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 Abstract 
 

         
Några av de straffprocessuella tvångsmedel som används mest inom polisen är 

husrannsakan, kroppsbesiktning och kroppsvisitation. I Sverige är skyddet av den 

personliga integriteten reglerad i grundlagen, varje medborgare är således skyddad 

mot påtvingade ingrepp som till exempel kroppsbesiktning och kroppsvisitation. 

Inskränkningar i detta grundlagsskydd får endast ske om stöd för ingreppet finns i 

lag. Den lag som reglerar detta är Rättegångsbalken och där står vilka kriterier 

som måste vara uppfyllda för att tvångsmedlen ska få användas. Vad händer om 

man istället för de krav som rättegångsbalken ställer upp använder sig av den 

enskildes samtycke för att utföra till exempel en husrannsakan? Blir det då inte ett 

påtvingat ingrepp och därmed godtagbart att genomföra trots avsaknad av 

lagstöd? Rättsläget är mycket oklart vilket vållat stor osäkerhet då varken JO, 

propositioner eller andra utredningar kan ge ett tillfredsställande och entydigt svar 

på frågan. En annan fråga som diskuterats är huruvida ett lämnat samtycke är ett 

verkligt samtycke eller om det lämnats efter medvetna eller omedvetna 

påtryckningar av till exempel polis. Det mest anmärkningsvärda vi kommit fram 

till i detta arbete är att samtyckets betydelse vid tvångsmedelsanvändning är så 

sparsamt reglerad i lagen, endast på ett ställe står det uttryckligen, nämligen i 

Rättegångsbalken 28:1 – reell husrannsakan.  
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1 Inledning 

Vi har i vårt arbete valt att skriva om samtyckets betydelse vid användning av 

tvångsmedel. Varje medborgare i Sverige är gentemot det allmänna skyddad 

mot påtvingat kroppsligt ingrepp som till exempel kroppsvisitation, 

husrannsakan och liknande intrång enligt grundlagen. Polisen använder sig av 

tvångsmedel dagligen och därför är det viktigt att dessa utförs med stöd av lag 

och att varje medborgares integritet skyddas. En fråga som ständigt debatteras 

är samtyckets betydelse vid användning av tvångsmedel inte minst med tanke 

på alla ”frivilliga” DNA-prov som tas vid brottsutredningar idag med den nya 

teknikens hjälp.  

 

1.1 Syfte/frågeställning 

Syftet med detta arbete är att utreda samtyckets betydelse vid användning av 

tvångsmedel. Vi har frågat oss om samtycke kan åberopas istället för de krav 

som rättegångsbalken ställer upp för att kunna använda tvångsmedel, samt om 

det finns någon skillnad mellan de olika tvångsmedlen vad gäller samtyckets 

betydelse. 

1.2  Avgränsningar 

Vi har valt att begränsa oss till de tvångsmedel där vi anser att samtycke kan ha 

praktisk betydelse vid tillämpningen, nämligen reell husrannsakan, 

kroppsvisitation och kroppsbesiktning. Det har skrivits mycket om 

husrannsakan och kroppsbesiktning men väldigt lite om kroppsvisitation. Vi 

trots detta valt att ta med kroppsvisitation då detta institut är närbesläktat med 

kroppsbesiktning 

1.3 Tillvägagångssätt 

Vi har valt att göra en juridisk studie utifrån begreppet kroppsvisitation genom 

att studera lagtext, litteratur, rättsfall, JO-utlåtanden och propositioner För att 
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göra innehållet i arbetet lättöverskådligt har bara skrivit vilken paragraf det 

handlar om och inte använda oss av fotnoter när vi hänvisar till lagtext. 
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2 Definitioner 

För att det skall bli lättare att förstå innehållet i vår analys kommer vi här 

definiera några begrepp utifrån rättegångsbalken som är centrala för vårt arbete. 

 

2.1     Kroppsvisitation 

 Enligt RB 28:11 st3 avses med en kroppsvisitation 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 gäller även när begreppet förekommer i 

annan lagstiftning än RB1. Exempel på kroppsvisitation kan vara när en 

polisman söker igenom en misstänkt persons kläder för att söka efter föremål 

som kan tas i beslag. 

2.2 Kroppsbesiktning 

Enligt RB 28:12 st2 avses med en kroppsbesiktning en undersökning av 

människokroppens yttre och inre samt tagande av prov från människokroppen 

och undersökning av sådana prov. Som exempel på inre undersökning kan 

nämnas prov på kroppsprodukter till exempel blod och urin. En yttre 

undersökning kan till exempel vara att en polisman tar av en misstänkt persons 

handskar för att se på händerna eller tar av personen tröjan för att söka efter 

tatueringar2. 

