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 Abstract  

Denna juridiska studie beskriver på ett enkelt sätt hur Sveriges lagar och regler tillåter 

en svensk polisman eller hans befäl att fatta beslut om att rikta tvångsmedel mot en 

person som på något sätt gjort sig skyldig till ett brott. Studien kan fungera som en 

snabb informations bank för en nyligen examinerad polis som inte hunnit fått den 

viktiga erfarenheten av ”verkligt” polisarbete som är så viktig för att lära sig yrket fullt 

ut. Rättegångsbalkens kap 23, 24, 27, 28 behandlar de tvångsmedel som dels 

polisskolan tar upp under grundutbildningen men även som en polisman troligtvis 

oftast kommer i kontakt med i vardagen. Litteraturen kring Rättegångsbalken är 

mångsidig och när det gäller kommentarer till tvångsmedel finns det en uppsjö av olika 

författare som gett sig i kast med att försöka förklara dessa, litteraturen som denna 

studie grundar sig på är skriven av en mycket respektingivande överåklagare som har 

erfarenhet i att granska åklagarväsendet och därmed mycket kunnig inom området. 

Enklare frågor och oklarheter som kan tänkas finnas runt ett visst tvångsmedel blir i 

denna studie förklarat genom en belysning av de riktlinjer som Justitieombudsmannen 

satt upp, riktlinjer som därmed skall följas och genomsyra polismannens agerande. 

Professionellt agerande från Polisen leder till att inte i onödan inskränka de mänskliga 

rättigheterna, dessa rättigheter som är så viktiga i ett demokratiskt samhälle för att man 

skall känna förtroende och trygghet för ett rättsväsende. 
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1  Inledning 

Jag har i mitt arbete valt att fördjupa mig inom straffprocessuella tvångsåtgärder som 

regleras i rättegångsbalken, dessutom lägga fokus på hur man skall arbeta med 

bevisvärderingarna - kan misstänkas, skälig misstanke och på sannolika skäl misstänkt. 

Det finns många olika uppsatta regler och lagar som styr dessa tvångsmedel. 

Tvångsmedel innebär att man bryter mot viss mänskliga rättigheter i 

europakonventionen och i vår egen regeringsform. Vissa rättigheter är absoluta och 

andra är relativa, våra grundlagar är exempel på absoluta vilket innebär att de inte 

under några omständigheter får brytas, relativa rättigheter är däremot något som kan 

begränsas genom en annan lag. Rättegångsbalken är just en sådan lag som innehåller 

begränsningar men är inte utan förbehåll, det krävs konkreta brott och en konkret 

misstanke mot en eller flera personer
1
. Denna studie riktar sig just mot 

rättegångsbalken och de kapitel som behandlar tvångsmedel av olika slag, med fokus 

på de delar inom kapitlen som en polisman normalt möter i det vardagliga livet.   

Det finns ett driv och en vilja att bli duktig på det man jobbar med, särskilt nu i starten 

på en poliskarriär. Polisutbildningen ger på sätt och vis en ny synvinkel på samhället 

och polisens del och funktion. I början av skoltiden var juridiken rörig och det var 

mycket att hålla reda på, man tyckte ett lagarna fungerade som ett hinder i de case man 

skulle göra och övas i. Ju längre tiden har gått och nu i slutet på den teoretiska delen av 

utbildningen börjar man se att lagar och regler som finns till förfogande inte är ett 

begränsande hinder utan snarare ett hjälpmedel. Kunskapen om hur och när reglerna 

skall användas kräver enligt mig erfarenhet och egna upplevda situationer som 

tydliggör och sätter bilder på hur reglerna praktiskt används, som i sin tur leder till 

kunskap och professionalism. Men vad är det som gäller egentligen? Polisen följs hela 

tiden av lagar och regler som i sin tur är grundade på olika rättsfall och utlåtande från 

jurister och framförallt Justitieombudsmannen (JO). Till JO kan den som vill anmäla 

ett ingripande från myndigheter som personen varit i kontakt med, inte minst 

myndighetsutövning av polis.  

 

                                                 
1
 Westerlund Gösta (2007) / Straffprocessuella tvångsmedel, 3:e upplagan. AB OTTO KR BRUUN. Tryck: 

Elanders, Mölnlycke.  
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Om JO kommer fram till att polisen agerat fel i den specifika situationen skall 

utlåtandet ses som en regel då en liknande situation hanteras av en annan polisman
2
. På 

grund av detta så finns det anledning att vara väl uppdaterad och kontinuerligt nyfiken 

på nya riktlinjer.  

Ett bra sätt att börja lära sig den teoretiska tillämpningen är att skriva ett 

fördjupningsarbete med syfte att genom ett enkelt och överskådligt sätt beskriva hur 

tvångsmedlen bör användas, med tillhörande utlåtande och riktlinjer från JO i varje 

specifikt tvångsmedel. Genom att enkelt gå igenom de vanligaste tvångsmedlen kan 

det underlätta arbetet att lära sig och det blir roligare och mer givande att arbeta.  

