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 I

Sammanfattning 
 
Denna rapport handlar om att försöka åskådliggöra förändringen i polislagen 19 §. 

Klottret har ökat i vårt samhälle, 2002 utgjorde klottret 31 % av den totala skadegörelse 

brottsligheten. Detta plus de ökande ekonomiska kostnaderna som det innebär att sanera och 

reparera denna skadegörelse har gjort att aktörer i samhället har fått nog och föreslår utökade 

möjligheter för polisen att arbeta förebyggande. 

Vårat syfte med rapporten har varit att försöka förstå hur förändringarna skall tillämpas samt 

besvara de frågeställningar vi ställt upp. Vi har lagt upp våran rapport på så sätt att genom att 

läsa departementspromemorian och regeringens proposition. Vidare har vi valt ut några av de 

remissinstanser som kunde bidra med både för och nackdelar med de nya förslagen. 

 

Vi har i teoridelen tagit fram två olika modeller som kan vara aktuella inom området 

skadegörelse och skadegörelse genom klotter. 

 

 I resultat delen har vi presenterat de tankegångar som finns med förslagen samt hur de olika 

instanserna tolkar hur tillämpningen skall gå till. Vi belyser även de remissinstanser som har 

starkt kritiserat förslaget till denna förändring i polislagen.  

Slutligen har vi i diskussions delen analyserat dessa åsikter och kunnat konstatera att med 

bakgrund av ökade ekonomiska kostnader för statliga, kommunala och privata företag att 

sanera klotter och det faktum att klotterbrottsligheten har tredubblats under perioden 1996-

2002 så drar vi den slutsatsen att behovet fanns för utökade möjligheter för poliser att kunna 

ingripa i ett tidigare stadium, än vad som var möjligt innan lag ändringen. 
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1  Inledning 
 
I detta kapitel kommer vi att beskriva bakgrunden till vårt val av ämne, samt rapportens syfte 

och frågeställningar. 

 

1.1  Bakgrund 

 
Läser man polislagen 2 § så står det i 1: a punkten att till polisens uppgifter hör att förebygga 

brott och andra störningar av den allmänna ordningen eller säkerheten.   

Klotter och annan skadegörelse är idag ett stort problem i samhället. Enligt statistik från 

Brottsförebyggande rådet (BRÅ) har skadegörelsebrottsligheten stadigt ökat sedan andra 

hälften av 1980-talet. Från 1996 kan klotterbrotten urskiljas i statistiken över 

skadegörelsebrotten. Under perioden 1996-2002 nästan tredubblades de anmälda 

klotterbrotten, det enligt BRÅ.  

 

För att förtydliga detta så kan nämnas att år 2001 anmäldes 135 000 skadegörelsebrott, 25 % 

av dessa utgjordes av klotterbrott. År 2002 ökade den siffra till 140 000 skadegörelsebrott och 

andelen klotterbrott 31% detta gör en ökning av 6% anmälda klotterbrott på ett (1) år.1 

Dessa siffror har fått till följd att kommuner och enskilda företag har fått ökade kostnader för 

sanering av klotter och återställande av materiella skador. För att ge ett exempel på detta så 

kan det nämnas att AB Storstockholms lokaltrafik (SL) kostnader för skadegörelse uppgick år 

2003 till 112,5 miljoner kronor.2 Mot bakgrund av detta tog Svenska kommunförbundet 

tillsammans med SL initiativet till en skrivelse till Justitiedepartementet att regeringen skulle 

låta utreda förutsättningarna att införa en bestämmelse i polislagen som ger polisen möjlighet 

att i vissa fall söka i personers kläder, väskor m.m. efter föremål som kan förverkas enligt 

Brottsbalken (BrB) 36 kap. 3 §, samt straffbelägga förberedelse och försök till skadegörelse 

av normalgraden och höja straffsatsen för skadegörelse brott av normalgraden till ett (1) års 

fängelse. 

Bakom skrivelsen ställde sig även Västerås stad. 

                                                
1
 Prop. 2002/03:138 

2
 Uppgifter från AB Storstockholm lokaltrafik 



Polislagen 19§ 
Kroppsvisitation i förebyggande syfte mot skadegörelse av egendom  
vid klotter 
 

05-03-22 

 

 2 

I oktober 1999 anordnade även Justitiedepartement ett seminarium tillsammans med andra 

aktörer för att finna en gemensam problemskrivning och diskutera andra möjliga åtgärder för 

att minska och förebygga klotter, såväl lagstiftningsåtgärder som åtgärder av annat slag.3 

Detta ledde fram till att Riksdagen tog ett beslut till att göra ett tillägg i Polislagen (PL) och 

ändringar i Brottsbalkens (BrB)12 kap. 

 

Från och med 2004-01-01 har det skett ett tillägg i PL 19 § 2: a stycket, 2: a punkten som 

innebär att: 

19 § 

En polisman som med laga stöd griper eller annars omhändertar eller avlägsnar någon får i 

anslutning till ingripandet kroppsvisitera denne i den utsträckning som är nödvändig 

1. av säkerhetsskäl för att vapen eller andra farliga föremål skall kunna tas om hand, 

eller  

2. för att hans identitet skall kunna fastställas. 

 

En polisman får också kroppsvisitera i den utsträckning det behövs för att söka efter  

1. vapen eller andra farliga föremål som är ägnade att användas vid brott mot liv eller 

hälsa, om det med hänsyn till omständigheterna kan antas att ett sådant föremål kan 

förklaras förverkat enligt 36kap. 3 § brottsbalken, eller 

2. föremål som är ägnade att användas som hjälpmedel vid brott som innefattar skada 

på egendom, om det finns särskild anledning att 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 36kap. 3 § brottsbalken4. 

