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 Abstract 

Årligen genomför den svenska polisen en mängd kroppsvisitationer, var och en 

med ett specifikt syfte. Under vår tid på polisutbildningen vid Umeå Universitet 

har många frågor framkommit kring de gällande bestämmelserna kring 

kroppsvisitationer. Syftet med arbetet är att tydliggöra för vilka regler och 

eventuella begränsningar som var polisman kan komma att ställas inför i sin tjänst 

då denna skall kroppsvisitera en person. Detta har gjorts genom inhämtande och 

analyserande av de främst väsentliga lagar som berör polisens företagande av 

kroppsvisitationer. Studier av personalansvarsnämndens beslut har genomförts 

och även kontakt med Justitieombudsmannen samt Justitiekanslern har tagits med 

anledning av vilka beslut för vägledande praxis som gjorts. Den nuvarande 

lagstiftningen avseende kroppsvisitation tar stor hänsyn till den personliga 

integriteten, vilken även är grundlagskyddad och menar att kroppsvisitationer 

innebär en allvarlig kränkning för den enskilde individen. Även perspektivet 

avseende könets betydelse för huruvida en kroppsvisitation får verkställas av 

personer av motsatt kön är idag reglerat enligt lag sedan 1942. Reglerna kring 

kroppsvisitationer kan idag anses som motsägelsefulla och i viss mån omoderna 

med hänsyn till nuvarande synen på jämställdhet i samhället men även viktiga att 

bevara för att det svenska samhället inte skall övergå till en övervakningsstat. 
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1  Inledning 

Enligt Regeringsformens andra kapitel, sjätte paragrafen är alla svenska medborgare 

gentemot det allmänna skyddade mot påtvingade kroppsliga ingrepp, såsom bland 

annat kroppsvisitation. Dock kan det ibland krävas undantag från detta 

grundlagsskydd för att ett rättssäkert samhälle skall fungera efter den 

samhällsstruktur som Sverige har idag. Idag finns ett antal paragrafer i svensk 

författningssamling som behandlar begreppet kroppsvisitation och som utgör 

undantag från grundlagen. Var och en av dessa inriktar sig mot ett specifikt syfte 

varav exempelvis kroppsvisitationen som avser en så kallad skyddsvisitation som 

återfinns i Polislagens nittonde paragraf är en av dessa. Kroppsvisitation är ett inte 

helt ovanligt inslag i den arbetande polisens vardag. Årligen torde därför tusentals 

kroppsvisitationer genomföras på olika personer varpå vi anser att det är av 

synnerlig vikt att reglerna kring kroppsvisitation är klara för den enskilda 

polismannen som har att företa åtgärden. Sedermera har könsperspektivet under 

åren diskuterats hos de utredande organen som granskar lagstiftningen och även 

framhållits som en viktig punkt i lagstiftningen. Detta innebär för den enskilde 

polismannen att denna, om han är man, inte får visitera en kvinna. Kvinnliga poliser 

får dock visitera män under lagliga förutsättningar.  

 

1.1 Bakgrund 

Under vår tid på polisutbildningen vid Umeå Universitet har vi kommit i kontakt 

med flertalet av de olika formerna av kroppsvisitation. De olika bestämmelserna har 

under utbildningens gång vållat många diskussioner kring vad det enskilda syftet är 

med en särskild paragraf bland både studenter och lärare. Frågor som ”Vem får 

företa visitationen”, ”Vart ska den genomföras”, ”Vad vill jag uppnå med 

visitationen” och ”Hur ska visitationen genomföras” har bollats fram och tillbaka 

åtskilliga gånger mellan elever och lärare, ibland utan konkreta resultat.  

1.2 Syfte  

Syftet med denna rapport är att redogöra för en fördjupning kring de bestämmelser 

som innefattar begreppet kroppsvisitation och att tydliggöra för de personer som 
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arbetar med tvångsmedlet vad lagarna tillåter och förbjuder dem att göra. Vi skall 

också behandla könsperspektivet kring de nuvarande bestämmelserna och varför 

dessa är utformade så som de är i dagsläget. Vi avser även att redogöra för hur 

domstolarna tillämpar lagstiftningen. 

Under arbetet gång skall vi även försöka att klarlägga skillnaden mellan begreppen 

kroppsvisitation och kroppsbesiktning samt dessas innebörder då en gränsdragning 

mellan de två olika tvångsmedlen ofta i praktiken är oklar. 

Vi avser också att tydliggöra begreppet och innebörden av kroppsbesiktning, som 

avses i 28:12 RB, då detta är av väsentlig vikt för att visa på vari skillnaden och 

gränsdragningen mellan de båda tvångsåtgärderna ligger.  

 

1.3  Frågeställningar 

• Är kroppsvisitation en tvångsåtgärd av stor integritetskränkande art? 

• Vem får företa en kroppsvisitation av en annan person och under vilka 

förutsättningar får denna genomföras? 

• Finns det ett könsperspektiv på frågan om kroppsvisitation, dvs. är frågan 

om vem som får företa en kroppsvisitation gentemot en person av motsatt 

kön aktuell i dagens moderna samhälle med dagens syn på jämställdhet? 

• Finns det anledning till lagändringar avseende kroppsvisitationer? Hur bör 

dessa i så fall utformas? 

• Finns det sedan tidigare förslag till ändring av aktuell lagstiftning? 

 

1.4  Avgränsningar 

Under arbetet kommer vi att avgränsa vår inriktning så till vida att det främst 

kommer att avse den enskilde polisens, i yttre tjänst, rätt att genomföra 

kroppsvisitation. Vi kommer inte att behandla vare sig Tullverkets eller 
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Kustbevakningens bestämmelser och möjligheter till kroppsvisitation. Inte heller 

berör vi den eventuella speciallagstiftning som finns för exempelvis dem inom 

polisen och militären eller annan särskild personal som arbetar med skyddsobjekt. 

Vi kommer dock att följa utvecklingen under den period det varit lagreglerat att 

visitera människor. Arbetet skall fokusera på vad som menas med begreppen 

kroppsvisitation kontra skyddsvisitation.  

