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Sammanfattning 
 
Vad krävs för att en person ska anses som ”skäligen misstänkt” och hur påverkar det 

polisers och åklagares arbete? I följande rapport har vi gjort en granskning av 

begreppet ”skälig misstanke”, vad det innebär, hur bedömningar av omständigheter 

runt detta begrepp görs och vilka beslut om tvångsmedel som kan tas därefter. 

Vi har utgått från litteratur, lagtext samt JO´s avgöranden. För att få en bild av 

huruvida avsaknaden av en definition av begreppet upplevs som ett problem hos polis 

och åklagare har vi även hållit några kortare intervjuer. Trots avsaknaden av en klar 

definition på begreppet uppfattas detta inte som ett problem enligt de vi intervjuat.    

 ”Skälig misstanke” är en av de fyra misstankegraderna som används i processrätten, 

vilken bl.a. innebär att förundersökningen i detta skede tar en ny inriktning, från att ha 

varit en spaningsverksamhet eller ingripande så går det nu över till ett 

utredningsstadium inriktad på en person, detta möjliggör för polis och åklagare att 

använda sig av tvångsmedel enligt rättegångsbalken.  

Justitiedepartementet har i en tidigare utredning behandlat frågan om huruvida en 

definition av begreppet skulle underlätta, men kommit fram till att det inte går att 

komma närmare en definition samt att det inte är lämpligt att försöka ytterligare 

precisera begreppet. 
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1   Inledning 
 
Begreppet skälig misstanke återkommer i ett flertal paragrafer i rättegångsbalken, det 

är ett begrepp som både möjliggör och begränsar användandet av tvångsmedel för 

polis och åklagarmyndighet och därmed även ger vissa rättsäkerhetsgarantier för den 

misstänkte. Någon exakt definition av vad som krävs för att uppnå skälig misstanke 

finns inte utan bedömningen görs utifrån omständigheterna från fall till fall. 

 

Med den här rapporten vill vi försöka skapa oss en bild av vilka dessa omständigheter 

är och hur dessa bedömningar görs. Vi anser att det är av vikt att ha god kunskap om 

denna misstankegrad då bedömningen ofta görs av polisman med kort varsel och 

berör beslut i vårt arbete såsom utredningsanhållan, kroppsvisitation, husrannsakan 

mm. Vi har också valt att undersöka hos polis och åklagare om de bedömer det vara 

ett problem att det inte finns en klar definition.  

 

1.1  Bakgrund 
Efter att ha haft en föreläsning i begreppet skälig misstanke samt funderat på de 

diskussioner som dykt upp vid de praktiska övningar kan vi klargöra att det ligger en 

viss svårighet i att avgöra vad som krävs för att komma upp i misstankegraden – 

skälig misstanke. Enligt JO krävs någon eller några konkreta omständigheter i det 

enskilda fallet för att skälig misstanke skall kunna sägas föreligga. Det räcker ej med 

en subjektiv bedömning från enskild person. Att några av de mest användbara 

tvångsåtgärder vid en brottslig handling dessutom styrs av denna misstankegrad gör 

det till en viktig del av arbetet som polis och åklagare. 

En statlig utredning gjordes 19951, där frågan om en tydligare definition av begreppet 

utreddes. 

 

1.2  Syfte  
Syftet med denna rapport är att ge en bild av vad skälig misstanke innebär, hur 

bedömningar av omständigheter runt denna misstankegrad görs och vilka beslut som 

kan tas därefter. Samt belysa om avsaknaden av en tydlig definition har någon 

inverkan på arbetet inom polis- och åklagarmyndighet. 

                                                
1 SOU 1995:47 



Rapport nr: 451  2007-12-11 

 2 

 

1.3  Frågeställningar   
Vad innebär begreppet skälig misstanke? 

Vilken typ av omständigheter krävs för uppnå skälig misstanke? 

Vilka möjligheter till tvångsåtgärder i rättegångsbalken leder det till? 

Upplevs det som ett problem hos polis och åklagare att det inte finns en klar definition 

av misstankegraden? 

 

1.4  Tillvägagångssätt 
I vårt arbete har vi valt att utgå från litteratur, lagtext samt JO ärenden. Vi har också 

valt att hålla intervjuer med anställda inom polis och åklagarmyndigheten i 

Västerbotten och Skåne för att få en bild av hur tankegång och arbete runt begreppet 

fungerar i praktiken och om det någon gång uppstår skilda meningar angående 

bedömningar gällande skälig misstanke. 