 

 

 

 

                                                
3
 DS 2001:43 

4
 SFS 1984:387 
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1.2 Syfte 

 
Syftet med rapporten är att ta fram bakgrunden till den nya lagstiftningen i Polislagen. Detta 

för att få en fördjupad inblick och en ökad kunskap om hur och när det nya stycket i PL 19 § 

kan tillämpas i vårt dagliga arbete som poliser på fältet. 

1.3  Frågeställningar 

 
För att uppnå syftet med denna rapport har vi valt belysa några frågeställningar som vi har 

funnit under arbetets gång. 

• Finns behovet av ett tillägg i PL 19 § 2 stycket som möjliggör att polisen får 

kroppsvisitera i förebyggande syfte mot skadegörelsebrott.   

• Vilka kriterier skall vara uppfyllda för en korrekt tillämpning av nya PL 19 § 2: a 

stycket 2: a punkten? 

• Strider det nya tillägget i polislagens 19 § mot rådande grundlagsstiftning i RF 2 kap. 

6 § samt Europakonventionens 8: e artikel?  

• Hur uppfattas lagändringen på polismyndigheterna?  

 

1.4  Avgränsningar 

 
Vi har valt att begränsa vårt arbete till att fördjupa oss i och beröra polislagens 19 § 2: a 

stycket, 2: a punktens förändringar. Beträffande de ändringar som har tillkommit i 

brottsbalkens 12 kap. Har vi inte fördjupat oss i dessa, men inte helt lämnat dessa ändringar åt 

sidan eftersom de har betydelse för oss som poliser och ev. åtgärder som sker efter en 

kroppsvistering.  
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2  Teoretisk bakgrund 

 

2:1 Rutinaktivitetsteorin 

 

För att ett brott skall begås krävs: 

 

1. Motiverad gärningsman 

2. Attraktivt objekt (sak eller person) 

3. Bristande kontroll (formell eller informell) 

Samt att dessa saker sammanfaller i tid och rum. 

 

Genom att polisen nu har möjlighet att påverka en av dessa punkter (formell kontroll) via 

kroppsvisitering av dem som kan misstänkas bära utrustning som är avsedd att brukas i 

samband med skadegörelse, bör det kunna leda till att gärningsmannens möjligheter till att 

begå brott minskar5. 

 

2:2 Sociala bandsteorin  

 

Polisen har också en viktig funktion inom socialpreventionens område som normbildare, 

relationsskapare, förebild och pådrivare. Sociala bandsteorin menar på, ju mer man investerar 

i utbildning och arbetet desto mer tar man till sig de normer och värderingar som samhället är 

byggt på. Enkelt uttryckt ju mer integrerad och delaktig man är i samhället, desto större 

förlust, sociala och ekonomiska, blir det för den som begår brott6. 

 

                                                
5
 Problemorienterat polisarbete enligt Värmlandsmodellen 

6
 Problemorienterat polisarbete enligt Värmlandsmodellen 
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3  Metod 

 
Vi har använt oss av en kvalitativ metod genom att till största del valt att hämta in kunskap 

via förarbeten till de framlagda lagförslagen. 

För att få en korrekt användning av PL 19 § 2: stycket, 2:a punkten har vi läst igenom 

Departementsstencilen (Ds 2001:43), yttranden från Chefjustitieombudsmannen (JO), 

Brottförebyggande rådet (BRÅ), Rikspolisstyrelsen(RPS),Riksåklagaren(RÅ) samt 

Regeringens proposition (2002/03:138). 

4  Resultat 
 

4:1  Lagstiftning 

 

Berörd lagstiftning finns i bilaga 1. 

 

4:2 Regeringen 

 

Regeringens syfte till det framlagda lagförslaget är, det måste bli lättare för polisen att 

förebygga skadegörelse och skadegörelse genom klotter. Det råder inget tvivel om att 

skadegörelse och klotter kostar samhället och enskilda stora belopp årligen i återställande, 

sanering och i förebyggande åtgärder. Skadegörelse skapar en otrygghetskänsla för de 

människor som bor i eller passerar igenom områden med dessa problem. Ett område som 

utsätts för klotter eller annan skadegörelse där det inte direkt åtgärdas, t ex.  att sanera klottret 

direkt, finns det en stor risk att den informella bevakningen med tiden försvinner helt. Detta 

då igenom att människor helt eller delvis undviker dessa platser som upplevs otrygga vissa 

tider på dygnet. Dessa områden blir då mer lockande för andra presumtiva brottslingar, både 

vad det gäller en större utsträckning av skadegörelse men också annan typ av brottslighet, 

vilket kan få till följd att området riskerar bli än mer förfallet. Bostadsområden med sådan 

problematik riskerar att uppfattas som en otrygg bostadsmiljö. Vilket leder till en hög 

omflyttning av människor som i förlängningen kan resultera i att det blir mindre attraktivt att 
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bo i. Vidare kan det bli mindre attraktivt för näringslivet att etablera sin verksamhet i dessa 

områden. Det hela leder till en negativ spiral av ökande förfall och brottslighet.  

Klotterbrottsligheten är skadlig, inte bara för dem som utsätts utan också för dem som begår 

brotten. Då det i de flesta fall rör sig om mycket unga gärningsmännen. Dessa torde då i 

förväg ha svårt att överblicka de negativa sociala och ekonomiska konsekvenserna av att bli 

dömd för skadegörelsebrott och förpliktas betala skadestånd. 