 

1.5 Tillvägagångssätt 

De utvalda paragrafer som reglerar eller har anknytning till kroppsvisitation är 

utgångspunkten för vårt arbete. Efter att vi grundligt analyserat lagarna och dess 

förarbeten till dessa kommer vi att föra en diskussion för att i så stor utsträckning 

som möjligt få svar på de frågeställningar som vi ställt i rapporten.  

För att på ett enkelt och snabbt vis inhämta information vänder vi oss främst mot 

Internet då mycket relevant information och referenser finns att hämta där. Delar av 

informationen från Internet har av förklarliga skäl inte använts då den inte har varit 

att anse som väsentlig eller seriös. Sökningar via sökmotor (google) på begrepp som 

”kroppsvisitation”, ”skyddsvisitation” och ”kroppsbesiktning” resulterade i flertal 

träffar varpå informationen lästes och de relevanta faktasidorna sparades för 

framtida mer ingående studier. Exempelvis fann vi en av Statens Offentliga 

Utredningar (SOU 1995:47). Vissa synpunkter i utredningen återfinns i vårt 

diskussionsavsnitt i den senare delen av rapporten.  

Utöver Internet har vi självklart också studerat svensk lagstiftning då arbetet i hög 

grad riktar sig att tolka de lagar som vi inriktat arbetet mot. Detta för att kunna skilja 

på de olika begreppen som relaterar till lagstiftningen kring kroppsvisitation. Under 

utbildningen på polishögskolan har vi använt oss av ett flertal böcker i 

kurslitteraturen. Delar av dessa har vi också valt att använda oss av som 

referenslitteratur. De böcker vi använder oss av under studien av kroppsvisitation är 

”Polislagen – En kommentar”, ”Särtryck ur Rättegångsbalken” och ”Samhället och 

de unga lagöverträdarna”. En ytterligare viktig källa är Norstedts Juridik vilken 

finns tillgänglig på polisens interna datanät, Intrapolis. Norstedts Juridik 
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tillhandahåller väsentliga kommentarer till många paragrafer och lagar samt kan 

även ge hänvisningar till viktiga förarbeten och rättsfall. 

 

2  Begreppsförklaring 

2.1 Begreppsförklaring 

De lagar vi kommer att inrikta oss på är följande: 

• Regeringsformen (RF) 

• Rättegångsbalken (RB) 

• Polislagen (PL) 

• Lag (1976:371) om behandling av häktade och anhållna m.fl.  

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

 

Under arbetet har vi även studerat personalansvarsnämndens (PAN) rapporter med 

redogörelse av de ärenden som nämnden prövar. PAN inrättades den 1 juli 1987 

med uppgift att granska och pröva frågor avseende ansvar inom tjänsten för 

anställda inom polisen. Uppgiften övertogs från länsstyrelserna som prövat dessa 

frågor tidigare. PAN består av Rikspolischefen som är nämndens ordförande, en 

chefsjurist vid Rikspolisstyrelsen, fyra andra särskilt utsedda ledamöter samt två 

personalföreträdare. Nämnden är beslutför när ordföranden och minst fyra andra 

ledamöter är närvarande.1 

Vi har även gjort vissa studier på Brottsförebyggande Rådets (BRÅ) hemsida2 med 

anledning av att klargöra kvinnors brottsutveckling. Relevansen av BRÅ:s slutsatser 

och undersökningar anser vi vara av betydelse för arbetet då den visar på i vilken 

utsträckning som kvinnor kan misstänkas för brott och därigenom även kunna vara 

                                                
1 Personalansvarsnämnden vid Rikspolisstyrelsen, Verksamhetsrapport med referat av ärenden 2001 
2 www.bra.se 
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underkastade en eventuell kroppsvisitation. Detta genusperspektiv kommer senare i 

rapporten behandlas i syfte att eventuellt ge förslag till ändring av de nuvarande 

reglerna i RB 28:13. Tidigt i arbetet togs även kontakt med Justitieombudsmannen3 

(JO) och Justitiekanslern4 (JK) med anledning att utröna vilka beslut som och 

utlåtanden som dessa skrivit gällande kroppsvisitationer. 

 

3 Aktuell reglering 

3.1 Grundlagsskydd 

 Regeringsformen 2 kap 6 § 

Varje medborgare är gentemot det allmänna skydda mot påtvingat kroppsligt 

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

kroppsvisitation, husrannsakan och liknande intrång samt mot undersökning av 

brev eller annan förtrolig försändelse och mot hemlig avlyssning eller upptagning 

av telefonsamtal eller annat förtroligt meddelande. 

Regeringsformen innehåller de för samhället viktiga fri- och rättigheterna. Som vi 

kan läsa i RF 2:6 är var svensk medborgare skyddad gentemot alla påtvingade 

kroppsliga ingrepp. Dock finns i RF 2:12 en innebörd som medger en begränsning 

av dessa rättigheter. Begränsningen som finns innebär en möjlighet för polis och 

åklagare att kunna vidta åtgärder gentemot personer misstänkta för brott. Vad som 

dock är viktigt att komma ihåg i sammanhanget är att regeringsformen är en av de 

svenska grundlagarna, vilka samhällets övergripande grundvärderingar utgår från. 

En inskränkning i fri- och rättigheterna skulle innebära ett stort ingrepp i 

medborgarnas personliga integritet varför dessa regler ej bör ändras så att den 

enskilda individens frihet inskränks. 

 

                                                
3 Se bilaga 1 för innehåll i e-postmeddelande från JO 
4 Se bilaga 2 för innehåll i e-postmeddelande från JK 
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3.2 Legaldefinition av kroppsvisitation 

 Rättegångsbalken 28 kap 11 § 

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

får kroppsvisitation göras på den som skäligen man 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 

med sig samt av väskor, paket och andra föremål som någon har med sig. 

 

Denna paragraf anger vad som krävs för att man skall få genomföra en 

kroppsvisitation. Begreppet kroppsvisitation definieras i tredje stycket, där det klart 

framgår att en kroppsvisitation innebär att man söker genom något som en person 

har med sig eller på sig. Exempel på detta är att sticka ner handen i fickan på den 

person som misstänks för snatteri för att söka efter föremålet som butiksbiträdet såg 

den misstänkte stoppa ner i fickan. Ett annat exempel på kroppsvisitation är när du 

misstänker att det förvaras t ex narkotika i en persons ryggsäck. Då är det fullt 

möjligt att söka genom denna.  

