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 Sammanfattning 

När polis och Åklagare utreder brott så styrs utredningen till stor del framåt med 

hjälp av misstankegrader som riktas mot en händelse eller mot en person. Med 

hjälp av dessa misstankegrader kan polisen använda sig av tvångsmedel för att 

underlätta utredningen på bästa möjliga sätt. Ett av de mer centrala begreppen 

som rör misstankar är skälig misstanke, vilket jag har valt att titta närmare på i 

detta arbete. Som blivande polis känner jag att det är av stor vikt att skaffa mig 

kunskaper kring misstankegraderna så att jag i framtiden kan känna mig säker på 

begreppet. Utlåtanden ifrån JO, en intervju med en polis samt litteratur som 

behandlar begreppet har legat till grund för arbetets teoretiska del. Vid en närmare 

titt på yttranden från JO kan jag konstatera att det inte finns någon avgränsning för 

begreppet skälig misstanke. En del författare har försökt bestämma sannolikheten 

kring begreppet till mellan 30-50 procents sannolikhet för att personen är skyldig 

vid en skälig misstanke. Vid en intervju hänvisar min informant  till magkänsla 

och erfarenhet snarare än en tydlig definition när han bestämmer sig för att en 

person är skäligen misstänkt. Eftersom jag anser att en vaghet i begreppet kan ge 

upphov till svepande tolkningar och egna slutsatser vore berörda personer 

behjälpta med en tydligare definition av begreppet. Huruvida det är möjligt att 

tydligare definiera begreppet är svårt att säga och något jag överlämnar till 

processrättsexpertisen. 
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1  Inledning 

Vid en brottsutredning vidtas åtgärder från statens sida som på ett eller annat sätt 

inkräktar på individens rättssfär. När dessa åtgärder skall företas mot individen så 

bör det inte ske till vilket pris som helst. För att med tvångsmedel utreda ett brott 

mot en person har polis och åklagare stöd i lagtext. En av förutsättningarna för 

användandet av tvångsmedel är följaktligen att rekvisiten i allmänhet och 

misstankerekvisitet i synnerhet är uppfyllda.  

 

En misstanke som riktas mot en person kan ha olika verkan, beroende på hur stark 

bevisning som pekar mot att just den personen har begått det brott för vilket han är 

misstänkt. Vid olika typer av misstankegrader kan olika straffprocessuella 

tvångsåtgärder företas från polis och åklagare, sådana åtgärder kan exempelvis bestå 

i kroppsbesiktning och kroppsvisitation. Arbetet är inriktat på begreppet skälig 

misstanke, delvis därför att det är en misstankenivå som ger polisen och åklagaren 

möjlighet att aktivt ingripa mot brottslighet delvis av den orsaken att det inte finns 

en exakt definition av vad som krävs för att en skälig misstanke kan riktas mot en 

person. 

1.1 Bakgrund 

Beträffande begreppet skälig misstanke har JO valt att göra följande anförande för 

att klarlägga hur begreppet kan tolkas: 

 
För att en person ska anses skäligen misstänkt för ett brott krävs nämligen att det 

föreligger konkreta omständigheter som med viss styrka pekar på att den misstänkte 

har begått den gärning som misstanken avser. Omständigheterna måste alltså vara av 

det slaget att de ger upphov till en faktabaserad brottsmisstanke.1 

 

Vad JO anfört kan vara till hjälp men frågan är om det ändå inte försvårar snarare än 

hjälper. Att uttrycka sig med ord som konkreta omständigheter och som med viss 

styrka, kan snarare  inverka negativt på bedömningen om en person är skäligen 

misstänkt eller ej. Det tidigare verkar betydligt mer tydligt än det senare och 

                                                
1 JO 1992/93 s. 204 
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sammanlagt är det relativt svårdefinierat vad som menas.2 Det finns en hel del 

skrivet om straffprocessuella tvångsmedel som anför hur de får tillämpas så att 

personer som arbetar med brottsbekämpning skall ha ett rättesnöre att gå efter när 

misstankar byggs upp kring en person. Dessa böcker bygger inte sällan på studier av 

praxis, förarbeten och kända tillämpningar som används ute på myndigheterna. JO 

har valt att i en del omtalade och en del mindre kända fall ge sin syn på när skälig 

misstanke föreligger, de två källorna har således oberoende av varandra bemödat sig 

med det som jag försöker mig på nämligen avgöra vad som är en skälig misstanke 

och vad som inte är en skälig misstanke. 

1.2 Syfte 

Syftet med arbetet är att försöka ge en ökad förståelse om när polisen sägs ha en 

skälig misstanke mot personer som begår brott, samt belysa vikten av att arbetet 

sker professionellt. Rapporten syftar även till att problematisera kring begreppet 

skälig misstanke och på så vis klargöra hur begreppet kan tolkas. 

