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Abstract 

 

I denna rapport behandlas Polislagen 20a § som innebär en ny möjlighet för polisen att söka 

igenom ett fordon i brottsförebyggande syfte i jakten på illegala vapen. I rapporten behandlas 

dels vad denna nya lagstiftning ger polisen för möjligheter i det brottsförebyggande arbetet 

men även vilka konsekvenser den kan få för den enskilde individen i form av inskränkningar i 

de grundlagsstadgade fri och rättigheterna. I inledningskapitlet beskrivs de problem som 

gjorde att polis och rättsväsendet fick upp ögonen för behovet av en ny lagstiftning, dvs. den 

stora mängd illegala vapen i samhället. I vårt andra kapitel går vi igenom och förklarar ett 

antal begrepp i form av lagparagrafer och polisiära uttryck som är bra att känna till t ex fara i 

dröjsmål. Där beskriver vi också i korthet förutsättningarna för att få förverka ett anträffat 

vapen. Slutligen redovisar vi hur den nya lagen kom till och vilka som var initiativtagare till 

den. Vi beskriver vidare hur man har resonerat i förarbetena och vad man anser om de 

eventuella integritetskränkningar som ett nytt tvångsmedel kan innebära. Efter att sedan ha 

beskrivit hur lagen är tänkt att tillämpas redovisar vi resultatet av våra intervjuer. Av dessa 

intervjuer kan man utläsa att arbetssättet skiljer sig mycket mellan olika myndigheter och 

avdelningar inom polisen. Vi tittar också på statistik från Brottsförebyggande rådet som visar 

att antalet anmälda vapenrelaterade brott har ökat de senaste åren. Med detta i åtanke blir vår 

slutsats att den nya lagen ligger rätt i tiden och den kommer att bli ett bra verktyg för polisen i 

kampen mot de illegala vapnen i samhället. 
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1 Inledning 

Polisen fick 1 juli 2006 ett nytt verktyg att arbeta med som innebär nya möjligheter att 

arbeta brottsförebyggande. Denna nya lagstiftning återfinns i PL 20 a §.1  I korthet 

innebär den nya lagen att polisman får söka efter vapen och andra farliga föremål i 

fordon utan föregående beslut om husrannsakan. Vi har valt att skriva om detta då det 

är en relativt ny lagstiftning som innebär ökade befogenheter för polisen men 

inskränkningar för den enskilde individen. Långt ifrån alla instanser som fått tillfälle 

att yttra sig i frågan har varit positivt inställda till den nya lagen. I detta kapitel 

kommer vi att beskriva rapportens bakgrund, syfte, frågeställningar, avgränsning samt 

tillvägagångssätt. 

1.1 Bakgrund 

Illegala vapen är idag ett stort samhällsproblem. I den kriminella världen florerar 

mängder med vapen som används vid hot, rån, utpressning osv. men även som skydd 

vid kontakter med andra kriminella och vid uppgörelser av olika slag. Illegala vapen 

används också vid hämndaktioner mot polisen och rättsväsendet. 

De illegala vapnen förvaras allt oftare i fordon av olika slag för att finnas till hands om 

något skulle inträffa.2 Det behöver nödvändigtvis inte vara skjutvapen utan även 

knivar, batonger, kaststjärnor, yxor m m klassas som farliga föremål och får således 

inte förvaras i fordon på allmän plats.  

Detta har inneburit ett problem då polisen inte tidigare haft någon möjlighet att i 

fordon eftersöka vapen och andra farliga föremål i brottsförebyggande syfte. De 

kriminella har varit medvetna om detta glapp i lagstiftningen och utnyttjat detta. 

Möjligheter för polisen att i brottsförebyggande syfte eftersöka vapen och andra 

farliga föremål finns sedan tidigare reglerat i Polislagen 19 § 2 st. Denna paragraf 

tillåter dock endast eftersökande av föremål som någon bär på sig och således inte i ett 

fordon. 

                                                             
1 Polislagen (1984:387) 
2 Illegala skjutvapen och dess konsekvenser, Ju2003/6639/PO 
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I Sverige är medborgarna skyddade genom grundlag mot intrång i den privata sfären.3 

Detta skydd kan begränsas endast genom annan lagstiftning. Sådan lagstiftning kan 

vara polisens rätt att företa husrannsakan, kroppsvisitation och liknande 

integritetskränkande åtgärder. 

