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Sammanfattning 
 

Detta fördjupningsarbete handlar om polismans rätt att förverka och förstöra alkohol. Vi tror 

att vi kommer att behöva den kunskapen i polisyrket. Förut så var det bara domstolen som 

fick förklara föremål förverkade. Nu har både åklagare och polis möjlighet att besluta om 

förverkande. Syftet med arbetet är att ta reda på vilken lagstiftning som finns och hur den 

efterlevs i det praktiska polisarbetet. För att ta reda på detta har vi studerat lagstiftningen och 

genomfört intervjuer vid två polismyndigheter. 

 

Lagstiftning om alkohol och förverkande och polismans rättigheter och skyldigheter finns i 

lag om förverkande av alkoholhaltiga drycker mm (1958:205) när det finns någon som är 

tilltalad för brott, lag om förfarandet i vissa fall vid förverkande mm (1986:1009) när det inte 

finns någon som är tilltalad för brottet och reglerna i 48 kap rättegångsbalken när det gäller 

förverkande vid föreläggande av ordningsbot. Rikspolisstyrelsen har en föreskrift. Polisman 

får besluta om ett omedelbart förverkande i vissa situationer och om att förstöra alkohol.  

 

Våra slutsatser är att polismyndigheterna arbetar lagenligt, men att tillämpningen kan se olika 

ut, bland annat beroende på vem, var och i vilket sammanhang alkoholen dricks. 

Lagstiftningen kring detta kan upplevas som svår att förstå. 
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Inledning 
 

Bakgrund 

Vi har valt att skriva om polismans förverkande av alkohol eftersom att vi tycker att det varit 

svårt att förstå vad som gäller i detta fall. Det har också saknats relevant litteratur inom 

området. Vi vill ha en fördjupad kunskap och lära oss mer om de regler som finns kring 

alkohol och förverkande. I vårt framtida yrke tror vi att det kommer tillfällen där sådana 

kunskaper är värdefulla. Vid många brott som begås är alkohol inblandat på ett eller annat sätt. 

Det är då viktigt att säkert känna till vilken lagstiftning som finns och hur den ska tillämpas.  

Vår förhoppning är också att detta arbete ska kunna fungera som en vägledning för oss själva 

och även för framtida polisstudenter när det gäller polismans rättigheter och skyldigheter vid 

förverkande av alkohol. 

 

Historiskt sett var det till en början endast domstolen som fick förklara ett föremål förverkat. 

Sedan fick åklagarna befogenheter att i vissa fall besluta om förverkande och efterhand 

utökades deras möjligheter att förverka föremål. Efter det fick också polisen befogenheter att 

förklara föremål förverkade i samband med föreläggande av ordningsbot. Tendensen har varit 

att det släppts mer och mer på domstolskravet eftersom att det finns fall när det bara är 

krångligt och resurskrävande att låta domstolen fatta alla beslut.  

 

Från och med den 1 juli 2005 har polisman rätt att bevisligen förstöra, alltså hälla ut alkohol 

om värdet på drycken är ringa enligt 2 § 4st p 1a lagen (1958:205) om förverkande av 

alkoholhaltiga drycker mm (FörverkL). Innan denna lag trädde i kraft hade polisman inte rätt 

att förstöra alkohol. Endast förundersökningsledare eller polismyndigheten hade sådana 

befogenheter. Denna ordning medförde problem i det praktiska polisarbetet. Ett exempel på 

detta var när ett större antal ungdomar hade samlats och druckit alkohol, vid till exempel en 

skolavslutning. Det blev svårt för polisen att hantera den stora mängd halvdruckna flaskor 

som tagits i beslag. Ofta gick inte flaskorna att återförsluta (prop. 2004/05:135 s 145). Man 

motiverade lagförslaget med att ”Behovet av att polisen skall kunna hantera beslagtagna 

alkoholhaltiga drycker på ett enkelt och rationellt sätt gör sig lika starkt gälland oavsett om 

den aktuella överträdelsen ska utredas eller inte” (prop. 2004/2005 s 146). Eftersom att 

FörverkL ger rätt att förklara alkohol som innehafts i strid mot alkohollagen förverkade, och 

att det ibland kan röra sig om väldigt stora partier så ansågs det inte vara lämpligt för enskilda 
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polismän att få förstöra dessa partier. Av den anledningen är kravet att värdet på alkoholen är 

ringa och att egendomens förstörande måste anses försvarligt, för att få utföras av polisman. 
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Syfte 

Vårt syfte med detta examensarbete är att belysa rättsläget när det gäller enskild polismans 

beslut om förverkande av alkohol, och de rättigheter och skyldigheter som därvid gäller. 

Vidare är vårt syfte att undersöka i fall lagstiftarens andemening med lagstiftningen efterlevs i 

det praktiska polisarbetet.  

 

 

Frågeställningar 

Vilken lagstiftning finns när det gäller förverkande och förstörande av alkohol och hur har 

lagstiftaren tänkt att polisman ska nyttja lagarna?    

Under vilka omständigheter får polisman förverka alkohol och vad händer med alkoholen 

sedan den förklarats förverkad? 

Efterlevs lagstiftarens andemening i det praktiska polisarbetet? 
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Metod 

För att göra detta arbete har vi studerat de lagar och förarbeten som berör förverkande av 

alkohol. Vi har också skaffat information från Tingsrätten i Umeå och en hel del poliser, 

bland annat på rikspolisstyrelsen. Vi har vidare genomfört fyra intervjuer med poliser från två 

olika polismyndigheter, Uppsala och Västerbotten. Intervjuerna spelades in på band och vi 

träffade respondenterna personligen. Intervjuerna genomfördes under augusti och september 

2007.  

 

Vi har jämfört resultaten av intervjuerna från de två polismyndigheterna dels med varandra 

för att tydliggöra likheter och skillnader och dels mot hur de olika myndigheternas 

tillvägagångssätt vid förverkande av alkohol överrensstämmer med lagstiftningen. 

 

Urval och avgränsningar 

Vi valde att göra kvalitativa intervjuer vid två olika polismyndigheter. Anledningen till att vi 

valde en kvalitativ studie framför en kvantitativ var att vi ville få en fördjupad insikt i hur det 

faktiska arbetet bedrivs när det gäller förverkande av alkohol. Det skulle vara svårt att få fram 

den enskilde polisens uppfattning om hur arbetet med dessa frågor upplevs och efterlevs 

genom en kvantitativ studie, eftersom en sådan studie inte lika lätt belyser en fråga på djupet 

som en mer kvalitativ studie. Det är dock svårare att dra någon slutsats om hur arbetet bedrivs 

vid de olika myndigheterna som helhet med ett färre antal respondenter. Den främsta 

nackdelen med en så begränsad studie är att den inte ger någon större empirisk grund att vila 

på. Vår studie presenterar bara några personers synvinkel och det kan knappast representera 

hur myndigheten som sådan arbetar med dessa frågor. Av den anledningen valde vi också att 

låta dem vi intervjuat vara anonyma i vår undersökning.  

 

Vi ville genomföra vår studie i två mindre lika polismyndigheter. Vi ville helst ha en 

myndighet som representerade storstad och en som representerande landsbygd. Vi valde att 

genomföra vår studie i Uppsala och i Västerbotten eftersom att vi kände personer som skulle 

kunna ställa upp på intervju där. Vad vi känner till så har ingen liknande studie gjorts, så vi 

har inte tagit del av någon tidigare forskning inom området. 
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Teori 

 

Begreppsförklaringar 

Alkohol  

Enligt Alkohollagen (1994:1738) 1 kap 3 § så är alkoholdrycker drycker med mer än 2,25 

volymprocent alkohol. Alkoholdryckerna delas i sin tur upp i olika kategorier.  

