rättsläget 
sannolikt att förstå på så sätt att PL 27 § 1 st. är tillämplig i och med att sådana ingrepp är att 
betrakta som ”liknande åtgärder” enligt det sistnämnda lagrummet.324 PL 27 § 1 st. innehåller 
mer detaljerade förskrifter om vad protokollet skall innehålla – bl.a. beslutsfattare samt vilka 
som har verkställt beslutet och vilka kroppsvisitationen har riktat sig mot – än motsvarande 
bestämmelser i RB.   
     Då det gäller kroppsvisitation med stöd av RB 23 kap. 9 a § finns en regel i RB 23 kap. 9 b § 
om att protokollföring skall ske. Beträffande innehållet i dessa protokoll hänvisas i förarbetena 
till såväl RB 28 kap. 9 § som PL 27 §;325 sannolikt är detta att förstå som att båda reglerna skall 
tillämpas då det gäller kroppsvisitation i syfte att få tillgång till elektronisk kommunikation vid 
kollusionsfara i samband med förhör.  

                                                            
317 RB 28 kap. 13 § hänvisar till RB 28 kap. 8 §, som i sin tur hänvisar till RB 27 kap. 12 §. Beträffande den 
sistnämnda bestämmelsen se Hjertstedt 2011 s. 244–246 med där gjorda hänvisningar. 
318 Se t.ex. RB 28 kap. 12 a och b §§, LUL 36 § och 36 § e, vilket framgår genom uttryckliga hänvisningar i 
lagtexten. Se även blodprovstagning enligt LAU 3 § respektive LÖU 5 §, där dessa reglers tillämplighet framgår 
av förarbetsuttalanden, se prop. 2007/08:53 s. 48, 91 respektive a. prop. s. 48, 98. 
319 Lindberg 2012 s. 605.   
320 Hjertstedt 2011 s. 245. 
321 RB 28 kap. 13 §, som hänvisar till RB 28 kap. 9 §. 
322 RB 28 kap. 13 §, som hänvisar till RB 28 kap. 9 §. 
323 Se t.ex. RB 28 kap. 12 a och b §§, LUL 36 § och 36 § e, vilket framgår genom uttryckliga hänvisningar i 
lagtexten. Se även blodprovstagning enligt LAU 3 § respektive LÖU 5 §, där dessa reglers tillämplighet framgår 
av förarbetsuttalanden; se prop. 2007/08:53 s. 48, 91 respektive a. prop. s. 48, 98. 
324 Jfr prop. 1996/97:175 s. 83. Jfr dock a. prop. s. 63–64.  
325 Se prop. 2015/16:68 s. 86. 
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     Beträffande sållningsprov respektive ögonundersökning gäller enligt LAU 2 § respektive 
LÖU 4 § att protokoll skall föras vid förrättningen och bevis om utförd åtgärd utfärdas om den 
undersökte begär det.326 Då det gäller dessa former av kroppsbesiktningar föreligger sålunda 
ingen ovillkorlig skyldighet att föra protokoll.  
     
  

5.5 Varaktigheten 
 
I RB 28 kap. 13 a § finns en begränsning av kroppsbesiktningars varaktighet genom en 
föreskrift om att den som skall kroppsbesiktigas får hållas kvar för ändamålet upp till sex 
timmar eller, om det finns synnerliga skäl, ytterligare sex timmar. Då det gäller 
kroppsvisitationer stadgas i samma lagrum att dessa får pågå maximalt tre timmar eller, om det 
föreligger synnerliga skäl, ytterligare tre timmar; som synnerliga skäl nämns i förarbetena att 
kroppsvisitationen drar ut på tiden p.g.a. att det rör sig om en mer ingående kroppsvisitation av 
en kvinna och en kvinnlig polis måste inväntas för att verkställa denna åtgärd.327 Denna ordning 
gäller också vid tillämpning ett flertal av de övriga författningar om kroppsrannsakan som har 
undersökts i denna framställning.328  
     Fråga är då hur tidsfristen närmare beräknas. I förarbetena uttalas att tiden räknas från det 
att beslutet om tvångsmedel fattades.329 Tiden för transporter – vilket framför allt torde kunna 
bli aktuellt beträffande den som skall kroppsbesiktigas – inräknas i denna tid.330  
     En avvikelse från denna bestämmelse återfinns i LUL 36 c §, enligt vilken en person som är 
skäligen misstänkt för att före femton års ålder ha begått ett brott endast får hållas kvar för att 
kroppsbesiktigas upp till tre timmar eller, om det finns synnerliga skäl, ytterligare tre timmar. 
Beträffande kroppsvisitationer finns en avvikande bestämmelse i LUL 36 § 3 st., enligt vilket 
en person som är skäligen misstänkt för att före femton års ålder ha begått ett brott endast får 
hållas kvar för att kroppsvisitation upp till tre timmar; någon möjlighet till förlängning vid 
synnerliga skäl finns således inte.   
 