För att polisen skall kunna bedriva ett effektivt brottsförebyggande arbete är det viktigt att 

verkningsfulla medel ställs till polisens förfogande. Det måste dock, självklart finnas ett 

godtagbart ändamål och ett påtagligt behov för att det skall kunna göras en inskränkning i den 

personliga integriteten, som en kroppsvisitation är. Det måste också så stå klart att en mindre 

ingripande åtgärd inte är tillräcklig samt att tvångsåtgärden står i rimlig proportion till vad 

som står att vinna med åtgärden. 

I detta fall blir frågan om en avvägning mellan polisens och samhällets intresse i att förebygga 

skadegörelse genom klotter och annan skadegörelse och intresset av att skydda den personliga 

integriteten. 

Under det senaste seklet har en rad olika insatser mot skadegörelse vidtagits från olika håll i 

samhället och dessa har haft som syfte att förebygga brottsligheten. Vissa av dessa åtgärder 

har varit riktade direkt mot klotter. Exempel på åtgärder som har gjorts, för att nämna några är 

informationskampanjer till ungdomar, föräldrar, skola mm. Klotterskydd, omedelbar 

klotterborttagning och ökad närvaro av väktare, polis mm.  

Trots dessa åtgärder kan det konstateras att den officiella statistiken över anmälda brott visar 

att omfattningen av den anmälda skadegörelsebrottsligheten inte har minskat i förhållande till 

slutet av 1980-talet.  

Innan lagändringen var polisen tvungna att avvakta med sitt ingripande tills ett klotter brott 

eller annan skadegörelse har ägt rum för att få genomföra en kroppsvisitation, då med stöd av 

rättegångsbalken 28 kap 11 § och detta ansåg inte regeringen som rimligt. Det finns 

följaktligen ett behov av en möjlighet för polisen att i konkreta situationer ingripa redan på ett 

tidigt stadium för att förhindra att brott överhuvudtaget begås. När det gäller skadegörelse i 

form av klotter kan det vidare konstateras att det är relativt liten grupp som står för en stor del 

av brottsligheten, dvs. tidigare kända gärningsmän. När det gäller den här gruppen skulle en 
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möjlighet att ingripa brottsförebyggande genom just en kroppsvisitation i syfte att söka efter 

föremål som kan användas vid klotter förhindra brott i konkreta situationer. Även i andra fall 

där gärningsmannen inte är känd sedan tidigare måste det finnas en möjlighet till en 

förebyggande åtgärd i form av kroppsvisitering. I dessa fall kan det av situationen typiskt sett 

framgå att det finns en risk för skadegörelse. Också i dessa fall kan en visitationsmöjlighet 

leda till att brott förhindras. I vilken situation anser då lagstiftaren att det skall vara möjligt för 

polisen att genomföra en kroppsvisitation. Enligt lagtexten i PL19 så skall det finnas en 

särskild anledning att anta, att den som avses med åtgärden bär ett sådant föremål med sig och 

att det kan komma till brottslig användning som innebär skada mot egendom. 

Den bedömning som den enskilda polismannen skall göra är att ta reda på om det finns 

tillräcklig grund för ett ingripande och detta skall innefatta samtliga omständigheter i det 

enskilda fallet. 

Och de omständigheter som nämns i författningskommentaren som skulle innebära ett 

ingripande är exempelvis att det rör sig om en person som är känd av polisen för att tidigare 

ha förekommit i sammanhang där klotterbrott begåtts eller observeras i en typisk klottermiljö 

med en ryggsäck eller liknande som skulle kunna innehålla klotterutrustning. 

Vidare skriver man att om polisen, av formen på en jacka som en person bär, kan anta att 

vederbörande gömmer klotterutrustning innanför densamma. 

För att göra en sådan bedömning krävs det att polismannen har en stor kunskap om i vilka 

miljöer sådan brottslighet normalt brukar begås.  
7
    

 

 

 

 

 

                                                
7
 Prop.2002/03:138 
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4:3 Yttranden  

 

4:3: 1 Lagrådet 

 
Ändamålet med förslaget till en ändring i PL 19 § är att minska klotter och annan 

skadegörelse i främst offentliga miljöer. 

Enligt 2 kap. 6 § regeringsformen8 är varje medborgare gentemot det allmänna skyddad mot 

kroppsvisitation. Enligt 2 kap. 12 § får detta skydd begränsas för att tillgodose ändamål som 

är godtagbart i ett demokratiskt samhälle och aldrig gå utöver vad som är nödvändigt med 

hänsyn till detta ändamål. 

En åtgärd som kroppsvisitation innefattar också ett ingrepp i den enskildes rätt till respekt för 

privatlivet. Enligt artikel 8 i den Europeiska konventionen9 om skydd för de mänskliga 

rättigheterna och de grundläggande friheterna har den enskilde rätt till respekt för sitt 

privatliv. Ingrepp i denna rätt är dock tillåtet under förutsättningar att det finns lagstöd för 

ingreppet och att det är nödvändigt i ett demokratiskt samhälle för att tillgodose ett legitimt 

syfte, T.ex. förebyggande av oordning eller brott.  

Även artikel 8 i konventionen föranleder därför till stor återhållsamhet när det gäller 

tillämpning av en tvångsåtgärd som kroppsvisitation. 

Det framlagda förslaget till en ändring i PL överensstämmer i all väsentligt med förslaget som 

lades fram 1988 till beslutad lagrådsremiss10. 

Lagrådet avstyrkte det då framlagda förslaget med hänvisning till regeringsformens skydd 

mot kroppsvisitation och inskränkningarna i rätten att besluta om begränsningar i det skyddet. 