 

Spritdrycker är enligt Alkohollagen 1 kap 4 § en dryck som innehåller sprit. Sprit är enligt 

Alkohollagen 1 kap 2§ en vätska som innehåller alkohol i en koncentration av mer än 2,25 

volymprocent.  

 

Starköl är enligt Alkohollagen 1 kap 6 § en jäst, odestillerad dryck, framställd med malt som 

huvudingrediens och som innehåller minst 3,5 volymprocent alkohol.  

 

Öl har mellan 2,25 och 3,4 volymprocent alkohol.  

 

Vin är enligt Alkohollagen 1kap 5 § en dryck som genom jäsning av druvor, frukter, bär eller 

andra växtdelar. Alkoholkoncentrationen ska vara minst 2,25 volymprocent. Övriga 

alkoholdrycker som innehåller mellan 2,25 och 22 volymprocent alkohol räknas också som 

vin om de inte kan räknas som spritdryck, starköl eller öl.  

 

   

Basbelopp 

Ett så kallat prisbasbelopp fastställs varje år av regeringen. Enligt lagen (1962:381) om 

allmän försäkring 1 kap 6 § finns angivet hur regeringen ska göra för att räkna ut det aktuella 

prisbasbeloppet. För år 2007 är det 40 300 kronor. 
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Beslag 

Beslag föreligger när polisen tillfälligt tar hand om någon annans egendom. Besittningen 

övergår till polisen. Beslag kan göras från misstänkta, vittnen, målsägande och andra. Även 

om en person överlämnar ett föremål frivilligt till polisen ska det tas i beslag om det är ett 

föremål som med laga stöd ska tas i beslag. Föremålet som ska tas i beslag måste finnas 

tillgängligt, annars blir det fråga om en husrannsakan eller en kroppsvisitation för att göra 

föremålet tillgängligt. Det finns olika typer av beslag; bevis- och informationsbeslag, 

återställande beslag och förverkandebeslag. Förverkandebeslag görs för att kunna fastställa ett 

framtida förverkande av föremålet. Beslag är ett så kallat perdurerande tvångsmedel, vilket 

innebär att det behövs ett beslut för att upphäva det (Westerlund 2005 s 22 ff.).  

 

Förverkande 

Genom ett beslut om förverkande övergår äganderätten av ett föremål till staten. Grundregeln 

är att rätten beslutar om ett föremål ska förklaras förverkat (FAP 103-1). 

 

 

Förstörande 

Förstörandet är en följd av att ett föremål förklarats förverkat, det vill säga att när 

äganderätten tillfaller staten så ska föremålet förstöras eller säljas. Förstörandet eller 

försäljningen verkställs av den myndighet som har föremålet, eller av annan som myndigheten 

utser. 

 

Lokala ordningsföreskrifter 

Enligt förordning (1993:1632) får kommuner meddela lokala ordningsföreskrifter, även så 

kallad lokal ordningsstadga enligt vissa särskilda paragrafer i Ordningslagen (OL) (1993.1617) 

1 kap 2 § andra stycket och 3 kap 8 §, 9 §, 10 §. I OL 3 kap 8 § står det att kommunen får 

meddelas lokala ordningsföreskrifter för de delar i kommunen som anses som offentlig plats.  



Rapport nr: 453 

 7 

 

Polisman 

Enligt polislagen (PL) 4 § är det regeringen som bestämmer vad som avses med polisman. 

Enligt polisförordningen 4 § räknas länspolismästare, polismästare, polissekreterare, 

polisintendenter, kommissarier, inspektörer och polisassistenter som polismän. Även 

polisaspirant under tjänstgöringstid är att anse som polisman. Även militärpolismän och 

beredskapspoliser är att anse som polismän när det gäller den juridiska terminologin. Både 

män och kvinnor benämns som polisman. 

 

Polismyndighet 

Enligt PL 4 § är en polismyndighet ett polisdistrikt som består av ett län. Polismännen är 

tjänstemän hos polismyndigheten. Vid varje polismyndighet ska det finnas vakthavande 

polisbefäl. Enligt polisförordningens 16 § ska det vakthavande polisbefälet utöva befäl över 

de övriga polismännen inom vaktuppdraget, med undantag för sin egen förman. Av 18 § PL 

framgår att det ska finnas en arbetsordning vid varje polismyndighet, som beslutas av 

polisstyrelsen. Polismyndigheten får meddela lokala föreskrifter för sin personal.  

 

Rapporteftergift 

Enligt PL 9 § har polisen rapporteringsskyldighet när det gäller brott som faller under allmänt 

åtal. Polisen har möjlighet att frångå denna rapporteringsskyldighet genom så kallad 

rapporteftergift. Rapporteftergift får inte lämnas till anställda inom polisen. Det är inte heller 

lämpligt att meddela rapporteftergift till polisstudenter, konsulter som arbetar mot polisen 

eller de som har ett förordnande från polismyndigheten som exempelvis arrestantvakt. 

Det finns två förutsättningar som måste vara uppfyllda innan rapporteftergift får meddelas. 

För det första måste brottet vara obetydligt. Ett brott är obetydligt om man i till samtliga 

föreliggande omständigheter finner att brottet är bagatellartat. Om lagföring är påkallat ur 

allmän synpunkt ska helst inte rapporteftergift användas. Om brottet har inneburit påtaglig 

fara för någons liv eller hälsa eller värdefull egendom ska rapporteftergift inte lämnas.  

Den andra förutsättningen som måste vara uppfylld är att det ska vara uppenbart att brottet 

inte kan föranleda annan påföljd än böter. Fängelse kan finnas i straffskalan, men det ska vara 

uppenbart att den påföljd som kommer att utdömas inte blir fängelse.  



Rapport nr: 453 

 8 

Rapporteftergift kan endast lämnas när det annars råder rapporteringsskyldighet. Man kan 

dock lämna rapporteftergift utan att det klarlagts att ett brott verkligen begåtts, eller vem som 

är gärningsmannen. Huvudsaken är att det eventuella brottet ska vara obetydligt och att det 

ska vara uppenbart att påföljden inte skulle bli annat än böter. I vissa fall ska rapporteftergift 

inte lämnas även om brottet är obetydligt och påföljden för brottet inte skulle bli annat än 

böter. Exempel på detta är när det rör sig om flera gärningsmän, om hjälpmedel har använts 

eller om det inte rör sig om en engångsföreteelse eller ett tillfällighetsbrott. Därför är det 

viktigt att kontrollera personen mot polisens register innan rapporteftergift lämnas. Om 

gärningsmannen gjort sig skyldig till liknande brottslighet eller allvarlig brottslighet ska inte 

heller rapporteftergift beslutas. Det är den enskilde polismannen som beslutar om att lämna 

rapporteftergift. Egentligen ska rapporteftergift dokumenteras om det finns en målsägande. 

Om andra brådskande arbetsuppgifter föreligger behöver dokumentation inte ske (FAP 101-2).    
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Allmänt om förverkande 

Det finns två olika typer av förverkande, värdeförverkande och sakförverkande. Förverkande 

av alkohol är ett typiskt fall av sakförverkande. Genom ett sakförverkande förlorar ägaren 

eller rättighetsinnehavaren rätt till den aktuella egendomen. Normalt tillfaller egendomen 

staten. Man kan skilja mellan obligatoriska och fakultativa förverkanderegler. Om 

förverkanderegeln är utformad så att förverkande alltid ska ske när förutsättningarna i 

bestämmelsen är uppfyllda sägs förverkanderegeln vara obligatorisk. När det är fråga om 

fakultativa förverkanderegler ges det utrymme med hänsyn till andra ospecificerade 

omständigheter än de som ges uttryck för i bestämmelsen (Prop. 2004/05:135 s 72). I 

brottsbalkens (BrB) 36 kap finns allmänna regler om förverkande. Förverkande enligt 

brottsbalken är inte obligatoriska. Om ett förverkande inte verkställts inom tio år, så förfaller 

förverkandebeslutet, det vill säga om egendomen inte blivit förstörd eller såld. Egendom som 

är förverkad i enlighet med brottsbalken tillfaller staten om inte annat är föreskrivet (Prop 

2004/05:135 s 135ff). För att säkerställa att ett förverkande av ett föremål kan göras tas 

föremålet i beslag enligt rättegångsbalken (RB) 27 kap 1§ och 14 a§.  