1.1 Bakgrund 

Normalt sett i en förundersökning sker förhör med inblandade personer och eventuella 

vittnen, det finns olika sätt som polisen kan kräva att personer inställer sig till förhör, 

medtagning till, hämtning till och kvarstannande för. Metoderna är olika hjälpmedel 

som polisen använder för att driva en förundersökning framåt. Detta behandlas i kap 

23 RB, när det är tillåtet och vilka restriktioner som finns
3
.  

När en polisman av någon anledning får anledning att ingripa på en person finns det 

viktiga regler och lagar som denna måste ta i beaktning, kap 24 RB behandlar bla. 

häktningsskäl och gripande. Häktningsskäl delas upp i fyra delar och passar in olika 

fall beroende på vilket brott som skett och hur den misstänkte personen kan tänkas 

agerar efter brottet. Häktningsskälen bygger på häktningsgrunder, dessa grunder skall 

vara klara och tydligt uppfyllda innan ett gripande kan ske. Ett gripande innebär att 

personen frihetsberövas och är därför en av de mest ingripande av alla tvångsmedlen 

men samtidigt en av de viktigaste hjälpmedel i en förundersökning.  

I kap 27 RB finns regler om hur ett beslag skall genomföras och vem som får ta 

beslutet, beslaget innebär ofta att man antingen vill stoppa ett överhängande risk för 

brottslig gärning eller för att styrka ett nyligen gemomfört brott.  

 

                                                 
2
 Boutz Kristina och Hultin Owe (1996) / JO om förundersökning och tvångsmedel. Norsteds Juridik. Stockholm  

3
 Lindberg Gunnel (2009) / Straffprocessuella tvångsmedel : när och hur får de användas? Thomson Reuters 

Professional AB. Stockholm 
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Genom ett tagande av beslag kan man förhindra att viktiga bevis förstörs eller 

försvinner som senare kan ha en avgörande betydelse i en förundersökning.  

Genomsökande av personliga utrymmen kan både betraktas vara i bostad eller intill 

kroppen och eventuellt medhavande väska. Kap 28 RB inskränker på denna rättighet 

när en person på något sätt misstänks för ett brott. I kapitlet ges rätten att genomföra 

kroppsvisitation, kroppsbesiktning eller husrannsakan. Syftet bygger delvis på säkerhet 

för att personen i fråga inte skadar sig själv eller någon annan men används även för att 

leta efter hjälpmedel vid brott eller andra bevis. 

Det är mycket som en polis skall ha med sig i det mentala bagaget varje dag. Med 

beaktande av olika JO-utlåtande så är dessa regler följda av tolkningsproblem och 

snedsteg. En god teoretisk kunskap i rättegångsbalken och dess regler är en viktig del i 

ett polisyrke, kunskapen leder till ett professionellt agerande. Kunskapen gör även att 

man jobbar smartare, effektivare och hela tiden ha ett syfte med det man gör. 

Kunskapen om att tvångsmedlen är ett ingrepp i vissa mänskliga rättigheterna skapar 

respekt från polismannen gentemot den individ som blir utsatt
4
. 

1.2 Syfte 

Att tydliggöra vika regler som finns runt vissa tvångsmedel i rättegångsbalken, öka 

kunskap och yrkesskicklighet genom kunskap och få en bild av hur den granskande 

Justitieombudsmannen ser på tvångsmedelsanvändningen.   

1.3 Frågeställning  

- Vilka regler finns kring de specifika tvångsmedlen och bör en polisman känna till för 

att få fatta beslutet?  

- Utifrån de behandlade lagar hur har Justitieombudsmannen bedömt att de skall 

tolkas? 

1.4  Avgränsningar 

Jag har valt att fördjupa mig i de delar som jag anser en polisman oftast kommer i 

kontakt med i vardagen, lagar och regler som ger polisman på fältet möjlighet att 

                                                 
4
 Westerlund Gösta (2007) / Straffprocessuella tvångsmedel, 3:e upplagan. AB OTTO KR BRUUN. Tryck: 

Elanders, Mölnlycke.  
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genom egen bedömning fatta ett beslut. Beslut kan innebära både att man själv agerar 

genom fara dröjsmål eller att man efter en granskning av en situation vill få ett beslut 

av någon överordnad
5
. Misstankenivåerna och bevisvärderingen kommer att begränsas 

till att belysa de som polisen i huvudsak använder. Rapporten avhandlar inte närmare 

vad som specifikt står i Regeringsformen eller Europakonventionen  

1.4.1 Översynslista 

 

För att demonstrera en översyn har jag gjort en lista på de misstankegrader som finns i 

en bevisvärdering och vilka tvångsmedel som rättegångsbalken reglerar. De 

definitioner som är markerade med fet stil behandlas i denna studie. 

                                                 
5
 Lindberg Gunnel (2005) / Straffprocessuella tvångsmedel : när och hur får de användas? Thomson Reuters 

Professional AB. Stockholm 
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1.5 Tillvägagångssätt 

Jag har valt att göra en juridisk studie av rättegångsbalkens tvångsmedel genom att 

studera kommenterad lagtext, litteratur från jurister och JO-utlåtanden från olika 

prövade händelser och ingripanden. Jag kommer efter hand att beta av del för del och 

därmed göra det lättöverskådligt och tydligt hur lagarna på bästa sätt bör används. 

Varje del kommer att börja med en enkel introduktion till ämnet, efter det följer en 

fördjupning och beskrivning av olika problem i och med användningen av 

tvångsmedlet. För att få svar på mina frågor har jag läst in ett område åt gången för att 

få en klar bild över vad det handlar om, sedan har jag formulerat detta till lättförstålig 

text från polismannens perspektiv.   

1.5.1  Presentation av huvudlitteratur  

 

 Straffprocessuella tvångsmedel, Gunnel Lindberg från 2005 och 2009 

 

Den huvudlitteratur som jag valt att jobba med är en bok jag blev tipsad om av en jurist 

som precis tagit sin examen. Boken är skriven av Gunnel Lindberg och heter 

Straffprocessuella tvångsmedel – när och hur för de användas? Enligt baksidan på 

hennes bok är Gunnel sedan tio år tillbaka överåklagare men jobbar även för 

Justitiedepartementet. Tidigare har hon jobbat som byråchef hos JO och riksåklagaren, 

med funktion som chef för tillsynsverksamheten inom åklagarväsendet.   

