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 SAMMANFATTNING 

I brottmål tillgrips ibland under polisutredningen frihetsberövande åtgärder mot 

dem som är misstänkta för brott. Ett gripande är en sådan åtgärd. Gripandet är 

provisoriskt och tänkt att gälla under en kortare tid i avvaktan på att vederbörande 

blir anhållen. Det är viktigt att den enskilde polisen har vetskap om när ett 

gripande kan och får användas eftersom detta kan säkerställa brottsutredningen på 

ett tillfredsställande sätt. 

Syftet med detta arbete har varit att fördjupa våra kunskaper i vilka möjligheter 

som finns för polisen att gripa en person och att utifrån detta försöka utforma en 

modell som vi hoppas kan förenkla förståelsen för lagen. Utöver detta har vi 

försökt att se om och hur problematiken med gripandesituationer ser ut i 

verkligheten. Vi har gjort detta genom att studera förarbeten och litteratur inom 

ämnet. Diskussioner med åklagare och polis har också ägt rum. 

I arbetet har vi försökt reda ut vad lagstiftaren har menat med de paragrafer som 

rör en polismans gripande. Dessa är i huvudsak 24 kap. 1-3, 6 och 7§ i 

rättegångsbalken. Nämnda paragrafer förklaras och vidare redogör vi mer 

ingående för begreppen flykt-, kollusions- och recidivfara samt brådskande fall. 

Polisens möjligheter att gripa en misstänkt person är stora men en prövning bör 

ske i varje enskilt fall och proportionalitetsprincipen bör alltid beaktas så att de 

befogenheter som polisen har inte missbrukas. Vi har funnit att statistik inom 

området är mycket svåråtkomlig. Det har därför varit svårt att se en koppling 

mellan statistik och problematik inom gripandesituationer. 
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1 INLEDNING 

I brottmål måste man under förundersökningen och rättegången ibland tillgripa 

frihetsberövande åtgärder mot dem som är misstänkta för brott. Reglerna om 

sådana s.k. personella tvångsmedel – gripande, anhållande och häktning – har i 

sina grunddrag varit oförändrade sedan rättegångsbalken trädde i kraft år 1948.  

Gripandet av en person är en provisorisk åtgärd som är avsedd att gälla endast 

under en kortare tid innan åklagaren har att pröva frågan om den misstänkte skall 

anhållas eller friges.  

En polisman får gripa, åklagaren anhålla och endast rätten har rätt att häkta den 

misstänkte. 

 

1.1           Bakgrund 

Genom att läsa JO-fall som behandlar polisers gripande har vi förstått att det finns 

en viss problematik när det gäller rätten för poliser att gripa.                        

Vi har även själva, som polisstuderande, upplevt att det inte är helt enkelt att 

förstå lagstiftningen runt detta tvångsmedel och detta har bidragit till en större 

försiktighet i utövandet av de övningar vi haft.                  

Att inte ha fullständig förståelse för vad som gäller för att få gripa någon kan 

betyda att man i förlängningen får ett något besvärligare arbete framför sig i 

förundersökningen. Med detta vill sägas att genom att gripa en person öppnas 

många dörrar för vad som är möjligt att vidta för åtgärder med den misstänkte 

inom ramen för förundersökningen. Som exempel kan nämnas att en gripen får 

fängslas och de regler som gäller häktade, om inskränkningar i övrigt i den 

personliga rörelsefriheten och integriteten, kan tillämpas även på den som gripits 

(Lag om behandlingen av häktade och anhållna m.fl.; 1976:371). Skyldigheter 

gentemot den gripne träder naturligtvis också in, t ex så skall vi när vi griper en 

person, enligt RB 24:9, underrätta denne om det brott han/hon är misstänkt för 
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samt grunden för gripandet. Förundersökningen kan alltså säkerställas på ett annat 

sätt om det finns möjlighet att gripa istället för att t ex medtaga någon till förhör 

(RB 23:8). Därför är det naturligtvis viktigt att ha vetskap om när detta 

tvångsmedel kan och får användas så att den enskilde polisen inte blir osäker och 

väljer en annan form av frihetsberövande när ett gripande faktiskt är möjligt. 