 

5.6 Utförandet av kroppsbesiktningar 
 
I RB 28 kap. 12 § finns ytterligare en förfaranderegel som tar sikte på kroppsbesiktning men 
inte kroppsvisitation. I RB 28 kap. 12 § 3 st. stadgas nämligen att en kroppsbesiktning inte får 
utföras så att den undersökte riskerar framtida ohälsa eller skada; därmed är större operativa 
ingrepp som ryggmärgsprov och vissa vävnadsprov inte tillåtna.331 I förarbetena har det också 
uttalats att tvångsmedicinering inte får förekomma i samband med kroppsbesiktning.332 Denna 

                                                            
326 Beträffande ögonundersökning jfr FAP 333-3 4 §. 
327 Se prop. 2015/16:68 s. 88. 
328 Se t.ex. RB 28 kap. 12 a och b §§, vilket framgår genom uttryckliga hänvisningar i lagtexten. Se även 
blodprovstagning enligt LAU 3 § respektive LÖU 5 §, där dessa reglers tillämplighet framgår av 
förarbetsuttalanden; se prop. 2007/08:53 s. 48, 91 respektive a. prop. s. 48, 98. 
329 Se prop. 1993/94:24 s. 81, till vilken prop. 2015/16:68 s. 88–89 hänvisar. 
330 Jfr prop. 1993/94:24 s. 51. 
331 Se prop. 1993/94:24 s. 47. 
332 Prop. 1993/94:24 s. 48. 
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ordning gäller också vid tillämpning ett flertal av de övriga författningar om kroppsrannsakan 
som har undersökts i denna framställning.333   
  

                                                            
333 Se t.ex. RB 28 kap. 12 a och b §§, vilket framgår genom uttryckliga hänvisningar i lagtexten. Se även 
blodprovstagning enligt LAU 3 § respektive LÖU 5 §, där dessa reglers tillämplighet framgår av 
förarbetsuttalanden; se prop. 2007/08:53 s. 48, 91 respektive a. prop. s. 48, 98. 
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6. Betydelsen av samtycke 
 

I den föregående framställningen har de rekvisit och förfaranderegler som följer av lagstiftning 
om kroppsvisitation och kroppsbesiktning med betydelse för polisens brottsbekämpande arbete 
behandlats. Frågan är dock i vilken mån ett samtycke från den som utsätts för dessa tvångsmedel 
kan användas som grund istället för att genomföra kroppsrannsakningar med lagstöd i de fall 
som alla föreskrivna rekvisit inte är uppfyllda. I det följande kapitlet görs ett försök till att utreda 
denna komplicerade fråga, i vilken rättsläget i hög grad är oklart. Framställningen utgör en 
sammanfattning av de resultat som har framkommit i nyligen publicerad forskning.334 
     Det går att utkristallisera olika typfall då frågan om betydelsen av ett samtycke till en 
kroppsrannsakan blir praktiskt relevant. Ett sådant fall är då polisen exempelvis per post skickar 
en förfrågan om att frivilligt medverka i tagande av salivprov eller annan åtgärd som motsvarar 
en kroppsbesiktning (förfråganfallet). En annan situation kan vara att polisen under arbete på 
fältet konfronterar en person med en fråga om samtycke till en åtgärd som innebär en 
kroppsvisitation – t.ex. genomsökning av en medhavd väska – eller en kroppsbesiktning – 
exempelvis en undersökning av den nakna kroppen (konfrontationsfallet). Slutligen går det att 
tänka sig ett fall då någon på eget initiativ tillgängliggör det som annars skulle kräva ett beslut 
om kroppsvisitation eller kroppsbesiktning, t.ex. genom att kavla upp ärmen eller räcka över en 
mobiltelefon som denne någon har med sig (tillgängliggörandefallet). Dessa typsituationer 
utgör utgångspunkt för den fortsatta analysen, liksom huruvida det är en misstänkt eller 
målsägande som utsätts för en kroppsrannsakan. 
     En första fråga att ta ställning till är vad som egentligen utgör ett samtycke och inte. För det 
första gäller att ett samtycke måste vara uttryckligt, d.v.s. den utsattes vilja måste ha kommit 
till uttryck på något sätt; det räcker alltså inte att den utsatte godtar en kroppsrannsakan men 
aldrig ger detta samtycke till känna för polisen. Vidare bör av rättssäkerhetsskäl samtycket i 
möjligaste mån ha lämnats i skriftlig form; i de fall som detta inte är möjligt – t.ex. i 
tillgängliggörandefall, då polisen ställs inför fullbordat faktum – bör samtycket noga 
dokumenteras i protokollet.  
     En annan fråga är om det finns någon lagstiftning eller andra rättskällor som reser rättsliga 
hinder mot att tillmäta ett samtycke någon betydelse. Beträffande RB med anslutande rättskällor 
kan det konstateras att det finns ett ålderstiget förarbetsuttalande som tillerkänner målsägandens 
samtycke betydelse då det gäller sådana åtgärder som motsvarar kroppsbesiktningar. Vidare 
kan det finnas skäl för att tillämpa RB 28 kap. 1 § 3 st. – om att samtycke vid reell husrannsakan 
hos den misstänkte endast får åberopas om det är den misstänkte själv som har begärt att 
åtgärden skall vidtas – analogivis i fråga om kroppsrannsakningar. Stadgandet i RF 2 kap. 6 § 
om skydd mot kroppsvisitationer och andra påtvingade kroppsliga ingrepp är sannolikt att förstå 
som att det inte innehåller något absolut förbud mot att ge ett samtycke rättslig betydelse utan 
lagstöd. Det förefaller också finnas vissa situationer då samtyckesbaserade 