 

Den personliga kommentaren om boken är att den på ett bra och enkelt sätt visar på 

hur man skall se på tvångsmedel och detta även från en polismans perspektiv. 

Styckena är enkelt uppsatta med indelningar så som, vem beslutar, vem tvångsmedlet 

får riktas mot och vad som krävs för att tvångsmedlet får användas. I det hela mycket 

intressant och lärorik läsning, den borde vara en bok som används i polisskolorna som 

kurslitteratur eller som minst ges som ett tips på bra litteratur.    
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2  Granskning av tvångsmedel och misstankenivåer 

Detta kapitel utgör huvudnumret i denna studie och kommer att behandla de valda 

tvångsmedlen i översynslistan,  

2.1  De olika stegen i tvångsmedelsprövningen 

Beslutet att använda tvångsmedel skall byggas på väl grundade bedömningar av 

situationen.
6
 Nedan följer olika steg som bör vara genomtänkta. 

 

Är det ett brott? 

– Finns det anledningar att anta att ett brott har begåtts och vad är det för brott som 

skett, detta är viktiga förutsättningar för att en förundersökning skall få inledas. 

Vanligtvis sker så kallade vardagsbrott och det blir då sällan problem med denna 

bedömning.    

 

Hör brottet under allmänt åtal? 

– I RB 23:1 står att förundersökning får inledas om ett brott har förövats som hör under 

allmänt åtal, detta gäller de allra flesta brotten som vi har i Sverige med undantag av 

vissa brott i BrB kap 5
7
.  Betydelsen av ”allmänt åtal” är att åtalet väcks av en åklagare 

som i sin tur representerar det allmänna dvs. samhället
8
. 

 

Vilket är det aktuella tvångsmedlet? 

– Här skall man väga in olika principer och vad tvångsmedlet har för syfte, varje 

tvångsmedel är preciserat med vilket ändamål det skall användas för. Vad passar in för 

ändamålet och den fortsatta utredningen? Är syftet med tvångsmedel enligt lagen? Är 

alla de särskilda förutsättningarna i lagen uppfyllda?    

 

 

 

 

 

                                                 
6
 Lindberg Gunnel (2009) / Straffprocessuella tvångsmedel : när och hur får de användas? Thomson Reuters 

Professional AB. Stockholm 
7
  Ibid 

8
 http://www.aklagare.se/131/Ordlista/Allmant-atal / (2009 04 04) 
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Är brottet av tillräcklig svårighetsgrad? 

– Brotten i brottsbalken har en straffskala och denna skalla används för att bedöma om 

intrånget med tvångsmedlet är i proportion med grovhet på brottet. Det finns trots det 

undantag när det gäller straffskalan, tex. beslag och medtagande till förhör, dessa kan 

göras i princip på alla typer av brott
9
. 

 

Finns det begränsande regler? 

– Viktiga regler att ha med sig är om personen är under 18 år (Lagen om unga 

lagöverträdare) då det krävs starkare skäl för ett frihetsberövande, dessutom beslag av 

skriftlig handling i de flesta fall (RB 27:2) som kan vara aktuellt i tex. husrannsakan
10

.  

 

Vilka allmänna principer bör has i åtanke? 

– Beslutsfattaren skall vara väl införstådd i vilka principer som måste vara uppfyllda 

tex. ändamålsprincipen, behovsprincipen, proportionalitetsprincipen. Är beslutet 

rimligt och i linje med principerna? Om inte bör tvångsmedlet tillsättas vissa villkor 

eller så bör annan metod väljas
11

. 

 

Vem är behörig att fatta besluten? 

– De mest ingripande besluten ligger på domstol men mindre ingripande får göras av 

åklagare, polisiär undersökningsledare och slutligen polisman
12

. Vem som får fatta 

beslut beror i stort på grovhet på brottet, om det finns grund för fara dröjsmål eller om 

situationen medger att ett samtal görs från polisman till överordnad 

beslutsfattare/förundersökningsledare, vilket brott som ligger i grunden har också 

betydelse
13

.  

 

 

 

                                                 
9
 Lindberg Gunnel (2009) / Straffprocessuella tvångsmedel : när och hur får de användas? Thomson Reuters 

Professional AB. Stockholm 
10

 Ibid 
11

 Ibid 
12

 Ibid 
13

 Fap 403-5 
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2.2  Misstankenivåer mot person 

Det som kan grunda en misstanke är konkreta förhållanden eller uppgifter som på 

något sätt skapar en bild av vad som kan tänkas ha hänt. Om man jämför till exempel 

tagen på bar gärning med att genom tips från allmänhet som starta spaning och 

utredning så inser man hur brett det kan vara. Vanligt förekommande är att en 

polisman själv ser händelsen med egna ögon och ingriper på eget bevåg, efter hand 

bygger man upp sin misstanke mot en person genom att göra primära 

utredningsåtgärder som leder till att man får en klar föreställning av vad som hänt. Att 

polisman själv varit på plats vid händelsen är en klar fördel jämfört med att bygga hela 

sin förundersökning på vad t ex målsägare, gärningsman eller vittne säger, eftersom 

man då måste bygga misstanken på vad de utger sig ha sett eller varit med om
14

. Klart 

är att det är nästintill omöjligt att sätta riktlinjer eller att bestämma exakt vad som 

gäller och hur man skall bedöma dessa nivåer
15

.   