I detta arbete kommer vi att bekanta oss med de paragrafer som leder oss in på 

rättigheterna att som polis gripa. Dessa är i huvudsak RB 24 kap. 1-3, 6, 7 1st §§. 

 

1.2           Syfte 

Vårt syfte med detta arbete är att fördjupa våra kunskaper i vilka möjligheter som 

finns för polisen att gripa en person.  

Vi vill även undersöka om det finns någon problematik med hur lagstiftningen 

skall följas i praktiken och om detta går att härleda från statistik inom området. 

Vår önskan med detta arbete är också slutligen att kunna bidra med någon typ av 

modell som på ett enkelt sätt förklarar vad som gäller inom lagstiftningen runt ett 

gripande så att det blir enklare för polisstuderande/poliser att lära sig/förstå när 

man får gripa. 

 

1.3            Frågeställningar 

I detta arbete har vi tänkt besvara följande frågeställningar; 

• När har polisen rätt att gripa utifrån den lagstiftning som finns? 

• Vilken problematik kan ses kring den praktiska tillämpningen av 

lagstiftningen, utifrån den statistik som finns på området?   

• Kan en modell beskriva lagstiftningen för att det ska bli enklare att förstå 

den? 
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1.4            Avgränsningar 

Vi har valt att begränsa arbetet till polismans gripande genom att inte gå in på 

envarsgripandet1.  

Vi kommer inte heller att behandla den form av gripande som kan ske på 

ungdomar under 15 år.2 

Det finns en möjlighet för polisen att gripa även då beslut om reseförbud eller 

anmälningsskyldighet fattats enligt 25 kap RB. Vi kommer inte att skriva något 

om detta. 

 
 

1.5            Tillvägagångssätt 

Vi har fördjupat oss genom att söka skriftlig information i form av förarbeten och 

litteratur i det aktuella ämnet. Vi har också varit i kontakt med åklagare och 

polismyndigheter för att få en större verklighetsförankring.  

Tillsammans har alla skriftliga källor i detta arbete utgjort ett underlag för den text 

vi producerat (se referenser). 

                                                
1 RB 24:7 2st 
2 LUL 35§ 



Polismans rätt att gripa 
Magdalena Westman 
Jennie Österman 

05-09-06 

 

 4 

2              TEORETISK BAKGRUND 

I den teoretiska bakgrunden kommer vi att försöka beskriva vad lagstiftaren har 

menat med de paragrafer som rör polisens rätt att gripa. Vi kommer också att 

förklara begreppen flyktfara, kollusionsfara, recidivfara och brådskande fall lite 

närmare. 

Eftersom reglerna om gripande anknyter till reglerna om anhållande som i sin 

tur anknyter till reglerna om häktning, skall ett beslut om att gripa någon i 

princip grundas på en bedömning av om det föreligger häktningsskäl. Därför 

kommer vi att gå in djupast på de paragrafer som beskriver häktningsgrunderna. 

Den grundläggande bestämmelsen som ger poliser rätten att gripa finns dock i 

RB 24:7 1st. 

Enligt de förarbeten vi läst är proportionalitetsprincipen genomgående i alla de 

paragrafer som vi behandlar i detta arbete. Den är dock endast lagfäst i RB 24:1 

3st. Där kommer vi att förklara den närmare. 

  

 
2.1              RB 24 kap 1§ 

” Den som på sannolika skäl är misstänkt för ett brott, för vilket är föreskrivet 

fängelse ett år eller däröver, får häktas, om det med hänsyn till brottets 

beskaffenhet, den misstänktes förhållande eller någon annan omständighet finns 

risk för att han: 

1. avviker eller på något annat sätt undandrar sig lagföring eller straff,  

2. genom att undanröja bevis eller på något annat sätt försvårar sakens 

utredning eller 

3. fortsätter sin brottsliga verksamhet. 