Det har i förarbetena diskuterats huruvida den nya lagen står i rimlig proportion till 

vad som står att vinna med den.4 Det har från flera håll påpekats att det finns risker för 

integritetskränkningar som till exempel att en oskyldig person skulle kunna få sitt 

fordon genomsökt. 

1.2 Syfte 

Vi vill med denna rapport belysa vad den nya lagstiftningen om eftersökning av vapen 

i fordon innebär, både vad gäller polisens ökade befogenheter i det brottsförebyggande 

arbetet och den begränsning i de mänskliga fri- och rättigheterna som det kan innebära 

för den enskilde individen. 

1.3 Frågeställningar 

• Vilka möjligheter får polisen med den nya lagstiftningen? 

• Hur arbetade man tidigare vid genomsökande av fordon? 

• Hur ofta tillämpas den nya lagstiftningen? 

• Står den nya lagstiftningen i proportion till inskränkningarna i den enskildes fri- 

och rättigheter? 

1.4 Avgränsningar 

Vi kommer inte att behandla polisens brottsförebyggande arbete i stort utan endast 

utifrån de möjligheter som PL 20 a § ger. De empiriska undersökningar vi genomför 

kommer att baseras på intervjuer med några poliser i arbetsledande ställning samt 

poliser i yttre tjänst inom ett begränsat geografiskt område.  
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1.5 Tillvägagångssätt 

Vi har studerat den skrivelse från polismyndigheten i Stockholm som legat till grund 

för den nya lagen samt varit i kontakt med företrädare för Södertörnspolisens särskilda 

gänginsats vilka varit med och författat skrivelsen.5 Då denna skrivelse är en allmän 

handling har vi begärt ut en kopia av den från Justitiepartementets diarium. Vi har 

även studerat propositioner, betänkanden och promemorior samt aktuell lagtext. För 

att få en ökad förståelse för vad lagen innebär och hur den tillämpas i praktiken har vi 

genomfört intervjuer med ett antal poliser som arbetar både i yttre och inre tjänst i 

Dalarna, Jämtland och Stockholm.  

Då lagen är relativt ny finns ännu inga lagkommentarer att tillgå men vi har studerat 

resonemangen i förarbetena och utifrån dessa bildat oss en uppfattning om lagens 

tillämpningsområden. 

2 Begreppsförklaringar 

Här kommer vi i korthet att redogöra för olika begrepp som kan vara bra att känna till 

för att få en uppfattning om gällande lagstiftning och vem som fattar beslut om 

användning av tvångsmedel. 

2.1 RB 28:1, Reell husrannsakan 

En husrannsakan enligt rättegångsbalken 28:1 innebär att polisen har möjlighet att 

söka igenom hus, rum eller slutet förvaringsställe för att eftersöka föremål, som är 

underkastat beslag eller som annars kan ha betydelse för utredningen. En förutsättning 

är att det finns anledning att anta att brott förövats varpå fängelse kan följa.  

Polisen har även möjlighet att göra husrannsakan hos personer som inte är misstänkta 

för brott. Detta förutsätter emellertid att brottet förövats hos denne, att en misstänkt 

person gripits där eller att det förekommer synnerlig anledning att man genom en 

husrannsakan kommer att finna föremål som är underkastat beslag. 

                                                                                                                                                                                              
3 Regeringsformen (SFS 1974:152) 
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Ett beslut om husrannsakan enligt detta lagrum fattas i normalfallet av 

undersökningsledaren eller åklagaren (RB 28:4). Även polisman kan besluta om 

husrannsakan vid fara i dröjsmål (se begreppsförklaring nedan). En husrannsakan 

enligt rättegångsbalken skall dokumenteras (RB 28:9). 