 

Det finns dock vissa krav som måste uppfyllas för att en kroppsvisitation skall få 

verkställas. 

 Först och främst skall det, som först stycket i paragrafen anger, finnas anledning att 

anta att ett brott med fängelse i straffskalan har begåtts. Graden av misstänksamhet 

sätts här till ”anledning att anta” vilket stämmer överens med de krav som ställs för 

att få genomföra en husrannsakan enligt RB 28:1. Personen som utsätts för åtgärden 

skall vara skäligen misstänkt. 

Enligt andra stycket får även en kroppsvisitation genomföras på annan om det finns 

synnerlig anledning att anta att en visitation av personen kommer att leda till ett 

positivt resultat för utredningen. Enligt P. Fitger menas med detta att endast ett 

föremål som skall beslagtas framkommer vid visitation av en annan än den som 
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misstänks för exempelvis en stöld som förövats i en lokal (som avses i RB 28:3) och 

det finns flera personer närvarande. Grunden till detta anges vara att fler personer 

kan visiteras med syfte att finna ett föremål som endast en person kan ha på sig. 

Andra stycket innehåller även kravet på synnerlig anledning vilken understryker 

vikten av att trots avsaknaden på svårighetsgrad av brottet i stycket finns det starka 

krav på ett brott av allvarligare art. Departementschefen har uttalat att även här bör 

ett krav att på brottet skall ha fängelse i straffskalan läsas in.5 

 

Tredje stycket anger definitionen av begreppet kroppsvisitation som sådant. 

Definitionen anger att söka igenom en persons kläder, väskor och andra föremål 

som personen bär med sig. Även om de medhavda föremålen är stängda omfattas 

dessa av bestämmelsen. Storlek och form av de föremål som personen bär med sig 

saknar betydelse för huruvida visitationen får genomföras. Dock skall en specifik 

innehavare av föremålet kunna pekas ut varför upphittade föremål utan innehavare 

faller utanför bestämmelserna. Departementschefen understryker i propositionen 

som legat till grund för bestämmelsen att äganderätten till föremålet som skall 

undersökas inte spelar någon roll. 

Lagrådet har angett att som utgångspunkt för bedömning av om ett föremål skall 

falla in under bestämmelsen för kroppsvisitation istället för husrannsakan skall det 

gå att transportera med handkraft. Föremål som måste förflyttas med maskinkraft 

faller då inom reglerna för husrannsakan.6 

För att få svar på vad som gäller vid en kroppsvisitation måste vi granska följande 

paragraf från samma kapitel. RB 28:11 visar legaldefinitionen av begreppet 

kroppsvisitation och vad som krävs för att få göra den regleras i RB 28:13 vilken 

även övergripande innefattar dokumentationen av åtgärden. 

 

                                                
5 P. Fitger, Norstedts Jurdik, 2002, s 28:23 
6 P. Fitger, Norstedts Jurdik, 2002, s 28:23-24 
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3.3 Förutsättningar för kroppsvisitation 

 Rättegångsbalken 28 kap 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 

avskiljt rum. Verkställs den av någon annan än en läkare, skall såvitt möjligt ett av 

förrättningsmannen anmodat trovärdigt vittne närvara. Blodprov får inte tas av 

någon annan än en läkare eller 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 eller 

alkoholutandningsprov tas får dock verkställas och bevittnas av en man. 

 

Den första meningen hänvisar till fyra andra paragrafer från samma kapitel. Dessa 

fyra paragrafer beskrivs här i en kortare sammanfattning. 

 

3 a § Paragrafen vad som kallas för proportionalitetsprincipen, vilken hänvisar till 

att hänsyn skall tas till om åtgärden uppväger det intrång och den kränkning som det 

innebär för en person att få sina kläder och ägodelar genomsökta. Det viktiga i 

paragrafen understryks även parallellt med 8 § polislagen också påvisar att om tvång 

måste tillgripas skall det ske endast i den form och utsträckning som behövs för att 

det avsedda resultatet skall uppnås. 

 

4 § Här finner vi att beslut om kroppsvisitation tas av undersökningsledaren, 

åklagaren eller rätten, precis som vid en husrannsakan. Dock finns ett tillägg i 13§ 

första meningen som säger att polisman får besluta om kroppsvisitation om det är 

fara i dröjsmål.  
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8 § Fastställer att t ex post- eller telegrafförsändelse inte får öppnas och undersökas, 

ej heller brev eller enskild handling. Detta förbud är likt det som finns för 

husrannsakan.  

 

9 § Paragrafen stadgar att protokoll skall föras över åtgärden. 

 

Kroppsvisitation skall, enligt andra stycket, företas inomhus och i ett avskilt rum i 

enlighet med vad som sägs i 3 § a. Denna del hänvisar indirekt till 

proportionalitetsprincipen. 

 

Vidare i paragrafen kan vi utläsa att en manlig polis inte får verkställa eller närvara 

vid kroppsvisitation av en kvinna. Dock får manliga poliser söka genom föremål 

som en kvinna har med sig och ta luftutandningsprov på henne, samt även bevittna 

att blodprov av kvinna tas.  

 

Kvinnliga poliser har rätt att verkställa och bevittna alla åtgärder som den 

misstänkte eller annan kan utsättas för. En manlig polis får endast verkställa 

kroppsvisitation av till exempel den jacka eller väska som kvinnan bär med sig samt 

ta luftutandningsprov. Dessa två åtgärder får även bevittnas av en manlig polis. Om 

en kvinnlig kollega saknas i närheten åligger det den manlige polisen att 

frihetsberöva kvinnan som åtgärden avser och transportera henne till lokal där 

någon kvinnlig kollega befinner sig för att en visitation skall kunna komma till 

stånd. 

Den manlige polisen skall alltså sedan avlägsna sig från arrestlokal eller annat 

utrymme där visitation genomförs av kvinna så fort den sträcker sig längre än till 

lösa föremål som kvinnan bär med sig.  

 

Vi kommer senare i vår rapport diskutera likheter och skillnader mellan denna form 

av kroppsvisitation samt den form som kallas skyddsvisitation och återfinns i 19 § 

polislagen. 