Är för brottet inte föreskrivet lindrigare straff än fängelse i två år, skall 

häktning ske, om det inte är uppenbart, att skäl till häktning saknas. 
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Häktning får ske endast om skälen för åtgärden uppväger det intrång eller men i 

övrigt som åtgärden innebär för den misstänkte eller för något annat 

motstående intresse. 

Kan det antas att den misstänkte kommer att dömas endast till böter, får 

häktning inte ske.” 3 

 

Enligt första stycket krävs det i princip att någon är på sannolika skäl misstänkt 

för ett brott med minst ett års fängelse i straffskalan för att han skall kunna 

häktas.  

Det finns olika nivåer för att ange en viss grad av sannolikhet för att någon gjort 

sig skyldig till brott. Den lägsta graden anses vara ”kan misstänkas”. Nästa grad 

är ”skäligen misstänkt”. ”Sannolika skäl” anses därefter innebära ett ännu 

starkare beviskrav. För åtal krävs sedan att ”tillräckliga skäl” finns medan det 

för fällande dom brukar anses nödvändigt att det skall vara ”ställt utom rimligt 

tvivel” att den tilltalade gjort sig skyldig till brottet. 

Att genom en fast regel säga vad som är att anse som ”sannolika skäl” för 

misstanke är i det närmaste omöjligt. Frågan måste bedömas efter de 

omständigheter som råder i varje särskilt fall.4 Det bör dock finnas en så stark 

misstanke att det vid en objektiv bedömning kommer att framstå att misstanken 

är fullt berättigad.  

Med minst ett års fängelse eller däröver menas att häktning bör kunna användas 

endast vid brott av mer allvarlig karaktär. Denna begränsning av möjligheterna 

att häkta utgår från straffskalan för brottet. Straffskalorna återspeglar 

lagstiftarens uppfattning om de olika brottens straffvärde och därmed också 

samhällets intresse och behov av skydd mot sådana brott.5 

                                                
3 Sveriges Rikes Lag 
4 SOU 1938:44, Förslag till rättegångsbalk 2 
5 Prop. 1986/87:112 
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I första stycket framgår även de tre särskilda häktningsgrunderna. Under 

punkten ett beskrivs fara för avvikande (flyktfara), under punkten två fara för 

försvårande av utredningen (kollusionsfara) och under den tredje punkten fara 

för fortsatt brottslig verksamhet (recidivfara). Risken skall i det enskilda fallet 

framstå som konkret. De särskilda häktningsgrunderna kommer i korthet 

närmare förklaras nedan. 

Enligt lagtexten skall, vid bedömningen av om någon av de särskilda 

häktningsgrunderna är uppfyllda, hänsyn tas till ”brottets beskaffenhet, den 

misstänktes förhållande eller annan omständighet”. Med detta förstås att det är 

viktigt att frågor om häktning bedöms på ett så allsidigt underlag som möjligt. 

 

2.1.1 Flyktfara 

Enligt lagtexten menas med avvikande att den misstänkte lämnar sin bostads- 

eller vistelseort så att hans inställande omöjliggörs eller försvåras. Uttrycket ”på 

annat sätt undandrar sig lagföring eller straff” beskriver åtgärder som den 

misstänkte kan vidta för att hålla sig undan i detta syfte utan att lämna orten, t ex 

hålla sig dold, anlägga förklädnad eller på annat sätt förändra sitt utseende. Att 

”gå under jorden” innefattas också av flyktfaran.  

Enligt en dom från tingsrätten i Skellefteå6 torde flyktfara även kunna betyda att 

det kan finnas risk för att den misstänkte avviker eller på annat sätt undandrar 

sig lagföring eller straff genom att lämna landet. Målet beskriver hur en 

kanadensisk medborgare som spelat ishockey i en svensk klubb på sannolika 

skäl var misstänkt för grovt rattfylleri. Denne häktades senare på det särskilda 

häktningsskälet flyktfara då han tänkte åka tillbaka till Kanada. 