2.2 Fara i dröjsmål 

Begreppet fara i dröjsmål innebär att en polisman kan fatta beslut om vissa 

tvångsmedel under förutsättning att det inte finns tid eller möjlighet att invänta ett 

beslut från en behörig beslutsfattare.6 

2.3 Polislagen 8 §, Behovs och proportionalitetsprinciperna 

En polisman som har att verkställa en tjänsteuppgift skall under iakttagande av vad 

som föreskrivs i lag eller annan författning ingripa på ett sätt som är försvarligt med 

hänsyn till åtgärdens syfte och övriga omständigheter. Måste tvång tillgripas, skall 

detta ske endast i den form och den utsträckning som behövs för att det avsedda 

resultatet skall uppnås.  

Ett ingripande som begränsar någon av de grundläggande fri- och rättigheter som 

avses i 2 kap regeringsformen får ej grundas enbart på bestämmelserna i första stycket. 

2.4 Polislagen 19 §, 2 st 

Enligt denna lag får en polisman kroppsvisitera en person i den utsträckning det 

behövs för att söka efter vapen och andra farliga föremål som är ägnade att användas 

vid brott mot liv eller hälsa. Detta förutsätter att det med hänsyn till omständigheterna 

kan antas att ett sådant föremål kan förklaras förverkat enligt brottsbalken 36:3. På 

samma sätt får en polisman utföra kroppsvisitation för att söka efter föremål som är 

ägnade att användas som hjälpmedel vid brott som innefattar skada på egendom. 

 

                                                                                                                                                                                              
4 En ny möjlighet att söka efter vapen och andra farliga föremål i fordon, Ju2004/5742/PO 
5 Illegala skjutvapen och dess konsekvenser, Ju2003/6639/PO 
6 Se lagkommentarer till RB 28:5 §, Särtryck ur rättegångsbalken, Fitger 
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2.5 Polislagen 20 a § 

En polisman får genomsöka ett fordon i den utsträckning det behövs för att söka efter 

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 

påträffas och förklaras förverkat enligt brottsbalken 36:3. 

2.6 Polislagen 27 § 

Protokoll skall föras över ingripande som innebär att någon avvisas, avlägsnas, 

omhändertas eller grips. Protokoll skall också föras över husrannsakan och liknande 

åtgärder enligt denna lag samt vid omhändertagande av föremål. 

2.7 Brottsbalken 36:3 

Enligt denna bestämmelse får förverkande 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. 

2.8 Regeringsformen 2:6 samt 2:12 

Regeringsformen skyddar medborgarna gentemot det allmänna mot påtvingade 

kroppsliga ingrepp. Medborgarna skyddas därmed mot kroppsvisitation, husrannsakan 

och liknande intrång. Dessa fri och rättigheter kan begränsas genom annan lagstiftning 

till exempel tvångsmedel enligt rättegångsbalken eller polislagen. 
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3 Resultat 

Här kommer vi att redovisa polisens möjligheter med den nya lagstiftningen samt 

redovisa tidigare arbetssätt och hur ofta den nya lagen tillämpas ute på 

polismyndigheterna. Vi kommer också att redovisa vad som framkommit under våra 

intervjuer med poliser och vad lagstiftningen innebär för inskränkningar i den 

enskildes fri och rättigheter. 

3.1 Lagens tillkomst, PL 20 a § 

Den 27 augusti 2003 inkom en skrivelse till justitiedepartementet i Stockholm.7 Denna 

skrivelse var författad av företrädare för länskriminalens ungdomssektion, 

Södertörnspolisens särskilda gänginsats (SGI), samt citypolisens krogkommission i 

Stockholm. Dessa tre enheter kommer i sitt arbete i kontakt med tungt kriminella 

personer. Syftet med denna skrivelse var att påtala den problematik som de såg med 

illegala skjutvapen i samhället. I denna skrivelse påtalas bland annat de problem som 

finns idag när det gäller att genomsöka ett fordon i syfte att leta efter vapen och andra 

farliga föremål.  

