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 Abstract 

Skälig misstanke är ett beviskrav som används inom svensk lagstiftning och är en 

förutsättning för att få tillgripa tvångsmedel. Dock är det ett beviskrav som kanske 

inte är allt för enkelt att överblicka. Vår rapport har fokuserat på att redogöra för 

hur skälig misstanke vid narkotikabrott ska tolkas. Vi har också undersökt om det 

föreligger någon skillnad i bedömningen mellan poliser om en person ska anses 

som skäligen misstänkt. I rapporten har vi studerat litteratur och JO-avgöranden 

för att få en djupare förståelse för hur skälig misstanke ska tolkas. JO har uttryckt 

sig som så att för att uppnå skälig misstanke ska det finnas konkreta och objektiva 

omständigheter som pekar på att personen har begått brottet. För att få svar på 

frågan om det föreligger någon skillnad i bedömningen beträffande skälig 

misstanke mellan olika poliser har vi inhämtat information i form av svar på 

enkäter. Resultatet av enkäterna visar på att bedömningarna kan skilja sig åt 

beroende på vilken polis som gör prövningen. Majoriteten av de poliser som 

deltagit i enkäten har grundat sitt beslut genom att beakta flera olika konkreta 

omständigheter. Detta är i linje med vad JO har uttryckt. Det föreligger dock en 

skillnad i hur man bedömt dessa omständigheter vilket medfört att man kommit 

fram till olika bedömningar. Att det finns ett visst utrymme för olika tolkningar då 

bedömningen ska göras från fall till fall har JO konstaterat. Hur stort 

tolkningsutrymme som kan accepteras är inte utrett. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Skälig misstanke är ett begrepp som ofta återkommer inom lagstiftningen när det 

gäller användande av tvångsmedel mot en misstänkt gärningsman inom ramen för 

en förundersökning. När en person uppnått beviskravet skäligen misstänkt för ett 

brott kan rättsväsendet i många fall använda sig av olika tvångsmedel för att föra 

utredningen om brottet vidare. När det gäller narkotikabrottslighet är tvångsmedlen 

kroppsbesiktning och kroppsvisitation vanliga för att bevisa att personen antingen 

brukat eller innehaft narkotika. För att få använda sig av dessa tvångsåtgärder måste, 

förutom att personen ska vara skäligen misstänkt för brottet, polismannen ta kontakt 

med en behörig förundersökningsledare för att få beslut om att tillgripa dessa 

tvångsåtgärder. Undantaget från detta är om fara i dröjsmål föreligger då 

polismannen själv får fatta beslut om tvångsåtgärderna. När polismannen själv fattar 

beslut eller kontaktar förundersökningsledaren måste han således motivera och 

redogöra för på vilka grunder han anser att personen är skäligen misstänkt. Beslutet 

måste ofta fattas snabbt och ställer därför stora krav på den som har att göra 

bedömningen. 

Någon klar definition av begreppet skälig misstanke finns dock inte. JO har i flera 

beslut uttalat sig om beviskravet skälig misstanke. JO anser dock att det inte går att 

lägga fram några mera bestämda riktlinjer för vad som ska krävas utan 

bedömningen får göras från fall till fall. 

I en statlig utredning från 1995 utreddes frågan om en närmare definition av 

begreppet skälig misstanke var möjlig. Utredningen kom dock fram till att detta inte 

kunde göras samt att det inte torde vara möjligt att ytterligare precisera begreppet 

(SOU 1995:47). 

Eftersom det finns utrymme för olika bedömningar uppkommer frågan om hur 

poliser som har till uppgift att arbeta mot narkotika ser på beviskravet skälig 

misstanke samt om det föreligger någon skillnad i synsättet dem emellan. 
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1.2 Syfte 

Syftet med denna rapport är att försöka förklara hur beviskravet skälig misstanke 

vid narkotikabrott ska tolkas. Vi vill också ta reda på om det föreligger någon 

skillnad i bedömningen av om en person är skäligen misstänkt för narkotikabrott 

mellan olika poliser. Syftet är även att redogöra för om det föreligger någon skillnad 

mellan olika poliser i synsättet på beviskravet skälig misstanke.   