1.3  Frågeställningar 

Hur har JO tolkat begreppet skälig misstanke? 

Hur beskrivs begreppet i litteraturen? 

Vad säger en verksam polis om begreppet skälig misstanke och hur det tolkas, 

används i praktiken? 

Överensstämmer dessa tolkningar med varandra? 

1.4  Avgränsningar 

Trots att det är ett oerhört intressant ämne är jag dock tvungen att avgränsa min 

rapport då tiden är knapp. Jag väljer att avgränsa mig till en av misstankegraderna 

som finns i straffrättsprocessen nämligen skälig misstanke, främst därför att det är 

en misstankegrad där flera tvångsmedel, för polisen att använda, blir aktuella.  

1.5 Tillvägagångssätt 

För att åskådliggöra problem samt försöka finna lösningar har jag tagit hjälp av 

utlåtanden ifrån JO, litteratur som behandlar ämnet samt en intervju med en polis 

                                                
2 JO 1992/93 s. 204 
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verksam inom en narkotikarotel. Jag har valt att lägga tyngden på mitt arbete till 

litteratur och JO-beslut, därför att jag anser att det trots allt är dessa två källor som 

tidigare gett sig i kast med att förklara begreppet. Både styrkan och svagheten i 

rapporten är den tydliga avgränsningen till en litteraturstudie. Beträffande intervjun 

så består den av en skriftlig intervju, där informanten har fått frågorna skickade till 

sig. Jag har valt att anonymisera min informant enligt Vetenskaprådets regler.3 

                                                
3  http://www.vr.se/download/18.aae1aa51132473084980005790/integritetskansligt_forskningsmateria2l.pdf 
2008-03-25 
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2  Centrala begrepp 

FAP - Föreskrifter och allmänna råd för polisväsendet.4 

 

Husrannsakan - Genomförs för eftersökande av föremål, som är underkastat 

beslag, eller eljest till utrönande av omständighet, som kan äga betydelse för 

utredning om brottet.5 

 

JO - Justitieombudsmannen, Juridiska ämbetsmän som väljs av riksdagen för att 

kontrollera att myndigheter och deras tjänstemän följer gällande lagar och andra 

författningar i sin verksamhet.6 

 

Kroppsvisitation - Med kroppsvisitation avses en undersökning av kläder och annat 

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

sig.7  

 

Kroppsbesiktning - Med kroppsbesiktning avses undersökning av 

människokroppens yttre och inre samt tagande av prov från människokroppen och 

undersökning av sådana prov.8  

 

RPSFS - Rikspolisstyrelsens författningssamling.9 

 

RB - Rättegångsbalken 

 

SOU - Statens offentliga utredningar. Utredningar som verkställs av kommittéer 

vilka tillsätts av regeringen.10 

 

                                                
4  http://www.polisen.se, 2008-04-07 
5  Fitger Peter, "Särtryck ur Rättegångsbalken", Norstedts Juridik, 2002, sid. 28:4 ff 
6  http://www.jo.se, 2008-02-13 
7  Fitger Peter, "Särtryck ur Rättegångsbalken", Norstedts Juridik, 2002, sid. 28:22c-28:24 
8  ibid sid. 28:28 
9  http://www.polisen.se 2008-04-07 
10  http://www.sou.se 2008-04-20 
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3  Resultat 

3.1  Misstankegrader 
De misstankegrader som är av särskild vikt när polisen och åklagaren utreder brott 

är kan misstänkas, skäligen misstänkt och på sannolika skäl misstänkt.11 Främst 

därför att dessa misstankegrader inkräktar på individens rättigheter som hon åtnjuter 

skydd för både i Sveriges grundlag genom regeringsformen som i europeiska 

konventionen artikel 8.12 Misstankegraden anledning anta är riktad mot brottet och 

inte mot en individ, de misstankegrader som hamnar över de tre nämnda behandlas i 

domstolen inte gentemot sannolikheten utan gentemot det sista beviskravet alltså 

utom allt rimligt tvivel.13 För att förenkla så diskuteras olika former av gradering av 

misstankarna vilka oftast anges i procent, där 0 % representerar brott kan uteslutas 

och 100% utgör exempel på begreppet fullständig säkerhet.14 

 

3.1.1   Trappa av stegrande bevis15     

       

                        Ställt utom rimlig tvivel 

         Tillräckliga skäl   

                 Sannolika skäl 

                           Skäligen misstänkt 

               Kan misstänkas 

     Anledning anta 

Brott kan uteslutas 

 

 

 