De principiella invändningarna som riktade mot förslaget 1988 har än idag bärkraft. För att 

bedömningen skulle bli annorlunda till det nu framlagda förslaget krävs det enligt lagrådet 

uppkommit ett klart ökat behov av insatser mot klotter och annan skadegörelse.  

I remissen till lagrådet anförs inte några omständigheter som ger anledning till att någon 

sådan bedömning11.  

 
                                                
8
 SFS 1974:152 

9
 SFS 1994:1219 

10
 prop. 1987/88:143 

11
 prop. 2002/03:138 
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Lagrådet föreslog i stället att det skulle införas en regel som gjorde det möjligt för en 

polisman att företa en undersökning som inte innebär ett angrepp på den enskildes kroppsliga 

integritet utan riktar sig mot föremål som förvaras eller transporteras i väskor eller annat 

handbagage. 

Denna uppfattning delade inte regeringen. Det skulle innebära en allvarlig inskränkning i 

möjligheterna att motverka brott om en undersökning av någons kläder aldrig skulle kunna 

komma i fråga12. 

 
 

4:3: 2 Justitieombudsmannen  

 
Justitieombudsmannen (JO) har i sitt yttrande påpekat att de föreslagna ändringen i PL19 har 

utformats på ett sådant sätt att han ser en risk att tillämpningsområdet blir mycket vidare än 

vad som krävs för att motverka klotter och annan liknande skadegörelse. 

Trots att det i förslaget påpekas att en polis inte har rätt att utföra någon rutinmässig kontroll 

av personer och att det krävs konkreta grunder att anta att en viss person bär med sig 

hjälpmedel som skall användas vid skadegörelsebrott. JO menar att kravet på dessa konkreta 

grunder för ett antagande, när det gäller en person som bär med sig sådana hjälpmedel inte 

kan anses vara uppfyllt genom de omständigheter som nämns i förslaget.  

Han menar då att genom enbart en iakttagelse se på formen av en person jacka eller 

situationen är att en person befinner sig i en typisk klottermiljö med en ryggsäck eller 

liknande utrustning inte är en sådan situation då kraven är uppfyllda och ger en tillräcklig 

grund för en kroppsvisitation. 

Han nämner även, om en person med tidigare klotter bakgrund uppehåller sig på eller runt en 

känd klottermiljö kan detta inte föranleda till att det starka grundlagsskyddet mot 

kroppsvisitation i RF kan inskränkas. Han menar istället att det kravet som skall ställas är att 

en polisman faktiskt sett något föremål som på goda grunder kan antas vara ett brottsredskap 

av aktuellt slag. JO anser vidare att de föreslagna bestämmelserna lämnar utrymme för en 

                                                
12

 Ds 2001:43 
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betydande grad av godtycke vid tillämpningen, vilket inte är godtagbart ur 

rättssäkerhetssynpunkt 13. 

 

4:3: 3 Brottsförebyggande rådet 

 
Brottsförebyggande rådet (BRÅ) instämmer med det som framhålls i 

departementspromemorian, att klotter utgör ett stort problem i samhället och det skapar 

framförallt otrivsel för de som bor i områden som utsätts för sådan form av skadegörelse.  

BRÅ menar att dock att den lagändring som avser kroppsvisitering är ett för påtagligt 

integritetsingripande. Åtgärder och ingripande från rättsväsendet måste givetvis stå i 

proportion till brottets allvarlighet. Detta är sedan tidigare inskränkt i lagen att det måste röra 

sig om allvarliga brott, främst mot liv och hälsa för att det skall anses skäligt att göra en 

åtgärd som kränker den personliga integriteten som en kroppsvisitation utgör. Generellt sett 

kan inte klotterbrotten anses vara lika allvarliga som brotten mot liv och hälsa är. 

BRÅ påvisar dessutom att lagändringen innehåller en nackdel. Man menar att lagändringen 

kan bli svår att tillämpa för den enskilda polismannen i de fall åtgärden berör personer under 

15 år. Detta för det finns en begränsning i 36 § lagen om unga lagöverträdare (LuL) om att 

kroppsvistering får ske endast om det finns särskilda skäl. 

Vidare anser BRÅ att det finns en risk att oskyldiga personer kommer att kunna utsättas för en 

integritetskränkande åtgärd som kroppsvistering innebär. De har visat sig vara på detta sätt på 

andra områden och då refererar de till en undersökning som är gjord på ungdomar. Då rörde 

det sig om narkotika bruk och i dessa fall visade det sig att en tredjedel av dem som testats 

uppvisade ett negativt resultat14.  

BRÅ nämner också att vissa forskare menar att ungdomar som begått ett mindre antal brott 

tenderar att befästas i sin roll som avvikare, om de blir utsatta för ingripande insatser från 

samhällets sida, med det resultat som följd att en kroppsvisitation i många fall skulle kunna 

innebära en omfattande skada i förhållande till nyttan med åtgärden. 

Från allmänpreventiv synpunkt ställer åtgärden enbart krav på att den upplevda 

upptäcktsrisken skall öka. För att åtgärden skall få en individualpreventiv verkan krävs dock 

även att den faktiska upptäcktsrisken ökar. Både den upplevda och den faktiska, på framförallt 
                                                
13

 JO yttrande över DS 2001:48 
14

 BRÅ-rapport 2000:21 
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lång sikt, påverkas detta i första hand av polisens agerande. Polisens satsningar mot klotter 

torde överhuvudtaget vara avgörande för att de straffrättsliga förutsättningarna skall få 

genomslag, oavsett om kroppsvisitering tillåts eller inte15. 