 

1.5  Avgränsning 
I våra intervjuer har vi valt att begränsa oss till Skåne och Västerbottens län. 

Inledningsvis försökte vi, utöver JO ärenden, finna material från JK, Riksåklagaren 

och rättsfall men då detta visade sig vara svårt och därför blev allt för tidskrävande 

har vi begränsat oss till att endast utgå från JO ärenden samt polisrättsutredningen och 

litteratur. 
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1.6  Förkortningar och begreppsförklaringar 
 

FU Förundersökning 

IB Inre befäl 

JK Justitiekanslern 

JO Justitieombudsmannen 

PA Polisassistent 

PASP Polisaspirant 

RB Rättegångsbalken 

SOU Statens offentliga utredningar 

SUL Specialundersökningsledare 

VB Vakthavande befäl 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Rapport nr: 451  2007-12-11 

 4 

2   Begreppet ”Skälig misstanke” 
 

Möjligheterna för polis, åklagare och domstolar att använda tvång bestäms av olika 

beviskravsrekvisit som t.ex. ”skälig misstanke” eller ”sannolika skäl”. Dessa rekvisit 

indikerar hur starka misstankarna måste vara för at t.ex. polisen skall få använda en 

tvångsåtgärd. 

 

2.1  Misstankegrader och beviskrav 
 

För att komma fram till de olika misstankegraderna måste polis och åklagare använda 

sig av de bevis som finns i gällande ärende, man talar om något som inom juridiken 

heter beviskrav. Under förundersökningsarbetet gället det för polis och åklagare att 

hela tiden ha i åtanke de beviskrav som domstolarna kräver. Redan vid bedömningen 

om åtal ska väckas eller ej, ska åklagaren pröva de bevis som finns och överväga om 

de kan komma att räcka till fällande dom. 

Även om åtal väcks kan det finnas osäkerhet, det kan vara omständigheter och bitar 

som saknas, därför gäller det under hela förundersökningen att bygga på bevisen. 

Under en brottsmålsprocess använder man sig av en ”bevisstege” där bland annat de 

fyra misstankegraderna är inkluderade2. 

                                                                     Fullständig säkerhet 

                                                                Uppenbart 

                                                           Ställt utom rimlig tvivel 

                                                     Tillräckliga skäl 

                                                Sannolika skäl 

                                          Skäligen misstänkt 

                                     Kan misstänkas 

                               Anledning anta 

                        Brott kan uteslutas  

 

 

                                                
2 Bring & Diesen, Förundersökning, s 138 
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Skälig misstanke är en av de fyra misstankegrader som man använder sig av i 

processrätten. Misstankegraden är det som styr vilka tvångsmedel polis och åklagare 

får använda sig av. I Sverige har vi idag fyra misstankegrader3: 

 

2.1.1 Definition av misstankegraderna 
• Kan misstänkas 

Detta är den lägsta graden av misstanke. På denna grad kan inga tvångsmedel, 

såsom husrannsakan eller kroppsbesiktning, utövas. Ingen kan heller låsas in (tas i 

förvar) enligt rättegångsbalkens regler. 

Exempel: En plånbok har försvunnit från ett klassrum där flera personer finns på 

plats. Samtliga kan ha haft något med det hela att göra, men det finns inget som 

pekar mot någon speciell, varför ingen tvångsåtgärd kan utföras. 

• Skäligen misstänkt 

Konkreta, objektivt underbyggda omständigheter föreligger som med viss styrka 

talar för att en viss person har begått den gärning som misstanken avser. På denna 

misstankegrad kan till exempel husrannsakan utföras. 

Exempel: Ett vittne har sett hur en person stod vid den plats där plånboken låg. 

• På sannolika skäl  

Misstanken framstår vid en objektiv bedömning som berättigad. 

Exempel: Ett vittne har sett att en person har plockat på sig plånboken. 

• Tillräckliga skäl för åtal 

Var och en utan speciell juridisk utbildning ska kunna bedöma att en viss person 

har tagit plånboken. Det ska inte råda något tvivel om det. Åklagaren kan på 

objektiva grunder förvänta sig en fällande dom, dvs att rätten finner att det är ställt 

utom rimligt tvivel att den tilltalade gjort sig skyldig till vad åklagaren har lagt 

honom till last.  

 

Skälig misstanke återfinns både i misstankegraderna samt i den ”bevisstege” som 

används inom processrätten. Som tidigare nämnts så är det denna misstankegrad som 

styr polis och åklagare i deras  användning av tvångsmedel, vilket också är av stor 

vikt i en förundersökning. 

                                                
3 www.polisen.se 
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Har man i en förundersökning kommit upp till beviskraven ”skälig misstanke” så tar 

förundersökningen i detta skede en ny inriktning, från att ha varit en 

spaningsverksamhet eller ingripande så går det nu över till ett utredningsstadium 

inriktad på en person4.  

 

Även ledningen av en förundersökning förändras när skälig misstanke uppkommer, 

det som tidigare letts av polis tas nu över av åklagare om inte brottet är av enkel 

beskaffenhet. 

För att en person skall anses som skäligen misstänkt krävs det att konkreta 

omständigheter föreligger gällande det brott han kan misstänkas för, enskilda 

subjektiva bedömningar ska uteslutas enligt JO. Det krävs betydligt mer för att uppnå 

”skälig misstanke” än det lägre beviskravet ”kan misstänkas” – sannolikheten för att 

den utpekade ska ha begått brottet ska vara större än den kvarstående osäkerheten.5 

Hur detta sen ska konstateras är inte alltid lika enkelt att avgöra. För att beskriva det 

har vi valt att ta upp några av de svårigheterna med några fall från JO nedan. 