                                                            
334 Se Hjertstedt, Mattias, ”Samtyckets betydelse vid polisiära åtgärder som motsvarar kroppsvisitationer och 
kroppsbesiktningar. Del I: Samtyckesgärning och rättsliga hinder.” Juridisk tidskrift 2016–17, s. 653–673 och 
Hjertstedt, Mattias, ”Samtyckets betydelse vid polisiära åtgärder som motsvarar kroppsvisitationer och 
kroppsbesiktningar. Del II: Giltighet och rättsverkan.” Juridisk tidskrift 2016–17, s. 879–905. 
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kroppsrannsakningar inte omfattas av skyddet i Europeiska konventionen d. 4 nov. 1950 om 
skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (EKMR) artikel 8, även 
om denna slutsats är osäker. Det förefaller alltså som att de nämnda rättskällorna inte innehåller 
något absolut hinder mot att tillmäta ett samtycke betydelse vid kroppsrannsakningar.   
     För att en kroppsrannsakan skall vara tillåten att företa på basis av ett samtycke krävs 
emellertid att samtycket är giltigt utifrån förutsättningarna i den aktuella situationen. För det 
första krävs att den som samtycker är behörig att samtycka – t.ex. till att en väska öppnas – och 
har rättslig förmåga att avge ett bindande samtycke – exempelvis att den som samtycker inte 
är ett barn eller har nedsatt psykisk förmåga. Vidare skall den som samtycker ha fått erforderlig 
information (helst skriftlig sådan) om innebörden av ett samtycke – syftet med åtgärden, 
åtgärdens omfattning, det praktiska genomförandet, konsekvenser vid ett uteblivet ingripande 
och åtgärdens frivillighet – och också ha haft tid att inse denna innebörd. Ytterligare ett krav är 
att samtycket verkligen är frivilligt och inte har lämnats under otillbörlig påverkan i form av 
vilseledanden, hot, erbjudanden och utnyttjande av utsatt situation. Slutligen måste samtycket 
vara aktuellt, d.v.s. inte ha hunnit återkallas. 
     Mot bakgrund av framför allt dessa giltighetsaspekter kan frågan om i vilken mån ett 
samtycke kan ersätta kravet på lagstöd för att genomföra kroppsrannsakningar sammanfattas i 
nedanstående tabell:  
 

Tabell 3. Kan samtycke till kroppsrannsakan ges rättsverkan utan lagstöd? 
 Konfrontationsfallet Förfråganfallet Tillgängliggörandefallet 
Misstänkt 
samtycker 