2.2.1  Kan misstänkas 

 

Detta är den lägsta av de misstankar som polisen jobbar med och finns med i RB 23:9 

som behandlar hur länge man får hålla någon för förhör
16

, ytterligare ett exempel är 

möjligheten att använda pupillometer för att utröna om en bilist är påverkad av 

narkotika
17

. Själva uttrycket skall praktiskt betraktas som en konkret misstanke, trots 

de svaga bevis som finns så visar de på att misstankarna riktas på en viss person.                                                                                                               

2.2.2 Skälig misstanke 

 

Misstankenivån ligger på ungefär 50 % säkerhet och är en mycket mer användbar nivå 

än den föregående, skälig misstanke är den graden som krävs för att de flesta 

tvångsmedlen skall bli tillgängliga 

 

 

 

 

                                                 
14

 Lindberg Gunnel (2009) / Straffprocessuella tvångsmedel : när och hur får de användas? Thomson Reuters 

Professional AB. Stockholm 
15

 Ibid 
16

 Fitger Peter (2002) / Särtryck ur rättegångsbalken : kap 19-28, 36. Norsteds Juridik. Stockholm 
17

 Lag (1999:216) om ögonundersökning vid misstanke om vissa brott i trafiken 2§ 
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JO kommenterar skälig misstanke på följande vis:  

”För att en person skall anses som skäligen misstänkt för ett brott krävs att det 

föreligger konkreta omständigheter som med viss styrka talar för att han begått den 

gärning som misstanken avser”
18

.  

 

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

objektivt underbyggda, omständigheter som med viss styrka talar för att personen i 

fråga har begått den gärning som misstanken avser”……”Bevismaterialet ha en sådan 

styrka att misstanken mot någon annan inte kan ”konkurrera” om 

gärningsmannaskapet. Det måste innebära att mer än hälften av det tillgängliga 

bevismaterialet måste peka mot den misstänkte”
19

. 

 

Peter Fitger skriver i kommentaren till RB 23:3 att man kan använda ordet antagligt 

som ger en mer alldaglig benämning på nivån, personen har antagligen gjort det
20

. De 

konkreta omständigheterna och bevisen skall alltså vara av sådan styrka att de talar för 

att den misstänkte har begått brottet men att det fortfarande finns vissa ”luckor” att 

fylla.  

2.2.3  Misstänkt på sannolika skäl 

 

Exempel på när man kan anse att en person är på sannolika skäl misstänkt för ett brott 

är om personen blir tagen på bar gärning och ev. om en person erkänner brottet. För att 

styrka en misstanke i denna nivå så räcker det inte att bevisen bara pekar mot en 

person, efter att man objektivt lagt upp alla konkreta fakta (inga subjektiva 

bedömningar, inga bedömningar utifrån tidigare brott) visa det att misstanken är 

sannolik
21

.  

 

”det mycket väl kan finnas sannolika skäl för att den misstänkte begått ett brott, även 

om det föreligger betydande osäkerhet i frågan om händelseförloppet och den roll som 

den misstänkte har spelat i detta”
22

.  

                                                 
18

 JO 1995/96 s 113 
19

 JO 1998/99 s 107. 
20

 Fitger Peter (2002) / Särtryck ur rättegångsbalken : kap 19-28, 36. Norsteds Juridik. Stockholm 
21

 Lindberg Gunnel (2009) / Straffprocessuella tvångsmedel : när och hur får de användas? Thomson Reuters 

Professional AB. Stockholm 
22

 NJA 1995 s 3. 
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En viktig paragraf som behandlar på sannolika skäl är RB 24:1. Denna paragraf 

reglerar häktningsskäl och beskriver att om en person skall kunna bli häktad krävs en 

misstanke på sannolika skäl. En polisman kan därför gripa en person som den tagit på 

bar gärning med vetskapen om att det oftast föreligger häktningsskäl, självklart 

beroende på om brottet kan leda till mer än böter
23

.  

Se utförligare om gripande i kap 2.5. 

2.3  Krav med inledd förundersökning 

Rent generellt kan man säga att för att ett tvångsmedel skall få användas krävs det att 

en förundersökning har inletts och detta beslut tas enl. RB 23:3 av polismyndighet eller 

åklagare. Det kan dock vara så att förundersökningen inleds i och med 

tvångsmedelsbeslutet. Omvänt denna regel skall tvångsmedel som är tagna i en 

förundersökning hävas så fort förundersökningen läggs ner. Det finns trots denna 

princip om förundersökningskrav två undantag, dessa tas upp i Rättegångsbalken och 

kan var bra att känna till.  

 

Den första är RB 23:22 Förenklad utredning. Denna utredningsmetod används vid 

brott då straffet inte kan tänkas bli annat än böter och det enda tvångsmedlet som är 

tillåtet är beslag. Den andra är RB 23:8 Medtagande till förhör. Detta tvångsmedel 

kommer att behandlas senare i studien, syftet är att polisen på plats snabbt kan få 

vetskap om vad som hänt
24

. 

2.4  RB 23. Förhör (Hämtning/Medtagning/Kvarstannande)  

 

En förundersökning består till stor dela av förhör och vittnesuppgifter, det är av stor 

vikt när polisen och åklagare skall skapa sig en bra bild av vad som hänt. Alla som har 

bevittnat eller som bara har upplysningar om ett brott har skyldighet att underkasta sig 

förhör när man blir tillfrågad
25

.  