Ett möte hölls sedan på justitiedepartementets initiativ den 22 januari 2004 hos 

länspolismästare Carin Götblad.  Vid detta möte redogjorde polisen närmare för de 

förhållanden som beskrivs i skrivelsen. Det framhölls bland annat att förflyttning och 

förvaring av vapen till stor utsträckning sker i bilar. Istället för att bära vapen med sig 

på kroppen så förvaras dessa i en bil som står i närheten. När vapnet sedan behövs så 

går man till bilen och hämtar detta. För att kunna förebygga brott där vapen kommer 

till brottslig användning ansågs det finnas ett behov att kunna genomsöka bilar i 

situationer där det inte finns en misstanke om brott. Ett önskemål var att det skulle 

finnas en liknande lagstiftning för att genomsöka fordon som den som idag redan finns 

när det gäller kroppsvisitation i polislagens 19 § 2 st. 

Den person som fick i uppdrag att utreda frågan vidare, överdirektören Olof Egerstedt, 

lät Rikskriminalen och åtta polismyndigheter besvara en enkät. Dessa tillfrågades om  

                                                             
7 Illegala skjutvapen och dess konsekvenser, Ju2003/6639/PO 
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de ansåg att det fanns ett behov av ny lagstiftning. De fick även i uppdrag att försöka 

uppskatta ett ungefärligt antal fall per år där nya regler skulle behövas och i vilka 

situationer nya möjligheter att eftersöka vapen skulle kunna behövas. 

Enligt dessa enkätsvar svarade de tillfrågade myndigheterna att det blivit allt vanligare 

att kriminellt belastade personer skaffar sig vapen. Vapen används för att ge skydd och 

för att användas vid hämndaktioner av olika slag.  Även grupper och personer som 

tidigare inte har använt vapen ansågs idag uppträda beväpnade. Enkätsvaren tyder 

också på att kriminella personer allt oftare använder fordon för att transportera vapen 

och andra farliga föremål. En förklaring till detta är enligt enkätsvaren att kriminella 

personer är medvetna om att polisen inte har lagstöd för att söka efter sådana föremål i 

bilar utan beslut om husrannsakan. 

De flesta polismyndigheter angav i sina enkätsvar att det var svårt att uppskatta 

behovet av en ny lagstiftning. Det framhölls i alla fall att behovet var stort. 

Polismyndigheten i Västra Götaland har för sin del uppgett att en ny bestämmelse 

skulle kunna komma till användning vid 350 till 400 tillfällen per år i situationer där 

olika gängbildningar är inblandade. 

3.2 Förslag enligt utredarens promemoria 

Utredaren Olof Egerstedt författade en promemoria i vilken föreslogs ett tillägg i 

polislagen med anledning av de enkätsvar som inkommit och som ett resultat av den 

utredning som gjorts i ärendet.8 I promemorian har resultatet från enkätsvaren 

sammanställts och diskuterats. Utredaren har vidare kommit fram till att förslaget inte 

innebär några ökade kostnader för polismyndigheterna. Trots den aktivitetsökning som 

det nya lagförslaget kan komma att generera anser man att den kommer att kunna 

inrymmas inom den normala omprioriteringen av polisverksamheten som ständigt äger 

rum. På sikt kan de brottsförebyggande effekterna dämpa brottsligheten på området, 

något som kommer att kunna frigöra resurser för andra ändamål. 

 

                                                             
8 En ny möjlighet att söka efter vapen och andra farliga föremål i fordon, Ju2004/5742/PO 
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3.3 Regeringens proposition 

Regeringen föreslår sedan i sin proposition att polisen skall ges viss rätt att i 

brottsförebyggande syfte få genomsöka fordon.9 Förslaget i utredarens promemoria 

överensstämmer med regeringens sätt att se på problemet. Ett antal remissinstanser har 

fått tillfälle att yttra sig i frågan och endast en instans, Sveriges advokatsamfund, har 

haft större invändningar och därmed motsatt sig förslaget. 

Det advokatsamfundet har ifrågasatt är om de tre grundläggande krav som bör ställas 

på alla förslag om nya möjligheter till tvångsmedelsanvändning är uppfyllda. Dessa tre 

grundläggande krav är enligt advokatsamfundet att det ska finnas ett påtagligt behov 

av en ny lag, att det föreslagna lagförslaget ska vara effektivt och att det ska vara 

proportionellt.  

Advokatsamfundet har även ifrågasatt det faktum att det inte behövs någon speciell 

omständighet med tanke på fordonets anknytning till den eller de personer som blir 

utsatta för detta tvångsmedel. 