                                                
11  Bring Thomas, Diesen Christian, Förundersökning tredje upplagan, Norstedts Juridiksid.138 
12   "Europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande 
friheterna", http://www.bankrattsforeningen.org.se/konventionen.html 2008-04-07 
13  Bring Thomas, Diesen Christian, Förundersökning tredje upplagan, Norstedts Juridik sid. 138 
14  ibid sid. 137 
15  ibid sid. 137 
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3.1.2    Brott kan uteslutas 

De omständigheter som talar för att ett brott har begåtts är inte tillräckliga för att 

starta en utredning kring en händelse.16 

 

3.1.3  Anledning anta 

Första misstanken som kommer på tal i straffrätten ger polis och åklagare rätt att 

inleda en förundersökning kring om brott har begåtts. Misstanken riktas inte mot en 

person utan snarare mot ett brott. Det skall alltså finnas en konkret omständighet 

som talar för att ett brott har begåtts.17 

 

3.1.4  Kan misstänkas 

För misstankegraden kan misstänkas skall det föreligga en konkret brottsmisstanke 

avseende tid, plats och gärning. Det krävs inte speciellt stark bevisning om att den  

misstänkte har begått gärningen.18 En person som kan misstänkas för ett brott får 

hämtas till förhör av polisen för att utröna omständigheter kring brottet.19 Polisen får 

även utföra ögonundersökning mot en person som kan misstänkas för ett brott.20 

 

3.1.5  Skäligen misstänkt 

En skälig misstanke föreligger enligt JO då det finns vissa konkreta omständigheter 

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

gärningen.21 Vad JO menar med den beskrivningen är upp till tillämparen av 

lagtexten att tolka. I litteratur ges olika exempel för att på ett sätt 

klargöra/exemplifiera hur det kan tolkas. Allmänt sett krävs att en misstanke om en 

viss brottslighet skall vara underbyggd av objektiva omständigheter och att dessa 

skall ha viss styrka. Enbart en subjektiv övertygelse hos bedömaren är inte 

tillräcklig.22 

 

                                                
16  Bring Thomas, Diesen Christian, Förundersökning tredje upplagan, Norstedts Juridik, 2006 sid. 138 
17  ibid sid. 139 
18  ibid sid. 147 
19  Fitger Peter, Särtryck ur Rättegångsbalken, Norstedts Juridik, 2002, sid. 23:40b-23:42b 
20  Lag (1999:216) om ögonundersökning vid misstanke om vissa brott i trafiken 
21  JO 1992/93 s. 204  
22  Bergman Cecilia , Bogdan Michael , Eriksson Anders, Karnov - Svensk lagsamling med kommentarer,  
Thomson 2005 
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3.1.6  På sannolika skäl 

När en person är på sannolika skäl misstänkt för ett brott krävs att en objektiv 

tolkning av förhållandena är sådan att misstankegraden uppstår. Misstankegraden 

får alltså inte föregås av en persons subjektiva tolkningar av omständigheterna.23 

Övertygelsen kring att en person har begått gärningen är så starkt grundad att den 

närmar sig full säkerhet kring att det är så.24 En person som är på sannolika skäl 

misstänkt för ett brott får häktas och således även anhållas och med laga stöd 

gripas.25 

 

3.6  Tillräckliga skäl 

Är en förlängning av begreppet “på sannolika skäl” men syftar till rättsprocessen 

och inte till åtalsfrågan. I rätten räcker det inte med hög grad av sannolikhet utan det 

ska vara tillräckligt troligt att bevisningen räcker till en fällande dom.26 

 

3.7  Ställt utom rimligt tvivel 

När domstolens ledamöter skall besluta om skuldfrågan i ärendet skall det vara 

bevisat utom rimligt tvivel att personen har begått den gärning för vilket åklagaren 

föredragit. Om detta rimliga tvivel finns så kan inte rätten döma mot den tilltalade. 

Rätten måste alltså komma fram till att det inte finns stöd för några andra rimliga 

förklaringar än den som åklagaren föredragit.27 

 

 

                                                
23 Westerlund Gösta, Straffprocessuella tvångsmedel, Otto Bruun AB, Sverige, 2005 
24 SOU 1995:47, Slutbetänkande av polisrättsutredningen, Fritzes, Stockholm 1995, s.163 
25 Fitger Peter, Särtryck ur Rättegångsbalken, Norstedts Juridik, 2002, sid. 24:6-24:30  
26 Bring Thomas, Diesen Christian, Förundersökning tredje upplagan, Norstedts Juridik sid. 164 
27 ibid sid. 164 
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3.2 Skälig misstanke enligt JO 

 