1.3 Frågeställningar 

Hur ska beviskravet skälig misstanke vid narkotikabrott tolkas? 

Föreligger det någon skillnad i bedömningen mellan olika poliser om en person ska 

ha ansetts uppnått skälig misstanke vid narkotikabrott? 

1.4  Avgränsningar 

I vår enkät har vi valt att enbart tillfråga poliser som i huvudsak jobbar mot 

narkotikabrott.  Dessa polismän har narkotikabekämpning som huvuduppgift och 

bör sannolikt vara mer vana att göra liknande bedömningar som den i vår enkät. Vi 

har vidare begränsat oss till att inhämta svar från narkotikapoliser i tre olika 

myndigheter, Västerbottens län, Örebro län och Blekinge län. Någon jämförelse 

mellan de olika myndigheterna kommer inte att göras då urvalet är för litet.  

1.5 Tillvägagångssätt 

Vårt tillvägagångssätt har varit att läsa in oss på litteratur beträffande skälig 

misstanke, studerat lagtext samt läst JO-beslut. Vi har också valt att inhämta 

information genom en enkät som delats ut till poliser vid tre olika myndigheter. 

Enkäten har som vi nämnt ovan varit specifikt riktad till poliser som jobbar mot 

narkotikabrottslighet. I denna enkät har poliserna givits ett bestämt scenario och 

utifrån detta fått avgöra om de anser att personen är skälig misstänkt för 

narkotikabrott eller inte samt kort motivera sitt ställningstagande. 
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1.6 Förkortningar 

FU Förundersökning 

JO Justitieombudsmannen 

PL Polislagen 

RB Rättegångsbalken 

RF Regeringsformen 

SOU Statens offentliga utredningar 

  



Rapport nr. 598 

 4 

2010-05-16 

2 Tvångsmedel 

För att kunna klara upp ett narkotikabrott är det i regel nödvändigt att under en 

förundersökning använda sig av s.k. straffprocessuella tvångsmedel. Vid 

narkotikabrott används ofta tvångsmedlen kroppsvisitation och kroppsbesiktning. 

Innan vi går in på beviskraven och då främst skälig misstanke ska vi först kort 

redogöra för angående användningen av tvångsmedel. 

2.1 Allmänt om tvångsmedel 

När en myndighet använder sig av tvångsmedel innebär detta en kränkning av de 

mänskliga fri- och rättigheterna som finns lagstadgade i RF och 

Europakonventionen. Enligt 2 kap. 6 § RF är varje medborgare skyddad gentemot 

det allmänna mot påtvingat kroppsligt ingrepp och kroppsvisitation. Motsvarande 

bestämmelser i Europakonventionen återfinns i artikel 8:1. I RF 2 kap. 12 § 

redogörs för vilka rättigheter som kan begränsas och under vilka förutsättningar. 

Begränsningar får bara göras genom lag och endast för att tillgodose ett ändamål 

som är godtagbart i ett demokratiskt samhälle. I RB kap. 24-28 finns de flesta 

tvångsmedlen som kan användas under en förundersökning reglerade. 

Tvångsmedelsanvändningen styrs av fyra st. principer. Dessa principer ska alltid tas 

i beaktning vid beslut om användandet av tvångsmedel. Principerna är (Fitger, P, 

2002); 

 Legalitetsprincipen som finns uttryckt i 2 kap. 12 § RF innebär att det ska 

finnas stöd i lagen för tvångsmedel som beslutas. 

 Ändamålsprincipen innebär att tvångsmedel endast får användas för det 

syfte som angetts i lag. 

 Behovsprincipen anger att om syftet med tvångsåtgärden kan nås med 

mindre integritetskränkande åtgärder ska dessa användas. Vidare anges att 

tvångsåtgärden inte bör genomföras om det inte är nödvändigt med hänsyn 

till syftet med åtgärden. 

 Proportionalitetsprincipen förklarar att tvångsmedel får företas endast om 

skälen för åtgärden uppväger det intrång eller men i övrigt som åtgärden 

innebär för den utsatte eller något annat motstående intresse. 
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De två sistnämnda (behovs- och proportionalitetsprinciperna) återfinns även i de 

allmänna principerna för polisingripanden i PL:s 8 §. 