I propositionen diskuteras också huruvida den föreslagna åtgärden inskränker i det 

skydd som varje medborgare har enligt 2:6 i regeringsformen. Det kan komma att 

innebära att polisen genomsöker ett fordon som tillhör en annan person än den eller de 

personer som är orsaken till polisens misstankar om att det skulle finnas vapen som 

kan komma till brottslig användning i fordonet. En tvångsåtgärd riktas i så fall mot 

fordonsägaren trots att den inte kan misstänkas ha några brottsliga avsikter. Redan 

idag är det dock tillåtet att under vissa förutsättningar genomföra husrannsakan i en 

bostad som tillhör någon annan än den misstänkte. Det anses vara en mindre 

integritetskränkning att få sitt fordon genomsökt för en oskyldig i jämförelse med en 

husrannsakan i bostaden. 

Regeringen menar att det måste vara godtagbart då ändamålet är att förebygga och 

bekämpa brott. Ett genomsökande av fordon anses därför stå i proportion i förhållande 

till vad som står att vinna med den. 

                                                             
9 Proposition 2005/06:113 
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3.4 Lagens tillämpning 

Förebilden till PL 20 a § finns i 19 § 2 st.1 p i samma lag. Där ges polisen rätt till 

kroppsvisitation i förebyggande syfte. Enligt denna lag får polisen eftersöka vapen 

eller andra farliga föremål som är ägnade att användas vid brott mot liv eller hälsa om 

föremålet kan antas förverkat enligt BrB 36:3 §, som handlar om att man misstänker 

att föremålet skall användas i brottslig verksamhet. Förutsättningarna i den nya 

paragrafen är alltså desamma som i PL 19 § 2 st.1p. 

Eftersökande av vapen i fordon skall användas som en brottsförebyggande åtgärd. 

Bedömningen sker utifrån PL 8 §, det vill säga med hänsyn till behovs och 

proportionalitetsprincipen, och i varje enskilt fall. Tilläggas kan också att det sagts i 

propositionen att man har rätt att genomsöka slutna förvaringsutrymmen i bilen, så 

som väskor och till och med montera isär bilen om det behövs. Om man inte skulle få 

göra det så skulle effekten av den nya lagen bli minimal. Ur effektivitetssynpunkt har 

man också resonerat så att det inte spelar någon roll om fordonet är låst eller olåst. 

Enligt förarbetena till lagen krävs inte att man identifierar personerna i fordonet innan 

man gör husrannsakan. Det borde i alla fall vara en naturlig del av åtgärden att man 

först gör en skyddsvisitation enligt PL 19 § 1 st av personerna i bilen och på så sätt 

fastställer identiteten och sedan gör husrannsakan i fordonet. Den som beslutar om 

åtgärden är som tidigare sagts polisman på plats. 

En åtgärd enligt PL 20 a § ska dokumenteras enligt bestämmelserna i PL 27 §. 

Dokumentationen ska bland annat innehålla vem som åtgärden riktat sig mot, var 

åtgärden företogs, vem som fattade beslutet, vem som utfört åtgärden samt grunden för 

beslutet.10 

                                                             
10 Blankett RPS 100.2 1-4 01-10 



Rapportnummer: 346  2006-12-13 

  10       

 

3.5 Intervjuer 

Vi har intervjuat poliser på tre olika myndigheter vad de tycker om den nya lagen och 

hur ofta den tillämpas i dagsläget. Vi har också frågat dem hur de jobbade tidigare och 

om de tycker att lagen står i proportion till de integritetskränkningar som den innebär 

för den enskilde individen. Samtliga intervjuer har gjorts per telefon och via mail.  

 

Vi ställde följande frågor till samtliga intervjupersoner: 

 

• Hur ofta tillämpas den nya lagen i dagsläget? 

• Hur arbetade man tidigare vid genomsökande av fordon? 

• Finns kunskap om den nya lagen bland personalen? 

• Står åtgärden i proportion med vad som finns att vinna med den? 