3.2.1  Fall 1  

Det första fallet rör en man som polisen anträffade och som visade tydliga tecken på 

berusning, han luktade inte alkohol. Personen var sedan tidigare känd i 

narkotikasammanhang som missbrukare och langare. På frågan från polisen om vart 

han varit sade han att han kom från en person som för polisen var känd i 

narkotikasammanhang. Personen vägrade berätta vad han hade gjort där. En av 

poliserna hade tidigare träffat på denne person och då hade han avslöjats ha droger 

på sig. Alla dessa faktorer gjorde så att poliserna ansåg att det förelåg en skälig 

misstanke mot personen varför han fördes in till stationen för en kroppsvisitation.28 

JO anser inte att fakta i detta fall räcker för en skälig misstanke kan anses ha 

uppkommit. Det finns inte tillräckliga objektiv grundade bevis som talar för att 

personen har begått ett narkotikabrott. Uttalandet från JO stöder sig på att bevisen 

måste ha en viss tyngd och tvångsåtgärder får inte grundas på subjektiva 

antaganden.29  

 

3.2.2  Fall 2 

Det andra fallet behandlar en anmälan till JO rörande en liknande händelse. 

Polismännen såg hur en person sammanträffade med en annan person och 

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

narkotikasammanhang. När poliserna konfronterade den ena av personerna 

förnekade han mötet med mannen. Personen lämnade oriktiga uppgifter kring sina 

förehavanden i övrigt. Polismännen misstänkte att han gjort sig skyldig till 

narkotikabrott varför han skyddsvisiterades och fördes in till polisstationen för 

kroppsvisitation.30  JO anser att detta fall uppfyller kraven för att en skälig 

misstanke skall uppstå, med motiveringen att det är mer konkreta uppgifter som 

framkommer vilka talar för att personen har begått ett brott.31 

 

                                                
28  Justitieombudsmannens ämbetsberättelse  1992/93 s 204 
29  Justitieombudsmannens ämbetsberättelse  1957 s. 13 
30  Justitieombudsmannens ämbetsberättelse  1993/94 s. 101 
31  Justitieombudsmannens ämbetsberättelse  1993/94 s. 101 
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3.2.3  Fall 3  

Ett annat avgörande hos JO gäller en kvinna som blev gripen av två civilklädda 

polismän utanför sin bostad. Hon visade tydliga tecken på narkotikapåverkan samt 

att hon stämde in på en gärningsmannaprofil för en efterlyst person. Hon blev 

kroppsvisiterad och såväl hennes bilnycklar som lägenhetsnycklar omhändertogs av 

polisen. Därefter genomförde polisen en husrannsakan i bilen och hon medtogs till 

polisstationen för att lämna ett urinprov. Under tiden som kvinnan befann sig på 

polisstationen genomfördes en husrannsakan i lägenheten. Vid kroppsvisitation 

påträffades 20000 kr i en benficka på kvinnans byxor. Pengarna uppgav hon att hon 

fått efter en brand 1999.32 

 

Polisen menade i sin tur att förutsättningar för att besluta om kroppsvisitation och 

kroppsbesiktning av kvinnan samt om husrannsakan i hennes bostad och privata bil 

får anses ha varit uppfyllda. Bilen utgjorde i det här sammanhanget ett sådant slutet 

förvaringsställe som hon disponerade över och som det också fanns anledning att 

genomsöka. Husrannsakan i bostaden motiverades med att eventuella köpare av 

narkotika kunde finnas kvar eller vara på väg till lägenheten. Det brådskade att 

besluta om tvångsåtgärder främst av det skälet att det kunde finnas köpare av 

narkotika kvar i lägenheten eller att andra köpare var på väg till eller från denna. De 

kunde bli varnade om de såg polisingripandet. JO menar att poliserna gjorde en 

korrekt bedömning beträffande kvinnans narkotikapåverkan och lät henne genomgå 

en kroppsbesiktning och kroppsvisitation. Men endast den anledningen att hon 

verkar narkotikapåverkad räcker inte för att få göra en husrannsakan i bilen eller 

bostaden. Ett sådant fall kan däremot vara förhanden när ett tips eller annan 

information tyder på att personen i fråga förvarar narkotika i bostaden. En sådan 

konkret omständighet kan vara, som i angivet fall, kvinnan hade en stor mängd 

kontanter på sig. Jo menade alltså i sitt uttalande att polisen handlat korrekt men att 

dokumentationen var bristfällig då inte alla fakta lades på bordet från början.33 

 

 

                                                
32  JO dnr. 5506-2006 
33  Ibid. 
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3.2.4  Fall 4  

En man var på väg hem till sin bostad i sin bil när han blir stoppad av två poliser 

strax utanför sin bostad. Poliserna misstänkt narkotikabrott då han visade tydliga 

drogtecken. Han berättar att han tagit en värktablett som han inte hade recept på och 

som han inte visste att det var narkotikaklassade läkemedel. Poliserna visiterade 

mannen men fann ingen narkotika i fickorna. Därefter transporterades han till en 

vårdcentral för provtagning. Polismännen genomförde sedan en husrannsakan i 

bilen och bostaden. Husrannsakan i bilen motiverades med att de hade sett en 

handrörelse från den misstänkte som tydde på att han verkad gömma något under 

sätet. Husrannsakan i bostaden genomfördes då polismännen hade anledning att anta 

att personen förvarade narkotika där. Vid husrannsakan fann de en pesolavåg.34 JO 

ansåg emellertid inte att husrannsakan i bostaden kunde vara aktuell då poliserna 

inte hade några konkreta uppgifter som styrkte misstanken kring det aktuella brottet. 