 

Sammanfattningsvis kan enskild polisman ta beslut om kroppsvisitation om det 

råder fara i dröjsmål, dock ej man mot kvinna. I övriga fall är det 



Rapport nr. 391 

 10 

2006-04-24 

förundersökningsledaren som kan besluta om denna åtgärd. Dokumentation sker 

genom ifyllande av ett protokoll över visitationen och slutligen är det under hela 

förfarandet viktigt att tänka på att det som görs står i proportion till den kränkning 

och det intrång som genomförs mot personen ifråga. 

              

3.4 Undersökning av människokroppen 

 Kroppsbesiktning 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. 

På samma sätt som gäller vid kroppsvisitation får kroppsbesiktning företas av 

personer som är misstänkta för brott på vilket fängelse kan följa. Kroppsbesiktning 

får enligt kommentarerna ej företas mot en person som står under en så kallad ”LuL 

31§-utredning”7, till skillnad mot kroppsvisitation. Som angivet i första stycket så 

får en kroppsbesiktning företas i samma syfte som kroppsvisitation. 

Andra stycket i paragrafen är det som är mest väsentligt för vår undersökning. Här 

återfinns legaldefinitionen av begreppet ”kroppsbesiktning”. Kroppsbesiktning 

omfattar alla undersökningar av kroppen, både yttre och inre. Även provtagning 

som exempelvis blodprov eller urinprov samt undersökning av dessa innefattas i 

begreppet. 

                                                
7 En utredning avseende ungdomar under 15 år som är misstänkta för brott enligt Lag med särskilda 
bestämmelser om unga lagöverträdare 
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Kommentarerna till paragrafen understryker att besiktningen inte bara kan ske 

visuellt utan även genom att känna med händerna i den misstänktes hårbotten och 

liknande. Personen kan även vara tvungen att stå i positioner så att delar av kroppen 

inte döljs. Besiktningen innefattar även undersökningar i olika kroppsöppningar. 

Vad som inte omfattas av kroppsbesiktning är exempelvis blod som är funnet vid en 

brottsplats och som skall undersökas i syfte att binda en gärningsman till platsen.8 

I förarbetena menar Justitieutskottet att provtagning av saliv, urin, blod och liknande 

är sådant som en misstänkt person måste få underkasta sig, medan större ingrepp 

såsom ryggmärgsprov och vävnadsprov inte bör ske mot personens vilja.9 

Personer som skall kroppsbesiktigas får hållas kvar för åtgärden i sex timmar och 

om det anses nödvändigt på grund av synnerliga skäl, ytterligare sex timmar.  

 

3.5 Polisiära bestämmelser 

 Polislagen 19 § 

En polisman som med laga stöd griper eller annars omhändertar eller avlägsnar 

någon får i anslutning till ingripandet kroppsvisitera denne i den utsträckning som 

är nödvändig 

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

omhand, eller 

2. för att hans identitet skall kunna fastställas 

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

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

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

föremål kan förklaras förverkat enligt 36. 3 § brottsbalken, eller 

2. föremål som är agnade att användas som hjälpmedel vid brott som innefattar 

skada på egendom, om det finns särskild anledning att anta att den som avses 
                                                
8 Norstedts Juridiks databaser på Intrapolis 
9 Norstedts Juridiks databaser på Intrapolis 
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med åtgärden bär ett sådant föremål med sig och det med hänsyn till 

omständigheterna kan antas att föremålet kan förklaras förverkat enligt 36 kap. 

3 § brottsbalken. 

 Kroppsvisitation som avses enligt 19 § polislagen lyder under samma legaldefinition 

som visitationen i RB 28:11. Vad som får undersökas med stöd av paragrafen är 

samma föremål som avses i RB 28:11. Innan polislagen var tillkommen reglerades 

polisens möjligheter till gällande visitation i den så kallade ”häkteslagen”, lag 

(1976:371) om behandling av häktade och anhållna m.fl.10 Vad som menas i första 

stycket, första punkten är en så kallad skyddsvisitation, vilken syftar till att 

undersöka om den omhändertagne bär på sig vapen eller föremål som skulle kunna 

skada honom själv, polis eller eventuellt någon annan person. Vanligen genomförs 

skyddsvisitationer omedelbart när den omhändertagne tagits in till polisstationen, 

men även en mindre, så kallad provisorisk skyddsvisitation genomförs i direkt 

anslutning till ingripandet. Visitationen genomförs genom att polismannen känner 

igenom eller utanpå fickor och kläder. När en skyddsvisitation genomförs på en 

omhändertagen person bör denna genomföras med hänsyn till den omhändertagnes 

kön.11 

Första stycket, andra punkten syftar till att söka efter ID-handling så som körkort 

eller liknande för att fastställa personens identitet. 

Polislagens andra stycke första punkten avser kroppsvisitationer för att söka efter 

vapen eller andra farliga föremål som är ägnade att använda vid brott mot liv eller 

hälsa. I kommentaren till lagen anges att det måste förekomma omständigheter vilka 

pekar mot att föremålet kommer att användas till ovanstående. Något brott behöver 

dock inte ha skett utan föremålet kan eftersökas i förebyggande syfte. Exempel på 

föremål anges vara järnrör, kättingar med mera vilka anträffas på personer vilka 

utgör en del av två rivaliserande ungdomsgäng vilka konfronteras på allmänna 

gator. Andra stycket andra punkten är bestämmelser som riktar sig mot att eftersöka 

                                                
10 Norstedts Juridiks databaser på Intrapolis 
11 N-O Berggren och J. Munck, Norstedts Juridik 2005. sid. 128-130 



Rapport nr. 391 

 13 

2006-04-24 

exempelvis sprayburkar hos kända klottrare vilka befinner sig i klottermiljö. Även 

här krävs konkreta omständigheter för att kunna företa en kroppsvisitation.12 

 

3.6 Särskilda bestämmelser för häktade och anhållna  

 Lag (1976:371) om behandling av häktade och anhållna m.fl. 1 § 

Den som är häktad på grund av misstanke om brott eller av någon annan anledning 

får inte underkastas mer omfattande inskränkningar i sin frihet än som ändamålet 

med häktningen samt ordning och säkerhet kräver. 