 
 
2.2  Vilken typ av omständigheter krävs för att uppnå skälig 

misstanke? 
 

JO 1957 

”Spörsmålet när en person kan anses skäligen misstänkt för brott måste bedömas efter 

omständigheterna i det särskilda fallet, och någon allmän regel härutinnan torde icke 

kunna uppställas. Rent subjektiva antaganden äro självfallet icke tillfyllest för att 

skälig misstanke skall kunna föreligga, utan det måste finnas påtagbara objektiva 

grunder till stöd för att den misstänkte förövat det brott varom fråga är.”6  

 

JO 1988 

” Som har framhållits i flera tidigare JO-beslut krävs för att en person skall anses 

som skäligen misstänkt för brott att det föreligger konkreta, objektivt underbyggda 

omständigheter som med viss styrka talar för att personen i fråga har begått den 

gärning som misstanken avser. Att lägga fast några mera bestämda riktlinjer för vad 
                                                
4 Bring & Diesen, Förundersökning, s.148 
5 Bring & Diesen, Förundersökning, s 149 
6 JO 1957 s 49 
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som skall krävas för att en misstanke skall anses vara skälig är inte möjlig. Denna 

fråga får i stället avgöras från fall till fall, och härvid finns självfallet ofta ett visst 

utrymme för olika bedömningar.”7  

 

Konkret omständighet kan sägas vara en omständighet som specifikt pekar på att den 

personen i fråga ska ha gjort sig skyldig till brottet. Ett beslut om tvångsmedel får inte 

grundas på t.ex. allmänna kunskaper om en persons livsföring, tidigare brottslighet, 

att personen i fråga är bekant med någon som förekommer i narkotikasammanhang.8 

 

Två exempel där JO har prövat huruvida skälig misstanke förelåg är följande: 

 

Västerviksfallet9  

Polis anträffade en person som var känd i narkotikasammanhang både som 

missbrukare och langare. Polismännen såg att han var påverkad men luktade inte 

alkohol och att han försökte avvika från platsen men sedan ångrade sig. På förfrågan 

uppgav han för polismännen att han kom från en person som för polismännen också 

var känd som missbrukare, men ville inte närmre redogöra för besöket. En av 

polismännen hade tidigare anträffat honom då han ertappats med innehav av narkotika 

och denne hade då uppträtt på ett liknande sätt. Annars brukade polismännen ha god 

kontakt med honom och kortare pratstunder förekom. Därför ansåg polismännen att 

det förekom anledning att narkotikabrott hade förövats. Han fördes till polisstation där 

han som skäligen misstänkt kroppsvisiterades 

 

* JO menar i sin bedömning att det inte förelåg några konkreta omständigheter 

gällande att personen i fråga begått ett brott varpå fängelse kan följa, att den 

anträffade var känd i narkotikakretsar sedan 60-talet samt att han var påverkad av 

något annat än alkohol utgör inte grund nog för att använda sig av ett tvångsmedel 

som kroppsvisitation. 

 

 

 

                                                
7 JO 1998/1999 s 112 
8 Bring & Diesen, Förundersökning, s. 150 
9 JO 1992/1993 s. 204 
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Landskronafallet10  

Polismän såg hur en person sammanträffade med en annan person på gatan och 

överlämnade något till denne. Båda var sedan tidigare kända i narkotikasammanhang. 

När polismännen fick kontakt med den förstnämnde hade han skilts från den andre 

och förnekade därvid sammanträffandet. Han lämnade även i övrigt felaktiga 

uppgifter om sina förehavanden. Polismännen misstänkte att han hade gjort sig 

skyldig till narkotikabrott. De ansåg också att det förelåg fara i dröjsmål. Den 

misstänkte skyddsvisiterade i en port och fördes därefter till polisstation där han 

kroppsvisiterades.   

 

* I detta fall anser JO att polismännen agerat riktigt. Det krävs en omständighet som 

pekar på att personen i fråga ska ha gjort sig skyldig till ett visst bestämt brott, vilket 

det gjorde i form av överlåtelse enligt narkotikastrafflagen. 
 

2.2.1 Modell gällande narkotikabrott 
Gällande narkotikabrott så finns det, av en byråchef hos JO, en utarbetad modell för 

när skälig misstanke skall anses föreligga, som baseras på JO-uttalanden. Denna 

modell består av fem punkter och om två eller flera av dessa föreligger i ett givet fall 

skall skälig misstanke anses föreligga11. 

1. Personen – ska vara känd inom narkotika sammanhang eller inom annan 

närliggande brottslighet. 

2. Platsen – personen uppehåller sig i eller utanför en ”kvart” eller på annan 

plats där många missbrukare ofta samlas. 