2.2 Beskrivning av tvångsmedlen kroppsvisitation och 

kroppsbesiktning 

Nedan följer en kort redogörelse för tvångsmedlen kroppsvisitation och 

kroppsbesiktning. Dessa tvångsmedel får tillgripas då en person är skäligen 

misstänkt för exempelvis narkotikabrott. 

 Kroppsvisitation regleras i RB 28 kap. 11 §. Med kroppsvisitation menas en 

undersökning av kläder och annat som någon bär på sig samt av väskor, 

paket och andra föremål som någon har med sig. Syftet med att genomföra 

en kroppsvisitation är bl.a. att söka efter föremål som kan tas i beslag eller 

annars för att utröna omständigheter som kan vara av betydelse för 

utredningen om brottet, exempelvis söka efter narkotika. 

 Kroppsbesiktning regleras i RB 28 kap 12§. Kroppsbesiktning är en 

undersökning av kroppens yttre och inre. Yttre kroppsbesiktning innebär till 

exempel att kontrollera en persons armveck. Inre kroppsbesiktning innebär 

bl.a. att ta blod- eller urinprov för att genom det provet kunna bevisa att en 

person brukat narkotika. (SOU 1995:47) 

För både kroppsvisitation och kroppsbesiktning är huvudregeln att 

undersökningsledaren, åklagaren eller rätten ska fatta beslut om åtgärden (RB 28 

kap. 4 och 13 §§). Detta innebär att ingripande polis ska kontakta den som har att 

fatta beslutet och motivera på vilka objektiva grunder personen ska anses vara 

skäligen misstänkt. Undantaget från huvudregeln är om fara i drösmål föreligger då 

polisman har rätt att fatta beslut om tvångsmedlet (RB 28 kap. 13 §).  Med fara i 

dröjsmål menas att ”det ska vara så bråttom att ändamålet med en åtgärd går 

förlorad om man väntar med att företa åtgärden” (Bring, T, Diesen C, 2009 sid. 

297). 
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3 Beviskrav 

3.1 Beviskraven i allmänhet 

Inom svensk brottmålsprocess finns ett flertal olika beviskrav som kan ses som en 

stegrande skala (Bring, T, Diesen C, 2009). Desto högre upp i misstankestegen en 

person anses befinna sig desto större är säkerheten från rättsväsendets sida att 

personen är skyldig till det misstänkta brottet. Dessa beviskrav styr bl.a. polisens 

möjligheter att använda sig av tvångsmedel mot en misstänkt person inom ramen för 

en förundersökning. Det lägsta beviskravet är anledning anta. Detta beviskrav 

reglerar exempelvis då en förundersökning enligt RB 23 kap. 1 § ska inledas. För att 

anse att misstankegraden anledning anta är uppnådd krävs en konkret omständighet 

som gör att det är möjligt att påbörja utredningen om ett misstänkt brott (Bring, T, 

Diesen C, 2009). Det krävs dock inte att misstankarna kan riktas mot en viss person. 

Kan misstänkas är ett högre beviskrav än anledning anta och är den lägsta 

misstankegraden som gör att misstankarna kan riktas mot en specifik person, dock 

utan att det finns någon avgörande bevisning mot denne (Bring, T, Diesen C, 2009). 

Kan misstänkas återfinns t.ex. i RB 23 kap. 9 § där en person som uppfyller detta 

beviskrav kan kvarhållas för förhör i 12 timmar jämfört med de sex timmar som 

övriga personer inom en förundersökning kan hållas kvar för förhör. Nästa 

beviskrav är skälig misstanke. När detta beviskrav är uppnått går förundersökningen 

in i ett nytt skede och är nu inriktad mot en viss person (Bring, T, Diesen C, 2009). 

Beviskravet skälig misstanke för med sig att en rad olika tvångsmedel kan komma 

att användas mot den misstänkte personen, bl.a. kroppsvisitation enligt RB 28 kap. 