2 § Om det inte är uppenbart, skall den häktade senast vid ankomsten till 

förvaringslokalen kroppsvisiteras för eftersökande av föremål som han eller hon 

enligt vad som följer av denna lag inte får inneha. 

[…]Vad som sagts i andra stycket hindrar inte att det i annat fall görs en sådan 

ytlig kroppsvisitation som bedöms nödvändig av säkerhetsskäl och som endast avser 

eftersökande av vapen eller annat farligt föremål. 

2 a § I den mån det anses påkallat får även kroppsbesiktning företas i de fall som 

avses i 2 § första eller andra styckena.¨ 

2 b § Kroppsvisitation eller kroppsbesiktning får inte göras mer ingående än vad 

ändamålet med åtgärden kräver […]. 

Kroppsvisitation eller kroppsbesiktning av en kvinna får inte verkställas eller 

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

Följande åtgärder får emellertid verkställas och bevittnas av en man, nämligen,  

1. kroppsvisitation som avses i 2 § tredje stycket, och  

2. kroppsvisitation som sker med metalldetektor eller liknande teknisk anordning. 

Lagens första paragraf är en begränsning av de inskränkningar av den frihet som får 

företas mot en person som är häktad. 

                                                
12 N-O Berggren och J. Munck, Norstedts Juridik 2005. sid. 130, 131 
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Lagens andra paragraf ställer kravet att den häktade, senast vid ankomsten till 

förvaringslokalen, skall kroppsvisiteras efter föremål som denne inte får ha inneha. 

Lagen torde främst vara ägnad att säkerställa ett skydd för både personal vid häktet 

samt för den intagne och avser en kroppsvisitation som i vardagligt tal kallas för 

”avvisitering”. Syftet med avvisiteringen är att personal som har hand om den 

intagne skall vara säkra på att denne ej innehar föremål som kan komma att skada 

honom, andra intagna eller personalen på häktet.  

I lagen finns även bestämmelser riktade mot hälsofarliga och olagliga varor så som 

narkotika och alkohol (bestämmelserna om dessa återfinns i lagens sjunde paragraf) 

då det är förbjudet för den intagne att inneha sådana drycker eller varor. Även 

pengar och värdesaker kan komma att beröras av visitationen då den intagne ej 

heller får inneha dessa i olämplig utsträckning, vilket även det regleras i lagens 

sjunde paragraf.13 

 

3.7 Regler gällande ungdomar 

 Lag (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare 36 § 

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

särskilda skäl 

1. beslag, husrannsakan och kroppsvisitation företas mot den unge […] 

enligt bestämmelserna i 27 och 28 kap. rättegångsbalken. 

Vad som i 27 kap. 7 och 8 §§ rättegångsbalken sägs om åtal och om verkan av att 

åtal inte väcks skall istället avse bevistalan och talan om förverkande samt verkan 

av att sådant åtal inte väcks. Tvångsmedel som avses i 24 – 26 kap. 

rättegångsbalken får inte användas. 

I paragrafen anges en möjlighet att kunna använda tvångsmedel mot en person, 

vilken är misstänkt att ha begått brott före femton års ålder. I Sverige har vi en 

absolut straffmyndighetsålder vid femton år vilket innebär att personer under femton 

års ålder på inga villkor kan dömas för brott i enlighet med brottsbalkens första 

                                                
13 Norstedts Juridiks databaser på Intrapolis 
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kapitel sjätte paragraf. Dock kan det inte anses skäligt att personer som blivit 

exempelvis bestulna inte skall ha en möjlighet att kunna få tillbaka sin egendom. 

Därför är det av väsentlig vikt att det finns en lagstadgad möjlighet för polisen att 

kunna söka igenom personer som kan misstänkas ha bland annat stulet gods på sig. 

Dock får inte alla tvångsmedel företas mot den unge. Tvångsmedel som avses i 

Rättegångsbalkens 24 – 26 kapitel får ej användas. Kroppsvisitation, enligt RB 

28:11, får företas för att utreda brott som kan leda till fängelse. För att tvångsmedlen 

skall få företas mot en person under femton år anges i paragrafen att det måste 

föreligga särskilda skäl. I den skrivna kommentaren till paragrafen anges att kravet 

skall vara en understrykning till att tvångsmedlen skall användas restriktivt14. 

Gällande personer mellan femton och arton år, vilka även omfattas av lag 

(1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare, får tvångsmedel 

användas utan de begränsningar ovan som riktar sig mot de allra yngsta 

lagöverträdarna i samhället. Vad avser förarbeten till lagens innehåll samt ändringar 

kan inte sägas att några väsentliga ändringar har genomförts vad avser 

restriktiviteten att företa kroppsvisitation mot en misstänkt ung lagöverträdare. 

 

4 Resultat 

4.1 Personalansvarsnämnden vid Rikspolisstyrelsen (PAN) 

Under arbetet har sex årsrapporter från PAN granskats i syfte att tydliggöra om 

problem att efterfölja regler för kroppsvisitation är vanligt förekommande. 

Rapporterna visar att inga anmälningar avseende kroppsvisitering, skyddsvisitering 

eller kroppsbesiktning har inkommit till nämnden för utredning under de senaste sex 

åren. Statistiskt varierar antalet anmälningar under de sex senaste åren någorlunda 

mycket. 

• 2000 – 68 stycken inkomna ärenden sammanlagt 

• 2001 – 47 stycken inkomna ärenden sammanlagt 

                                                
14 Thunved, Clevesköld och Thunved, Norstedts Juridik. sid. 84, 85 
 



Rapport nr. 391 

 16 

2006-04-24 

• 2002 – 74 stycken inkomna ärenden sammanlagt 

• 2003 – 92 stycken inkomna ärenden sammanlagt 

• 2004 – 93 stycken inkomna ärenden sammanlagt 

• 2005 – 102 stycken inkomna ärenden sammanlagt 

• 2006 – 74 stycken inkomna ärenden sammanlagt 

De sammanlagda ärendena är även indelade i grupperna ”skiljande från anställning” 

och ”tjänsteförseelse”, dock görs ingen skillnad i denna rapport på grupperna då det 

inte är av relevans för vårt resultat gällande utredning av kroppsvisitation. 