 

Intervju med vakthavande befäl i Dalarna 

 

Vi har intervjuat ett vakthavande befäl vid polismyndigheten i Dalarna. Han upplever 

att polispersonal i Dalarna har dålig kunskap om ändringen i polislagen. Det beror till 

största delen på att polismyndigheten är dålig på att vidareutbilda personalen vad 

gäller ny lagstiftning. Själv välkomnar han den nya lagen som han anser ger polisen ett 

bra verktyg i kampen mot illegala vapen i samhället. 

Då polispersonalen har dålig kunskap om den nya lagen tror han inte att den tillämpas 

i den utsträckning som den ger möjlighet till. Många poliser i yttre tjänst vet inte om 

att de kan ta beslut själva om att söka igenom ett fordon själva utan många tror att de 

behöver ett beslut från sin förman. Dessutom behövs ingen misstanke om brott utan 
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åtgärden kan företas i förebyggande syfte. Det räcker med att man kan anta ett vapen 

kommer att påträffas och att ett förverkande skall ske. 

Han berättar vidare att man nu kan arbeta effektivare än tidigare. Syftet kan nu vara att 

direkt söka efter vapen till skillnad från tidigare sätt att arbeta då man ofta var tvungen 

att ha andra ingångar initialt. Ett exempel på detta kan vara att upprätta en 

nykterhetskontroll där det egentliga syftet är att få stopp på fordonet för att kunna 

identifiera föraren och kika in i fordonet. Detta kan i sig skapa ytterligare misstankar 

som kan leda till en husrannsakan i fordonet enligt rättegångsbalkens regler efter 

beslut av förman. 

 

Intervju med kriminalinspektör vid länskriminalens ungdomssektion i 

Stockholm 

Vid polismyndigheten i Stockholms län har vi intervjuat en kriminalinspektör vid 

länskriminalens ungdomssektion. Enligt honom är den nya lagen är ett användbart 

verktyg som används en hel del i Stockholms län, bland annat på krogkommissionen. 

Det är svårt att närmare uppskatta i vilken omfattning den används då lagen är ny. Det 

är för tidigt att dra några slutsatser i den frågan. 

Tidigare använde man reglerna i rättegångsbalken och den används i stor utsträckning 

fortfarande. PL 20 a § är ett bra komplement till denna. Fortfarande krävs konkreta 

omständigheter för att få använda PL 20 a § men misstankegraden behöver inte vara 

lika hög (även om skälig misstanke inte är en särskilt hög grad av misstanke) som vid 

användandet av rättegångsbalken. 

På frågan om poliserna på fältet har kunskap om den nya lagen svarar han att poliserna 

på hans enhet vid krogkommissionen i Stockholm har den kunskapen men att han är 

osäker på hur det ser ut på andra avdelningar. 

Han har även funderat en del kring den integritetskränkning som det kan innebära för 

den enskilda individen att få sitt fordon genomsökt. Det han kommit fram till är att 

professionella poliser alltid funderar över detta hela tiden vid alla slags ingripanden. 

Det upplevs alltså inte som ett problem att polisen behandlar folk på ett sätt som kan 

uppfattas som integritetskränkande.
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Intervju med vakthavande befäl i Jämtland 

 

I Jämtlands län har den nya lagen hittills inte använts i någon större omfattning. Vid 

tidpunkten för intervjun kunde det vakthavande befäl vi intervjuade inte erinra sig ett 

endaste fall då man tillämpat lagen. Han hade svårt att se något egentligt behov av 

denna och tror att den kan vara mer användbar i storstäderna. Den skulle möjligen 

kunna tillämpas vid större evenemang. 

Han tror att kunskapen om de nya bestämmelserna finns i turlagen då man har 

informerat personalen om nya lagar som tillkommit. Han poängterar att det är viktigt 

att man har rätt syfte när man använder sig av lagen. Den ska inte användas i syfte att 

leta till exempel narkotika utan då ska man istället använda reglerna i 

rättegångsbalken.  

Tidigare använde man sig av reglerna i rättegångsbalken när man letade efter vapen i 

bilar. Det krävs då beslut från förman om man inte som enskild polisman tar beslutet 

på fara i dröjsmål. 