Nej Nej Ja 

Målsägande 
samtycker 

Nej Ja Ja 

            
Som framgår av denna tabell bör ett samtycke aldrig tillmätas betydelse i ett konfrontationsfall; 
eftersom det i en sådan situation i princip är omöjligt att få till ett giltigt samtycke; t.ex. befinner 
sig den utsatte i en sådan utsatt ställning att det knappast kan bli tal om någon frivillighet och 
händelseförloppet är i regel så kort att denne inte hinner ta till sig den information som lämnas 
av polisen. Annorlunda förhåller det sig med förfråganfallet, då den tillfrågade sannolikt inte 
upplever sin position som lika utsatt och denne har mer tid att ta ställning till förfrågan; ett 
samtycke från en målsägande bör därför kunna ges rättsverkan. Beträffande misstänkta bör 
dock ett samtycke inte kunna ges någon betydelse i detta fall med hänsyn till att ett nekande 
svar från den tillfrågade oundvikligen drar misstankarna till honom eller henne. Då det slutligen 
gäller tillgängliggörandefallet kan det argumenteras för att samtycken från såväl målsägande 
som misstänkta kan ges rättsverkan; en kroppsrannsakan ligger ju ofta i målsägandens intresse 
och det finns sannolikt situationer då en misstänkt har ett intresse av att fria sig från misstankar 
genom att en kroppsrannsakan företas på honom eller henne.     
     Det bör dock påpekas att samtyckesfrågan är komplicerad och att rättsläget i stor 
utsträckning är osäkert, varför samtyckesgrundade kroppsrannsakningar i möjligaste mån bör 
undvikas. Föreligger alla förutsättningar för att genomföra en kroppsrannsakan som uppställs i 
lagstiftningen bör beslut fattas med stöd av denna lagstiftning och inte på basis av ett samtycke.  
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     Slutligen kan diskuteras i vilken mån ett giltigt samtycke kan ersätta de olika rekvisit som 
uppställs i lagstiftningen – skulle det krävas att samtliga rekvisit är uppfyllda fastän det finns 
ett giltigt samtycke vore ju detta samtycke meningslöst. I den föregående framställningen har 
konstaterats att de här undersökta reglerna framför allt innehåller fem typer av rekvisit – (1) 
syften, (2) typ av brott, (3) skälig misstanke och kan misstänkas m.m., (4) synnerlig anledning 
m.m. samt (5) behovs- och proportionalitetsavvägning.335 Av dessa framstår det som rimligt att 
rekvisiten skälig misstanke/kan misstänkas och synnerlig anledning kan ersättas av ett 
samtycke, liksom syfte under förutsättning att det ersätts av ett annat angeläget syfte (t.ex. att 
förhindra brott istället för att utreda brott). Övriga rekvisit bör dock vara uppfyllda även om ett 
samtycke har lämnats.   
     Då det gäller de olika förfaranderegler som uppställs i den aktuella lagstiftningen bör inte 
ett samtycke per automatik medföra att alla eller ens vissa av de förfaranderegler som annars 
gäller vid verkställigheten av en kroppsrannsakan inte behöver tillämpas, utan reglerna om t.ex. 
protokollföring och platsen för verkställighet bör gälla även i denna situation. Däremot skulle 
det kunna argumenteras för att det finns en möjlighet att samtycka till att vissa av 
förfarandereglerna inte tillämpas i de fall då en sådan ordning innebär en mindre olägenhet för 
den utsatte; detta gäller främst regeln om att en kroppsrannsakan av mer väsentlig omfattning 
skall genomföras inomhus och i avskilt rum.   

 
  

  