 

 

 

                                                
6 Mål nr B 400-05, Skellefteå tingsrätt 
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2.1.2 Kollusionsfara 

Kollusionsfara föreligger om det finns risk att den misstänkte ”genom att 

undanröja bevis eller på något annat sätt försvårar sakens utredning”. Med 

detta menas framför allt att den misstänkte avlägsnar spår efter brottet, förstör 

eller gömmer föremål som åtkommits genom brottet eller som annars har 

betydelse för utredningen. I kollusionsfara ligger även att den misstänkte till 

men för utredningen påverkar någon som kan lämna upplysning i saken, t ex en 

medgärningsman eller ett vittne.  

 

2.1.3 Recidivfara 

Med recidivfara menas att det finns risk att den misstänkte fortsätter med sin 

brottsliga verksamhet. Detta förutsätter att det är fråga om en tidsmässigt inte 

alltför avlägsen risk för återfall. Det skall föreligga risk för att den misstänkte, 

om han släpps på fri fot, begår nya brott innan han hinner dömas för det första 

brottet.  

Återfallsrisken måste dessutom avse risk för nya brott av likartat, eller 

närbesläktat, slag som det aktuella brottet. Detta framgår vanligen genom 

slagning i MR och BR. Seriebrottslighet skall i och med detta kunna brytas.  

Det vanligaste är att åklagaren anhåller på recidivfara om det visar sig vid 

registerslagning att liknande brott har begåtts det senaste året, den misstänkte är 

nyligen frigiven eller har prövotid från fängelset. Om den misstänkte har en 

livsföring som kräver det kan en längre tillbakablick göras i registren, dock 

oftast inte längre än två år tillbaka.  

Även om den misstänkte inte finns med i MR eller BR sedan tidigare kan 

recidivfara också föreligga när brottets natur är sådant att det kan befaras att 

liknande brott kommer att begås om den misstänkte inte tas i förvar, t ex vid 

grov kvinnofridskränkning. Ett annat fall kan vara då en missbrukare är 
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misstänkt för förmögenhetsbrott och därigenom har ett leverne där det kan antas 

att nya brott kommer att begås för att detta missbruk skall kunna finansieras.7 

I andra stycket finns en särskild regel om häktning när det gäller de grövsta 

typerna av brott. Är straffminimum för brottet minst två år innebär detta att 

häktning skall ske om det inte är uppenbart att anledning till detta saknas.  

Till skillnad från vad som gäller enligt huvudregeln i paragrafens första stycke 

krävs alltså vid de grövsta brotten att det skall vara uppenbart att ingen av de 

särskilda häktningsgrunderna föreligger för att den misstänkte skall undgå 

häktning. 

Regeln grundar sig i första hand på det faktum att det nästan alltid finns 

anledning att räkna med risk för åtminstone flykt- eller kollusionsfara vid sådana 

brott. 

Det krävs även i detta fall att sannolika skäl för misstanke föreligger för att 

rätten skall kunna häkta.8 Polisen kan däremot åberopa detta stycke vid ett 

gripande även om personen bara är skäligen misstänkt. 

Tredje stycket tar direkt upp den s k proportionalitetsprincipen. Denna innebär 

att ett tvångsmedel får användas bara om skälen för åtgärden uppväger det 

intrång eller men i övrigt som åtgärden innebär för den misstänkte eller för 

något annat motstående intresse. Detta betyder att minsta möjliga tvång skall 

användas för att nå det avsedda syftet. 

Vid varje avgörande om anhållande eller häktning skall användas måste därför 

en avvägning göras mellan intresset av effektivitet i brottsbekämpningen och 

den skada som uppkommer för den som drabbas av tvångsmedlet. 

Föredragande departementschefen påpekar i prop. 1988/89:124 s.27 att det i 

varje enskilt fall måste ske en prövning av om tvångsmedlet över huvud taget 

                                                
7 Henning-Mäki, A-K 
8 SOU 1938:44, Förslag till rättegångsbalk 2 
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behöver tillgripas med hänsyn till omständigheterna och om syftet kan 

tillgodoses genom mindre ingripande åtgärd. 