Utlåtandet medger dock att husrannsakan i bilen samt kroppsbesiktning och 

kroppsvisitation var väl motiverat.35 

 

3.2.5  Fall 5  

Fyra polismän hade till uppgift att spana efter narkotikaförsäljning på Sergelstorg i 

Stockholm. Under en längre tidsperiod observerades en person, person 1, inne på 

tunnelbanecentralen tillsammans med flera kända narkotikalangare, han var 

inbladad i flera ”försäljningssituationer”. Personen kom samman med en annan 

person, person 2, som sedan tidigare var känd i narkotikasammanhang för poliserna. 

De två gick upp på Klarabergsgatan, där de stod och samtalade under ca 10 minuter. 

Person 1 tog sig under denna tidsperiod flera gånger i byxlinningen som han rättade 

till han tittade även väldigt mycket mot byxlinningen. 

 

Polismännen som hela tiden observerat männen misstänkte vid det här laget båda 

två för narkotikabrott och ansåg att de var skäligen misstänkta för narkotikabrott. 

Person 2 kroppsvisiterades av två polismän som skäligen misstänkt för ringa 

narkotikabrott I hans fickor påträffades 5 stycken Rohypnoltabletter och en 

                                                
34 JO dnr. 4413-2003 



Rapport nr. 498 

 11 

2007-09-03 

schweizisk armékniv han delgavs därför misstanke om ringa narkotikabrott och 

brott mot knivlagen. Person 2 erkände gärningarna och godtog strafföreläggande.36 

 

Person 1 som också han var skäligen misstänkt för narkotikabrott blev våldsam när 

han konfronterades varför poliserna fick föra honom till polisstationen muttern inne 

på Tunnelbanecentralen. Kroppsvisitationen påvisade ingen narkotika varför person 

1 släpptes omedelbart efteråt.37 

 

Som har påpekats 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 

som skall krävas för att en misstanke skall anses vara skälig är inte möjligt. Denna 

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

utrymme för olika bedömningar.  JO anser emellertid att omständigheterna i det 

aktuella fallet var sådana att han inte anser sig ha grund för att kritisera polismännen 

med anledning av deras bedömning att det förelåg en skälig misstanke mot person 1 

och person 2 med avseende på narkotikabrott.38 

 

3.2.6  Fall 6 

En företrädare för en skola i Västerås gjorde två polisanmälningar om stölder. En 

okänd person hade under vissa angivna tider tillgripit bl a datorer från skolan. Enligt 

företrädaren för skolan förbryllade inbrotten skolpersonalen bl.a. eftersom det 

föreföll som om gärningsmannen haft tillgång till skolans passerkort. Det fanns 

exempelvis inte några spår som tydde på att inbrotten skett utifrån och en av de 

stulna datorerna hade förvarats i ett utrymme som endast personalen kände till att 

det fanns en dator i. Skolan hade därför granskat de inloggningar som hade gjorts 

under den aktuella brottstiden. Dessa passerlistor överlämnades till polisen. Enligt 

listorna hade en person befunnit sig på skolan vid de aktuella tidpunkterna.39 

 

                                                                                                                                               
35 ibid 
36 JO dnr. 3505-1996 
37 ibid. 
38 JO dnr. 3505-1996 
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Det föreföll som om denna person vid tidpunkten för hämtningsbeslutet inte 

betraktades som skäligen misstänkt för stöld. För att en person skall anses vara 

skäligen misstänkt för ett brott krävs att det föreligger konkreta omständigheter som 

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

avser. Frågan om nivån skälig misstanke har uppnåtts i ett visst fall är av den arten 

att den ger ett visst utrymme för olika acceptabla bedömningar. Enligt min 

uppfattning kan det dock diskuteras om inte denna person redan vid 

hämtningstillfället var skäligen misstänkt för brott och därför också skulle ha 

delgivits misstanke vid det första förhöret. Granskningen av fallet ger nämligen vid 

handen att det i ett tidigt skede av brottsutredningen fanns vissa omständigheter som 

tydde på att denna person i vart fall skulle ha varit inblandad i datorstölderna.40 

 