 

 

 

                                                 
23

 Fitger Peter (2002) / Särtryck ur rättegångsbalken : kap 19-28, 36. Norsteds Juridik. Stockholm 
24

 Lindberg Gunnel (2005) / Straffprocessuella tvångsmedel : när och hur får de användas? Thomson Reuters 

Professional AB. Stockholm 
25

 http://www.aklagare.se/Ar-du/Vittne/ (2009-04-05) 
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I Sverige har vi allmän vittnesplikt vilket betyder att om åklagare eller dem misstänkte 

anser att en viss persons vittnesmål behövs i en brottsutredning så är denne skyldig till  

detta
26

, förståss med undantag, i RB kap 36 ges exempel på, bland annat 

släktförhållanden. Denna vittnesplikt kan likställas med en allmän medborgerlig plikt 

att underkasta sig förhör
27

.   

 

På en plats där ett brott skett får en polisman utföra vissa utredningsåtgärder utan att 

förundersökning ha startats (RB 23:3 3st), innan en förundersökning startats har dock 

inte polismannen några tvångsmedel att tillgå för att få personer att samarbeta. Så snart 

polismannen kontaktat sin förundersökningsledare och ett beslut har tagits att inleda 

förundersökning öppnas möjligheterna för tvångsmedel (RB 23:1 och 23:16). I 

rättegångsbalkens 23:e kapitel behandlas tre olika former av tvång gällande förhör
28

. 

2.4.1  RB 23:7 Hämtning till förhör 

 

Det kan finnas olika syften med att använda sig av hämtning till förhör. Ofta är denna 

form något polisen gör en tid efter att ett brott har begåtts och en person inte inställer 

sig eller följer den kallelse som polisen skickat, det kan även vara att ett vittne måste 

infinna sig just vid en viss tid för t ex vittneskonfrontation. Hämtning kan även vara ett 

effektivt hjälpmedel när det gäller en misstänkt person som skall förhöras, framförallt 

då det finns risk för att en kallelse kan komma att försvåra utredningen av brottet 

genom att den misstänkte t ex förstör viktiga bevis
29

.   

 

Denna möjlighet skall användas med försiktighet när det gäller personen som inte är 

misstänkta och personer som är vittnen. Hämtning av dessa personer kan vara 

tillämpligt när det handlar om stressade eller brådskande situationer
30

.    

 

Beslutet ligger på förundersökningsledare eftersom ett föra dröjsmål beslut aldrig 

behöver tas. 

 

                                                 
26

 http://ec.europa.eu/civiljustice/evidence/evidence_swe_sv.htm (2009-04-05) 
27

 Lindberg Gunnel (2009) / Straffprocessuella tvångsmedel : när och hur får de användas? Thomson Reuters 

Professional AB. Stockholm 
28

 Ibid 
29

 Ibid 
30

 Förundersökningskungörelsen 6§ 
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2.4.2  RB 23:8 Medtagande till förhör 

 

Oavsett om personen som befinner sig på brottsplatsen är att anses som 

uppgiftslämnare eller misstänkt så finns möjligheten för en polis att med tvång medta 

personer till förhör, oberoende av vilken straffskala det är satt på brottet. Exempel på 

anledningar till varför man vill medta någon är om förhöret inte är genomförbart på 

platsen eller att ett omedelbart förhör är nödvändigt. Om medtagandet gäller en 

misstänkt så aktualiseras detta när det inte finns fog (låg straffskala, låga misstankar) 

för att gripa personen. Exempel på när det inte ska användas är när man har syfte att 

använda ett tvångsmedel i samband med detta eller att inbringa böter eller om man vet 

att inte förhöret kommer att kunna genomföras direkt när man kommer till stationen av 

någon anledning. Det finns häller ingen anledning att använda denna regel om man fått 

en relativt god bild av personen över vad som skett.  

 

Personen skall frågas och ges chansen att medfölja frivilligt, vid vägran att följa med 

krävs giltig orsak för att slippa, vad som räknas som giltig orsak är inte skrivet men 

kan tänkas vara en bedömning med tanke på vad det rör sig om för brott, det kan även 

likställas med RB 32:8 om laga förfall. Våldsanvändningen som får användas är 

naturligtvis enligt proportionalitetsprincipen men gäller det en inte misstänkt person så 

är våldets syfte svårt att motivera.  

 

Beslutet regleras i RB 23:8, endast polisman på plats kan rimligt ha en uppfattning om 

det är nödvändigt med ett medtagande.  

 

JO har gjort en bedömning i tidsaspekten och platsen. Man skall befinna sig på en 

plats där brott förövats och det skall ses som området alldeles intill. När det gäller 

tiden så anser JO att om det förflutit mer än tio minuter efter brottet så är det inte 

tillämpbart med medtagande. Tanken med detta är att en brottsplats förändra mycket 

fort, massor kan hinna hända och många personer kan florera runt platsen som inte har 

sett något alls
31

.   

                                                 
31

 JO 1969 s.89 
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2.4.3  RB 23:9 Kvarstannande för förhör 

 

Syftet med ett kvarhållande i ett visst antal timmar är att man skall ha möjlighet att 

utföra flera förhör, men en förutsättning för att man skall få hålla kvar någon är att man 

har hållit eller inlett ett förhör men personen. Tidsaspekten är olika beroende på vem 

det gäller men startar när personen har anlänt till förhörsrummet eller nyktrat till. 