Gällande fall av felaktigt genomförda kroppsvisitationer finner vi inga fall upptagna 

hos personalansvarsnämnden under de senaste sex åren. 

 

4.2 Kvinnors brottsutveckling 

Vid frågan ”ökar kvinnors brottslighet?” ger Brottsförebyggande rådet svaret: 

”Sett under en längre period har antalet kvinnor som misstänks för brott ökat enligt 

statistiken. År 1985 misstänktes drygt 15 500 kvinnor för brott. År 2005 misstänktes 

närmare 21 000 kvinnor för brott. Kvinnornas andel av antalet misstänkta totalt sett 

har dock legat relativt konstant de senaste tio åren. Kvinnor utgör omkring 20 % av 

samtliga misstänkta personer.” 

 

Misstänkta personer 2005    
Män   Kvinnor  

Brottstyp Antal  Brottstyp Antal 
Samtliga 83 255  Samtliga 20 966 
Narkotika 15 518  Butiksstöld/Snatteri 9079 
Olovlig körning 15 019  Narkotikabrott 2746 
Butiksstöld/Snatteri 13 743  Bedrägeri 1613 
Misshandel 11 858  Misshandel 1602 
Rattfylleri 11 043  Olovlig körning 1543 
Källa: www.bra.se 
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Sett till svaret från Brottsförebyggande rådet finner vi att kvinnor begår ungefär 

20% av all brottslighet (anmäld brottslighet, mörkertalen är inte medräknade) i 

samhället idag. Så har även kvinnors brottslighet sett ut sedan mitten av åttiotalet. 

Då vi ser till diagrammet avseende antalet misstänkta personer för brott och de 

vanligaste brottstyperna kan vi även se att de två vanligaste brotten som kvinnor 

misstänks för är brott som ofta kräver att den misstänkte kroppsvisiteras.  

Statistik avseende hur många kroppsvisitationer som genomförs per år samt med 

uppdelning efter kön finns inte att tillgå. 

 

4.3 Justitieombudsmannen 

JO låter meddela att den information vi sökt hos JO avseende kroppsvisitation finns 

i ”Kommentar av rättegångsbalken” av Peter Fitger, ”Straffprocessuella 

tvångsmedel” av Gunnel Lindeberg samt kan återfinnas genom sökningar på JO:s 

hemsida15 med sökorden ”kroppsvisitation” och ”kroppsvisitera”. Sökningarna 

genererar 27 träffar (kroppsvisitation) och 12 träffar (kroppsvisitera). Dessa beslut 

har granskats av oss för att avgöra användbarheten av dessa för vårt arbete. Under 

vår granskning framkom att sju stycken av de träffar som förekom under 

sökresultatet med ordet ”kroppsvisitation” var samma dokument/utlåtanden som 

framkom vid sökning på ordet ”kroppsvisitera”. Således finns det sammanlagt 32 

stycken utlåtanden från JO.  

Vissa beslut har bedömts som oanvändbara med hänsyn till målet med vårt arbete. 

De beslut som vi bedömt vara av nytta för att komma till väsentliga slutledningar 

under arbetet är uteslutande gällande begränsningar av olika förslag till mer 

expansiva möjligheter till att kroppsvisitera olika personer.  

 

                                                
15 www.jo.se 
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4.4 Justitiekanslern 

Via e-post låter JK svara att den information som finns att inhämta kring arbetets 

område finns på JK:s hemsida16 genom sökning på ”kroppsvisitation”. Efter sökning 

finns tio fall gällande utlåtande från JK till vårt förfogande. Av dessa bedöms endast 

tre utlåtanden vara av vikt för vårt arbete. Resultatet av den granskning vi gör av 

JK:s utlåtanden visar att alla tre innehåller restriktiva beslut av att tillåta 

polismyndigheten att genomföra kroppsvisitation med mindre återhållsamma regler 

än de som finns idag. 

 

4.5 Proposition till rättegångsbalken 

Under samlandet av information var vi i kontakt med Åke Liden, bibliotekarie vid 

Umeå Universitetsbibliotek med anledning att se förarbetena till det nuvarande 28 

kapitlet i rättegångsbalken. Liden som vi var hänvisade till av annan personal med 

hänsyn till hans kunskaper om juridisk litteratur, kunde dock inte finna några 

förarbeten i bibliotekets arkiv och fastslår att det inte är otroligt att dessa inte går att 

få tag i. 

 

5 Resultat 

5.1 Kritisk granskning av resultatet 

Vad som kan sägas utifrån de framkomna uppgifterna kring lagstöden som polisen 

använder i sin tjänsteutövning bör alltid ifrågasättas med anledning av att samhället 

och dess syn på lagar och tillämpning ändras över tiden. Dock bör även klargöras att 

denna granskning skall ske av juridisk expertis. Så som de väsentliga lagarna 

avseende kroppsvisitation som vi undersökt ser ut idag är de av en sådan karaktär att 

stor hänsyn tas till den enskilde individen och dennes grundlagsskyddade fri- och 

rättigheter. De restriktioner som finns lagstadgade vilka inskränker den personliga 

friheten är av sådan karaktär att de i längsta möjliga utsträckning värnar om den 

personliga integriteten.  
                                                
16 www.justitiekanslern.se 
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5.2 Resultatsammanfattning 

Under de senaste tjugo åren har andelen kvinnor som är misstänkta för brott legat 

ganska konstant på ca 20 % av det totala antalet personer misstänkta för brott. 

Antalet misstänkta kvinnor har dock ökat med ca 6000 kvinnor mellan åren 1985 

och 2005. Utvecklingen visar då att det totala antalet personer inom kategorin har 

stigit. 

Varken JO eller JK kan ge direkt information angående fall publicerade i Nytt 

juridiskt arkiv (NJA) som bildat rättspraxis eller andra prövade fall. Informationen 

som finns att tillgå på de två hemsidorna är av övergripande innehåll. Informationen 

fyller mindre funktion för innebörden av vårt arbete. 