3. Påverkan - den misstänkte är påverkad av annat berusningsmedel än alkohol.. 

4. Annat beteende – den misstänkte har ett beteende som indikerar på 

narkotikamissbruk t.ex. stress, kroppsspråk eller undvikande. 

5. Anonyma tips – de facto eller källa. Skall beaktas med försiktighet. 

 

Detta kan anses vara ett bra hjälpmedel i förståelsen för prövningens karaktär men en 

fara föreligger i om prövningen blir för mekanisk och att man glömmer bort att det 

inte räcker med att använda sig av att en känd missbrukare uppehåller sig på en 

                                                
10 JO 1993/1994 s. 101 
11 Bring & Diesen, Förundersökning, s. 155 
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samlingsplats för andra missbrukare. Enligt JO måste ytterligare konkreta 

omständigheter föreligga. 

 

2.2.2 Anonyma anmälningar samt utpekad person 
Anonyma anmälningar är också något som ska tas med stor försiktighet just gällande 

beviskrav för att ens komma upp på misstankegraderna ”anledning anta” och ”kan 

misstänkas”.  Det är svårt att avgöra anmälarens trovärdighet, det finns ingen 

möjlighet att ställa kompletterande frågor och det kan finnas bakomliggande orsaker 

mellan parterna. Därav borde det vara ännu svårare att grunda en ”skälig misstanke” 

på dessa anmälningar och det finns fall där beslut om tvångsmedel har tagits vilket i 

sin tur har kritiserats av JO12. 

* JO Dnr 2254-1988 Efter ett anonymt brev till polismyndigheten om att en viss 

person sålde knark (kokain) från sin bil vid Hötorget upprättades anmälan om brott 

mot narkotikalagen. Då ägaren till bilen, M, sedan tidigare fanns med i brotts- och 

spaningsregistret bestämmer sig polis för att söka upp M. i dennes bostad för att se om 

det fanns någon substans i tipset. 

 

Anonyma anmälningar mot myndighetsanställda personer ska tas med ännu större 

försiktighet då dessa ofta får fiender genom sitt arbete. 

* JO Dnr 970-1988 En polisman misstänks efter anonymt telefonsamtal för att ha en 

hembränningsapparat i sin bostad. Åklagare beslutar efter förhör med polismannen att 

husrannsakan ska göras, varvid ingen hembränningsapparat hittas.  

 

När det kommer till gärningsmannens identitet är det bästa att få person utpekad, 

beskriven och namngiven vid anmälningstillfället för att kunna klargöra om skälig 

misstanke finns mot denne men hur gör man då när anmälan innehåller en okänd 

gärningsman?  Det stora problemet kommer väl först och främst då en person med 

gärningsmannens signalement dyker upp - då det inte får ske några förväxlingar. Ju 

bättre signalement d.v.s. desto fler permanenta uppgifter det innehåller såsom 

tatueringar, hudfärg, fysiska skador och handikapp samt ju fler särskiljande uppgifter 

- desto enklare blir det att rikta misstanke mot en person13.  

                                                
12 Bring & Diesen, Förundersökning, s. 150 
13 i.b , s. 150 ff 
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2.3  Vilka möjligheter till tvångsåtgärder leder skälig misstanke till? 
 

I artikel 5 i europakonventionen samt i 2 kap regeringsformen finns 

integritetsskyddande bestämmelser för den enskilde. Där framgår fyra allmänna 

principer som skall ligga till grund vid användandet av tvångsåtgärder, nämligen 

legalitets-, ändamåls-, behovs- och proportionalitetsprinciperna. Detta innebär att det 

krävs uttryckligt stöd i lag för att företa t.ex. frihetsberövande och husrannsakan, 

vidare krävs att tvångsmedlet är bundet till ändamålet, att åtgärden ej bör företas om 

det inte är nödvändigt med hänsyn till syftet samt att skälen till åtgärden måste 

uppväga det intrång eller men i övrigt den kan innebära för den misstänkte eller något 

annat motstående intresse14. 

 

2.3.1 Möjligheter, skyldigheter, rättigheter 
När en misstänkt gärningsman uppfyller kraven för att bedömas som ”skäligen 

misstänkt” öppnar sig en rad möjligheter till tvångsåtgärder för polis och åklagare mot 

den misstänkta, men det innebär även skyldigheter gentemot, samt rättigheter för, 

denne. Denne skall enligt RB 23:18, då han hörs, underrättas om misstanken samt att 

han och hans försvarare får ta del av förundersökningen i den mån det kan ske utan 

men för utredningen. På begäran av den misstänkte eller hans försvarare skall förhör 

eller annan utredning som kan antas vara av betydelse äga rum. Enligt RB 23:3 skall, 

så snart någon skäligen kan misstänkas för brottet, en förundersökning inledd av 

polismyndigheten överlämnas till åklagare om brottet ej är av enkel beskaffenhet. 