4:3: 4 Rikspolisstyrelsen   

 

Rikspolisstyrelsen har tillstyrkt de förslag som lagts fram i promemorian efter att tagit del av 

de synpunkter man begärt från fyra olika polismyndigheter i landet. 

De utvalda myndigheterna var Stockholm, Västra Götaland, Östergötland och Skåne. 

Vi har gjort en sammanfattning av Västra Götalands och Skånes synpunkter och åsikter om 

promemorian. 

Polismyndigheten i Skåne menar att en ändring i polislagens 19 § borde underlätta polisens 

arbete. Men de påpekar även att om ändringen i polislagen samt de förslag på ändringar som 

gjorts i brottsbalken skall få någon verkan på sikt, så menar man att det måste även finnas ett 

väl fungerande brottsförebyggande arbete. Detta finns idag i vissa delar av Skåne, då i form 

av ett närverk där polis och andra både privata och kommunala aktörer medverkar. Dessa har i 

sin tur ett ständigt informationsutbyte med närliggande områden. Detta med anledning att det 

har visat sig att de som klottrar rört sig över stora områden  

 

En Annan synpunkt som man belyser i sitt yttrande är diskussionen om att legala väggar 

skulle vara en metod att minska eller få bukt med klottret. Att man efter en lagändring skulle 

börja planera för byggnation av nya väggar skulle leda till att lagändringen skulle bli uddlös. 

Man påpekar att situationen kan bli sådan att vid ett tillfälle där man påträffar ungdomar med 

sprayburkar, spritpennor och andra typer av verktyg som kan användas vid klotter uppger att 

de är på väg till en legal vägg för att måla. 

 

När det gäller Västra Götaland så påpekar de i sina synpunkter att den föreslagna 

förändringen i polislagen 19 § är nödvändig. Detta med tanke på att de alltid bär med sig sina 

brottsverktyg vid brottstillfället. 

                                                
15
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När det gäller förändringarna i brottsbalkens 12 kap 1 & 5§§ så nämner man att man i detta 

distrikt  har en erfarenhet att klottrare i många fall är en form av organiserad brottslighet och 

ger exempel på när man har utlyst tävlingar via Internet och liknande. 

I och med en lagändring så kan man i en större omfattning ha möjlighet att häkta personer i 

dessa organiserade ligor och möjligheten att nå längre i utredningsverksamheten än tidigare 

ökar.16 

4:3: 4 Riksåklagaren 

 
Riksåklagaren (RÅ) har i sitt yttrande Justitiedepartementet tillstyrkt förslaget till 

bestämmelser i polislagen, enligt viket kroppsvisitation får ske för att söka efter föremål som 

ägnade att användas vid skadegörelsebrott. 

RÅ anser dessutom, tvärt emot vad JO tycker att integritetsskyddsaspekterna är tillräckligt 

tillgodosedda genom kravet på konkret grund för åtgärden i förhållande till den som visiteras. 

 

Beträffande utformningen av lagtexten vill RÅ lyfta fram en annan formulering, ”… bär ett 

sådant föremål med sig och…” till ”… bär på sig eller har med sig ett sådant föremål och…” 

Det skulle göra att det framgår tydligare att begreppet kroppsvisitation har samma innebörd 

som i 28 kap. 11 § Rättegångsbalken (RB) menar RÅ. 

 

RÅ delar också den framförda uppfattningen att polisen måste kunna ingripa för utredning 

och lagföring mot den eller de som står i omedelbart begrepp att göra sig skyldig till 

skadegörelse. Han påpekar att möjligheterna ökar för polisen med den nya lagstiftningen. 

Tidigare kunde polisen ställas inför den situationen att välja mellan att avvakta tills brottet 

fullbordats eller gripa in och riskera att det avbrutna förfarandet bedöms som försök och 

därmed straffritt. Detta botas den nya lagen då även förberedelse och försök till skadegörelse, 

BrB 12:5 kriminaliseras. 

Beträffande om sprayburkar skulle kunna falla in under den nya förberedelseparagrafens 

hjälpmedelbegrepp hänvisar RÅ till prop. 2000/01:85. I den framgår det att den centrala 

frågan om hjälpmedlet med hänsyn till sin beskaffenhet är av någorlunda central betydelse för 

brottets genomförande och därtill typiskt sett lämpat för det aktuella brottet. Föremål med ett 

                                                
16
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legalt användningsområde, som sprayburkar. Är därför inte uteslutna att de i vissa konkreta 

situationer kan anses som ett hjälpmedel vid genomförande av brott17. 

 

5  Diskussion 
 

Vad har vi då kommit fram till när vi har arbetat med denna rapport? 

 

Man kan konstatera att skadegörelse och skadegörelse genom klotter kostar samhället och 

enskilda många miljoner kronor varje år. Tar man till exempel SL som är ett av de företag 

som är hårdast drabbat i Stockholm så uppgick deras kostnader till totalt 112,5 miljoner 

kronor år 2003 för att återställa och sanera skadegörelse. Och med detta exempel så kan man 

utan problem dra slutsatsen att det rör sig om otroligt stora siffror för hela landet.  

Att sedan BRÅ via sin statistik kunnat konstatera att klotter brottsligheten har ökat kraftigt 

under de senaste åren och nu uppgår till 31 % av den totala skadegörelsebrottsligheten. 

Detta har gjort att samhället reagerat och lagt fram förslag på åtgärder som kan minska denna 

brottslighet och som senare utmynnat i ett nytt tillägg i polislagen 19 § samt ändringar i BrB 

12 kap och 23 kap. 