2.3 Husrannsakan 

Enligt RB 28:1 görs husrannsakan för att söka efter föremål som är 

underkastade beslag eller för att utröna omständigheter som kan få betydelse för 

utredningen av brott. Husrannsakan får företas i hus, rum eller slutet 

förvaringsställe till exempel en bil3 

                                                
1 Proposition 1993/94:24 
2 Fitger Särtryck ur rättegångsbalken s. 28:26 
3 Fitger Särtryck ur rättegångsbalken s. 28:5 
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3  Rättsläge/Bakgrund 

 

3.1 Grundlagsskyddet 

Regeringsformen 2:6 – ”Varje medborgare är gentemot det allmänna skyddad 

mot påtvingat kroppsligt ingrepp även i andra fall än som avses i 4 och 5 §§. 

Han är därjämte skyddad mot kroppsvisitation, husrannsakan och liknande 

intrång samt mot undersökning av brev eller av annan förtrolig försändelse och 

mot hemlig avlyssning eller upptagning av telefonsamtal eller annat förtroligt 

meddelande”. 

Som nämnt ovan är skyddet av den personliga integriteten gentemot det 

allmänna mycket starkt i Sverige och är således reglerad i grundlagen. Att det 

endast gäller gentemot det allmänna innebär alltså att skyddet inte gäller mellan 

enskilda individer. Som exempel kan nämnas att en entrévärd som representerar 

arrangören av en tillställning kan visitera en besökare med stöd av avtalslagen 

helt utan misstanke om brott. Detta då entrévärden inte representerar det 

allmänna utan detta förfarande blir att anse som ett civilrättsligt avtal. Den som 

vägrar underkasta sig en sådan visitation kan inte tvingas till detta, men han får 

då inte komma in på tillställningen. En polis eller ordningsvakt kan inte visitera 

en besökare och hänvisa till ett avtal mellan arrangören och besökaren då de 

representerar det allmänna4.  

Enligt RF 1:1 utövas den offentliga makten under lagarna. Detta innebär att det 

inte får göra några inskränkningar i medborgarnas frihet utan lagstöd5. Stöd för 

inskränkning av skyddet mot kroppsvisitationer finns i RF 2:12. Där det står att 

de fri- och rättigheter som avses i RF 2:6 får begränsas genom lag och för att 

tillgodose ändamål som är godtagbara i ett demokratiskt samhälle och 

begränsningarna får aldrig gå utöver vad som är nödvändigt.  

                                                
4 Westerlund, Ordningsstörande brott s.19 
5 Ibid s. 14 
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3.2 Rättegångsbalken 

En av de lagar som inskränker medborgarnas grundlagsskydd är 

Rättegångsbalken och där tas bland annat husrannsakan, kroppsvisitation och 

kroppsbesiktning upp och vilka förutsättningar som krävs för att respektive 

tvångsmedel ska kunna tillämpas. 

I RB 28:1 behandlas den så kallade reella husrannsakan. Om det finns 

anledning anta att brott som kan ge fängelse har begåtts får man enligt denna 

paragraf företa husrannsakan för att söka efter föremål som ska tas i beslag eller 

för att utreda brottet. Om husrannsakan ska utföras hos annan än den som är 

skäligen misstänkt för brottet krävs att brottet begåtts där, att den misstänkte 

gripits där eller annan synnerlig anledning förekommer att föremålet som 

eftersöks ska finnas där. 

I RB 28:1 st3 står uttryckligen att samtycke aldrig får åberopas hos den 

misstänkte som skäl till åtgärden, om den berörde inte själv begär detta.  

”Ej må för husrannsakan hos den misstänkte i något fall åberopas hans 

samtycke, med mindre han själv begärt åtgärden” 

Här är det enda ställe i RB som samtycke regleras i lagtexten. Skillnaden 

mellan samtycke och begäran ligger i att den berörde själv förklarar sig vilja ha 

åtgärden utförd det vill säga själv framställer en begäran och inte bara 

samtycker. Begäran ska framställas till någon som är behörig att besluta i 

frågan. Här är det inget krav på att den misstänkte är skäligen misstänkt utan 

det räcker att misstanke finns6.    

I RB 28:2 regleras den så kallade personella husrannsakan. Här är syftet att leta 

efter personer som ska gripas, anhållas eller häktas. Men även för att leta efter 

personer som ska underkastas kroppsbesiktning eller kroppsvisitation får man 

göra husrannsakan enligt denna paragraf.  

                                                
6 Fitger s.28:8a - 28:9 
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För att inskränka en medborgares rätt att inte underkasta sig kroppsvisitation 

måste rekvisiten i RB 28:11 vara uppfyllda. En förutsättning är att det 

förkommer anledning anta att ett brott som kan ge fängelse har begåtts. Om så 

är fallet får den som är skäligen misstänkt för brottet kroppsvisiteras för att leta 

efter föremål som kan tas i beslag, eller för att leta efter annat som kan ha 

betydelse för utredningen av brottet. Om visitationen däremot ska utföras på 

någon som inte är skäligen misstänkt för brottet krävs att det finns synnerligen 

anledning anta att det vid visitationen kommer att anträffas föremål som kan tas 

i beslag eller att det har betydelse för utredningen av brottet7.  