 

I rättegångsbalken används två återkommande uttryck för beviskravet ”skäligen 

misstänkt”. Dels i form av ”skäligen misstänkt för brott” (i RB 23:18, 24:3, 24:6, 25:1 

samt 27:20), dels som ”skäligen kan misstänkas för brott” (i RB 23:2, 23:3, 23:13, 

28:1, 28:11 samt 28:12). Detta är endast en fråga om ordval och det föreligger ingen 

skillnad i styrka på dessa uttryck15.  

                                                
14 Fitger, särtryck ur rättegångsbalken kap 19-28, 36, s. 23:56a 
15 Bring & Diesen, Förundersökning, s. 148 
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I dessa ovan nämnda lagparagrafer spelar beviskravet ”skäligen misstänkt” en 

betydande roll. För användningen av straffprocessuella tvångsmedel krävs i åtskilliga 

fall även att brottet är av viss svårighetsgrad. 

 

2.3.2 Kortfattad beskrivning av tvångsåtgärder kopplade till ”skälig 

misstanke” i rättegångsbalken. 
Utredningshäktning RB 24:3. Även den som endast är skäligen misstänkt för brott 

får häktas, om förutsättningarna för häktning i övrigt är uppfyllda och det är av 

synnerlig vikt att han tas i förvar i avvaktan på ytterligare utredning om brottet. 

 

Utredningsanhållande RB 24:6 2 st. Finns inte fulla skäl till häktning, men är den 

misstänkte skäligen misstänkt för brottet, får han anhållas, om det är av synnerlig vikt 

att han tas i förvar i avvaktan på ytterligare utredning. 

 

Reseförbud och anmälningsskyldighet RB 25:1. Är någon skäligen misstänkt för ett 

brott, på vilket fängelse kan följa, och risk finns att han avviker eller undandrar sig 

lagföring eller straff men i övrigt inte anledning att anhålla eller häkta honom, får 

förbud meddelas honom att utan tillstånd lämna anvisad vistelseort (reseförbud) eller 

föreskrivas att han på vissa tider skall anmäla sig hos anvisad polismyndighet 

(anmälningsskyldighet). 

 

Hemlig teleavlyssning och hemlig teleövervakning RB 27:20. Hemlig 

teleavlyssning och hemlig teleövervakning får ske endast om någon är skäligen 

misstänkt för brottet och åtgärden är av synnerlig vikt för utredningen. 

 

Reell husrannsakan RB 28:1. Förekommer anledning, att brott förövats, där fängelse 

kan följa, må i hus, rum eller slutet förvaringsställe husrannsakan företagas för 

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

omständighet, som kan äga betydelse för utredning av 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. 
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Kroppsvisitation RB 28:11. Om det finns anledning att anta att ett brott begåtts på 

vilket fängelse kan följa, får kroppsvisitation göras på den som är 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 är 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. 

 

Kroppsbesiktning RB 28:12. Den som skäligen kan misstänkas för ett brott på vilket 

fängelse kan följa, får kroppsbesiktigas för ändamål som anges i RB 28:11. 

 

2.3.3 Olika slag av straffprocessuella tvångsmedel 
De straffprocessuella tvångsmedel som behandlas i 24-28 kap. RB kan indelas i 4 

olika grupper. Alla tvångsmedel är antingen personella eller reella samt momentana 

eller perdurerande16. 

Personella tvångsmedel riktar sig mot person och innebär att denne berövas sin frihet 

eller på annat sätt utsätts för en inskränkning i sin medborgerliga frihet. (T.ex. 

gripande, reseförbud och kroppsvisitation). 

Reella tvångsmedel riktar sig mot egendom med syfte att inskränka den vanliga 

förfoganderätten över egendomen. (T.ex. husrannsakan och hemlig teleavlyssning). 

Momentana tvångsmedel fullbordas genom handling. De avslutas automatiskt inom 

en kortare tidsrymd. (T.ex. kroppsbesiktning, husrannsakan och hemlig 

teleavlyssning). 

Perdurerande tvångsmedel innebär ett visst bestående tillstånd och upphör först 

genom ett särskilt beslut. Beslutet kan vara 

1. Beslut om upphävande. T.ex. att en åklagare häver ett anhållningsbeslut då det 

inte längre föreligger några häktningsgrunder. 

2. Beslut om nytt likartat tvångsmedel. T.ex. att den som är anhållen blir häktad. 

 
 

 

                                                
16 Westerlund, straffprocessuella tvångsmedel, s. 20 
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Exempel kopplat till tvångsåtgärder och de allmänna principerna för 

integritetsskyddet där JO kritiserar en åklagare angående ett beslut om 

husrannsakan.17   

 

R.G delar lägenhet med V.S. R.G grips i en butik misstänkt för stöld. En av butikens 

anställda har sett  R.G ta med sig tre stycken klädesplagg in i ett omklädningsrum, 

R.G var då i butiken i sällskap med en annan man. R.G kommer sen ut från 

omklädningsrummet utan några klädesplagg och mannen som var i sällskap med R.G 

har lämnat butiken. Butiksbiträdet går in i omklädningsrummet och ser då att ett av 

klädesplaggen hänger kvar samt två stycken tomma galgar. Butiksbiträdet går ut ur 

butiken efter R.G och försöker få honom att följa med in i butiken igen. R.G börjar då 

springa, butiksbiträdet springer efter och griper R.G. Under jakten slänger R.G ifrån 

sig ett av de tillgripna klädesplaggen. R.G greps och polis kom till platsen. 