                                                            
335 Se avsnittet 4. 
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7. Avslutning 
 

I de föregående avsnitten har i första hand frågan om vad som är gällande rätt på det aktuella 
området behandlats. Detta avslutande avsnitt innehåller istället en diskussion om vilka problem 
som finns med gällande rätt. En utgångspunkt är därvid att en god lagstiftningsprodukt både 
bör vara begriplig och koherent.   
     Vad först begriplighet beträffar kan detta begrepp sönderdelas i undergrupperna otydlighet 
(svårbegriplighet) och oklarhet (obegriplighet). En otydlig lagstiftning är en sådan som är svår 
att tolka, men där den rätta innebörden låter sig utläsas av rättskällorna. Är lagstiftningen 
däremot oklar går däremot inte den rätta betydelsen att fastställa. Några vattentäta skott råder 
dock inte mellan dessa två begrepp.336  
     Det går att med fog påstå att den i denna rapport behandlade lagstiftningen innehåller såväl 
otydligheter som oklarheter. Ett exempel på det förra är att det inte är enkelt att ur LUL 36 a § 
– jämförd med LUL RB 28 kap. 12 § – läsa ut för vilka syften som en kroppsbesiktning av en 
ung lagöverträdare är tillåten att genomföra.337 Det omfattande bruket av hänvisningar mellan 
regler – ofta i fler än två led – gör också att innebörden av gällande rätt inte är alldeles lätt att 
greppa i första taget.338  
     Understundom kan rättsläget rentav karaktäriseras som oklart. Ofta beror oklarheten på att 
gällande rätt i ett visst avseende inte alls eller i ytterst begränsad utsträckning behandlas i 
rättskällorna; så är exempelvis fallet med frågorna om samtycke, vem som beslutar om 
bevisprov enligt LAU samt huruvida RB:s förfaranderegler skall tillämpas vid användning av 
kroppsvisitationer enligt OL och PL.339 Då det gäller frågan om i vilken mån vissa av RB:s 
förfaranderegler skall tillämpas vid användning av alkoholutandningsprov enligt LAU säger 
t.o.m. olika propositioner emot varandra.340 
     Då det gäller begreppet koherens innebär det i korthet (och något förenklat) att regler skall 
hänga ihop internt och med varandra. I detta krav ligger bl.a. att det inte skall föreligga några 
omotiverade skillnader eller likheter mellan olika regler.341 
     Ett exempel på en skillnad mellan de här behandlade regelverken som framstår som 
omotiverad är de olika krav på protokollföring som ställs upp. I grundbestämmelserna i RB 
stipuleras att det alltid skall upprättas protokoll vid kroppsvisitationer och 
kroppsbesiktningar.342 Då det gäller sållningsprov skall protokoll föras vid provtagningen 
endast om den som undersöks begär det, vilket lagstiftaren har motiverat med att en ordning 
där protokoll alltid upprättades skulle vara alltför resurskrävande för denna typ av 
kroppsbesiktningar.343 Däremot är det svårare att se motivet till att regeln om kroppsvisitation 
i OL 2 kap. 32 § över huvud taget inte innehåller någon regel om protokollföring. Det kan också 
ifrågasättas varför själva lagstiftningstekniken är så varierande mellan olika lagar och åtgärder; 

                                                            
336 Se vidare Hjertstedt 2011 s. 72–73 med där gjorda hänvisningar.  
337 Jfr vad som sagts i avsnittet 3.7. 
338 Som exempel på hänvisningar i flera led kan nämnas RB 28 kap. 13 § 1 st. som hänvisar till RB 28 kap. 8 §, 
som i sin tur hänvisar till RB 27 kap. 12 §.  
339 Jfr vad som sagts i avsnitten 6, 3.5 respektive 2.8. 
340 Jfr vad som sagts i avsnitten 3.5 och 3.8. 
341 Se vidare Hjertstedt 2011 s. 73–76 med där gjorda hänvisningar.  
342 Jfr vad som sagts i avsnitten 2.2, 3.2 och 5.4. 
343 Se mot. 1993/94:Ju11 s. 18–19 och bet. 1993/94:JuU13 s. 11. 
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som exempel på detta kan nämnas LÖU som i 6 § innehåller en uttrycklig föreskrift om att RB:s 
förfaranderegler om ögonundersökning inte skall gälla, men där den ordningen att motsatsen 
gäller för blodprov enligt LÖU endast framgår av förarbeten.344  
     Det inger vissa betänkligheter att lagstiftning om kroppsvisitationer och kroppsbesiktningar 
– som ju utgör regler som kan utgöra kännbara intrång i den enskildes grundläggande mänskliga 
rättigheter – är problematisk ur begriplighets- och koherenssynpunkt.345 Det förefaller sannolikt 
att problemen i vart fall till viss del bottnar i att den här undersökta lagstiftningen hanteras inom 
olika rättsområden inom rättsvetenskapen och olika departement inom lagstiftningsväsendet, 
vilket gör materian svår att överblicka för såväl lagstiftaren som rättsvetare. En indikation på 
detta är att lagstiftaren närmast verkar ha glömt bort att ändra den hänvisning till RB som finns 
i LUL 36 a § vid den senaste revideringen av grundbestämmelsen i RB 28 kap. 12 §.346 
Framställningar som behandlar tvångsmedelsregler som hör hemma i olika lagstiftning – som 
denna rapport utgör exempel på – borde därför vara av ett visst värde för att motverka att 
problem av det aktuella slaget uppstår.            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

                                                            
344 Jfr vad som sagts i avsnittet 3.6. 
345 Jfr resonemangen i Hjertstedt 2011 s. 133–134 om vilka krav som bör ställas på rättighetsinskränkande 
lagstiftning. 
346 Jfr vad som sagts i avsnittet 3.7, främst fotnot 215. 
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