 

Om förverkandet inte rör någon som är tilltalad för brott gäller lagen (1986:1009) om 

förfarandet i vissa fall vid förverkande (FörfarL). Huvudregeln är att ett sådant förverkande 

prövas av domstolen efter särskild talan, men även åklagaren kan besluta om förverkandet. 

Under vissa omständigheter får även polisman besluta om förverkande. 

 

Förverkad egendom kan säljas enligt lagen (1974:1066) om förfarandet med förverkad 

egendom och hittegods mm, om det inte är olämpligt. Om egendomen inte säljs ska den 

oskadliggöras, alltså förstöras. Egendomen räknas som oskadliggjord om den ska användas 

vid undervisning på polishögskolan. 
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Lag (1958: 205) om förverkande av alkoholhaltiga drycker mm. 

Lagens tillämpningsområden 

Enligt 1 § i FörverkL kan alkohol förklaras förverkad då någon begått följande brott; 4§ eller 

4a § lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott, rattfylleri och grovt rattfylleri. 30§ 

lagen (1990: 1157) om säkerhet vid tunnelbana och järnväg, framfört maskindrivet fordon 

på tunnelbana efter förtäring av alkohol. 10 kap 2 § järnvägslagen (2004:519), framfört 

maskindrivet spårfordon efter förtäring av alkohol. När det gäller ovanstående lagar är det 

samma gränsvärden för alkoholhalten hos föraren, 0,2 promille i blodet eller 0.10 milligram 

per liter i utandningsluften. Förverkande kan även ske vid brott mot 13 kap 1§ luftfartslagen 

(1957:297), vid tjänstgöring ombord på ett luftfartyg är påverkad av alkohol och 20 kap 

4 § eller 5 § sjölagen (1994:1009), sjöfylleri och grovt sjöfylleri. När det gäller dessa lagar är 

det ingen fastställd mängd alkohol i luft eller blod. Avgörande är i stället om föraren är så 

pass påverkad, att det kan antas att han eller hon inte kan utföra vad som åligger honom eller 

henne på ett betryggande sätt. Ett beslut om förverkande får fattas av domstol eller åklagare. I 

vissa fall kan det vara beslutat i arbetsordningen att även poliser med viss befattning får fatta 

sådana beslut (Prop 94/95: 23 kap 10). 

 

Alkoholhaltiga drycker, eller andra medel som har trafikfarlig påverkan som påträffas hos 

dem som brutit mot ovanstående bestämmelser skall förklaras förverkade, om det inte finns 

särskilda skäl som talar mot det. I sådana situationer tas den aktuella alkoholen i beslag av 

polismannen. Enligt FörverkL 1 §, andra stycket är det inte bara alkohol från den misstänkte, 

utan även från andra som följt med när brottet begåtts som ska förklaras förverkade, om det 

kan antas att alkoholen varit avsedd även för den misstänkte. För att misstankegraden ”kan 

antas” ska uppnås måste det finnas någon konkret omständighet som talar för att det är så 

(Westerlund 2005 s 24). När det gäller alkohol hos dem som medföljer kan det eventuellt bli 

en fråga om medhjälp till det aktuella fylleribrottet. Också här tas alkoholen i beslag. 

 

 

Enligt 1 § tredje stycket i FörverkL så ska också spritdrycker, vin eller starköl, som påträffas 

hos den som förtär eller förvarar sådana drycker i strid mot villkor enligt OL 2 kap 16 §, andra 

stycket förklaras förverkade. I den paragrafen står att polismyndighet får meddela de villkor 
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som behövs för att upprätthålla ordningen och säkerheten vid sammankomsten eller 

tillställningen. Om någon brutit mot dessa villkor får alltså alkohol förklaras förverkad. 

Detsamma gäller om dryckerna innehas i strid med OL 2 kap 18 §. Här står det att vid en 

offentlig tillställning får spritdrycker, vin eller starköl bara drickas om det sker vid tillåten 

servering av sådana drycker. Spritdrycker, vin eller starköl som inte får drickas vid 

tillställningen får inte heller förvaras i lokalen eller på platsen. Polismyndigheten har 

möjlighet att meddela undantag från kravet att spritdrycker, vin och starköl måste serveras om 

det är att anse som ett särskilt fall. Spritdrycker, vin och starköl ska också förklaras 

förverkade om de innehas i strid mot den lokala ordningsstadgan enligt FörverkL 1 §, tredje 

stycket. I de allra flesta fall så innebär lydelsen i den lokala ordningsstadgan att det är 

förtäring som är förbjuden. Det krävs då att personen i fråga dricker alkoholen.   

 

När det gäller ovanstående överträdelser mot OL kan polisman förklara föremålet förverkat 

om polismannen skriver en rapport om brottet, utfärdar ordningsbot och förverkandet sker 

enligt 48 kap RB, eller enligt 3 § FörfarL, om rapporteftergift lämnas, eller om det av någon 

annan orsak inte finns någon som kan tilltalas för brottet. Även otillåtna drycker hos någon 

som var i sällskap med den som bröt mot bestämmelserna i OL får förverkas om det är 

sannolikt att dryckerna var avsedda för den som gjort överträdelsen. Sannolika skäl föreligger 

om misstanken framstår som berättigad, det får inte vara subjektiva antagningar eller 

gissningar (Westerlund 2005 s 27).  

 

I OL 4 kap 4 § anges det att alkohol inte får förtäras inom ett trafikföretags område eller på 

dess färdmedel. Detta gäller inte den alkohol från tillåten servering ombord, eller om 

trafikföretaget i ett särskilt fall medgett förtäringen. I järnvägslagens 9 kap 2 § står det att 

alkoholdrycker inte får förtäras i järnvägsfordonen eller på spår, signal och 

säkerhetsanläggningar och fasta anordningar för drift och liknande. Förbudet gäller inte i 

fråga om förtäring av drycker vid tillåten servering och inte heller om järnvägsföretaget eller 

infrastrukturförvaltaren medgett förtäringen för ett särskilt fall.  

 

Beslag av föremål som ska förverkas 

I 2 § i FörverkL finns direktiv för hur beslag av alkoholen som ska förverkas enligt 1 § ska 

ske. Ett beslag måste alltid föregå förverkandet. I paragrafen står att vad som i allmänhet är 

föreskrivet om beslag i brottmål ska tillämpas. När det gäller beslag i brottmål är det 
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rättegångsbalkens regler som gäller. Beslag kan göras enligt RB 27 kap 1 §. För att ett beslag 

ska kunna göras måste föremålet finnas tillgängligt. Beslagsrätten i sig ger inte rättigheter att 

söka efter föremålet. En polisman får således inte företa husrannsakan, eller kroppsvisitation 

för att kunna genomföra ett beslag. Det blir frågan om en kroppsvisitation om undersökningen 

gäller kläder eller annat som någon bär med sig (Fitger s 28:23). För att husrannsakan eller 

kroppsvisitation ska få utföras måste den som drabbas av tvångsmedlet vara minst skäligen 

misstänkt för brott för vilket det finns föreskrivet fängelse i straffskalan. Det blir således 

aldrig aktuellt med sådana tvångsmedelsåtgärder när det gäller till exempel någon som brutit 

mot den lokala ordningsstadgan genom att dricka alkohol på en plats där det inte är tillåtet att 

dricka alkohol. 