Gäller det ett vittne får denna hållas kvar i 6 timmar, om det istället gäller en misstänkt 

kan denne hållas i ytterligare 6 timmar om det finns synnerliga skäl och är av synnerlig 

vikt. Beslutet om de fösta 6 timmarna ligger på förhörsledaren om han känner att det 

t ex kan finnas mer information att fråga om senare. Att hålla kvar en person 

ytterligare tid ligger på förundersökningsledaren att bestämma
32

. 

 

JO:s bedömning om frågan att en person blivit omhändertagen i för många timmar och 

att förhör ej påbörjats inom en rimlig tid är att den som har att besluta om persons 

kvarhållande för förhör först undersöker om det finns möjlighet att påbörja förhöret 

utan längre tidsspillan. Visar det sig då att förhöret inte kan påbörjas inom tid som med 

hänsyn till omständigheterna (tidpunkt på dygnet, respit o.dyl) kan anses acceptabelt 

får inte ett kvarhållande för förhör tillgripas
33

.  

2.5  RB 24. Gripande (Polisman/Envars och Övertagande)  

 

Ett gripande oavsett vem det görs av kräver att det finns tillräckliga bevis för att häkta 

personen. Den som griper måste ha kunskap i om brottet som är begånget är av så 

allvarlig karaktär att fängelse kan följa som straff i mins ett år och att misstanken är på 

sannolika skäl, t ex att personen är tagen på bar gärning. Häktning regleras och styr 

utifrån häktningsskäl, dessa punktas upp i RB 24:1 och bygger på tre grunder.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
32

 Lindberg Gunnel (2005) / Straffprocessuella tvångsmedel : när och hur får de användas? Thomson Reuters 

Professional AB. Stockholm 
33

 Ibid 
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JO uttalar sig om grunderna till gripande i en bedömning och talar för deras olika 

syften. Det första är att motverka att en person undandrar sig från brottsplats eller polis 

och därmed lagföring (flyktfara), det andra är att personen undanröjer bevis eller 

försvårar utredningen (kollusionsfara), det tredje är att personen visar tecken på att 

han kommer att fortsätta sin brottsliga bana (recidivfara)
34

. Ett gripande av en 

polisman eller envar utifrån dessa häktningsskäl skall anses som en provisorisk åtgärd 

för att sedan bli omprövat av högre beslutsfattare om frihetsberövandet skall kvarstå 

och framöver om eventuell häktning skall ske.  

 

”när det uppkommer fråga om att gripa eller anhålla en person, bör således 

bedömningen göras i första hand utifrån ett antagande att skäl för häktning 

föreligger”
35

. 

 

Om brottet inte skulle vara av tillräckligt allvarlig karaktär så det räcker för ett 

gripande så finns undantag om personen är på sannolika skäl misstänkt för ett brott, 

RB 24:2 tillåter att ett gripande görs med syftet att frambringa personens id-uppgifter 

om detta skulle vara oklart
36

. Denna situation kräver då att man tar hjälp av tillförlitliga 

medel för att fastställa identiteten så inga tvivel finns. Riktlinjer och exempel som JO 

tar upp är kontakt med tillförlitlig person som känner den misstänkte och användande 

av passfoton. Endast kontrollfrågor direkt till personen om släkt och familj är inte 

tillräckligt då det är lätt för en person att memorera detta utantill
37

.       

 

En person får enligt RB 24:7 gripas av envar och den gripne skall skyndsamt lämnas 

över till polisman som sedan prövar gripandet. Syftet är samma som när en polisman 

griper men kraven är naturligtvis lägre ställda när det gäller juridiskt kunnande. Polisen 

som övertar gripandet skall skapa sig en egen uppfattning om vad som har hänt och 

därefter själv besluta om gripandet skall bestå. Är det så att beslutet kvarstår gäller vad 

som sägs om vanlig gripande, och beslut om att häva ett fastställt gripande ligger på 

förundersökningsledaren
38

.   

                                                 
34

 JO Tor Sverne anfört i ett beslut den 17 december 1984. 
35

 JO 1985/86 s.100 
36

 Fitger Peter (2002) / Särtryck ur rättegångsbalken : kap 19-28, 36. Norsteds Juridik. Stockholm 
37

 JO 411-2003 + JO1997/98 s.147 
38

 Lindberg Gunnel (2005) / Straffprocessuella tvångsmedel : när och hur får de användas? Thomson Reuters 

Professional AB. Stockholm 
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2.6  RB 27. Beslag  

 

Ett beslag innebär att i detta fall polismyndigheten tillfälligt tar hand om annans lösa 

egendom, och det finns tre olika huvudsyften.  

1 - Säkra föremål som kan ha betydelse för utredning,  

2 - Säkra föremål som kan ha tagits från någon eller något,  

3 - För att säkra kommande förverkande.  

 

Beslaget innebär en inskränkning av personens nyttjanderätt av den egna egendomen 

så länge beslaget består. Oftast så tas beslag av i samband med något annat 

tvångsmedel som tex. husrannsakan eller kroppsvisitation, ett beslut om beslag kan 

inte tas med anledningen att leta efter ett visst specifikt föremål. Beviskrav och 

förutsättningar för beslaget kan likställas med skälig misstanke och föremålet skall ha 

en koppling till det brott som begåtts, det skall även finnas ett samband med något av 

de tre huvudsyftena.   

 

Tillfällen då man skall vara extra noggrann vid tagande av beslag är när det gäller 

skriftlig handling. Detta är komplicerat men lite förenklat kan man säga att brev som är 

mellan närstående tex. giftermål eller släckt enligt RB 36:3 och personer som tex. 

läkare eller advokater som har tystnadsplikt enligt RB36:5, får inte tagas i beslag.    