5  Skälig misstanke enligt en polis 
När en polisinspektör aktiv inom en gatulangningsgrupp i södra Sverige försöker 

definiera skälig misstanke säger han att det inte finns något facit. Vidare menar han 

att erfarenhet och kunskaper kring personerna är avgörande för att “hitta rätt” bland 

misstankarna.41 JO nämner att konkreta omständigheter som med viss styrka talar 

mot den misstänkte skall föreligga.42 N.N. menar att viss styrka är en relativt svag 

nivå kanske runt 30% sannolikhet.43 En siffra som kan jämföras med 50% vilket 

presenteras i viss litteratur.44 

 

Min informant säger att värdet av den bevisning som presenteras självklart påverkas 

av den kunskap och erfarenhet som betraktaren besitter och den analysförmåga som 

polisen besitter. Två olika poliser kan alltså komma fram till två avvikande 

slutsatser med samma givna förutsättningar.45 

 

Vidare berättar min informant att de konkreta omständigheter som talar för ett brott 

är att se som huvudbevisning och alla andra omständigheter skall ses som 

                                                                                                                                               
39 JO dnr. 5178-2005 
40 ibid. 
41 intervju 
42 JO 1992/93 s. 204 
43 intervju 
44 Bring Thomas, Diesen Christian, Förundersökning tredje upplagan, Norstedts Juridiks. Sid. 175 
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stödbevisning. Stödbevisning kan enligt N.N. vara allmänna kunskaper kring en viss 

plats, en viss persons tidigare brottslighet och tidpunkt.46 

 

Huvudbevisning för att skälig misstanke föreligger kan exempelvis vara  att 

personen försöker gömma något eller försöker stoppa händerna i fickan såväl som 

att personen försöker överlämna något till en annan person.47 Det sista 

överensstämmer med utlåtandet i JO 1993/94 s. 101 där en person överlämnar något 

till en annan person.48 

 
Att låsa sig vid en speciell mall eller att visst antal stödbevisningar krävs för en 

huvudbevisning är fel och begränsar arbetet avsevärt.49 

 

N.N. menar att det absolut viktigaste verktyget är samtalet och det som framkommer 

i samtalet. Genom att använda samtalet som grund och sedan kanske ett tips eller en 

anan omständighet som bekräftar vissa misstankar kring personen. Det är viktigt att 

Jag som polis tar för mig och styr samtalet, för att på så sätt begränsa personens 

möjligheter till att förbereda ett falsarium kring sina förehavanden. Ett annat viktigt 

verktyg vid bestämmande om drogbruk är kunskaper kring effekten av droger. 

Drogtecken visar sig oftast bara i samband med själva ruset vilket är en relativt kort 

tidsperiod, emellertid långvariga drogtecken går aldrig ur kroppen. Det gäller att 

våga öppna munnen själv och Jiddra med den man har framför sig, att kunna 

snacka latin med de lärde och på bonnamål med den enkle.50 

 

N.N. tycker att de kunskaper att arbeta med brottsrekvisit och droger är skrämmande 

lågt, såväl hos nya som hos äldre kollegor. Kunskapen kring narkotika måste man 

skaffa sig själv och det är väl där problemet ligger. Man måste ha ett gediget 

intresse för problematiken för att kunna ta till sig och lära sig.51 

 

                                                                                                                                               
45 intervju   
46 ibid 
47 ibid 
48 JO 1993/94 s. 101 
49 intervju 
50 intervju 
51 ibid 
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N.N. påstår att de verktyg som polisen har i form av lagstiftning är bra. Om alla 

poliser kände till lagarna fullt ut skulle arbetet ske mer effektivt och en stor del av 

problemen kopplade till narkotika skulle försvinna. I fall poliserna kunde underhålla 

den kunskapsnivån som de skaffat sig under tiden på PHS skulle läget se annorlunda 

ut. N.N säger även att han tror att lagstiftningen i framtiden kommer bli bättre då 

den nu håller på att ses över beträffande omvänd bevisbörda gällande den 

ekonomiska vinsten. Den misstänkte kan i framtiden själv bli tvungen att bevisa 

varifrån han har fått pengarna vilket sannolikt kommer förenkla för polisen.52 

 

6  Skälig misstanke i doktrinen 
En förundersökning består av olika steg vilka vart och ett leder utredningen närmare 

en lösning. För varje steg utredarna jobbar sig igenom höjs beviskravet. När en 

person är skäligen misstänkt för ett brott så skall åklagaren ta över 

undersökningen.53 Undantaget som görs från denna generalregel är när brottet är av 

enkel beskaffenhet, då leds undersökningen normalt sett vidare av polisen.54 

 

Att någon är skäligen misstänkt slår emellertid inte fast att en person har begått ett 

brott, personen kan således vara skäligen misstänkt redan innan de objektiva 

brottsrekvisiten är uppfyllda. Om det å ena sidan är osäkert om gärningen utgör ett 

brott men det å andra sidan bara finns en möjlig gärningsman borde det krävas 

någon ytterligare omständighet kring brottet för att tvångsmedel skall bli aktuella.55 

Det kan därför sägas vara viktigt att ha en relativt konkret uppfattning om vilket 

brott som personen misstänks ha begått och ungefär hur det har gått till innan 

tvångsmedel skall sättas in.56  

 

En svaghet hos begreppet skälig misstanke kan vara brottsutredningen till last. 