 

Ett beslag enligt RB kan också göras från andra än den misstänkte. Ett beslag kan inte grundas 

på samtycke, alltså att en person frivilligt ger polisen föremålet i fråga. Detta grundar sig i att 

beslag är ett tvångsmedel och inga tvångsmedel kan genomföras på grund av samtycke, utan 

måste beslutas enligt gängse regler. När det gäller ett beslag som ska göras för att ett 

förverkande ska kunna ske är det för att föremålet skäligen kan antas vara förverkat på 

grund av brott. Något beslut om förverkande behöver inte redan finnas, det räcker med att 

det i lag är stadgat att ett förverkande av det aktuella föremålet kan ske (Fitger 2002 s 27:7 ff).  

 

Förstörande av beslagtagen egendom 

Undantag från vad som är allmänt stadgat om beslag i brottmål finns i 2 § FörverkL   

1. Beslagtagen egendom får bevisligen förstöras om värdet är ringa eller om det annars måste 

anses försvarligt att förstöra egendomen. I annat fall får egendomen säljas. Spritdrycker, vin, 

starköl och öl får säljas till den som har rätt att tillverka eller att driva partihandel med 

sådana varor enligt AlkoholL. Intäkter vid försäljning av beslagtagen egendom tillfaller 

staten. Beslut om att förstöra eller sälja egendom får fattas av förundersökningsledaren eller 

åklagaren. I de fall som avses i 23 kap 22 § första stycket RB, så kallad förenklad utredning, 

får sådant beslut även fattas av polismyndigheten.  

 

1a. Om värdet på en beslagtagen alkoholhaltig dryck är ringa, får en polisman besluta att 

drycken bevisligen ska förstöras. 
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Om ett beslag hävs och egendomen är förstörd eller såld enligt FörverkL 2 § 4 st p 1 eller 1a, 

ska ersättning betalas ur allmänna medel.  Beslut om ersättning fattas av åklagaren 

 

Värdet på ett föremål är ringa om det är värt mindre än en tiondel av prisbasbeloppet, det vill 

säga mindre än 4 030 kronor 2007. Frågan är också om föremålet har saluvärde. Har ett 

föremål inte saluvärde, kan det inte säljas. Med uttrycket bevisligen förstöras menas att 

alkoholen får hällas ut. 

 

När det gäller polismans rättigheter att förstöra, det vill säga hälla ut alkohol som tagits i 

beslag i enligt FörverkL är det ett undantag om vad som är allmänt stadgat eftersom att 

förstörandet inte behöver föregås av ett beslut om förverkande (prop 2004/05 s 75). 

 

Enligt 2 § FörverkL, sista stycket får ordningsvakter verkställa beslag av alkohol men 

till skillnad från polisman får ordningsvakt inte tillämpa FörverkL 2 § 4 st p 1a om 

förstörande. En ordningsvakt ska överlämna den beslagtagna egendomen till 

polismyndigheten. 
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Lag (1986:1009) om förfarandet i vissa fall vid förverkande mm 

Lagens tillämpningsområden 

Enligt 1 § så reglerar denna lag förfarandet vid prövning av fråga om förverkande av egendom 

till det allmänna eller om annan särskild rättsverkan av brott, när frågan rör någon som inte 

är tilltalad för brott. Det ska alltså inte finnas någon gärningsman. Alkoholen som ska 

förklaras förverkad kan vara föremål för ett brott. Exempel på detta är om så kallat hembränt 

upphittas i en flaska på torget. Föremålen har ändå kommit dit på grund av en brottslig 

gärning, men det finns ingen tilltalad. Denna lag gäller om inte annat följer av särskilda 

bestämmelser i lag eller annan författning. FörfarL är alltså subsidiär i förhållandet till andra 

lagar och författningar. 

 

Polismans rätt att förverka  

Det är polismans rätt att förverka som brukar kallas direktförverkande. Ett mer passande ord 

är egentligen omedelbart förverkande eftersom att förverkandet måste ske i nära anslutning 

till den plats där egendomen tagits i beslag. När det gäller förverkande i efterhand, till 

exempel efter utredning av vem som är ägare till föremålet, så får inte alla poliser besluta om 

förverkande. Då måste det beslutas av en polis som är förundersökningsledare (FAP 103-1). 

Enligt 3 § 3 st i FörfarL har polisman rätt att förklara ett föremål förverkat om; 

1. Frågan inte rör någon som är tilltalad för brott. 

2. Värdet på föremålet är mindre än en tiondel av basbeloppet enligt lagen om allmän 

försäkring som gällde då beslaget gjordes eller att egendomen saknar saluvärde. 

3. Det ska vara uppenbart att förutsättningarna för ett förverkande är uppfyllda. 

”Det måste stå helt klart för den beslutande polisen att den som drabbas av ett beslut om 

förverkande inte är åtalad för brottet och inte kommer att bli det” (FAP 103-1 s 1). Polisen 

som fattar beslutet måste också ha klart för sig att personen i fråga inte kommer att bli föremål 

för ett strafföreläggande angående brottet innan ett förverkande kan ske. Om det gäller ett 

förverkande i samband med utfärdande av ordningsbot får förverkande inte ske enligt FörfarL. 

Den som berörs av förverkandet är då någon som blir tilltalad för brott. Vid föreläggande av 

ordningsbot och förverkande i samband med det ska bestämmelserna i 48 kap RB tillämpas. 

Om rapporteftergift meddelats så kan eventuell alkohol eller andra föremål förklaras 

förverkade enligt FörfarL, eftersom att ingen då blir tilltalad för brottet. Det finns inget hinder 
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mot att polisman fattar beslut om förverkande av egendom som saknar känd ägare, så länge 

förutsättningarna i övrigt är uppfyllda.  

 

Om någon under 20 år har sprit, vin eller starköl, eller någon under 18 år har öl, så får en 

polisman förklara alkoholen förverkad även om personen i fråga innehar alkoholen, eller 

dricker den på ett ställe att det inte är förbjudet enligt lag. Det kan ske eftersom att det med 

största sannolikhet finns någon som gjort sig skyldig till olovligt anskaffande av 

alkoholdrycker enligt alkohollagens 3 kap 9 §, och därmed ska alkoholen förklaras förverkad. 

Det är huvudsaken att gärningsmannen till brottet mot alkohollagen är okänd för att ett 

förverkande ska kunna beslutas av polismannen. När det gäller just olovligt anskaffande av 

alkoholdrycker bör förundersökning alltid inledas enligt FAP 103-3. När det gäller personer 

under 15 år så får förverkande ske i stöd av FörfarL 3 § 3 st, eftersom att ingen kommer att 

tilltalas för eventuellt brott, om inte gärningsmannen bakom brottet mot alkohollagen är känd 

(Borgström s 11). 

 

Egendomens värde är egendomens saluvärde, det vill säga inköpsvärdet med avdrag för ålder 

och slitage. Det sammanlagda värdet på föremål som tas i beslag från en och samma person 

får inte överstiga en tiondel av prisbasbeloppet. Vidare ska det vara uppenbart att 

förutsättningarna för ett förverkande är uppfyllda! Det måste finnas stöd i lag eller författning 

för att få genomföra förverkandet. Om det finns tveksamhet om förutsättningarna omfattar det 

aktuella fallet ska frågan lämnas till åklagare som får besluta om ett eventuellt förverkande. 

Förverkande av egendom får ske hos gärningsmannen såväl som från andra personer. Om 

personen från vilket beslaget skett hävdar att någon annan har rätt till egendomen ska 

ägandefrågan utredas. Om det står skrivet i lagen att förverkande får ske oavsett vem som 

äger egendomen, till exempel om det rör sig om alkohol som påträffats hos den som medföljt 

eller varit i sällskap med den som gjort sig skyldig till brott enligt mot någon av 

bestämmelserna i FörverkL 1 §, det vill säga rattfylleri och grovt rattfyll framfört 

maskindrivet fordon på tunnelbana efter förtäring av alkohol, framfört maskindrivet 

spårfordon efter förtäring av alkohol, vid tjänstgöring ombord på ett luftfartyg är påverkad av 

alkohol, sjöfylleri och grovt sjöfylleri, behöver ägarfrågan inte utredas.   