Regeringen anser att det finns ett stort behov av insatser mot klotter, dels genom 

förebyggande insatser men även större möjligheter för polisen att förebygga skadegörelse. 

Att vi idag endast har möjlighet att genomföra en kroppsvisitation när ett brott är konstaterat 

och då med stöd av Rb 28:11 ansåg inte regeringen som rimligt. 

Att ge polisen ett verktyg som innebär att man i ett tidigt skede kan motverka skadegörelse 

och då främst mot klotter har efterfrågats under en längre tid. Tidigare förslag om 

lagändringar har avslagits med motiveringen att det inte har funnits ett behov av 

integritetskränkande åtgärder från samhällets sida, som en kroppsvisitation innebär. Att det nu 

finns ett behov av en sådan åtgärd motiveras dels med att det inte kan anses rimligt att polisen 

                                                
17
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måste avvakta på ett fullbordat brott eller avbryta försöket så att gärningen är att anse som 

straff fritt. 

Kritiken som ges från t ex. Justitieombudsmannen, Brottsförebyggande rådet och lagrådet 

handlar om lite olika saker. JO anser att det finns en risk att tillämpnings området blir vidare 

än vad som är avsett dvs. att motverka klotter och liknande skadegörelse. Vidare så kan man i 

hans remissvar utläsa en oro för att denna åtgärd kan komma att användas rutinmässigt i vissa 

situationer. Han menar även att de konkreta grunder som skall vara uppfyllda inte anses som 

uppfyllda om en person befinner sig i en typisk klotter miljö med en ryggsäck eller att man 

bara på formen på en jacka misstänka att en person bär på en spray burk. 

Han menar att det krav som skall ställas är att man faktiskt har sett ett föremål som kan antas 

vara ett brottsredskap.    

Man kan konstatera när man läser förarbetarna och de remissyttrande som vi har tagit upp i 

rapporten att det finns en oro från flera instanser att kroppsvisiteringar sker godtyckligt. Vi 

kan inte se att polisen har någon möjlighet till ett godtyckligt ingripande mot personer i ett 

förebyggande syfte. Detta främst genom de krav som finns i lagtexten, då det måste finnas en 

särskild anledning att kunna anta att personen som underkastas åtgärden faktiskt bär ett 

sådant föremål på sig och det har påträffats under omständigheter som gav uppenbar 

anledning att befara att föremålet skulle komma till brottslig användning. 

 

När vi nu har en möjlighet att genomföra en kroppsvisitation i förebyggande syfte i de 

situationerna som regeringen pekar på i sin proposition så tror vi att detta kommer att innebära 

en möjlighet för oss poliser att öka den formella kontrollen och därmed minska 

gärningsmännens möjligheter att begå brott. Detta beskrivs i rutinaktivitetsteorin som en 

möjlighet att minska motivationen hos gärningsmannen till att genomföra brott, eftersom 

upptäcktsrisken ökar med en ökad formell kontroll.  

Eftersom risken nu i högre grad ökar att bli dömd för försök till skadegörelse så tror vi att 

detta även kan innebära att motivationen minskar något för en presumtiv gärningsman/kvinna.  

Om man applicerar sociala bands teorin enligt Värmlandsmodellen till åtgärder som minskar 

viljan hos unga människor att begå brott. Hur det skall bedrivas kan vara i många olika 
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former, ex. på några är information till föräldrar till barn i skolåldern, skola, fritidsgårdar och 

idrottsföreningar om vad en kriminell handling leder till i form av lagföring, kostnader, etc.  

Vi tror att information till ungdomar är en av de viktigaste brottsförebyggande åtgärder vi kan 

ägna åt oss. Genom att informera och utbilda om vilka konsekvenser brott kan leda till för 

dem, både socialt och ekonomiskt. Då finns en större möjlighet att vi kan få ungdomar att 

känna sig mer delaktiga i samhället och att ta mer ansvar för både sin egen närmiljö och 

utbildning.    

Vidare kan man slå fast att de flesta aktörerna anser att enbart förändringarna som är gjorda i 

polislagen och brottsbalken inte kan lösa detta problem utan att det måste finnas ett väl 

fungerande brottsförebyggande arbete i grunden. 

Detta håller vi som blivande poliser med om, hur många verktyg vi som poliser än kommer att 

ha i form av lagstöd så måste det grundläggande brottsförebyggandet arbetet vara det primära. 
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BILAGA  1 

 

Lagar 

 

Kungörelse (1974:152) om beslutad ny regeringsform  

 

SFS nr: 1974:152 

Departement/myndighet: Justitiedepartementet L6 

Rubrik: Kungörelse (1974:152) om beslutad ny regeringsform 

Utfärdad: 1974-02-28 

Ändring införd: t.o.m. SFS 2002:905 

Omtryck: SFS 2003:593 

Övrigt: Rättelseblad 2002:904 har iakttagits. 

 

2 kap. Grundläggande fri- och rättigheter 

 

6 § 

Varje medborgare är gentemot det allmänna skyddad mot påtvingat kroppsligt ingrepp även i 

annat fall än som avses i 4 och 5 §§. Han är därjämte skyddad mot kroppsvisitation, 

husrannsakan och liknande intrång samt mot undersökning av brev eller annan förtrolig 

försändelse och mot hemlig avlyssning eller upptagning av telefonsamtal eller annat förtroligt 

meddelande. Lag (1976:871). 