 

R.G togs med till station för förhör, han berättade att han var asylsökande och bodde i 

en lägenhet tillsammans med fyra stycken asylsökande som han inte kände eller visste 

namnet på. 

Den 25 april 2003 kl. 08.30 beslutade kammaråklagaren T.S. om husrannsakan i 

R.G:s bostad för eftersökande av stöldgods (s.k. reell husrannsakan).  

Vid husrannsakan påträffades en av R.G´s lägenhetskamrater V.S. V.S överensstämde 

med det signalement på den man som butiksbiträdet uppgett som var i sällskap med 

R.G. Polismännen som utförde husrannsakan grep V.S misstänkt för stöld och tog 

med honom in för förhör. Gripandet prövades och efter 24:8-förhör anhölls V.S men 

senare samma dag frigavs V.S. 

 

* JO riktar kritik mot åklagarens beslut gällande husrannsakan med följande 

uttalande: 

En husrannsakan får inte företas som en allmän kontrollåtgärd genom vilken 

undersöks om den som misstänks för visst brott har gjort sig skyldig till en mer 

omfattande brottslighet än som kan antas på de föreliggande omständigheterna.18  

 

JO hänvisar själv till ett tidigare beslut där han uttalat bl.a. följande. 
                                                
17 JO dnr 2417-2003 
18 JO hänvisar till Fitger, Rättegångsbalken del 2, s. 28:5 
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”En av de principer om anses böra styra användningen av tvångsmedel är den s.k. 

ändamålsprincipen. Denna kan sägas innebära att tvångsmedel får utnyttjas endast 

för de i lagen angivna syftena och att de vid verkställigheten inte får syfta till annat 

än som beslutats i det särskilda fallet. - Det ligger i ändamålsprincipen att man vid 

misstanke om ett visst brott inte får tillgripa tvångsmedel på grund av ett allmänt 

antagande om att den misstänkte möjligen också kan ha gjort sig skyldig till annan 

brottslighet. Om det däremot t.ex. föreligger skälig misstanke att en stöld ingår som 

ett led i en större brottslig verksamhet förhåller det sig självfallet annorlunda.”19 

 

                                                
19 JO 1990/1991 s.63 



Rapport nr: 451  2007-12-11 

 15 

3  Polisrättsutredningen, SOU 1995:47 
 
Diskussion angående vilka omständigheter som krävs för att uppnå beviskravet skälig 

misstanke verkar ha förts ända sedan 1950-talet och i direktiven till den s.k. 

polisrättsutredningen, som slutfördes 1995,  SOU 1995:47 pekades det på ett behov av 

en analys av problemen kring rekvisitet. Rättspraxis på området utgörs främst av 

principiella uttalanden av JO, JK och Riksåklagaren i enskilda ärenden där klagomål 

riktats mot polismän och åklagare. Dessa uttalanden är enligt Riksåklagaren och 

Rikspolisstyrelsen inte entydiga, vilket låg till grund för ett önskemål om att utveckla 

rekvisitet skälig misstanke.  

Den naturliga utgångspunkten för utredningen blev JO:s uttalanden (se bl.a. 

Landskrona- och Västerviksfallet i tidigare avsnitt) och resonemanget lyder: 

”Som JO har funnit är det omöjligt att med någon högre grad av precision i generella 

termer ange när en skälig misstanke mot någon kan anses föreligga. JO har också 

framhållit att det måste accepteras ett inte obetydligt utrymme för olika i och för sig 

försvarbara bedömningar av huruvida omständigheterna i ett visst fall utgör tillräcklig 

grund för en skälig misstanke om brott.”20 Man poängterar dock att den vaghet som 

finns i begreppet ej bör användas för att på något sätt tänja på beviskraven. Som 

slutsats i slutbetänkandet framhålls följande:  

”Man torde enligt utredningens uppfattning inte kunna komma närmare en definition 

av begreppet skälig misstanke. Det torde inte heller vara lämpligt att försöka 

ytterligare precisera begreppet.”21 

                                                
20 SOU 1995:47, s.163 
21 i.b, s.164 
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4  Intervjuer 
 
Vi har haft kortare intervjuer med följande personer för att få en bild av hur begreppet 

uppfattas och används i praktiken.  

Åkl: Peter Johnson, Mängdbrottsåklagare vid åklagarkammaren i Umeå sedan 1999. 

SUL:Magnus Johansson, specialundersökningsledare på polisen i Ängelholm. Polis 

sedan 1972. 

PA:Tomas Söderström, Polis sedan 2003 som även varit inre befäl 8 mån, Skellefteå. 