 

Rättegångsbalken nämner inte i detta kapitel specifikt vem som fattar beslutet om 

beslag vid genomförande av tvångsåtgärd, detta kan ligga på en polisman som utför 

t ex gripande, husrannsakan eller kroppsvisitation med beaktande av de tre 

huvudsyftena
39

. Om en polisman finner sig i en plötsligt uppkommen situation som är 

brådskande och denne anser att beslaget av föremålet är av vikt för utredning får han ta 

beslutet men skall därefter prövas av undersökningsledare eller åklagare
40

.    

                                                                                                                                                         
 
39

 Lindberg Gunnel (2005) / Straffprocessuella tvångsmedel : när och hur får de användas? Thomson Reuters 

Professional AB. Stockholm 
40

 Fitger Peter (2002) / Särtryck ur rättegångsbalken : kap 19-28, 36. Norsteds Juridik. Stockholm 
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2.7  RB 28. Reell Husrannsakan  

 

Reell husrannsakan har två typiska ändamål och det första är att söka efter föremål 

som kan tas i beslag, och det andra är att utreda och granska en plats eller lokal för att 

utröna omständigheter som kan vara till hjälp för utredning. Exempel på dessa två är 

att hitta brottsverktyg, tecken på bråk och ev. fingeravtryck eller DNA. Husrannsakan 

får inte genomföras i syfte att förebygga eller upptäcka brott, inte häller för att utröna 

andra brott än det som beslutet om husrannsakan gäller. 

 

Gränsdragningen mellan att titta in i en byggnad eller att göra en husrannsakan är 

ganska fin. Men generellt sett kan man säga att tillvägagångssätt som vem som hälst 

kan åstadkomma utan att göra intrång är ok att göra utan beslut. Några exempel på det 

är att kika om någon är hemma, att det lyser i en lägenhet, kontrollera en bil som står 

parkerad eller kolla vem som bor i en fastighet. Huvudregeln är ganska naturlig - så 

fort man utforskar ett utrymme dit inte polisen har tillträde med syfte att utreda brott 

skall beslut vara taget. Proportionaliteten till intrånget som husrannsakan innebär är att 

brottet skall vara av så allvarlig art att fängelse kan följa i straffskalan, en sådan 

situation kan vara att man vet eller misstänker att ett brott begåtts i en lägenhet med 

tillräcklig allvarlighetsgrad. Misstankegraden skall vara att det finns anledning att anta.  

 

Skillnaden mellan lokaler och utrymmen som är allmänna eller privata är den 

integritetskränkande åtgärden. I allmänna utrymmen krävs det mindre för att få ett 

beslut just på grund av detta. Syftet med lagen är för det första hus och rum men när 

det gäller lokaler som är tillgängliga för allmänheten så gäller inga regler om vilken 

typ av brott eller misstanke mot person som finns. Dock skall det finnas ett brott i 

grunden och att det finns skäl till att just söka detta utrymme. Om det istället rör sig 

om en person som man vill stärka bevisen mot eller annars är riktat på en person som 

kan vara inblandad eller knuten till brottet är situationen lite annorlunda. I dessa fall 

krävs det förutom alvarligheten på brottets karaktär att personen är skäligen misstänkt 

eller att beslutet kan tänkas med synnerlig anledning föra utredningen framåt eller att 

platsen har anknytning till brottet. 
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Beslutet kan fattas av polisman vid brådskande situationer då man inte anser sig ha tid 

att ringa upp beslutsfattare
41

. 

 

JO beskriver riktlinjer för vad som inte är tillåtet.  

”Husrannsakan får … inte företas som en allmän kontrollåtgärd genom vilken 

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

omfattande brottslighet än som kan antas på de föreliggande omständigheterna….att 

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

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

annan brottslighet”
42

. 

  

Exempel på en sådan situation är om någon grips för eget narkotikabruk på stan, då 

kan inte enbart detta ligga till grund för en husrannsakan i dennes bostad för att utröna 

om det finns mer där, det skall i så fall föreligga konkreta skäl till detta
43

.  

2.8  RB 28. Kroppsbesiktning 

 

Detta innebär enligt lagen att man får göra undersökning av kroppens yttre och inre, 

dessutom får provtagning göras på kroppen som i sin tur får analyseras. Det som man 

får fram vid besiktningen har syfte att vägleda och skapa bevisning i en utredning
44

. 

 

Vanliga åtgärder av polisen som faller under kroppsbesiktning är när en person är 

påverkad av alkohol
45

, bär på en farlig smitta tex. HIV
46

 eller är påverkad av narkotika 

i trafiken, då en ögonundersökning med bland annat pupillometer kan göras
47

.  

 

 

 

 

 

                                                 
41

 Lindberg Gunnel (2005) / Straffprocessuella tvångsmedel : när och hur får de användas? Thomson Reuters 

Professional AB. Stockholm 
42

 JO 1990/91 s. 63 
43

 JO 1097-2005 
44

 Fitger Peter (2002) / Särtryck ur rättegångsbalken : kap 19-28, 36. Norsteds Juridik. Stockholm 
45

 Lag om alkoholutandningsprov 
46

 Lag om undersökning beträffande vissa smittsamma sjukdomar i brottmål  
47

 Lag om ögonundersökning vid misstanke om vissa brott i trafiken 
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De vanligaste brotten som är förknippat med kroppsbesiktning är:  

1. Rattfylleri och sjöfylleri som är exempel på brott då själva berusningen är olaglig, 

därmed utgör besiktningen en viktig del av bevisningen i och med att ta prov för att 

veta hur mycket personen är påverkad.    