I RB 28:12 tas kroppsbesiktning upp, en förutsättning för att kroppsbesiktiga 

någon är att vederbörande skäligen kan misstänkas för ett brott där fängelse kan 

följa. Syftet med kroppsbesiktning är att utröna omständigheter kring ett brott. 

RB 28:12 a och RB 28:12 b tillkom nyligen (2006-01-01) för att göra det 

möjligt att ta DNA - prov på andra än skäligen misstänkta, vilket inte var 

möjligt innan ändringen eftersom kroppsbesiktning då bara kunde göras på 

skäligen misstänkta personer. Själva provtagningen kan normalt inte anses 

innebära någon större integritetskränkning för den enskilde, i synnerhet inte om 

DNA-provet alltid tas genom salivprov. Den DNA-profil som fås fram genom 

den kriminaltekniska analysen av DNA-provet ger inte annan information om 

den undersökte än hans eller hennes identitet. Mot den bakgrunden får tagandet 

av DNA-prov på personer som inte är skäligen misstänkta för brott anses stå i 

rimlig proportion till vad som står att vinna med åtgärden8. 

De två paragrafer som behandlar vem som beslutar om kroppsvisitation, 

kroppsbesiktning och husrannsakan är RB 28:4 och RB 28:13. Där står att 

undersökningsledaren, åklagaren eller rätten får besluta om något av 

tvångsmedlen får företas. Vid fara i dröjsmål beslutar den enskilde 

polismannen. Fara i dröjsmål innebär att beslut från behörig 

förundersökningsledare inte kan avvaktas då detta kan äventyra en eventuell 
                                                
7 Fitger s 28:22d 
8 Prop 2005/06: 29 s24 
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brottsutredning. Som exempel kan nämnas tillfällen då det finns risk att den 

misstänkte kan förstöra bevis.  

I RB 28:3 a behandlas så kallade proportionalitetsprincipen för husrannsakan. 

Den innebär att det intrång som den enskilde utsätts för skall stå i rimlig 

proportion till vad som uppnås med åtgärden. Enligt RB 28:13 ska detta gälla 

även för kroppsvisitation och kroppsbesiktning.  

3.3 Samtycke enligt Rättegångsbalken 

Det är således endast i RB 28:1 husrannsakan som samtycke regleras 

uttryckligen och då gäller det misstänkta personer. Detta gör att det är väldigt 

oklart vad som gäller för misstänkta personer som inte kommit upp till skäligen 

misstänkta då det gäller de andra instituten kroppsbesiktning och 

kroppsvisitation. Det är även oklart vad som gäller avseende 

tvångsmedelsanvändning på personer som ej är misstänkta för brott.  
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4  Analys 

Som vi diskuterat tidigare är varje medborgare skyddad mot påtvingat 

kroppsligt ingrepp (RF 2:6) detta väcker frågan om det räknas som påtvingat 

ingrepp om någon samtycker till tvångsmedlet. Med andra ord kan samtycke 

avtala bort rätten till skydd enligt grundlagen och de krav som RB ställer upp 

för att tvångsmedel ska få användas? Enligt doktrinen framförs åsikten att det ej 

blir påtvingat då den berörde gett sitt samtycke, därmed blir det inget 

tvångsmedel och hela ingreppet bygger på frivillighet9. Men då uppkommer 

frågan om ett lämnat samtycke verkligen är ett frivilligt och äkta samtycke. Den 

berörda kan då lätt få uppfattningen att han är ”tvingad” att ge samtycke då en 

vägran kan ge sken av att han har något att dölja. Rättsläget på detta område 

kan knappast anses som klart och delade meningar råder angående samtyckets 

betydelse vid användning av tvångsmedel.  

4.1 JO:s åsikter om samtycke vid tvångsmedel 

4.1.1 Kroppsbesiktning 

Vi kommer här att behandla ett JO – ärende som tar upp samtyckets betydelse 

vid tagande av DNA – prov på personer som ej var skäligen misstänkta.  

Fallet i korthet 

Vid en mordutredning i Örebro hade DNA från gärningsmannen säkrats. 

Chefsåklagaren upplyste polisen om att de kunde erbjuda de berörda som inte 

var skäligen misstänkta för brott att frivilligt lämna salivprov. Det skulle 

framhållas att provet var fullständigt frivilligt och att inget påtryckningsmedel 

fick användas och att ett avböjande inte skulle vara till den hördes nackdel. En 

person hade vid ett mycket ingående vittnesförhör tillfrågats av polisen om han 

frivilligt ville lämna salivprov i mordutredningen. I den pressade situationen 

såg personen ingen annan utväg än att lämna ett salivprov. Personen ansåg att 

detta inte var ett frivilligt lämnat prov och anmälde ärendet till JO. 