PASP:Tony Söderlind, Polisaspirant sedan juni 2007, Skellefteå. 

 

Har du en klar uppfattning om vad ”skälig misstanke” innebär, vilka 

tvångsmedel som styrs av detta och vilka rättigheter som den misstänkte får vid 

skälig misstanke? 

 

SUL: Han hänvisade till Förundersökning av Bring och Diesen. Enligt Magnus har 

författarna förklarat väldigt bra på sidan 148 vad det innebär och vilka tvångsmedel 

som får användas. Gällande den misstänktes rättigheter så är det att han får ta del av 

utredning samt har rätt till en försvarare. 

 

PA:  Ja, efter att ha jobbat både på fältet och som FU-ledare i rollen som IB så anser 

han sig har koll på begreppet. Han tycker även att det är väldigt viktigt att ha kunskap 

om tvångsmedel och att ställa sig frågan om vilka tvångsmedel som kan komma att bli 

aktuella när man gjort ett ingripande. 

 

PASP: Ja han tycker att det känts ganska naturligt hittills i de situationer han varit 

med, även om han inte har en solklar definition för begreppet i huvudet. 

 

Har du stött på problem med eller tvekat gällande omständigheterna att komma 

upp på ”skälig misstanke”? 

 

ÅKL: Ibland kan det komma upp tveksamheter berättar Peter, men det gäller hela 

tiden att ha i åtanke att det ska finnas omständigheter av viss styrka för att kunna 

komma upp på skälig misstanke.    
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SUL: Nej inte vad han kan minnas. Det har väl funnits stunder, när han jobbade i yttre 

tjänst,  då han tvekat, men oftast har det löst sig genom att man ”bollat” det med sin 

kollega eller vakthavande befäl. 

 

PA: Nej det brukar inte vara några problem. Misstankegraden är så pass låg att det 

oftast känns klart huruvida personen är skäligen misstänkt eller inte. 

 

PASP: Nej än så länge har inte någon sådan situation uppstått. 

 

Uppfattar du det som om tankegångarna runt omständigheterna skiljer sig åt 

mellan polisman i yttre tjänst, FU-ledare och åklagare? 

 

ÅKL: Peter säger att hans arbete med poliser och FU-ledare många gånger är att 

fungera som ett bollplank. Det kan vara konstigheter som ifrågasätts och då för han 

ofta en diskussion med både poliser och FU-ledare. Enligt Peter krävs det inte mycket 

för att komma upp på ”skälig misstanke”, men han tycker inte att det finns några 

skiljaktigheter i bedömningen mellan polis, FU-ledare och honom. Tidigare tyckte 

han att FU-ledare många gånger lottade ärenden till honom med enbart utpekad 

person, vilket han ifrågasatte eftersom det då ofta inte fanns bevis till att få upp 

personen på skälig misstanke och då ej heller skall ledas av åklagare. Idag är de 

mycket bättre på att endast skicka vidare ärenden där det finns skälig misstanke. Han 

berättar även att han har möte med FU-ledare i Västerbotten, främst Umeå, 1-2 gånger 

i månaden och att det har lett till betydligt bättre samarbete. 

 

SUL: Magnus ger här ett exempel som kom upp under hans utbildning till special- 

undersökningsledare. Under momentet skälig misstanke hade de en åklagare som 

undervisade, åklagaren hade bett dem dra upp en linje mellan 0%-100% och markera 

vart de tyckte att den skäliga misstanken skulle placeras. Enligt Magnus placerade 

flertalet av dem ”skälig misstanke” mellan 50-70%, enligt åklagaren låg det alldeles 

för högt och han menade att ”skälig misstanke” kunde nås redan vid 30%. 

 

Enligt Magnus är skillnaden att polismän i yttre tjänst ofta ligger över den nivå som 

han och åklagare kräver för skälig misstanke. Som han själv minns och upplever det 
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vill man som polisman i yttre tjänst vara ganska klar så att man inte gör några 

”grodor” men enligt Magnus ska man inte vara rädd för att anse någon som skälig 

misstänkt ex. kan ju ett gripande hävas av VB inne på station. 

Magnus berättar också att det har hänt att han har lottat in ärende (ej enkel 

beskaffenhet) till åklagare där det endast funnits en utpekad person, flertalet gånger 

har då åklagare ringt upp och frågat varför han inte registrerat denne som skälig 

misstänkt.   

 

PA: Nej han har aldrig stött på att meningarna skulle skilja sig. Poliserna han har tagit 

beslut åt då han jobbade som IB har alltid haft bra skäl och argument, och han har 

aldrig själv blivit ifrågasatt varken i rollen som IB eller PA. 

 

PASP: Nej än så länge har han inte märkt några delade meningar om detta. Men han 

säger att det nog kan skilja sig lite mellan olika VB och åklagare men så länge man 

kan förklara på vilka grunder man vill ha/har tagit ett beslut så har det inte varit några 

problem. 