Utredarna kan således vid grövre brott hålla sig till bedömningsskalans lägre del av 

hänsyn till att ingripa mot dessa och tvärtom för inte så grova brott.57 Detta syftar 

                                                
52 ibid 
53 Fitger Peter, Särtryck ur Rättegångsbalken, Norstedts Juridik, 2002 sid. 23:14-23:15 
54 RPSFS 2007:2, FAP 403-5 
55 SOU 1995:47, Slutbetänkande av polisrättsutredningen, Fritzes, Stockholm 1995 s.164 
56 ibid s. 164 
57 ibid s. 165 
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till att polismännens intuition och övertygelse inte får ligga till grund för en skälig 

misstanke mot en person utan den skall grundas på direkta bevis, tydliga indicier 

och hjälpfakta.58  

 

7  Analys 
Det som har framkommit under arbetets gång är att det inte finns någon helt klart 

entydig tolkning av begreppet skälig misstanke. De tolkningar som har gjorts, främst 

av JO, har genomgående accepterats som en godtagbar beskrivning. Samtidigt 

menar JO att det är omöjligt att med någon högre grad av precision bestämma vad 

som kvalificerar sig som en skälig misstanke.59  Detta är problematiskt då den 

litteratur jag granskat och det som framkommit från min informant nästan 

uteslutande grundar sig på JO:s utlåtande kring hur en skälig misstanke skall tolkas. 

 

Oaktat motsättningarna mellan JO:s olika uttalanden går ändå att utröna en grund till 

det som JO har sagt, genom de fall som presenteras i arbetet. Följaktligen finns det 

en godtagbar tolkning av begreppet men det är en vidlyftig sådan och den är ständigt 

återkommande i såväl litteratur som utlåtanden från JO.   

 
För att en person ska anses skäligen misstänkt för ett brott krävs nämligen att det 

föreligger konkreta omständigheter som med viss styrka pekar på att den misstänkte 

har begått den gärning som misstanken avser. Omständigheterna måste alltså vara av 

det slaget att de ger upphov till en faktabaserad brottsmisstanke.60 

 

Detta uttalande säger egentligen inget konkret utan skall ge upphov till tolkningar av 

begreppet. Det finns inget i texten som uttryckligen talar om för läsaren vad 

konkreta omständigheter betyder eller innebär. Vidare går att läsa att det med vis 

styrka skall peka mot den misstänkte. Viss styrka ges aldrig någon förklaring på i 

litteraturen fastän min informant anser att kunskapsnivån inom poliskåren är 

begränsad, det kan tyckas svårt att skaffa sig kunskap om den litteratur där vi skall 

söka kunskap inte ger tydliga riktlinjer för hur rekvisit skall tolkas. Den vida 

tolkningsram som ges med begreppet skälig misstanke kan säkerligen leda till att det 

                                                
58 Bring Thomas, Diesen Christian, Förundersökning tredje upplagan, Norstedts Juridiksid. 151 
59 SOU 1995:47, Slutbetänkande av polisrättsutredningen, Fritzes, Stockholm 1995 s.163 
60 JO 1992/93 s. 204 
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i mindre viktiga fall tolkas snävare och i viktigare och större fall tolkas friare, då det 

kan tyckas viktigare att få genomföra tvångsåtgärder. Därför kan tänkas att en vidare 

tolkningsram av ett rekvisit dels förenklar polisens arbete men samtidigt försvårar 

ett rättssäkert arbete.  

 

Vad som kan verka problematiskt är försöket att teoretisera en praktisk tillämpning. 

Min informant säger att samtalet är viktigt och att polisen själv litar på sin 

magkänsla, samtidigt som polisen skall ha en kunskap kring ungefär vad han eller 

hon får göra. Denna magkänsla och kunskap som en enskild polis har skaffat sig kan 

vara väldigt svår att teoretisera. Sammanfattningsvis betyder det att de fall som JO 

prövar teoretiskt är praktiska tillämpningar av den magkänsla och de kunskaper som 

den speciella polisen besitter i det enskilda fallet. JO har alltså trots allt försökt sig 

på att skriva ner det som poliserna anser sig känna av från situation till situation. 