                                                
9 Westerlund, Straffprocessuella tvångsmedel s. 16 
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Chefsåklagarens syn på ärendet 

Chefsåklagaren som var förundersökningsledare i fallet grundar sina 

rekommendationer avseende frivilliga salivprov på det faktum att i RB 28:1 

regleras husrannsakan. I sista stycket anges, till skillnad för hur reglerna om 

kroppsbesiktning beskrivits, att man inte får åberopa den misstänktes samtycke 

till husrannsakan. Det krävs att han begär åtgärden. Inget sägs om den som inte 

är misstänkt för brott. Lagstiftaren har uppenbarligen avsett att göra en skillnad 

här. Den misstänktes samtycke borde på motsvarande sätt kunna ha betydelse 

vid kroppsbesiktning. Enligt hans uppfattning var frågan om DNA – prov i 

aktuellt hänseende inte reglerat. Hans ställningstagande var att det var möjligt 

för förhörspersoner att lämna frivilliga salivprov. Chefsåklagarens besked till 

spaningsledaren var: 

att salivprov inte fick avse personer som var på sannolika skäl misstänkta,  

att det skulle vara fråga om helt frivilliga prov, 

att förhörspersonen skulle upplysas om detta, 

att förhörspersonen också skulle upplysas om att för det fall denne avböjde 

detta inte skulle anföras till dennes nackdel, 

att det på inga villkor fick användas någon form av utpressning så att 

förhörspersonen kände sig tvingad, 

att provtagningen skulle avse saliv och ske genom spottning i engångsmugg 

eller genom upptagning på bomullstops, 

att förhörspersonen själv utförde provtagningen under övervakning av 

förhörsledaren, 

att den skulle ske på avskild plats, samt  
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att förhörspersonen skulle underrättas om att provet endast skulle jämföras med 

spår i detta ärende och sedan kastas. 

Provet skulle ses mer som en möjlighet för den enskilde än en begäran från 

polisen. Instruktionen från spaningsledningen till utredarna var vidare att om 

frivilligt salivprov lämnades skulle förhören kunna hållas ganska korta För det 

fall förhörspersonen hade ett lättkontrollerbart alibi skulle salivprov inte 

lämnas. 

JO:s syn på fallet 

I detta fall är frågan om att på frivillig grund kroppsbesiktiga personer som kan 

betraktas som möjliga gärningsmän men som inte kommer upp till skälig 

misstanke. En tvångsmässig kroppsbesiktning på dessa personer är att betrakta 

som en icke tillåten kroppsbesiktning. Frågan blir då om förfarandet att ta ett 

salivprov på dessa personer med deras samtycke utgör ett otillåtet kringgående 

av det skydd mot påtvingat kroppsligt ingrepp som grundlagen ger och 

rättegångsbalkens bestämmelser om kroppsbesiktning som ett straffprocessuellt 

tvångsmedel. Det föreligger således en påtaglig risk för att frivilligheten i en 

situation av det här diskuterade slaget blir mer eller mindre illusorisk. Det bör 

särskilt framhållas att det är svårt för den befattningshavare som verkställer 

åtgärden att avgöra om samtycket verkligen lämnas fullt frivilligt och att det är 

än svårare för en utomstående granskare att i efterhand bedöma om medverkan 

var resultatet av otillbörliga påtryckningar eller ej. Man kan inte heller utan 

vidare avvisa en på allmänna rättssäkerhetsöverväganden grundad tolkning av 

rättegångsbalkens bestämmelse om kroppsbesiktning som innebär att åtgärder av 

det slag som avses där aldrig får riktas mot misstänkta personer i andra fall än 

när graden skälig misstanke har uppnåtts. JO ifrågasätter förfarandet vid DNA – 

provtagningen men framhåller att rättsläget är oklart och han framför därför 

ingen kritik mot chefsåklagaren. JO tycker vidare att den oklarhet som råder 

gällande den rättsliga betydelsen av att någon som är misstänkt men inte är 

skäligen misstänkt lämnar samtycke till en sådan åtgärd som kroppsbesiktning 
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är ytterst otillfredsställande. Han framhåller också det faktum som 

chefsåklagaren uppgett, nämligen att det sedan 1966 bedrivits flera 

mordutredningar i Sverige där frivilliga DNA – prov tagits i stor omfattning10. 