 

4.1  Kritisk granskning av intervjuer 
 

De intervjuer vi hållit har varit korta och hållits över telefon. Vi valde att prata med en 

åklagare, en FU-ledare, en polisassistent och en polisaspirant för att få en allmän 

uppfattning om huruvida det uppstår problem i det praktiska arbetet med 

bedömningen av misstankegraden ”skäligen misstänkt” hos olika befattningshavare. 

Det ringa antalet intervjuer innebär att det resultat vi redovisat inte kan tolkas som 

någon allmän uppfattning hos polis och åklagarmyndighet utan endast som några 

exempel på de intervjuades egna erfarenheter och åsikter. De faktum att vi endast talat 

med anställda i Skåne och Västerbottens län innebär även det att det inte går att dra 

någon generell nationell slutsats av intervjuerna. 

Hade vi haft möjlighet att intervjua fler personer från fler myndigheter hade det 

möjligen framkommit ett annat resultat. 
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4.2  Sammanfattning av intervjuer 
 

Den gemensamma uppfattningen hos de fyra intervjuade personerna är att det inte 

anses vara något problem på myndigheterna gällande bedömningen av ”skälig 

misstanke”.  

Uppfattningen om vad begreppet innebär anses vara klar och upplevs inte som 

komplicerat hos någon av de tillfrågade. 

På frågan om det uppstått situationer då de tvekat eller har uppstått problem svarar 

åklagaren och specialundersökningsledaren att det visst har tvekat vid några tillfällen 

men att det löst sig genom diskussion med kollegor eller befäl. Poliserna kan dock 

inte erinra sig om någon speciell situation då de tvekat. 

Huruvida de uppfattar att tankegångarna runt omständigheterna skiljer sig mellan 

polis, FU-ledare och åklagare svarar poliserna att de inte upplevt några delade 

meningar. Åklagaren anser inte heller att det råder någon skillnad i bedömning och 

har regelbundna möten med FU-ledare och att samarbetet blivit bättre vad gäller 

praktiska rutiner. 

Specialförundersökningsledaren har dock uppfattat det som att poliser i yttre tjänst har 

en högre satt gräns för vad som krävs för att komma upp på ”skälig misstanke” än vad 

åklagare och han själv kräver.  
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5  Diskussion, slutsatser och förslag 
 
Utifrån endast de lagtexter där begreppet ingår kan man inte urskilja vad det är som 

placerar en person som ”skäligen  misstänkt”, för att får fram de omständigheter som 

ska vägas in får man se till justitieombudsmannens uttalande.  

Som tidigare nämnts i vårt arbete ska det vara minst två omständigheter med viss 

underliggande styrka för att person i fråga ska vara att anse som ”skälig misstänkt” för 

brottet. Då omständigheterna avgörs från fall till fall är det också beroende av vilken 

typ av brott det är som begåtts. För just narkotikabrott finns det en modell som man 

kan ha med sig, denna kan såsom vi ser det även appliceras för andra brott genom att 

omformulera några av de punkter och frågeställningarna som ingår. Låt oss säga att 

det begåtts ett inbrott, i nära anslutning till brottsplatsen anträffas en person som 

passar in på det signalement som uppgetts. Personen svarar undvikande på polisens 

frågor och kan inte ge en bra förklaring till varför han befinner sig där. Han bär även 

en tung ryggsäck med sig. I detta fall har vi en plats, ett signalement och ett beteende 

som kan anses som konkreta omständigheter. 

 

Justitiedepartementets utredning gällande begreppet skälig misstanke visar att det inte 

är möjligt att närmare definiera begreppet. Vi delar justitiedepartementets uppfattning 

efter att ha studerat litteratur, lagtext och JO ärenden. Detta har givit oss en djupare 

förståelse i vad ”skälig misstanke” innebär och hur viktigt det är att ha god kunskap 

om begreppet. Detta för att på ett rätt och riktigt sätt kunna använda oss av de 

straffprocessuella tvångsmedel och andra åtgärder som finns kopplade till denna 

misstankegrad, men även för att säkerställa att den misstänktes grundläggande fri- och 

rättigheter, samt de rättigheter han får enligt rättegångsbalken, tillgodoses.   

Vår uppfattning innan vi påbörjade denna rapport var att avsaknaden av en tydlig 

definition av begreppet ”skälig misstanke” borde innebära svårigheter gällande den 

praktiska tillämpningen på myndigheterna. Efter att ha genomfört intervjuerna samt 

pratat med poliser i yttre tjänst under vår fältstudievecka har vi dock fått 

uppfattningen att så inte är fallet.  

 

Vi anser att det mycket väl, trots de resultat vi kommit fram till, skulle kunna vara en 

bra idé att anordna vidareutbildning där juridiska spörsmål såsom misstankegrader 

diskuteras mellan åklagare, Fu-ledare och polismän i yttre tjänst. För att säkerställa 
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rättssäkerheten nationellt så bör frågor som dessa lyftas i sammanhang som skrider 

över länsgränserna. 
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