 

Om det redan inför ett beslut om förverkande står klart att den som äger föremålet eller 

innehar det motsätter sig att egendomen förverkas ska polismyndigheten överlämna ärendet 

till åklagaren (FAP 103-1). 
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Polismans skyldighet att dokumentera 

Om en polis gjort ett omedelbart förverkande ska detta dokumenteras. Det finns en speciell 

blankett som heter; ”Beslut om förverkande enligt lagen (1986:1009) om förfarandet i vissa 

fall vid förverkande mm”. Blanketten har nummer RPS 103.6 1-3.  Beslutet ska diarieföras i 

A-diariet. Om beslutet fattas med anledning av något som ska diarieföras i K eller T diariet så 

ska också förverkandeblanketten diarieföras där.  

 

Av blanketten ska det framgå följande; 

1. Vilken egendom beslutet avser 

2. Grunden för beslutet med hänvisning till med stöd av vilken lag som förverkandet 

skett. 

  

Om beslutet om förverkande skett enligt 11 kap 1 § och 3 § alkohollagen (1994:1738) 

gäller det sprit, alkoholdrycker och mäsk som varit föremål för brott enligt 

alkohollagen. I alkohollagens 10 kap finns uppräknat vad som är brott enligt 

alkohollagen. Här nedan följer några exempel på vad som finns uppräknat som brott i 

alkohollagens 10 kap. Att tillverka sprit eller spritdrycker, vin, starköl och öl, samt att 

bereda mäsk i uppenbart syfte att tillverka sprit eller spritdryck. 

Det är också förbjudet att förvärva, forsla, dölja och förvara så kallat hembränt, det vill 

säga otillåtet tillverkade spritdrycker eller sprit. 

Den som tillverkar, innehar eller överlåter destillationsapparater eller delar till den gör 

sig också skyldig till brott. 

Om någon innehar alkoholhaltiga drycker i syfte att sälja dem är det brott mot 

alkohollagen. 

 

Så kallad langning, eller olovligt anskaffande av alkoholdryck är inte heller tillåtet. 

Som olovligt anskaffande av alkoholdryck räknas att anskaffa, överlämna eller bjuda 

på alkohol. Det är dock tillåtet att bjuda till exempel sina barn på vin till maten. 

Det är straffbart med försök och förberedelse till att tillverka hembränt eller mäsk och  

till att langa. 

 

Om beslutet gäller FörverkL 1 § gäller det föremål som kan relateras till de brott som 

räknas upp i 1 §, rattfylleri och grovt rattfylleri, framfört maskindrivet fordon på 
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tunnelbana efter förtäring av alkohol, framfört maskindrivet spårfordon efter förtäring 

av alkohol, vid tjänstgöring ombord på ett luftfartyg är påverkad av alkohol, sjöfylleri 

och grovt sjöfylleri.   

 

Vidare ska också noteras;  

3. Om det är ett omedelbart förverkande eller ett förverkande i efterhand 

4. Vem som fattat beslutet 

5. Var och när beslutet verkställdes 

6. Om förverkandet skett i samband med att rapporteftergift lämnats 

 

Av blanketten/ beslutet ska det också framgå om det är möjligt 

1. vem som drabbats av beslutet 

2. Den drabbades inställning till förverkandet (FAP 103-1). 

 

Delgivning  

Om en polisman gör ett förverkande så ska den som drabbats av beslaget, det vill säga den 

från vilket beslaget har skett delges beslutet om förverkandet. Det görs genom att en kopia av 

beslutet, blanketten Beslut om förverkande enligt lagen (1986:1009) om förfarandet i vissa 

fall vid förverkande mm. (RPS 103.6 1-3) överlämnas till personen. Innebörden av beslutet 

ska också förklaras för personen. När detta är gjort är den som drabbats av förverkandet att 

anse som delgiven. När polismyndigheten fattar ett beslut om förverkande ska det meddelas 

skriftligen. Den som drabbats av beslaget får anmäla missnöje om det hos åklagaren. Detta 

ska ske inom en månad från det att han fick del av beslutet om förverkandet. Då ska beslutet 

om förverkande inte längre gälla. Om åklagaren inte häver beslaget ska rätten fatta beslut om 

att föremålet ska förverkas. Om inte talan är väckt inom en månad från det att 

missnöjesanmälan kom in till åklagaren, så ska beslaget upphävas. Om polismyndigheten 

tycker att föremålet ska förverkas, trots att missnöje anmälts ska beslaget kvarstå, även 

beslutet om förverkande inte längre gäller. Den som drabbas av ett förverkande har rätt att bli 

delgiven om detta, även om personen är okänd för den myndighet som fattat beslutet om att 

föremålet ska förverkas. Därför måste delgivning alltid ske när det gäller förverkande. Så 

kallad kungörelsedelgivning får tillämpas enligt 4§ FörfarL när det är fråga om beslagtagen 

egendom. Med kungörelsedelgivning menas att delgivningen sker genom en offentlig 

kungörelse istället för ett personligt meddelande. Enligt 15§ delgivningslagen (1970:428) det 
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kan bli tal om kungörelsedelgivning även i andra fall än när den som drabbats är okänd. Om 

den sökte saknar känt hemviste inom riket och inte heller kan nås genom vuxna medlemmar i 

hushållet, hyresvärd eller på ett fast kontor om den sökte driver rörelse får 

kungörelsedelgivning användas. Om värdet av det beslagtagna uppgår till mindre än en 

tiondel av aktuellt prisbasbelopp enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring vid det tillfälle 

då beslaget verkställdes eller om egendomen saknar saluvärde får delgivning ske genom att 

beslutet eller stämningen anslås hos den myndighet som har meddelat beslutet om 

förverkande eller meddelat stämningen. Om en polisman beslutar om förverkande ska detta 

alltså delges hos polismyndigheten (FAP 103-3). 
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Förverkande vid föreläggande av ordningsbot  

I RB 48 kap finns bestämmelser om förläggande av ordningsbot. Enligt 1 § har en polisman 

rätt att utfärda ordningsbot. Förläggande av ordningsbot enligt 48 kap innebär enligt 2 § att 

den misstänkte omedelbart eller inom en viss tid får ett bötesstraff. Den misstänkte måste 

godkänna bötesstraffet och identifieras. I 2 § tredje stycket står att om brottet är förenat med 

egendoms förverkande, så måste förverkandet också godkännas av den misstänkte. Det räcker 

alltså inte att den misstänkte godkänner ordningsboten och det bötesbelopp som fastställts, 

utan han eller hon måste också ge sitt godkännande till att föremålet förverkas. I 

ordningsbotskungörelsen (1968:199) 5 § står det att polisman får verkställa förverkande av 

alkoholdrycker vid brott mot ordningslagen och 4 § och 9 § lagen (2000:1225) om straff för 

smuggling. Om någon begår ett bötesbrott med fastställt bötesbelopp, som finns noterande i 

ordningsbotskatalogen, exempelvis otillåten förvaring av alkohol vid offentlig tillställning, 

eller förtärt alkohol i strid mot lokala ordningsstadgan så kan alkohol som personen innehaft 

förklaras förverkad av den polisman som beslutar om ordningsboten.  

 

Om en ordningsbot utfärdas så fylls förverkande i på ordningsbotsblanketten. Förutom 

gärningsbeskrivningen så fyller man i vad och mängd på det som tas i beslag för förverkande. 

När ordningsbot utfärdas behöver inte blanketten ”Beslut om förverkande enligt lagen 

(1986:1009) om förfarandet i vissa fall vid förverkande mm, RPS 103.6 1-3” fyllas i. 