I fjärde stycket tar man upp ett förbud mot häktning när det kan antas att den 

misstänkte kommer att dömas endast till böter. Förbudet gäller inte de fall som 

regleras i 2§.9 

 

2.2 RB 24 kap 2§ 

” Den som på sannolika skäl är misstänkt för brott får häktas oberoende av 

brottes beskaffenhet,  

1. om han är okänd och vägrar att uppge namn och hemvist eller om hans 

uppgift om detta kan antas vara osann, eller 

2. om han saknar hemvist inom riket och det finns risk för att han genom att 

bege sig från riket undandrar sig lagföring eller straff.” 

 

Paragrafen ger en möjlighet att häkta någon även vid brott där straffmaximum är 

mindre än fängelse i ett år.  

En grundförutsättning är liksom vid häktning enl. 1§ att det finns sannolika skäl 

för misstanke om brott för att rätten skall kunna häkta. För polisen innebär det 

även här att det räcker med skälig misstanke för att ett gripande skall kunna ske. 

Första punkten syftar till att framtvinga identitetsuppgifter medan den andra 

beskriver tillfällen där det är fråga om någon som saknar egen bostad i Sverige 

och risken finns att denne försvinner ur landet i syfte att slippa straff. Det senare 

kan t ex vara frågan då brott begås av utländska turister, sjömän eller affärsmän. 

Tänkbara brott i detta fall kan vara olika typer av smugglingsbrott, trafikbrott 

samt brott mot 10 kap, Utlänningslagen. 

                                                
9 P. Fitger, Särtryck ur Rättegångsbalken Kap 19-28, 36  
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I de två fall som punkterna beskriver finns det alltså klara indikationer på att den 

misstänkte verkligen avser att undandra sig att medverka i utredningen. 

Om häktningsmöjlighet enligt denna paragraf inte skulle finnas skulle det 

medföra att samhällets möjligheter att beivra lindrigare brott i dessa speciella 

situationer i praktiken skulle upphöra. 

Även om häktningsmöjligheten finns vid lindrigare brott är det ytterst sällan 

som någon anhålls eller häktas enligt punkten ett i paragrafen. Istället kan den 

ses som en ”påtryckning” för att få till stånd en identifiering och det behöver i 

de flesta fall därför inte bli fråga om något anhållande. 

 

2.3              RB 24 kap 3§ 

”Även den som endast är skäligen misstänkt för brott får, med den begränsning 

som följer av 19§, häktas, om 

1. förutsättningarna för häktning i övrigt är uppfyllda enligt vad som sägs i 1§ 

första, tredje och fjärde styckena eller 2§ och  

2. det är av synnerlig vikt att han tas i förvar i avvaktan på ytterligare 

utredning om brottet.” 

 

I paragrafen finns bestämmelse som tillåter häktning även vid en lägre 

misstankegrad än sannolika skäl, s k utredningshäktning.  

Det som dock nämns om begränsningen utifrån 19§ innebär att en omprövning 

av häktningsfrågan måste ske inom en vecka. Detta vill säga att om rätten häktar 

utifrån denna paragraf har åklagaren en vecka på sig att höja misstankegraden 

till sannolika skäl för att få den misstänkte omhäktad. Om sannolika skäl inte 

föreligger efter denna tidsfrist måste personen i fråga friges.  
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Vidare skall de förutsättningar som anges för häktning i första punkten 

föreligga. Presumtionen enligt 1 § 2st för häktning vid mycket svåra brott gäller 

alltså inte vid häktning vid enbart skälig misstanke.10  

Gällande ”synnerlig vikt”, punkten 2, säger departementschefen att avgörande 

för frågan om synnerlig vikt föreligger beror på om det finns grundad anledning 

att anta att förundersökningen inom en kortare tid kommer att kunna drivas så 

långt att man uppnår ökad klarhet i fråga om misstankegraden. 

 

2.4 RB 24 kap 6§ 

”Om det finns skäl att häkta någon, får han anhållas i avvaktan på rättens 

prövning av häktningsfrågan. 

Finns inte fulla skäl till häktning men är den misstänkte skäligen misstänkt för 

brottet, får han anhållas, om det är av synnerlig vikt att han tas i förvar i 

avvaktan på ytterligare utredning. 