4.1.2 Husrannsakan 

Vid reell husrannsakan finns särskilt stadgat att samtycke aldrig får åberopas av 

den misstänkte, om han inte själv begärt åtgärden, som stöd för att utföra en 

husrannsakan. Detta har tolkats e contrario som att det skulle vara godtagbart 

att åberopa samtycke för husrannsakan hos annan än den misstänkte. Men JO 

anser att grundlagsskyddet skulle urholkas om den enskilde själv kan bestämma 

när han ska skyddas och när han inte ska det. Således kan den enskildes 

samtycke i princip inte åberopas till stöd för intrång på det grundlagsskyddade 

området, om detta inte har stöd i lag. Även om samtycke till reell husrannsakan 

skulle godtas kan inte samtycket ta bort kravet på att rekvisiten för 

husrannsakan ska uppfyllas, till exempel måste misstanke om brott som kan ge 

fängelse finnas. JO resonerar vidare att om man erhållit samtycke från den 

misstänkte och sedan utför husrannsakan går man fri från ansvar för 

hemfridsbrott eftersom inträngandet i bostaden inte blir olovligt, dock kan 

tjänstefel bli aktuellt.  

Sammanfattningsvis anser JO att det är inte är helt klart vad som gäller 

samtyckets betydelse vid reell husrannsakan det vill säga om den myndighet 

som beslutar om husrannsakan vid samtycke helt kan bortse från de lagstadgade 

krav som RB ställt upp för husrannsakan. Han anser dock att samtycke aldrig 

kan göra en åtgärd som saknar stöd i lagtexten rättsenlig när det gäller personell 

husrannsakan11.  

 

 

                                                
10 JO 2003/04 s72 f 
11 JO 1991/92:1 s114 f 
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4.2 Samtyckets betydelse enligt förarbeten och SOU 

I rättegångsbalken regleras inte generellt frågan, om samtycke från den som 

skall undersökas innebär att undersökningen får genomföras. Annorlunda 

uttryckt är det frågan om huruvida samtycke kan ersätta de förutsättningar som 

ges i rättegångsbalken för tvångsmedelsanvändningen. Med visst fog kan man i 

sådant fall påstå att det överhuvudtaget inte är fråga om någon 

tvångsmedelsanvändning, eftersom tvångsmomentet saknas. Grundlagsskyddet 

avser ju också enbart påtvingade ingrepp. Så snart ingreppet inte är påtvingat, 

eller med andra ord frivilligt, är det inte fråga om någon inskränkning i det 

grundlagsenliga skyddet. Den allmänna uppfattningen är också att samtycke 

innebär att en åtgärd, som utan samtycke vore grundlagsstridig, får 

genomföras12. Regeringen tyckte vidare i denna proposition att frågor om 

samtycke var komplicerade och mångfacetterade och att denna fråga inte föll 

inom ramen för det aktuella lagstiftningsområdet, därför behandlades inte 

frågan närmare.  

En mer tveksam inställning till samtyckets betydelse kommer fram i en av 

statens offentliga utredningar. Utredningen trycker på att det är mycket svårt att 

avgöra om ett samtycke verkligen är frivilligt lämnat. De säger att det mycket 

sällan som ett samtycke verkligen lämnas frivilligt då den enskilde kan känna 

sig tvungen att lämna samtycke när en myndighetsperson ställer frågan. Det är 

mycket svårt att i efterhand kontrollera om det varit ett frivilligt samtycke eller 

ej. Enligt utredningens mening skulle det strida mot tanken bakom skyddet för 

de mänskliga fri och rättigheterna att acceptera samtycke från den enskilde för 

att ta bort rätten till skydd mot husrannsakan och kroppsvisitation. En 

utgångspunkt för den svenska lagstiftningen bör vara att ett intrång i det som 

europakonventionen och regeringsformen skyddar endast får företas med stöd 

av lag oavsett om den som utsätts för ingripandet har samtyckt till det eller ej. 

Om det visar sig att en person som påstås sig ha samtyckt till ett tvångsmedel i 

själva verket utsatts för medvetna eller omedvetna påtryckningar finns det ingen 

                                                
12 Prop 1993/94:24 s39  
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möjlighet att förbjuda användningen av de uppgifter som framkommit vid 

åtgärden. Detta talar ytterligare för att samtycke inte bör tillmätas någon 

betydelse vid tvångsmedelsanvändning. Det gäller i vart fall vid sådana 

ingripanden som husrannsakan, kroppsvisitation eller kroppsbesiktning13. I en 

annan utredning diskuteras det om möjligheten att utföra kroppsbesiktning med 

stöd av medgivande och kommit fram till att då krävs en lagändring på 

området14 (en lagändring har tillkommit efter detta nämligen RB 28:12a och 

28:12b, men den tar ej upp frågan om medgivande utan endast rätten att 

kroppsbesikta i form av DNA – prov på andra än skäligen misstänkta personer). 