I godkännanderutan, där den misstänkte ska godkänna så måste man fylla i ”och förverkande” 

så att den misstänkte även godkänner det i enlighet med vad som står i 2 §. Det finns inget 

förtryckt på ordningsbotsblanketten så detta måste polismannen som utfärdar ordningsboten 

själv skriva dit. På baksidan av ordningsbotsblanketten finns ett fält för anteckningar. Där kan 

antecknas om hur förstörandet gått till. Vem, var och när, det vill säga ungefär samma 

uppgifter som ska finnas på blanketten om förverkande. 

 

Enligt FörverkL 2 § 4 st p 1a så får polisman besluta att drycken bevisligen ska förstöras om 

värdet på en beslagtagen alkoholhaltigdryck är ringa. Detta är tillämpligt även då en 

ordningsbot utfärdats enligt rättgångsbalkens 48 kap, om villkoren för förverkande i övrigt är 

uppfyllda. 
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Resultat 
 

 Inledning 

Under sommaren och hösten genomfördes intervjuer med personer från två olika 

polismyndigheter, Uppsala och Västerbotten. 

Intervjuer i Uppsala 

Den första intervjun gjordes vid polismyndigheten i Uppsala. Vi talade med en man som 

arbetar som förundersökningsledare och har en arbetsledande funktion. Innan han började sitt 

arbete där så jobbade han i yttre tjänst. Det var ungefär fem år sedan han arbetade större delen 

av sin tjänst ute, även om det än idag förekommer att han lite nu och då arbetar uniformerad 

ute, men det är vid speciella kommenderingar. Han fungerar också som 

förundersökningsledare och har gjort det under några år, även då han mestadels arbetade ute. 

Kontakten med honom skedde via presstalesmannen.  

 

I Uppsala så är det främst vid större festligheter såsom valborgshelgen och lucia som det 

förekommer att det dricks alkohol runt torget och gågatan, där det enligt den lokala 

ordningsstadgan inte är tillåtet att dricka alkohol. Polisen inriktar sitt arbete mot ungdomar 

som dricker. Vuxna personer får dricka om de vill, bara det sköter det snyggt. Om de väsnas 

eller på annat sätt stör så ingriper polisen mot dem, men då är det i första hand deras beteende 

som åtgärdas, om de dricker eller inte är av underordnad betydelse. Det förekommer att 

polisen vid sådana tillfällen förklarar alkohol förverkad eftersom den innehas i strid mot 

lokala ordningsföreskrifter, men det sker endast undantagsvis. Det är till exempel vanligt 

förekommande att mindre sällskap har picknick kring ån och dricker lite vin. Enligt den man 

vi intervjuade skulle det aldrig falla polisen i Uppsala in att ingripa mot ett sådant sällskap 

och förklara deras alkohol förverkad, även om det med all tydlighet finns angivet i de lokala 

ordningsföreskrifterna att det är förbjudet att dricka alkohol längs med ån i centrala staden.  

 

Är det däremot ungdomar som dricker så har polisen som policy att ingripa mot dem. Just 

denna grupp kan också förekomma ute på stan vid skolavslutningen på vårkanten, även om 

det kan dyka upp drickande ungdomar lite när som helst. De ungdomar som har alkohol 

delges själva. Förundersökningsledaren betonar att det inte finns något absolut 

identifieringskrav för att få förverka alkohol. Av den anledningen så delger man beslutet 



Rapport nr: 453 

 21 

direkt i handen på den som drabbats av förverkandet. Skulle man skicka blankettens kopia till 

exempelvis vårdnadshavaren så finns det risk att den hamnar fel. Det är också mycket 

ovanligt att ungdomar under 18 år kan legitimera sig, eftersom att många saknar 

identitetshandlingar. Om det skulle röra sig om någon som polisen får anledning att anta 

skulle behöva omedelbar hjälp från socialtjänsten, så kallas socialjouren till platsen. Annars 

brukar inte några speciella åtgärder vidtagas. Att polisen arbetar aktivt mot just ungdomar 

motiveras med att man vill stämma i bäcken och försvåra alkoholdebuten hos de unga. Det är 

väldigt vanligt att unga befinner sig på stan när de dricker för första gången. Det blir också en 

markering från samhällets sida att det inte är tillåtet att dricka när man är ung.  

 

Enbart den anledningen att någon ungdom har alkohol föranleder inte åtgärder från 

Uppsalapolisen att starta utredning angående olovlig försäljning. Man menar att dessa 

utredningar allt som oftast ändå inte leder någon vart. De unga brukar näst intill undantagslöst 

vägra att uppge vem som försett dem med alkohol. De säger att de inte vet, eller att de fått 

alkoholen från någon kompis som de inte vet namnet på. För att polisen ska starta en 

utredning krävs att de fått in ett tips eller har någon annan mer konkret att luta sig mot.   

 

Det händer i princip alltid att polisen tar alkohol i beslag om de anträffat någon som är 

misstänkt för rattfylleri. I dessa fall brukar inte alkoholen hällas ut eller på annat sätt förstöras 

av den enskilde polismannen. Alkoholen ses som ett bevisbeslag och det är oftast 

vakthavande befäl inne på stationen som sedan beslutar om ett förstörande. 

 

Den man vi talar med tycker personligen inte att lagstiftningen kring alkohol, förverkande och 

förstörande är onödigt krånglig. Han tycker snarare motsatsen, att den är uppbyggd på ett 

ganska självklart och flexibelt sätt. Om han fick möjligheten att förändra lagstiftningen på 

något sätt så skulle han inte göra det, utan behålla den som den var. Han upplever inte heller 

att hans kollegor på något sätt skulle uppfatta förfarandet som besvärligt att tillämpa. Han 

tycker att polisen i Uppsala inte på något sätt verkar ha problem med hur och när de olika 

lagarna ska appliceras, och vilka rutiner som används.  

 

Vår andra respondent arbetar i yttre tjänst vid Uppsalapolisen och har gjort det några år. I 

Uppsala är det främst de större helgerna som attraherar ungdomar som arbetet med alkohol, 

förverkande och förstörande blir aktuellt. Framförallt Valborgshelgen kan bli stökig i Uppsala. 

Han upplever att polisen i Uppsala inte gör någon skillnad på vem som dricker, utan alla som 
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dricker i strid mot de lokala föreskrifterna riskerar att få sin alkohol tagen. Han säger att 

polisens mål är att ingen ska dricka alkohol i strid med de lokala ordningsföreskrifterna. Att 

arbeta förebyggande gör att det blir färre personer som omhändertas enligt lagen om 

omhändertagande av berusade personer.  

 

Intervjuer i Västerbotten 

Den man vi talade med arbetar som polisassistent på ordningsavdelningen vid Umeåpolisen. 

Han har arbetat där i två omgångar sedan åtta år tillbaka. Han beskriver att arbetssituationen 

blivit förändrad i Umeå under denna tid. I början av tjugohundratalet var det väldigt få poliser 

som arbetade i yttre tjänst. De var alltid tvungna att arbeta med akuta händelser, och det fanns 

inte tid för att arbeta med något förebyggande. Under senare år så har det blivit allt fler 

personer som arbetar ute och det speglar också möjligheterna att arbeta på ett mer 

förebyggande sätt. Jag tror att det blivit lugnare och tryggare för folk som rör sig i centrum på 

fredags- och lördagskvällarna säger vår respondent.  

 

I Umeå är det främst vid festligheter som tilltalar ungdomar som det mesta av arbetet med 

alkohol, förverkande och förstörande sker. Det är främst kring skolavslutningen, lucia, 

kulturnatta, Fysikgrändsfesten och Valborg som de flesta tillämpningarna sker, även om det 

förekommer näst intill varje helg att någon på stan blir av med sin alkohol. Det är främst vid 

de festligheter som lockar ungdomar som det blir aktuellt. Arbetet vid dessa tillställningar 

sker i nära samarbete med sociala och skolan och mycket handlar om kartläggning av var det 

kan komma att bli mycket drickande. 