Beslut om anhållande meddelas av åklagaren. I anhållningsbeslutet skall anges 

det brott som misstanken avser och grunden för anhållandet.” 

 

Normalt fattas ett anhållningsbeslut efter det att den misstänkte har gripits eller 

på någon annan grund befinner sig hos polisen. Om det finns förutsättningar kan 

också ett anhållningsbeslut meddelas i den misstänktes frånvaro. Kravet för att 

anhålla en misstänkt är att det finns skäl att häkta honom (se kommentarerna 

ovan). 

Åklagaren har enligt andra stycket rätt att göra ett s k utredningsanhållande, 

förutsatt att den misstänkte är skäligen misstänkt. Att det inte finns fulla skäl till 

häktning innebär att både kravet på sannolika skäl till misstanke och de 

beviskrav som ställts upp beträffande de särskilda häktningsgrunderna har fått 

dispens. Att det är av synnerlig vikt att vederbörande tas i förvar i avvaktan på 

                                                
10 P. Fitger, Särtryck ur rättegångsbalken Kap 19-28, 36  
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ytterligare utredning, betyder att åklagaren under anhållningstiden kan förväntas 

få fram skäl för häktning till häktningsförhandlingen. Detta kan gälla antingen 

utredning angående brottet eller angående de särskilda 

häktningsförutsättningarna. Regeln om anhållande är fakultativ vilket innebär att 

åklagaren har rätt men inte skyldighet att anhålla den misstänkte. 

Är dessa förutsättningar uppfyllda får den misstänkte anhållas och detta beslut 

fattas av åklagaren. Vidare kommenteras ej stycke tre. 

 

2.5 RB 24 kap 7§ 1st  

”Om det finns skäl att anhålla någon, får en polisman i brådskande fall gripa 

honom även utan anhållningsbeslut. 

……………………” 

 

Gripande är ett självständigt tvångsmedel, som är provisoriskt i förhållande till 

anhållande på samma sätt som det senare är provisoriskt i förhållande till 

häktning. För att använda sig av ett gripande krävs därför i princip att det 

föreligger häktningsskäl. En polisman får dock gripa en person om denne är 

minst skäligen misstänkt utifrån vad som sägs i RB 24:6 2st.  

Av första stycket kan utläsas att en polisman får besluta om och verkställa ett 

gripande, när ett anhållningsbeslut inte kan avvaktas. Indirekt betyder detta att 

en polisman också har befogenhet att gripa någon för att verkställa ett, av 

åklagaren, meddelat beslut om anhållan i frånvaro. Även om ingen bestämmelse 

tagits upp i kapitel 24 RB har en polisman naturligtvis också befogenhet att 

gripa en person för att verkställa ett meddelat beslut om häktning.11 

Gripande kan också förekomma som ett s k skrivbordsgripande. Det betyder att 

ett beslut om gripande fattas av förhörsledaren under utredningen genom att en 

                                                
11 Prop 1983/84:111 s. 158 
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person som redan finns på polisstationen, t ex för att förhöras, förklaras gripen 

grundat på de uppgifter som framkommit. Detta borde dock inte kunna ske så 

länge det finns möjlighet att nå en åklagare som då istället kan besluta om ett 

anhållande. 

Om misstanken avser förseelser som endast kan leda till böter bör huvudregeln 

emellertid enligt JO vara att gripande inte skall förekomma. 

   

2.5.1 Brådskande fall 

Någon definition i lagen finns inte. En förutsättning är dock att det ska vara så 

bråttom att ändamålet med en åtgärd går förlorad om man väntar med att företa 

åtgärden. Det är omständigheterna i det särskilda fallet som skall ligga till grund 

för om det är brådskande fall eller inte. 

En grundprincip är att brådskande fall inte kan åberopas om det är möjligt att nå 

en behörig förundersökningsledare för ett beslut om användande av 

tvångsåtgärder. Med den kommunikationsteknik som finns idag borde detta inte 

vara några problem. Svårigheten ligger i om möjlighet till telefonkontakt saknas 

eller om det på grund av ”radioskugga” inte går att få kontakt med en 

beslutsfattare. Även det fallet att det inte finns tid för polismannen att redogöra 

för ärendet så grundligt att åklagaren kan sätta sig in i det och därmed fatta ett 

beslut anses vara brådskande. Det betyder i detta fall att det är brådskande 

oavsett om det finns tekniska möjligheter att ta kontakt med åklagare eller inte.  