I förarbetena till den senaste ändringen i RB, nämligen RB 28:12 b, står att nu 

får en viss sorts kroppsbesiktning i form av DNA prov på saliv nu får göras på 

personer som inte är skäligen misstänkta. Det intressanta med detta är att det 

sedan står att mer ingripande provtagningsmetoder får alltså inte användas och 

någon annan form av kroppsbesiktning är inte tillåten för dessa personer, om 

inte personen i fråga samtycker till åtgärden. Vidare står att kroppsbesiktning 

enligt RB 28:12 b st1 inte gäller personer som ännu inte fyllt 15 år. Men sedan 

står det att detta innebär att det aldrig är tillåtet att utan samtycke ta DNA-prov 

på den som är under 15 år. Bestämmelsen hindrar dock inte att sådant prov – 

liksom i dag – tas om samtycke lämnas till åtgärden. Regeringen resonerade om 

det skulle införas en särskild reglering angående samtyckets betydelse för 

tagande av DNA men ansåg att det inte var nödvändigt att reglera detta för den 

specifika formen av kroppsbesiktning det gällde, mot den bakgrund att bland 

annat JO varit kritisk mot att använda samtycke som grund för 

tvångsmedelsanvändning då lagliga förutsättningar saknas. De tyckte dock att 

det bör vara möjligt att, som hittills, ta DNA-prov, om den om provet avser 

samtycker till åtgärden. Regeringen utgår från att polisen vid provtagning med 

stöd av samtycke noga förvissar sig om att det föreligger ett verkligt samtycke 

från den som blir föremål för åtgärden. Detta med verkligt samtycke är dock 

något som många tvivlar på verkligen existerar men regeringen framhåller att 

                                                
13 SOU 1995:47 s. 144f 
14 SOU 1996:35 s149 
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det hos många finns ett berättigat intresse av att få visa att man inte har något 

med ett visst brott att göra genom att lämna just DNA – prov. Och de betonar 

vikten av att enskilda bereds möjlighet att få lämna frivilliga prov och att detta 

kommer att underlätta polisens arbete och därmed kommer polisens resurser 

kunna användas effektivare15.  

  

4.3 Westerlunds åsikter om samtycke 

Westerlund hävdar att samtycke endast får åberopas då ingreppet är gynnande 

för den enskilde. I andra fall bör grundlagsskyddet inte kunna avtalas bort. Det 

skulle inte anses med förenligt med skyddet för de grundläggande fri- och 

rättigheterna, om den enskilde skulle kunna avstå från sin rätt till skydd mot 

kroppsbesiktning, husrannsakan och kroppsvisitation. Om en misstänkt person 

tillfrågas om han är villig att underkasta sig en kroppsvisitation kan han känna 

sig tvingad att gå med på detta. Om han svarar nej på denna fråga kan det lätt 

uppfattas som han har något att dölja. Westerlund är således av samma åsikt 

den SOU som vi tidigare behandlat. 

Westerlund anser alltså att samtycke inte skall få åberopas, dock anser han att 

en begäran kan ligga till grund för tvångsmedelsanvändning då lagstöd 

saknas16.   

Westerlund anser också något motsägelsefullt att samtycke bör få användas i 

undantagsfall nämligen vid brottsutredningar av svårare brott17. 

 

 

                                                
15 Prop 2005/06:39 
16 Westerlund Ordningsstörande brott s.19-20 
17 Westerlund Straffprocessuella tvångsmedel s. 18 
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5  Diskussion 

Medgivande till tvångsmedel är en svårighet som har diskuterats mycket i 

förarbeten och litteratur. Kan den enskilde avtala bort sin rätt till de 

grundläggande fri- och rättigheterna trots att det i lagen står att denna rätt 

endast kan begränsas genom lag? Det har vidare diskuterats att om ett 

medgivande ges så skall ingreppet inte ses som påtvingat och då är det alltså 

inte frågan om ett tvångsmedel? 

Enligt praxis och gängse rutiner godtas ofta samtycke, i vart fall av personer 

som inte är misstänkta, som grund för tvångsmedelsanvändning. Största 

svårigheten ligger i att hantera fall där samtycke lämnas av personer som 

visserligen är misstänkta men inte skäligen misstänkta. De flesta verkar överens 

om att om samtycket är godtagbart om man kan vara säker på att personen som 

lämnat samtycke förstår att det är frivilligt och att om han vägrar så skall detta 

inte hållas emot honom. 