 

Polisen gör ingen skillnad på vem som dricker alkohol. Man försöker att tillämpa den så 

kallade Växjömodellen där man har nolltolerans mot de som dricker alkohol i strid mot de 

lokala ordningsföreskrifterna. Ibland är det dock andra händelser som inträffar som prioriteras 

högre, och då faller sådant brottsförebyggande arbete bort, och därmed blir också toleransen 

högre. Polisen arbetar både civilt och uniformerat med att hindra de som dricker inne i stan, 

där man inte får dricka. När det gäller ungdomar så är det viktigt att stoppa i tid tycker vår 

respondent. Många brott blir aldrig begångna, allt från misshandel till rån. Om man redan 

tidigt på kvällen/ dagen söker upp ungdomsgängen som förfestar och kontrollerar deras ålder 

och om de dricker något de inte får, det vill säga allt utom folköl om de är över arton, och 

ingen alkohol om de är under arton så kan man kanske till och med rädda någon från missbruk. 
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När det gäller ungdomar som har alkohol som någon langat till dem så är det svårt att få något 

konkret att gå på. Oftast säger de inget. Vi brukar alltid fråga ändå, säger vår respondent. 

Oftast är det inte i kontakten med ungdomar som vi får tag på langarna, det sker mest vid 

spaning vid systembolaget. 

 

Om någon ungdom dricker alkohol och alkoholen förverkas av polisman så brukar 

delgivningen av beslutet ske till den som blivit drabbad. Identiteten fastställs alltid, genom 

legitimation eller så kallade kontrollfrågor genom registerkontroll. Vår respondent uppger att 

om det gäller någon omyndig, så brukar föräldrarna alltid kontaktas per telefon, oftast ganska 

omedelbart. Socialtjänsten brukar kontaktas om det är något som är anmärkningsvärt med den 

unge. Enbart det faktum att en ungdom har en cider eller två i ryggsäcken föranleder inget 

automatiskt agerande från polisens sida. 

 

Det är ganska vanligt att grupper med personer i 20- 30 års åldern sitter nere vid älven och 

grillar och dricker något. ”Där går vi inte in och häller ut deras öl, eller ger dem böter utan här 

informerar vi mest om att man inte får hålla till och dricka” säger den man vi talade med.  

 

Lagstiftningen borde göras om så det finns möjlighet att skriva av ärenden för den enskilde 

polismannen enligt rättegångsbalken och förundersökningskungörelsen. 

Förverkandeförfarande finns på så många ställen, man borde samla dem och göra dem mer 

lättöverskådliga. Vår respondent upplever att många nyutbildade kollegor inte riktigt har 

förstått förfarandet med alkohol och förverkande och vad som gäller vid vilket tillfälle.  

 

Vår andre respondent arbetade vid Umeåpolisen för ungefär fem år sedan. Nu arbetar han på 

en annan ort inom myndigheten. Han arbetar både i yttre tjänst på halvtid och inne med 

utredningar. Han säger att arbetet i Umeå inte handlar så mycket om att gå runt och hälla ut, 

utan här får man mest arbeta med andra brott, medans det ser annorlunda ut på den ort han 

arbetar nu. Här finns det oftast tid att arbeta med att se till att den lokala ordningsstadgan följs, 

men att det mest riktas in mot ungdomar. Vuxna människor som dricker något på väg till 

krogen och sköter sig snyggt brukar inte föranleda något ingripande från polisens sida. När 

det gäller ungdomar som dricker försöker polisen att alltid utreda vem som ligger bakom 

lagningsbrottet. Om alkohol förverkas från ungdomar så delges inte den unge själv, utan 
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blanketten skickas hem till den unges föräldrar. Oftast vet han vem den unge och föräldrarna 

är, uppger respondenten.  

 

Lagstiftningen och handhavandet borde förenklas. Det skulle gå att göra blanketten mycket 

lättare att fylla i. I dagsläget är det en massa rutor som ska fyllas i och det tar oerhört lång tid. 

Blanketten borde kunna göras enklare. Om det fanns ett helt datoriserat system där polisen 

bara tog anteckningar på fältet och sedan fyllde i resterande uppgifter i en enkel 

avrappoteringsrutin i till exempel bilen skulle det bli enklare att arbeta med. Lagstiftningen 

borde också förenklas så att det blev klarare och tydligare vem som får göra vad och när. Den 

borde helt enkelt moderniseras så att den blev mer lättöverskådlig, anser mannen vi talat med. 

 

Följer Polismyndigheten i Uppsala regelverket kring alkohol och 

förverkande? 

Den förundersökningsledare vi talade med ville ge oss den uppfattningen att poliser vid 

polismyndigheten i Uppsala känner till och tillämpar lagstiftningen korrekt när det gäller 

förverkande av alkohol. På de allra flesta punkter så bedriver polisen i Uppsala arbetet som 

det avses i de lagar och regler som styr polisens arbete. När det gäller ungdomar som dricker 

alkohol i strid mot lokala ordningsföreskrifter så inleder Uppsalapolisen ingen 

förundersökning per automatik enbart av den anledningen att någon ung ertappats med 

alkohol. Polisen i Uppsala följer inte de lokala ordningsföreskrifterna om vart alkohol får 

drickas enligt en man. Enligt den andre så är polisen relativt strikt. Enligt de lokala 

ordningsföreskrifterna så får alkohol inte förtäras i området kring centrala Uppsala. Enligt vår 

respondent ingriper polisen endast mot ungdomar som dricker och de som uppträder stökigt. 

Vår andre respondent ger däremot bilden av att målsättningen är nolltolerans och att ingen, 

oavsett ålder får dricka i de områden där det är förbjudet att förtära alkohol enligt de lokala 

ordningsföreskrifterna.  

 

När det gäller delgivning så finns det inget som säger att vårdnadshavare har någon rättighet 

att per automatik få ta del av en delgivning av förverkandebeslutet, eller att polisen har någon 

lagstadgad skyldighet att delge målsmän. I Uppsala följer de föreskrifter som finns, även om 

det går att ha andra rutiner vid förfarandet när det gäller delgivning av ungdomar.    
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Följer polismyndigheten i Västerbotten regelverket kring alkohol 

och förverkande?  

 Inte heller i Västerbotten är enbart den anledningen att någon ungdom dricker alkohol 

anledning att inleda förundersökning.  De lokala ordningsföreskrifterna efterlevs inte heller 

riktigt. På den andra orten i Västerbotten så tillåts vuxna dricka alkohol, trots att det strider 

mot de lokala föreskrifterna. Även i Umeå sågs det mindre allvarligt att dricka vid älven i 

samband med grillning, än vid andra tillfällen 

 

När det gäller delgivning av unga under 18 år så verkar det finnas flera förfarningssätt. På den 

andra orten delges den unges vårdnadshavare.   

 

Jämförelse mellan polismyndigheten i Uppsala och 

polismyndigheten i Västerbotten 

Geografiskt sett så är det skillnad mellan polismyndigheten i Uppsala och polismyndigheten i 

Västerbotten. Västerbotten har en mycket större yta och flera mer självständiga polisområden, 

Umeå, Södra Lappland och Skellefteå. I Uppsala stad bor det 185494 personer, i hela 

polismyndigheten 320637 personer. I Umeå bor det 110587 personer och i Västerbotten bor 

det totalt 256763 personer (Statistiska Centralbyrån, siffror från 30 juni 2007). Det finns 

också likheter mellan de två orterna. I Uppsala finns ån, och i Umeå finns älven. Båda 

städerna är så kallade studentstäder.  