Brådskande fall kan det vara när: 

• det handlar om en akut situation som ej är förutsägbar, 

• omedelbara åtgärder skall vara påkallade/nödvändiga, 

• ett behörigt beslut inte kan avvaktas utan fara. 
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Om dessa förutsättningar föreligger samtidigt får polismannen vid sitt 

ingripande ett ur rättssäkerhetssynpunkt godtagbart och väl motiverat underlag 

för sitt beslut om brådskande.12 

Som exempel på brådskande fall kan nämnas narkotikabrottslighet där risken är 

stor att bevismöjligheterna förstörs om de misstänkta får tid till det. Även fall 

där man kan befara att den misstänkte avviker om han inte grips innefattas. 

Att gränsen för när det är brådskande fall eller inte är svår att dra kan ses i ett 

JO-beslut13 som beskriver hur två polismän grep en person skäligen misstänkt 

för grov kvinnofridskränkning. Polismännen bedömde situationen som 

brådskande och kontaktade därför inte åklagaren för att få ett anhållningsbeslut. 

Gripandet ägde dock inte rum förrän efter ca 45 minuter. Detta ansåg inte JO 

vara brådskande fall. 

 

 

                                                
12 F. Johansson, Allmän polislära, 2004 
13 JO-beslut, Diarienummer: 2318-2002 
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3  RESULTAT 

 

Vi har genom att göra detta arbete kommit fram till att det finns många 

möjligheter för polisen att gripa en misstänkt. Dock bör en prövning ske i varje 

enskilt fall och proportionalitetsprincipen skall alltid beaktas. De studier vi gjort 

har resulterat i att vi har fått en större förståelse för vad lagstiftaren har menat med 

paragraferna. 

Vi har försökt att illustrera hur lagrummen enkelt kan förstås genom modellen 

under 4.1. Detta gäller polismannens egna beslut att gripa. 

Utifrån den information vi hittills inhämtat från olika polismyndigheter har vi 

förstått att någon direkt statistik över antalet gripanden inte verkar finnas att få tag 

på. Detta innebär att vi inte kunnat se den koppling som vi önskat mellan statistik 

och eventuell problematik med den praktiska tillämpningen av lagstiftningen.  

Enligt Annika Renström, polismyndigheten Västerbottens län, beror avsaknaden 

av statistik inom området på flera faktorer. Bland annat tror hon att det kan bero 

på att polisens register fortfarande är något bristfälliga och att viss lagstiftning 

inom sekretessen gör det krångligt.  

Vi har ändå försökt söka svar på om det verkar finnas någon problematik14 med 

tvångsmedlet gripande ute på polismyndigheterna. I detta syfte har vi därför varit i 

kontakt med vakthavande befäl på flera polismyndigheter. Resultatet utifrån dessa 

kontakter är att det verkar vara ytterst sällan som problem kring 

gripandesituationer förekommer. De menar att eftersom det är försvinnande få 

gånger som patruller kommer in till polisstationen med felaktiga gripandebeslut 

kan ingen problematik ses i detta hänseende.  

 

 

                                                
14 Med problematik menar vi att kunskapen om när en polisman har rätt att gripa är så bristfälliga att det leder till 
felaktig tvångsmedelsanvändning. 
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4  DISKUSSION 
 

Grunden för en polisman att få gripa överhuvudtaget finns lagstadgad i RB 24:7 

1st. Utifrån denna paragraf måste sedan beaktas de grunder som finns för 

anhållande och således häktning för att ett gripande i realiteten skall kunna ske. 

Även om det är ett brådskande fall innebär detta ändå i princip att skälen för 

häktning måste ligga till grund för polismannens beslut. 