2. För att bevisa att någon transporterar eller smugglar narkotika är kroppsbesiktningen 

viktig för att kunna hitta föremål man söker och i vissa fall den enda sättet att få fram 

bevisning.  

3. Vålds och sexualbrott är ytterligare en brottskategori som har stor nytta av 

kroppsliga besiktningar då det är effektivt för att kunna ta prover (blod, sperma) och 

därmed binda personer till händelser.  

 

Med tanke på dessa olika brott så kan man säga att kroppsbesiktning används till två 

olika ändamål och båda används för att hitta bevisning. Man söker efter föremål som 

kan tas i beslag eller för att utröna en händelses omständigheter. Brottet och 

straffskalan som skall ligga i grunden och för att tvångsmedlet skall vara tillämpbart är 

att man enligt paragrafen kan dömas till fängelse, det innebär att det kan tillämpas på 

många olika brott, men det är för den anledningen inte alltid nödvändigt eller relevant 

ur utredningssynpunkt. Personen i fråga som tvångsmedlet riktas mot skall vara inom 

ramen för skäligen kan misstänkas, undantag är på personer under 15 år, då är 

kroppsbesiktning inte tillämpbart. 

 

Vanligtvis så tas beslut av åklagare eller förundersökningsledare, men naturligtvis kan 

det även här dyka upp plötsliga situationer om kräver polisman beslut för att därmed 

inte gå miste om bevis. Situationer som kan vara exempel på detta är om någon stoppar 

narkotika i munnen eller att det hastigt måste tas ett blodprov på någon berusat vid en 

trafikolycka
48

.      
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JO om allmän uppfattning för att få genomföra tvångsmedlet på en person som 

förekommer i narkotikasammanhang. 

”för att en person skall anses som skäligen misstänkt för brott att det föreligger 

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

gärningen som misstanken avser. Detta innebär att ett beslut om kroppsvisitation  

 

aldrig kan grundas bara på allmänna kunskaper om en viss persons livsföring eller 

tidigare brottslighet. Inte heller sådana omständigheter som att en person med denna 

bakgrund är i sällskap med någon annan som också är känd i narkotikasammanhang 

eller att han påträffas i anslutning till en bostad eller annan lokal där sådana personer 

brukar uppehålla sig kan anses utgöra tillräcklig grund för skälig brottsmisstanke”.
49

     

 

2.9  RB 28. Kroppsvisitation 

 

Skillnaden mellan kroppsvisitation och kroppsbesiktning är att visitationen används på 

en människas yttre och det denna har med sig. Det innebär undersökning av kläder och 

sådant som personen för med sig t ex väskor eller paket men egendomen skall var 

under fysisk kontroll och detta innefattar även t ex en frånställd väska eller avhängd 

jacka. Brottet i grunden eller det man söker borde vara vägledande för 

proportionalitetsprincipen, är det små diamanter eller större föremål man letar efter? 

Syfte med visitation kan vara att leta stöldgods, vapen eller bevisa smuggling men 

även här för att utröna omständigheter om brott. En visitation kan då även innefatta att 

man letar efter blåmärken eller andra skador som tyder på misshandel eller bråk. Enligt 

denna paragraf i rättegångsbalken får en polis inte ta föremål i beslag byggt på en tro 

att föremålet kan komma att användas till brottslig gärning, men enligt Polislagen 19§ 

2st 2p så finns den möjligheten särskilt reglerad. Den brottsliga gärningen som krävs är 

samma som kroppsbesiktning och där med fängelse i straffskala, oftast genomförs 

visitationen i samband med ett gripande. Misstankegraden skall vara i nivå med att 

någon skäligen kan misstänkas.  

 

 

 

                                                 
49

 JO 1993/94 s.101 
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Beslutet ligger på åklagare eller förundersökningsledare eller polisman i fara dröjsmål. 

En polisman har som rutin att utföra en skyddsvisitation på någon när denne grips men 

det skall inte blandas ihop med kroppsvisitation då dessa har två olika syften
50

.  

Enl. Polislagen 19§ får polismannen göra en skyddsvisitation innan en person förs med 

till stationen för att förhindra att han skadar sig själv eller andra med vassa eller farliga 

föremål eller för identifikation
51

. För JO beslut: se avsnitt om kroppsbesiktning. 

 

3   Avslutande kommentar 

Det är mycket för en polisman att hålla reda på, men självklart är det upp till var och 

en att på eget ansvar se till att man har en god kunskapsnivå när man jobbar ute i 

”verkligheten” som så många polisstudenter väljer att kalla det. I den så kallade 

verkligheten skall man agera mot personer som begått riktiga brott och då tror inte jag 

det fungerar att vara osäker på sig själv och sin teoretiska kunskap. Att ta sin kunskap 

utifrån vad JO har sagt är förmodligen något som är vedertaget inom myndigheterna 

med som man ändå bör vara personligen uppmärksam på.  

 

Avslutningsvis kan sägas att man bör vara väl påläst om reglerna kring tvångsmedel, 

för att sedan kunna använda dessa medel på en nivå och i proportion till det 

gärningsmannen eller den misstänkte gjort. Man bör ha ett klart syfte och mål med sina 

handlingar trots att vägen dit kan se olika ut från fall till fall, men lägg till en nypa 

erfarenhet och en polis som är nyfiken och villig att lära och utvecklas, - då blir nog 

tvångsmedelsanvändningen en av många rutiner i en spännande vardag.  
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Lag om alkoholutandningsprov. 
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Lag om ögonundersökning vid misstanke om vissa brott i trafiken. 
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