 

12 § 

De fri- och rättigheter som avses i 1 § 1-5 samt i 6 och 8 §§ och i 11 § andra stycket får, i den 

utsträckning som 13-16 §§ medgiver, begränsas genom lag. Efter bemyndigande i lag får de 

begränsas genom annan författning i de fall som anges i 8 kap. 7 § första stycket 7 och 10 §. I 

samma ordning får 

mötesfriheten och demonstrationsfriheten begränsas även i de fall som anges i 14 § första 

stycket andra meningen. 

 

Begränsning som avses i första stycket får göras endast för att tillgodose ändamål som är 

godtagbart i ett demokratiskt samhälle. Begränsningen får aldrig gå utöver vad som är 

nödvändigt med hänsyn till det ändamål som har föranlett den och ej heller sträcka sig så 

långt att den utgör ett hot mot den fria åsiktsbildningen såsom en av folkstyrelsens 

grundvalar. Begränsning får ej göras enbart på grund av politisk, religiös, kulturell eller 

annan sådan åskådning. 

 

Förslag till lag som avses i första stycket eller till lag om ändring eller upphävande av sådan 

lag skall, om det ej förkastas av riksdagen, på yrkande av lägst tio av dess ledamöter vila i 

minst tolv månader från det att det första 

utskottsyttrandet över förslaget anmäldes i riksdagens kammare. 

Utan hinder härav kan riksdagen antaga förslaget, om minst fem sjättedelar av de röstande 

förenar sig om beslutet. 

 

 

 



 

 

Tredje stycket gäller icke förslag till lag om fortsatt giltighet i högst två år av lag. Det  

gäller ej heller förslag till lag som enbart angår, 

1. förbud att röja sådant, som någon har erfarit i allmän tjänst eller under utövande av 

tjänsteplikt och vars hemlighållande är påkallat av hänsyn till intresse som angives i 2 

kap. 2 § tryckfrihetsförordningen, 

2. husrannsakan eller liknande intrång eller 

3. frihetsstraff som påföljd för viss gärning. 

 

Konstitutionsutskottet prövar för riksdagens vidkommande huruvida tredje stycket är 

tillämpligt i fråga om visst lagförslag. Lag (1988:1443). 

 

 

 

Lag (1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga 

rättigheterna och de grundläggande friheterna  

 

SFS nr: 1994:1219 

Departement/myndighet: Justitiedepartementet L6 

Rubrik: Lag (1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga 

rättigheterna och de grundläggande friheterna 

Utfärdad: 1994-05-05 

Ändring införd: t.o.m. SFS 2003:474 

Omtryck: SFS 1998:712 

 

Artikel 8 - Rätt till skydd för privat- och familjeliv 

 

1. Var och en har rätt till respekt för sitt privat- och familjeliv, sitt hem och sin 

korrespondens. 

 

2. Offentlig myndighet får inte inskränka åtnjutande av denna rättighet annat än med 

stöd av lag och om det i ett demokratiskt samhälle är nödvändigt med hänsyn till 

statens säkerhet, den allmänna säkerheten, landets ekonomiska välstånd eller till 

förebyggande av oordning eller brott eller till skydd för hälsa eller moral eller för 

andra personers fri- och  rättigheter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Polislag (1984:387)  

 

SFS nr: 1984:387 

Departement/myndighet: Justitiedepartementet PO 

Rubrik: Polislag (1984:387) 

Utfärdad: 1984-06-07 

Ändring införd: t.o.m. SFS 2003:858 

 

Allmänna bestämmelser 

 

Polisverksamhetens ändamål 

 

1 §  

Som ett led i samhällets verksamhet för att främja rättvisa och trygghet skall polisens arbete 

syfta till att upprätthålla allmän ordning och säkerhet samt att i övrigt tillförsäkra allmänheten 

skydd och annan hjälp. 

 

�
Polisens uppgifter 
 

2 §�
Till polisens uppgifter hör att, 

1. förebygga brott och andra störningar av den allmänna ordningen eller säkerheten, 

2. övervaka den allmänna ordningen och säkerheten, hindra störningar därav samt 

ingripa när sådana har inträffat, 

3. bedriva spaning och utredning i fråga om brott som hör under allmänt åtal, 

4. lämna allmänheten skydd, upplysningar och annan hjälp, när sådant bistånd lämpligen 

kan ges av polisen, 

5. fullgöra den verksamhet som ankommer på polisen enligt särskilda bestämmelser. 

 

 

19 § 

En polisman som med laga stöd griper eller annars omhändertar eller avlägsnar någon får i 

anslutning till ingripandet kroppsvisitera denne i den utsträckning som är 

Nödvändig, 

1. av säkerhetsskäl för att vapen eller andra farliga föremål skall kunna tas om hand, 

eller 

2. för att hans identitet skall kunna fastställas. 

 

En polisman får också kroppsvisitera i den utsträckning det behövs för att söka efter 

1. vapen eller andra farliga föremål som är ägnade att användas vid brott mot liv eller 

hälsa, om det med hänsyn till omständigheterna kan antas att ett sådant föremål kan 

förklaras förverkat enligt 36 kap. 3 § brottsbalken, eller 

 



2. föremål som är ägnade att användas som hjälpmedel vid brotts om innefattar skada på 

egendom, om 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 36 kap. 3 § brottsbalken. Lag (2003:858). 

Brottsbalk (1962:700)  

 

SFS nr: 1962:700 

Departement/myndighet: Justitiedepartementet L5 

Rubrik: Brottsbalk (1962:700) 

Utfärdad: 1962-12-21 

Ändring införd: t.o.m. SFS 2003:1157 

 

 

 

12 kap.  