Under arbetets gång har vi förstått att ett gripande av en person inte bara innebär 

möjligheter för rättsapparaten att ta i förvar osv. Det innebär också ett ingrepp i 

den enskildes integritet och en hel del skyldigheter från polisens sida. Vi har insett 

vikten av att en prövning utifrån lagen måste ske i varje enskilt fall, där inte bara 

omständigheter som talar för häktning utan också sådana som talar emot måste 

beaktas. Detta betyder att vi inom rättsväsendet skall behandla den misstänkte 

som oskyldig till dess att domen fallit. Det är viktigt att komma ihåg att den 

misstänkte i alla lägen skall behandlas med respekt, vad än det är han gjort. 

Som vi tidigare nämnt i arbetet är proportionalitetsprincipen numera lagfäst i 

rättegångsbalken. Departementschefen skrev i prop. 1988/89:124 att det är en 

fördel om principen för tvångsmedelsanvändningen kommer till klart uttryck i 

lagstiftningen. Vi anser liksom departementschefen att det är viktigt att denna 

regel finns med eftersom de som ska använda sig av tvångsmedelsbestämmelserna 

får en mer riktad uppmärksamhet på just denna fråga. Eftersom polisen har 

”makten” att gripa, då förutsättningar finns, ser vi det som helt oacceptabelt om 

den skulle missbrukas. Är det så att en tvångsåtgärd som polisen vidtar skulle 

innebära mer skada i förhållande mot vad som står att vinna bör en prövning alltså 

kunna leda till att man avstår från att använda tvångsmedlet. Gränsen mellan om 

man ska gripa eller inte är hårfin och om poliser börjar förbise den viktiga 

prövningen i det enskilda fallet och proportionalitetsprincipen kan detta resultera i 

att rättssäkerheten sätts på spel. Om ett gripande skett och polismannen efter det 

inser att tvångsåtgärden var felaktig finns möjligheten för denne att häva sitt eget 

beslut enligt RB 24:8. 
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Däremot inte sagt att polisen skall undvika att gripa en misstänkt om möjligheten 

till det verkligen finns. Att en person grips ger ju polisen och åklagaren ett 

försprång både när det gäller tid, resursanvändning och vidare utredning av 

brottet. 

Som vi nämnt i bakgrunden i detta arbete har vi genom att läsa JO-fall förstått att 

viss problematik föreligger. Kontakten med polismyndigheterna har dock fått oss 

att se detta även från en annan aspekt.  

De fall som tas upp för granskning av JO är många gånger av ganska speciell 

karaktär. Ofta handlar det inte om att det är polismännen som griper som tagit fel 

beslut i sig utan att det är andra omständigheter runt omkring hanterandet av 

situationen som är diskutabel. Vi tror också att det är av stor betydelse att förstå 

att polismännen som utsätts för dessa situationer ofta uppfattar dem som 

brådskande eller så pass uppenbara att ett gripande kunnat ske. JO däremot har en 

mycket större möjlighet till att analysera hela förloppet och därför bättre se vad 

som istället kunnat göras. Vi har också sett fall där JO från början kritiserat 

polisernas agerande men efter diskussion med polismännen kommit fram till att 

deras gripande varit riktigt. Detta tycker vi visar hur gripandesituationer kan te sig 

annorlunda beroende på om man befinner sig i situationen eller ser den utifrån. 

Detta anser vi vara viktigt att beakta då man läser JO-fallen. 
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4.1 Förslag till modell 

 

 

Om brådskande fall råder och någon är minst skäligen misstänkt 

GRIP ALLTID 
 

för brott med minst 2 års fängelse i straffskalan, 
om det inte är uppenbart att skäl till häktning saknas 

GRIP 
 

för brott med minst 1 års fängelse i straffskalan och 
någon av 

 
- Flyktfara 
- Kollusionsfara 
- Recidivfara         föreligger  

 

GRIP INTE 
 
för brott med böter och upp till 6 månaders fängelse 

i straffskalan, om inte 
 

• den misstänkte är okänd och vägrar uppge id 
eller kan antas lämna falsk sådan 

• den misstänkte saknar hemvist inom riket och 
det finns risk för flykt 
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