Vi finner inte heller att Personalansvarsnämnden någon gång har prövat frågan om 

huruvida en kroppsvisitation genomförts på en misstänkt person utan laglig grund 

eller stöd. Inte heller har frågan angående kroppsvisitationer genomförda av manliga 

poliser mot en kvinnlig misstänkt prövats vilket kan ses som anmärkningsvärt då 

kroppsvisitationer ändå bör anses som en relativt vanlig tvångsåtgärd i det dagliga 

polisarbetet. 

Utifrån de källor vi sökt information angående ovissheter kring genomförda 

kroppsvisitationer finner vi inga utredningar eller prövanden som behandlat frågan. 

6  Diskussion 

6.1 Analys och tolkning av resultat 

Tidigare omfattades båda begreppen kroppsvisitation och kroppsbesiktning av det 

gemensamma uttrycket kroppsrannsakan17. Detta begrepp har sedermera ändrats och 

delats upp i de nu två befintliga benämningarna. Rättegångsbalkens 28 kapitel 

tillkom i sin nuvarande form 1942 och grundprinciperna för kroppsvisitation har 

varit likadana under denna tid fram till idag. Visserligen har en del förändringar 

genomförts. Exempel på detta är att en manlig sjuksköterska nu har rätt att 

kroppsvisitera en kvinna, men de grundläggande reglerna beträffande hur en 

kroppsvisitation får genomföras, vem som får företa åtgärden samt vem som 

                                                
17 Fitger, Peter ”Särtryck ur rättegångsbalken” 28:3 
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beslutar om detta är de samma. Beslutet om kroppsvisitation ägs av 

undersökningsledaren, åklagaren eller rätten vilket framgår av RB 28:13 vilken 

hänvisar till RB 28:4. Föreligger fara i dröjsmål äger polismannen rätten att fatta 

beslut om att företa kroppsvisitation 

Huruvida de lagar och bestämmelser som finns angående kroppsvisitation är 

fungerande i dagens samhälle kan vi inte säga annat än att de fungerar praktiskt med 

hänsyn till antalet misstänkta som visiteras och med hänsyn till andelen kvinnor som 

visiteras. Bestämmelsen som finns kvar minst sedan 1942 angående restriktionen att 

män ej får genomföra kroppsvisitationer på kvinnor förefaller fungera i det praktiska 

arbetet eftersom det ännu inte finns några domar i fall där en kroppsvisitation 

genomförts olovligen. Dock bör det även påpekas att det kan förekomma vissa 

problem för allmänheten att känna till skillnaden mellan en kroppsvisitation enligt 

RB 28:11 och en kroppsvisitation i skyddssyfte enligt PL 19 §. Då de två har skilda 

syften och även bestämmelsen om vem som får verkställa visitationen skiljer sig kan 

detta vara upphov till förvirring hos den som åtgärden avser. Detta kan ha betydelse 

för vårt resultat då kvinnor teoretiskt sätt kan ha blivit utsatta för en felaktig åtgärd 

utan att veta om att företagandet saknar lagstöd vilket i sin tur kan innebära att dessa 

inte anmält händelsen till polismyndigheten alternativt JO för utredning 

Varifrån bestämmelsen kring könsaspekten härstammar har vi inte lyckats ta reda på 

under arbetet. Eventuellt kan en lagändring angående denna bestämmelse innebära 

ett praktiskt problem för polisen att arbeta och genomföra de kroppsvisitationerna 

som är nödvändiga i tjänsten. Som tidigare redovisat är de flesta misstänkta 

personerna av manligt kön vilket innebär att sannolikheten att en person som 

påträffas och som skall underkasta sig en visitation troligtvis kommer att vara en 

man. I enlighet med proportionalitetsprincipen och hänsynsprincipen bör inte heller 

män vara tvungna att underkasta sig mer kränkande behandling än kvinnor om det 

finns möjlighet att undvika det genom att en manlig polisman ensamt genomför 

kroppsvisitationen. 

Vad som även är värt att poängtera är den form av integritetskränkning som 

könsbestämmelsen indirekt ger upphov till. Om det inte finns en kvinnlig polis att 

tillgå på plats för en kroppsvisitation återstår endast alternativet att tillfälligt 
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frihetsberöva kvinnan. Sedan skall denne föras till polisstationen för att 

kroppsvisiteras där av kvinnlig personal. Eventuellt kan det även bli fråga om att 

invänta en kvinnlig polis som fått avbryta sin lediga tid med anledning av att få åka 

till polisstationen för att verkställa kroppsvisitationen. Frågan kvarstår huruvida ett 

tämligen långt frihetsberövande och införande till en polisstation är av mindre 

kränkande art än att kroppsvisitationen genomförs av en manlig polis  

 

6.2 Slutsatser och förslag 

Vad vi kommit fram till är att dagen lagstiftning i viss mån är motsägelsefull 

gällande kroppsvisitationer av personer av motsatt kön, detta med hänseende till 

bestämmelserna i RB 28:13 kontra bestämmelsen i PL 19 §. En manlig polis har i 

den senare lagstiftningen rätt att så kallat skyddsvisitera en kvinna vilket i somliga 

fall kan vara mer djupgående än en kroppsvisitation avsedd att söka stöldgods. 

Visserligen måste tas i beaktning att en visitation enligt PL 19 § avser att säkerställa 

både polismannens och den frihetsberövades säkerhet. I dagsläget måste en manlig 

polis frihetsberöva kvinnan i fråga som skall visiteras om inte en kvinna ingår i 

patrullen eller kan komma till platsen. Detta finner vi vara ett större ingrepp i den 

personliga integriteten än att en manlig polisman utför en ytlig kroppsvisitation av 

kvinnan, då denna inte är mer kränkande än vad en skyddsvisitation skulle vara.  

Vi anser att det bör vara befogat för en manlig polis att om tillfället kräver, även 

kroppsvisitera en kvinna i syfte att söka efter stöldgods enligt RB 28:13. Dock bör 

inte en polisman av motsatt kön medvara vid en kroppsbesiktning som innebär att 

den frihetsberövade måste blotta hud. Vi anser att det är viktigt att poängtera vikten 

av att könsperspektivet skall beaktas oavsett om det är en man eller en kvinna som 

skall visiteras. Om en polispatrull bestående av en man och en kvinna skall 

genomföra en kroppsvisitation, bör den polisman av motsatt kön till den åtgärden 

avser ej medverka fysiskt. Detta poängteras även av Berggren och Munck i deras 

kommentar till polislagen. 