Om skadegörelsebrott 

 

1 §  

Den som förstör eller skadar egendom, fast eller lös, till men för annans rätt därtill, döms för 

skadegörelse till böter eller fängelse i högst ett år. Lag (2003:857). 

 

2 §  

Är brott som i 1 § sägs med hänsyn till skadans obetydlighet och övriga omständigheter vid 

brottet att anse som ringa, skall för åverkan dömas till böter. 

 

5 §  

För försök eller förberedelse till grov skadegörelse och försök till skadegörelse samt för 

underlåtenhet att avslöja grov skadegörelse, döms till ansvar enligt vad som föreskrivs i 23 

kap. Lag (2003:857). 

 

23 kap.  

Om försök, förberedelse, stämpling och medverkan till brott 

 

1 §  

Har någon påbörjat utförandet av visst brott utan att detta kommit till fullbordan, skall han i 

de fall särskilt stadgande givits därom dömas för försök till brottet, såframt fara förelegat att 

handlingen skulle leda till brottets fullbordan eller sådan fara endast på  grund av tillfälliga 

omständigheter varit utesluten. 

 

Straff för försök bestämmes högst till vad som gäller för fullbordat brott och må ej sättas 

under fängelse, om lägsta straff för det fullbordade brottet är fängelse i två år eller däröver. 

 

 

36 kap.  

Om förverkande av egendom, företagsbot och annan särskild rättsverkan av brott 

 

Om förverkande 

 



1 §  

Utbyte av brott enligt denna balk skall förklaras förverkat, om det inte är uppenbart oskäligt. 

Detsamma gäller vad någon har tagit emot som ersättning för kostnader i samband med ett 

brott, om mottagandet utgör brott enligt denna balk; i stället för det mottagna får dess värde 

förklaras förverkat. 

 

Vid bedömningen av om det är uppenbart oskäligt att förklara utbyte förverkat 

enligt första stycket skall bland andra omständigheter beaktas om det finns anledning att anta 

att skadeståndsskyldighet i anledning av brottet kommer att åläggas eller annars bli fullgjord. 

Lag (1986:1007) 

�
2 §  

Egendom som använts såsom hjälpmedel vid brott enligt denna balk eller som frambragts 

genom sådant brott må förklaras förverkad, om det är påkallat till förebyggande av brott eller 

eljest särskilda skäl föreligga. Detsamma gäller egendom vars användande utgör brott enligt 

denna balk eller med vilken eljest tagits befattning som utgör sådant brott. 

I stället för egendomen kan dess värde förklaras förverkat. Lag (1968:165). 

 

3 §  

Förverkande får även i annat fall än som avses i 2 § beslutas i fråga om föremål, 

1. som på grund av sin särskilda beskaffenhet och omständigheterna i övrigt kan 

befaras komma till brottslig användning, 

2. som är ägnade att användas som vapen vid brott mot liv eller hälsa och som har 

påträffats under omständigheter som gav anledning att befara att de skulle 

komma till sådan användning, eller 

3. som är ägnade att användas som hjälpmedel vid brott som innefattar skada på 

egendom och som har påträffats under omständigheter som gav uppenbar 

anledning att befara att de skulle komma till sådan användning. Lag (1989:136). 

 

 
 

Rättegångsbalk (1942:740) 

 

SFS nr: 1942:740 A 

Departement/myndighet: Justitiedepartementet DOM, L5 och Å 

Rubrik: Rättegångsbalk (1942:740) 

Utfärdad: 1942-07-18 

Ändring införd: t.o.m. SFS 2003:1149 

 

 

27 kap.  

Om beslag, hemlig teleavlyssning m.m. 
 

14 a §   

Kan föremål skäligen antagas vara förverkat enligt 36 kap. 3 § brottsbalken, må det tagas i 

beslag. Härvid äga bestämmelserna i detta kapitel om beslag motsvarande tillämpning. Lag 

(1975:403). 

 



 

 

 

 

 

 

28 Kap. 

Om husrannsakan samt kroppsvisitation och kroppsbesiktning 

 

11 §  

Om det finns anledning att anta att ett brott har begåtts på vilket  fängelse kan följa, får 

kroppsvisitation göras på den som skäligen kan  misstänkas för brottet för att söka efter 

föremål som kan tas i beslag eller  annars för att utröna omständigheter som kan 

vara av betydelse för utredning om brottet. 

 

Annan än den som skäligen kan misstänkas för brottet får kroppsvisiteras, om det finns 

synnerlig anledning att anta att det därigenom kommer att anträffas föremål som kan tas i 

beslag eller att det annars är av betydelse för utredningen om brottet. 

 

Med kroppsvisitation avses en undersökning av kläder och annat som någon bär på sig samt 

av väskor, paket och andra föremål som någon har med sig. Lag(1993:1408). 

 

 

 

Lag (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare  

 

SFS nr: 1964:167 

Departement/myndighet: Justitiedepartementet Å 

Rubrik: Lag (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare 

Utfärdad: 1964-03-20 

Ändring införd: t.o.m. SFS 2002:447 

 

36 §  

Är någon misstänkt för att före femton års ålder ha begått ett brott får, om det finns särskilda 

skäl, beslag, husrannsakan och kroppsvisitation enligt bestämmelserna i 27 och 28 kap. 

rättegångsbalken företas mot den unge. Vad som i 27 kap. 7 och 8 §§ 

sägs om åtal och om verkan av att åtal inte väcks skall i stället avse bevistalan och talan om 

förverkande samt verkan av att sådan talan inte väcks. Tvångsmedel som avses i 24 26 kap. 

rättegångsbalken får inte användas. Lag (2001:152). 
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