 

När det gäller de anställdas sätt att tillämpa lagstiftningen vad gäller alkohol och förverkande 

så är arbetssättet likartat i många fall. 

 

 

Faktorer som kan ha påverkat resultatet  

En av våra respondenter i Uppsala var förundersökningsledare och arbetade det mesta av sin 

tid inne. När han talade om hur polisen arbetade i Uppsala så var det sina egna upplevelser av 

hur det var för flera år sedan eller hur han upplevde att sina kollegor i yttre tjänst arbetade. I 

egenskap av förundersökningsledare så torde denna man känna till lagstiftningen kring 

polismans rätt att förverka alkohol. Dessutom hade kontakten etablerats via presstalesmannen 

och vi hade redogjort för vad det var vi ville ha reda på. Vi ville att våra respondenter skulle 



Rapport nr: 453 

 26 

vara förberedda och kunna svara på våra frågor, annars har meningen med intervjuerna varit 

helt bortkastad. Nackdelen med det förfarandet blir givetvis att vissa svar kanske kan 

formuleras så att de inte blir några juridiskt felaktiga uttalanden. Nu har vi ingen aning om så 

har skett eller inte. Vi har inte heller några indicium på att så skulle vara fallet. Vi upplever att 

vi fått ärliga och raka svar på våra frågor. 

 

Den man vi talade med på den andra orten i Västerbotten arbetade inte heller så mycket ute, 

och det var också ett antal år sedan han arbetat i Umeå och då arbetat i yttre tjänst.  

 

Redan när vi valde metod för studien visste vi att vår empiri skulle brista i och med det smala 

underlaget. Vi har inte fått någon bred bild av hur arbetet med förverkande egentligen bedrivs 

i sin helhet vid de två myndigheterna vi valt att studera. Vi tycker ändå att vi valt rätt metod, 

eftersom att vi nog inte skulle fått fram det resultat vi faktiskt fick genom någon annan typ av 

undersökning. Helst av allt skulle vi intervjuat fler personer vid de två myndigheterna, för att 

säkerställa resultatet lite grann. Det fanns dock inte utrymme att göra det inom gränsen för 

detta fördjupningsarbete.  

 

 Vår första tanke var att de personer som vi intervjuade skulle ha samma befattning. Eftersom 

att det visade sig vara mer komplicerat än vi först trott att få tag på någon att intervjua så var 

vi tvungna att överge den tanken. Vi tror att resultatet kanske sett annorlunda ut om vi enbart 

talat med polisassistenter i yttre tjänst som i dagsläget arbetar med dessa frågor. Kanske hade 

det blivit en mer personlig vinkel. Vi tror att de personer vi faktiskt talade med hade liten 

insikt i hur andra i deras respektive myndighet faktiskt arbetade.  

 

 

Diskussion 

När det gäller fråga om förverkande som sker vid lämnande av rapporteftergift så kan det 

tyckas något märkligt att polismannen beslutar att brottet är så pass bagatellartat att 

rapporteftergift kan meddelas samtidigt som han eller hon fattar beslut om att alkohol ska 

förklaras förverkad. Förverkande är en så pass långtgående åtgärd att beslutet normalt ska 

fattas av domstolen. I rikspolisstyrelsens författningssamling står det uttryckligen att så kallat 

direktförverkande får göras när rapporteftergift lämnas. 
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Varken i Uppsala eller i Västerbotten så inleder man inte förundersökning per automatik när 

någon ungdom ertappats med att dricka. Det överrensstämmer i och för sig med vad som är 

allmänt stadgat om förundersökning. Det vill säga att är det uppenbart att brottet inte går att 

utreda, så behöver inte heller förundersökning inledas (FUK 3§). Å andra sidan står det klart 

angivet i FAP 103-1 att förundersökning alltid bör inledas när någon ungdom dricker alkohol, 

eftersom att det är ett brott mot alkohollagen, så kallad langning, som ligger bakom innehavet 

av alkohol i sådana fall. Här måste man också räkna med att svårigheterna att utreda sådana 

brott är ganska omfattande i en så pass stor stad som Uppsala och även i Umeå. Även om så 

kallad lagning är ett brott som RPS genom sin formulering i FAP menar är ett brott som ska 

prioriteras att utreda betonar ändå Uppsalapolisen att de inriktar sitt arbete mot att minska 

alkoholkonsumtion hos ungdomar och försvåra deras alkoholdebut. På den andra orten i 

Västerbotten så ansåg man ändå att det fanns en utredningsmöjlighet när någon ung 

ertappades. Det verkar vara mer accepterat att dricka om det sker i samband med måltid, även 

om det sker i strid mot lokala ordningsföreskrifter. 

 

 

Slutsatser 

Vi tycker att vi fått svar på våra frågeställningar och vi har lärt oss otroligt mycket av detta 

arbete. Vi har kommit i kontakt med många människor vid olika polismyndigheter, varav de 

flesta varit väldigt trevliga och gett oss massor av tips och information. Vi har också som 

bonus fått många polisanställdas åsikter om lagstiftningen och arbetet kring förverkande. Vi 

förstår att kännedomen om hur förfarandet kring förverkande av alkohol är inte är lika väl 

förankrat hos alla inom den svenska polisen. Det är i alla fall en slutsats vi drar av att det ändå 

varit relativt svårt att få någon att ställa upp och prata med oss. Samtidigt förstår vi att det 

även är en rad andra faktorer som kan göra det svårt att medverka till en intervju som ändå tar 

så pass lång tid som vår intervju gjort.  

 

Även om de personer vi intervjuade hade god kännedom om hur lagstiftningen ser ut och 

vilka rättigheter och skyldigheter polisman har, så har vi ändå fått känslan av att alla poliser 

inte upplever det som lika självklart. Det känns som att de personer vi talat med tycker att de 

själva kan lagstiftningen bra, men att kunskapen kan brista något hos andra poliser, utom den 

man i chefsposition som menade att alla vid hans myndighet väl kände till allt. När det gäller 

hur det praktiska arbetet sker vid förverkande tycker vi oss se att det förmodligen är en 
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tendens att nolltolerans breder ut sig. De två vi intervjuat som inte arbetat ute i stad under de 

senaste åren var mer toleranta och tyckte mer eller mindre att vuxna som sköter sig får dricka, 

men inte ungdomar. Även de som talat om nolltolerans talar om prioriteringar och det borde 

vara så att det är viktigare att hindra ungdomar från att dricka, än vuxna. Vi tror inte att den 

största skillnaden på hur man arbetar beror på i vilken myndighet man arbetar, inget av våra 

resultat tyder på det. Det som verkar vara mera signifikant är nog vilken personlig stil man har, 

och hur känslig man är att följa tendenser och trender i att bedriva polisarbete. Vi tycker oss 

också se att sättet att arbeta på måste anpassas till den ort man arbetar på. Desto mindre orten 

är, desto mer handlar det om personkännedom medans det på en större ort handlar allt mer om 

att likrikta arbetet. Vi tycker att större vikt vid polismans rättigheter och skyldigheter vad 

gäller förverkande av alkohol borde ges redan under grundutbildningen, något som vi tycker 

saknas idag. Vi håller också med de personer vi intervjuat som anser att lagstiftningen borde 

göras om och samlas på ett och samma ställe.  

 

Vi tycker att regelverket kring polismans rättigheter och skyldigheter när det gäller 

förverkande av alkohol på många sätt kan upplevas svårt att förstå. Dels rör det sig om många 

olika lagrum för själva förverkandet och förstörandet. I många fall rör det sig dessutom ett 

grundbrott där man också måste känna till om lagstiftningen medger ett förverkande eller inte. 

Sammanfattningsvis kan man säga att vi kommit fram till att ett beslut om förverkande ska 

ske innan ett beslut om förstörande kan ske, men ett beslut om förstörande kan ske innan ett 

beslut om förverkande skett.
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