Westerlund är av den uppfattningen att det som huvudregel inte ska vara 

möjligt att avtala bort grundlagsskyddet mot ett påtvingat kroppsligt ingrepp, 

om det inte är gynnande för individen. Svårigheten här blir då att bedöma vad 

som ska anses vara gynnande och vart gränsen för detta skall dras? Westerlund 

lämnar dock en öppning för samtycke vid svårare brott och säger att det strider 

mot de grundläggande fri o rättigheterna om den enskilde ”i ALLA situationer” 

kan avstå från grundlagsskyddet. Med alla menar han här att om brottet är 

tillräckligt grovt så står det i rimlig proportion, att tillåta samtycke, till vad som 

står att vinna med åtgärden. Westerlund ger ingen förklaring till vad som avses 

med svårare brott men man kan anta att det är brott som har lägst två år i 

straffskalan till exempel mord och grov våldtäkt. Det är intressant att 

Westerlund först anser att det absolut inte skall gå att avtala bort 

grundlagsskyddet men gör sedan en helomvändning och anser att det skall vara 

tillåtet vid svårare brott.  
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I sin redogörelse samtycke till husrannsakan kommer JO fram till att rättsläget 

är mycket oklart vid reell husrannsakan, detta trots att det regleras klart i RB 

28:1 st3 ”Ej må för husrannsakan hos den misstänkte i något fall åberopas 

hans samtycke, med mindre han själv begärt åtgärden” JO anser till och med 

att det är osäkert om en begäran skall räcka som grund för reell husrannsakan. 

Vad som är än mer underligt är att JO sedan säger sig vara säker på att vid 

personell husrannsakan RB 28:2 kan samtycke aldrig göra en åtgärd som saknar 

stöd i lagtexten rättsenlig. Detta förbryllar oss då personell husrannsakan inte 

behandlar samtyckets betydelse överhuvudtaget. Hur JO kommer fram till den 

slutsatsen har vi inte funnit svar på.  

Det JO anser vara problemet vid kroppsbesiktning är om samtycket som lämnas 

av misstänkta (men ej skäligen misstänkta) verkligen är ett riktigt samtycke. 

Eftersom personerna är misstänkta kan samtycket upplevas som påtvingat och 

således endast av illusorisk betydelse. Detta trycker JO mycket på. Hur kan man 

vara säker på att samtycket verkligen har lämnats frivilligt? Trots att JO anser 

att samtycket är godtagbart anser han att oklarheten på området är mycket 

otillfredsställande.  

Vidare diskuteras i proposition 1993/94:24 om det är frågan om ett ”påtvingat 

kroppsligt ingrepp” om personen lämnar sitt samtycke till åtgärden. Eftersom 

det är just påtvingade kroppsliga ingrepp som grundlagen skyddar mot så finns 

det en uppfattning att tvångsmedel som genomförs med samtycke som grund 

inte strider mot grundlagen. Även här diskuteras om detta ska gälla misstänkta 

personer och där går meningarna isär något och lagstiftaren anser att detta 

ligger utanför propositionens lagstiftningsområde. 

Proposition 2005/06:39 uttrycker att kroppsbesiktningar bör få göras med stöd 

av samtycke från den enskilde. Kravet är dock att det verkligen handlar om ett 

äkta samtycke. Frågan är hur man skall veta att samtycket verkligen är äkta? 

Om en person tillfrågas av en uniformerad polis om han vill underkasta sig en 

kroppsbesiktning så kan detta lätt uppfattas som ett tvång. Propositionen 

behandlar inte vad som räknas som ett äkta samtycke bara att polismyndigheten 
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skall försäkra sig om att det verkligen är ett samtycke och att inga 

påtryckningar får användas.  

Vi har under arbetets gång blivit varse om dilemmat med samtyckets betydelse 

vid tvångsmedelsanvändning. Det är väldigt mycket diskussion om samtycket 

är äkta eller inte, vi håller med om att detta kan vara svårt att avgöra. Men vi 

tycker ändå att det borde framgå tydligt i RB om samtycke ska kunna åberopas 

eller ej, sen får det bli upp till lagstiftaren att konstruera lagtexten så att 

tolkningen av samtyckets äkthet blir möjlig.  

 

”Sat sapienti” 

. 
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RB 1:1 – ”All offentlig makt i Sverige utgår från folket. 

Den svenska folkstyrelsen bygger på fri åsiktsbildning och på allmän och lika 

rösträtt. Den förverkligas genom ett representativt och parlamentariskt statsskick 

och genom kommunal självstyrelse. 

Den offentliga makten utövas under lagarna”. 

 

RF 2:12 – ”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 
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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”. 

 

RB 28:1 – ” Förekommer anledning, att brott förövats, varå fängelse kan följa, 

må i hus, rum eller slutet förvaringsställe husrannsakan företagas för 

eftersökande av föremål, som är underkastat beslag, eller eljest till utrönande av 

omständighet, som kan äga betydelse för utredning om brottet. 

Hos annan än den som skäligen kan misstänkas för brottet må husrannsakan dock 

företagas, allenast om brottet förövats hos honom eller den misstänkte gripits där 

eller eljest synnerlig anledning förekommer, att genom rannsakningen föremål, 

som är underkastat beslag, skall anträffas eller annan utredning om brottet 

vinnas. 

Ej må för husrannsakan hos den misstänkte i något fall åberopas hans samtycke, 

med mindre han själv begärt åtgärden”. 