Med tanke på dagens statistik gällande det faktum att ca 80% av alla misstänkta är 

män och endast 20% kvinnor, finner vi det olämpligt att göra reglerna för 
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kroppsvisitation mer restriktiva, det vill säga att skärpa dem till den grad där endast 

en polisman av samma kön som den som skall genomsökas får genomföra åtgärden. 

Detta skulle kunna få effekten av ett omvänt problem gentemot det vi redovisat i 

vårt arbete. Skulle så vara fallet innebär det att många kvinnliga poliser ställs inför 

problemet att inte kunna visitera en manlig misstänkt person. 

Ett förslag som framlagts i en utredning18 är att en polisman, oavsett kön, får företa 

en kroppsvisitation med beaktande av könet på den åtgärden avser. Om möjlighet 

finns, bör visiteringen genomföras av en polisman av samma kön. Denna utrednings 

förslag stödjer dock gällande lagstiftning i RB 28:13 att det vid en kroppsbesiktning 

endast skall närvara en polisman av samma kön som personen beslutet riktar sig 

mot. Utredningen lägger fram ett förslag om att ändra innehållet i rättegångsbalkens 

28 kapitel, men utredningen har bevisligen inte fått tillräckligt mycket respons då 

någon ändring inte har kommit till stånd. 

I övrigt är vi av meningen att det regelverk som styr huruvida polismyndigheten och 

de enskilda poliserna är relevant ur en human människosyn. Vi finner inte att det 

finns någon större anledning att ändra på de grundregler som är stadgade kring 

kroppsvisitation. Regeringsformens skydd av det allmänna gentemot staten anser vi 

inte skall inskränkas mer än vad som är reglerat i lag idag. Vi har under arbetets 

gång funnit att kraven för att få företa en kroppsvisitation mot en misstänkt person 

är ställda i proportion till vad som måste anses vara skäligt med hänsyn till den 

inskränkningen i den personliga integriteten som tvångsmedlet utgör. Kravet på 

misstankegraden på personen som åtgärden riktar sig mot anser vi styrka vår åsikt. 

Även kraven på vilka beslutsfattare som har mandat att beordra en kroppsvisitation 

vilar på lämplig nivå. Sett till övrig reglering av användandet av tvångsmedel så 

tycker vi inte att det finns skäl att vare sig skärpa kravet på beslutsfattare eller låta 

dessa beslut fattas av poliserna som arbetar ingripande mot brottslingar. 

                                                
18 SOU 1995:47 
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Bilaga 1 

 
--------------------------- Ursprungligt brev ---------------------------- 
Ärende: " Fördjupningsarbete PHS"; dnr Adm 27-2007 
Från:   kjell.swanstrom@riksdagen.se 
Datum:  On, 2007-01-17, 14:29 
Till:   peer0006@student.umu.se 
-------------------------------------------------------------------------- 
 
Hej, Claes Eriksson och Peter Eriksson! 
 
Svar på förfrågan per e-post den 16 januari 2007. 
 
Efter samråd med byråchefen Erik Lindberg får jag hänvisa Er 
till följande kunskapskällor: 
 
1.  Fitgers bok "Kommentar till rättegångsbalken" 
 
2. Gunnel Lindbergs bok "Straffprocessuella tvångsmedel" 
 
3. JO:s uttalanden i olika beslut. För att hitta relevanta beslut 
i JO:s ämbetsberättelser söker Ni lämpligen på ordet "Kropps- 
visitation" i de olika sakregistren. Härtill kommer att ett betydande 
antal beslut från de senaste drygt sex åren finns tillgängliga på 
JO:s hemsida, www.jo.se. Klicka på portalsidan på fliken "JO-beslut". 
I den dialogruta som kommer upp kan man söka fram relevanta beslut 
bl.a. med hjälp av specifika sökord, som man skriver in i fältet "text". 
En sökning på ordet "kroppsvisitation" ger 27 träffar, motsvarande på 
ordet "kroppsvisitera" 12 träffar. Referatens rubriker kommer upp på 
skärmen; om man klickar på en rubrik får man fram resp. beslut i fulltext. 
 
Med vänlig hälsning 
 
 
Kjell Swanström 
Kanslichef 
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Datum Dnr 

2007-01-30 631-07-21 
  
 
Claes Eriksson 
Peter Eriksson 
[peer0006@student.umu.se] 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

Ert e-brev till Justitiekanslern 
 
Ni har i ett e-brev till Justitiekanslern den 16 januari 2007 bett om hjälp  
med att finna material till en uppsats rörande kroppsvisitation enligt 28 kap. 11 och 13 §§ samt 
19 § polislagen. Av Ert brev framgår att Ni särskilt efterfrågar material som berör könsaspekten 
kring kroppsvisitation. Justitiekanslern har uppfattat det sistnämnda som att frågeställningen 
gäller manliga  
respektive kvinnliga polisers befogenheter på området.  
 
Justitiekanslern har inom ramen för sin tillsyns- och skaderegleringsverksamhet prövat frågor 
rörande kroppsvisitation. Ett antal beslut som har  
ansetts särskilt intressanta har publicerats på vår hemsida www.justitiekanslern.se (se 
Kroppsvisitation i sökordsregistret). Se även Justitiekanslerns beslut i ärende med dnr 4172-87-
40 (publicerat på Rättsbanken). Frågan om manliga respektive kvinnliga polisers befogenheter 
ifråga om kroppsvisitation förefaller dock inte ha varit föremål för Justitiekanslerns prövning. 
 
Även Riksdagens ombudsmän (JO) kan inom ramen för sin tillsynsverksamhet ha prövat frågor 
om kroppsvisitation. Ett urval av JO:s beslut, som anses vara särskilt intressanta, finns 
publicerade på JO:s hemsida www.jo.se. JO-beslut finns också i JO:s Ämbetsberättelser. 
 
Lycka till med uppsatsen! 
 
Med vänlig hälsning 
 
 
Anna Arvidsson 
Föredragande 



  

 

 