 

I fall 4, JO dnr. 4413-2003, förefaller det vara berättigat att företa husrannsakan i 

bilen och kroppsvisitation av den misstänkte men inte i hans bostad. Det kan tolkas 

som att poliserna försökte dra förhastade slutsatser kring ett undersökningsobjekt 

som de inte hade några konkreta fakta kring, rörande narkotikabrottslighet. Det 

förelåg alltså inga konkreta omständigheter som pekade på att personen skulle ha 

förvarat narkotika i lägenheten, åtminstone inte så starka att det räckte för 

husrannsakan. JO ansåg att poliserna hade stöd för att företa husrannsakan i bilen 

samt utföra kroppsvisitation och kroppsbesiktning mot personen. Den aktuella 

personen erkände på plats att han hade tagit en värktablett, polismännen såg även en 

handrörelse mot sätet när de stoppade bilen och mannen visade dessutom tydliga 

drogtecken. De konkreta omständigheterna, alltså företeelser som objektivt pekade 

på att ett brott förelåg, kan därmed anses uppfyllda. Det går även att säga att de med 

viss styrka pekar på att personen har begått gärningen för vilken han var misstänkt. 

All hantering av narkotika är kriminaliserad i Sverige varför det anses som personen 

har uppnått en skälig misstanke för åtminstone eget bruk. Anledningen till att 

poliserna ville göra en husrannsakan i personens lägenhet var att de misstänkte att 

han förvarade narkotika där. Det fanns däremot ingenting i beskrivningen som 

talade för att det var på det sättet. Det fanns inga konkreta omständigheter som 

pekade mot att han skulle förvara narkotika i bostaden. Men det fanns tillräckliga 
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konkreta bevis för att personen förvarade narkotika i bilen. Visserligen erkände han 

att han tagit en värktablett och han satt i bilen och gjorde en misstänkt handrörelse 

när han blev stoppad av polisen. Så även på den punkten kan anses att en konkret 

brottsmisstanke förelåg. En annan slutsats som går att dra av JO:s resonemang i fall 

4 är att dessa konkreta misstankar som talade för att personen hade narkotika i bilen 

och hade tagit narkotika hade viss styrka. 

 

Det är onekligen små saker som avgör huruvida rekvisitet skälig misstanke 

föreligger eller inte. I de två första fallen jag presenterat går att finna små skillnader 

som är direkt avgörande om det skall anses föreligga en skälig misstanke. Det första 

fallet, fall 1, rör återigen en man som är känd sedan tidigare av polisen, han visar 

tecken på berusning men luktar inte alkohol. Han har varit på besök hos en person 

som också ha är känd av polisen i narkotikasammanhang. JO menar att de konkreta 

omständigheter som talar för att personen gjort sig skyldig till eget bruk av 

narkotika eller innehav inte anses tillräckligt starka för att en skälig misstanke skall 

existera. I fall 2 som presenteras strax efter ser två polismän hur en person 

sammanträffar med en annan person och överlämnade något till denne. Båda 

individerna är kända sedan tidigare som missbrukare. När poliserna konfronterade 

den ena av personerna förnekade han mötet med den andra mannen, detta ser JO 

som en konkret omständighet som rent objektivt kan tolkas som att personerna 

begår ett brott. 
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5  Slutsatser och förslag 
 

Mitt arbete visar att JO tydligt har klargjort, att det inte krävs någon definition av 

begreppet skälig misstanke. I kölvattnet av ett sådant uttalande följer givetvis försök 

från polisen att efter bästa förmåga tolka begreppet. Jag tror med största säkerhet att 

vida ramar kan underlätta polisens arbete på kort sikt men på längre sikt tror jag 

dock det kan vara skadligt för polisens trovärdighet. Om tolkningar av ett begrepp 

ges en viss spännvidd kan det medföra att man vid grövre brott ger större utrymme 

för egna tolkningar därför att det då är av större värde. Jag tror att dessa godtyckliga 

tolkningar kan vara skadlig för rättsäkerheten om de tillämpas. Det faktum att 

Polisen står under kontroll av  Justitieombudsmannen, som har till uppgift att 

granska polisens arbete utifrån allmänhetens intressen, talar mot att det kommer 

utvecklas ungefärliga tolkningar av begreppet. Följaktligen tror jag att den kontroll 

som faktiskt finns över polisens arbete är ett tillräckligt skydd för medborgaren i 

tvivelaktiga fall och att en tydligare definition av begreppet därför inte ör 

nödvändig. Det är dock viktigt att denna kontroll finns och att poliser är medvetna 

om att den finns. De kunskaper som poliser kan få genom att ta del av utlåtanden 

från JO är dock viktig att belysa just därför att alla poliser bör ha en strävan mot att 

arbeta så klanderfritt som möjligt och att allmänhetens förtroende för polisen skall 

kvarstå. 
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