RB 28:2 – ” För eftersökande av den som skall gripas, anhållas eller häktas, 

hämtas till förhör eller till inställelse vid rätten eller underkastas kroppsvisitation 

eller kroppsbesiktning får husrannsakan företas hos honom, eller hos någon 

annan om det finns synnerlig anledning att anta att den sökte uppehåller sig där. 

Detsamma gäller i fråga om en tilltalad som söks för delgivning av stämning eller 

kallelse till förhandling, om försök till delgivning har misslyckats eller bedöms 

som utsiktslösa”. 
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RB 28:11 - ” 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”. 

RB 28:12 – ” Den som skäligen kan misstänkas för ett brott på vilket fängelse kan 

följa, får kroppsbesiktigas för ändamål som anges i 11 § eller enligt 

bestämmelserna i 12 a §. I den omfattning och för det ändamål som anges i 12 b § 

får också en annan person kroppsbesiktigas. 

Med kroppsbesiktning avses undersökning av människokroppens yttre och inre 

samt tagande av prov från människokroppen och undersökning av sådana prov. 

En kroppsbesiktning får inte utföras så att den undersökte riskerar framtida 

ohälsa eller skada. 

Den som skall kroppsbesiktigas får hållas kvar för ändamålet upp till sex timmar 

eller, om det finns synnerliga skäl, ytterligare sex timmar”. 

RB 28:12a – ” Kroppsbesiktning genom tagande av salivprov får ske på den som 

skäligen kan misstänkas för ett brott på vilket fängelse kan följa, om syftet är att 

göra en DNA-analys av provet och registrera uppgifter om resultatet av analysen 

i det DNA-register eller det utredningsregister som förs enligt polisdatalagen”. 

 

RB 28:12b – ” Kroppsbesiktning genom tagande av salivprov får ske på annan 

än den som skäligen kan misstänkas för ett brott, om 
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1. syftet är att genom en DNA-analys av provet underlätta identifiering vid 

utredning av ett brott på vilket fängelse kan följa, och  

2. det finns synnerlig anledning att anta att det är av betydelse för utredningen av 

brottet. 

Analysresultatet får inte jämföras med de uppgifter som finns registrerade i 

register som förs enligt polisdatalagen (1998:622) eller i övrigt användas för 

annat ändamål än det för vilket provet har tagits. 

Första stycket gäller inte den som är under 15 år”. 

RB 28:4 – ”Förordnande om husrannsakan meddelas, utom i fall som avses i 

tredje stycket, av undersökningsledaren, åklagaren eller rätten. Förordnande om 

husrannsakan för delgivning skall alltid meddelas av rätten. Kan i annat fall 

husrannsakan antas bli av stor omfattning eller medföra synnerlig olägenhet för 

den hos vilken åtgärden företas, bör, om det inte är fara i dröjsmål, åtgärden inte 

vidtas utan rättens förordnande. 

Fråga om husrannsakan får rätten ta upp på yrkande av undersökningsledaren 

eller åklagaren. Efter åtalet får rätten även på yrkande av målsägande eller 

självmant ta upp en sådan fråga. Fråga om husrannsakan för delgivning tas upp 

av rätten självmant eller på yrkande av polismyndighet eller åklagaren. 

Förordnande om husrannsakan för eftersökande av den som skall häktas enligt 

beslut som avses i 24 kap. 17 § tredje stycket eller hämtas till inställelse vid rätten 

meddelas av polismyndighet eller polisman enligt bestämmelser i polislagen”. 

 

RB 28:13 – ” Beträffande kroppsvisitation och kroppsbesiktning skall i 

tillämpliga delar gälla vad i 3 a, 4, 8 och 9 §§ är föreskrivet om husrannsakan. Är 

fara i dröjsmål, får kroppsvisitation och kroppsbesiktning beslutas av polisman. 

Förrättning, som är av mera väsentlig omfattning, skall verkställas inomhus och i 

avskilt rum. Verkställs den av någon annan än en läkare, skall såvitt möjligt ett av  
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förrättningsmannen anmodat trovärdigt vittne närvara. Blodprov får inte tas av 

någon annan än en läkare eller en legitimerad sjuksköterska. Annan mera 

ingående undersökning får utföras endast av läkare. 

Kroppsvisitation eller kroppsbesiktning av en kvinna får inte verkställas eller 

bevittnas av någon annan än en kvinna, läkare eller legitimerad sjuksköterska. 

Kroppsvisitation som enbart innebär att föremål som en kvinna har med sig 

undersöks och kroppsbesiktning som enbart innebär att blodprov, 

alkoholutandningsprov eller salivprov för DNA-analys tas får dock verkställas 

och bevittnas av en man.”. 

RB 28:3 a – ”Husrannsakan får beslutas endast om skälen för åtgärden uppväger 

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

något annat motstående intresse”. 

 
 