 

Intervju med polisman i yttre tjänst, Dalarna 

 

Vi intervjuade även en polisman i yttre tjänst i Dalarna. Enligt honom har den nya 

lagen inte tillämpats så ofta. I de sammanhang man har använt sig av den har det rört 

sig om ärenden i anslutning till större evenemang såsom bilträffar och andra 

evenemang där der samlas mycket folk och fordon. Lagen har även tillämpats någon 

enstaka gång vid rutinkontroller där man haft ”på känn” att det finns vapen i fordonet. 

Han upplever att personalen har ganska dålig kunskap om den nya lagen och det beror 

troligtvis på både dålig information från ledningen och bristande engagemang från 

personalen att läsa in sig på ny lagstiftning. 
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Tidigare sökte man efter vapen i fordon efter beslut från förman och då oftast i 

samband med annan brottslighet. Det var sällan man sökte enbart efter vapen. Han 

upplever inte att åtgärderna skulle vara speciellt integritetskränkande utan när man väl 

bestämt sig för att genomsöka ett fordon så har man oftast så många omständigheter 

som pekar på att det förvaras vapen i fordonet att man nästan alltid hittar ett sådant när 

man genomför åtgärden. 
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3.6 Brottsstatistik 

Vi har tagit del av statistik från brottsförebyggande rådet under en femårsperiod för att 

se om brottslighet med vapen inblandade ökar eller minskar.11 De områden vi 

undersöker närmare är antal anmälda brott med olaga innehav av kniv och andra 

farliga föremål samt totalt antal vapenbrott under samma period.  

 

Olaga innehav av kniv och andra farliga föremål 
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Källa: Brottsförebyggande rådet 

Här visar statistiken att antal anmälda brott med olaga innehav av kniv och andra 

farliga föremål i Sverige har ökat från 5 737 brott till 8 024 brott under perioden 2000 

till 2004. Ökningen i antal anmälda brott under perioden är alltså 2 287 brott eller ca 

40 procent. 

                                                             
11 http://www.bra.se 
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Totalt antal vapenbrott 
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Källa: Brottsförebyggande rådet 

Här visar statistiken att det totala antalet anmälda vapenbrott i Sverige har ökat från 

9 455 brott till 12 509 brott under perioden 2000 till 2004. Ökningen i antal anmälda 

brott under perioden är 3 054 brott eller ca 30 procent. 

Med vapenbrott avses här brott mot vapenlagen12 samt brott mot knivlagen.13 Man kan 

alltså konstatera att brott mot knivlagen står för mer än tre fjärdedelar av den totala 

ökningen av vapenbrotten under den aktuella femårsperioden. Enligt 

Brottsförebyggande rådet upptäcks brotten vanligtvis då någon ertappas i samband 

med polisens ingripande vid andra typer av brott som exempelvis misshandel och rån. 

Brottsförebyggande rådet skriver också att brottsstatistiken inte kan användas som 

mätare av den faktiska brottsligheten. En av anledningarna är att mörkertalet är stort. 

Denna statistik visar den anmälda brottsligheten, dvs. de brott som anmäls till polisen 

och läggs in i polisens system för anmälansupptagning.14 Inga förändringar i 

brottsförebyggande rådets statistiksystem har skett under perioden 2000 till 2004 och 

brottskoderna under denna period har varit desamma.  

                                                             
12 Vapenlagen (1996:67, 1-3 §§) 
13 Lag (1988:254 4 §) om förbud beträffande knivar och andra farliga föremål 
14 Rationell anmälansrutin 
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3.7 Kritisk granskning av resultatet 

Man bör ha i åtanke när man läser denna rapport att den bygger på en begränsad 

tillgång på fakta. Det finns ännu inga lagkommentarer skrivna till den nya lagen och 

rättsfall saknas i dagsläget. Detta beror på att lagen är ny och trädde i kraft 1 juli 2006. 

Då vi endast intervjuat ett fåtal personer inom tre polismyndigheter kan inte de svar vi 

fått anses vara representativa för hur polisen generellt sett upplever den nya lagen. Det 

finns inte heller någon säker statistik på hur ofta lagen tillämpas och vi har inte heller 

fått något entydigt svar på hur man dokumenterar åtgärderna.   

Statistik där man redovisar antalet anmälda brott kan vara missvisande. Faktorer som 

anmälningsbenägenhet och mörkertal är något som varierar över tid. Därför kan 

statistik över antalet anmälningar skilja sig stort från den faktiska brottsligheten. 

 

3.8 Resultatsammanfattning 

Rapporten beskriver hur lagen är tänkt att tillämpas, hur man arbetade med dessa 

frågor tidigare samt om åtgärderna står i proportion med vad som finns att vinna med 

den. 

Den nya lagen, PL 20 a §, är tänkt att användas på samma sätt som PL 19 § 2 st, med 

den skillnaden att man söker efter vapen i ett fordon istället för vapen som någon bär 

på sig. Vår rapport visar att det råder oklarheter huruvida lagen tillämpas i stor 

omfattning eller ej.  

Intervjuerna visar att det skiljer sig stort mellan olika myndigheter. Tidigare har man 

använt sig av reglerna i rättegångsbalken vid husrannsakan i fordon och det har 

fungerat bra tack vare att det räcker med "skälig misstanke", vilken är en ganska låg 

misstankegrad. De flesta tycker dock att den nya lagen är ett bra komplement till 

reglerna i rättegångsbalken och att arbetet kan bedrivas effektivare än tidigare. 
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En av de intervjuade personerna uppgav att personalen har dåliga kunskaper om den 

nya lagen och att den därför inte tillämpades i någon större omfattning. Statistiken 

visar att antalet anmälda brott med vapen inblandade har ökat kraftigt de senaste åren. 

Det stämmer väl överens med innehållet i den skrivelse som från början aktualiserade 

problemet med illegala vapen i fordon.15 

På frågan om lagen innebär en integritetskränkning svarade en av intervjupersonerna 

"Professionella poliser funderar alltid över det i sitt arbete hela tiden vid alla slags 

ingripanden". 

Även i förarbetena diskuterar man huruvida den nya lagen inskränker i det skydd i 

form av fri och rättigheter som varje medborgare har enligt regeringsformen. 

Regeringen menar att det måste vara godtagbart då ändamålet är att bekämpa och 

förebygga brott. Ett genomsökande av fordon anses därför stå i proportion med vad 

som står att vinna med åtgärden. 

 

4 Diskussion 

De senaste årens ökande mängd illegala vapen i samhället är något som polisen 

uppmärksammat och är oroade över. Vapen transporteras ofta i fordon av olika slag 

och tidigare har det saknats ett effektivt verktyg för att kunna genomsöka ett fordon i 

brottsförebyggande syfte. Från 1 juli 2006 finns ett tillägg i polislagen, PL 20 a §, som 

ger polisen denna möjlighet. 

Om vi ser till polisens tidigare arbetssätt, före den nya lagens tillkomst, var man 

hänvisad till reglerna i rättegångsbalken. Detta var dock inte helt lyckat då det krävdes 

såväl brottsmisstanke som ett förmansbeslut för att söka igenom ett fordon efter vapen. 

Våra intervjusvar visar att kunskapen om den nya lagen på vissa myndigheter är 

ganska dålig. Det finns flera orsaker till detta, bland annat har det nämnts att bristande 

information skulle vara en bidragande orsak. Detta borde vara enkelt att åtgärda då det  

                                                             
15 Illegala skjutvapen och dess konsekvenser, Ju2003/6639/PO 
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finns många kanaler inom polisen där information av denna typ kan spridas. Den 

enskilde polismannen har också ett eget ansvar att sätta sig in i ny lagstiftning. 

Det har diskuterats huruvida ett genomsökande av ett fordon kan kränka den enskilde 

individens personliga integritet. Man bör dock ha i åtanke att syftet är att få bort 

illegala vapen och att polisen vid alla typer av ingripanden måste ta hänsyn till behovs 

och proportionalitetsprinciperna.16   

För att polisen ska kunna arbeta effektivt i brottsförebyggande syfte måste 

lagstiftningen förändras i takt med att samhället förändras. Med tanke på den kraftiga 

ökningen i antalet vapenrelaterade brott anser vi att den nya lagstiftningen ligger rätt i 

tiden och att den på sikt kommer att leda till en minskning av de illegala vapnen i 

samhället. 

                                                             
16 PL 8 § 
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