11 § och kroppsbesiktning enligt RB 28 kap. 12 §. Slutligen återfinns beviskravet 

sannolika skäl som är ett högre beviskrav än skäligen misstänkt. Detta beviskrav är 

enligt huvudregeln i RB 24 kap. 1 § en förutsättning för att möjliggöra ett 

frihetsberövande genom häktning. För att sannolika skäl ska anses uppnåtts krävs 

mycket starka bevis (Bring, T, Diesen C, 2009). 

3.2 Beviskravet skälig misstanke 

Utgångspunkten för att komma upp i skälig misstanke är att sannolikheten för att en 

person kan misstänkas för gärningen är större än vad som talar för att någon annan 

kan ha begått gärningen istället. (Bring, T, Diesen C, 2009). För att omsätta detta i 
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sannolikhetsuttryck menar Bring och Diesen att om brottet begåtts av en ensam 

gärningsman ligger beviskravet skäligen misstänkt på bevisövervikt, d.v.s. vid 50 

%. Enligt Ekelöf ska en skälig misstänkt vara skyldig i 30 fall av 100 liknande 

situationer. (Ekelöf, SvJT 1982 s. 656). Beviskravet ska alltså ligga runt 30 %.  

Detta kan enligt Bring och Diesen förklaras med att Ekelöf vid sin uppskattning 

utgått från en bedömning i efterhand, d.v.s. med utgångspunkt från full visshet 

(Bring, T, Diesen C, 2009). 

Rättspraxis på området hänvisar till uttalanden av JO, JK samt av RÅ. Dessa 

uttalanden ger inga handfasta direktiv om hur bedömningarna ska göras. 

Uttalandena grundas på uppgifter utifrån de enskilda fallen och med den 

bevisvärdering som förelåg vid det specifika tillfället. Däremot kan kommentarer 

från till exempel JO ses som en vägledning för polis och åklagare (SOU 1995:47) 

JO menar att för att en person ska ha uppnått skälig misstanke krävs det konkreta 

omständigheter som med en viss styrka talar för att personen som är misstänkt har 

begått brottet . Misstanken måste ha kommit fram genom objektiva fakta. Vidare 

anser JO att frågan om skälig misstanke får avgöras från fall till fall och detta leder 

till att bedömningarna kan se olika ut (JO 2009/10 s. 72). Några fasta riktlinjer för 

hur skälig misstanke ska bedömas finns alltså inte. Beviskravet ska dock tillämpas 

så enhetligt som möjligt (SOU 1995:47). 

Med konkreta omständigheter menas inte allmänna kunskaper om en persons 

livsföring eller tidigare kriminalitet. Att någon umgås med en person som är känd i 

narkotikasammanhang eller vistas på en plats där dessa personer normalt befinner 

sig räcker inte heller för att uppnå skälig misstanke (Bring, T, Diesen C, 2009). 

Omständigheterna ska specifikt peka på att personen har begått ett brott vid det 

aktuella tillfället. Sådana omständigheter kan vara att polisen har sett en person 

överlämna något till en annan person och personen ljuger om sina förehavanden 

osv. (Bring, T, Diesen C, 2009). 

JO:s uttalanden har lett till en modell i att bygga skälig misstanke som tagits fram av 

en byråchef hos JO. Modellen har fem punkter. Enligt denna modell ska skälig 

misstanke föreligga om två eller flera av punkterna är uppfyllda. Punkterna som 

ingår i modellen är:  
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 Personen - ska vara känd för att umgås i narkotikakretsar. Personen kan även 

vara känd för att ingå i annan liknande brottslighet.  

 Platsen - adress där polis har vetskap om att narkotika kan eller har 

förekommit eller någon annan plats där missbrukare brukar samlas.  

 Påverkan - personen är påverkad och då påverkad av annat berusningsmedel 

än alkohol. 

 Annat beteende - personen har ett speciellt beteende som kan tyda ett 

narkotikamissbruk. Beteendet kan till exempel vara speciell gångstil, nervöst 

uppträdande eller undvikande. 

 Anonyma tips - ska tas med försiktighet. (Se nedan)  

Dessa punkter innebär en fara för att bedömningen sker utan en noggrann prövning 

av de objektiva omständigheterna i det specifika fallet vilket JO framhållit i flera 

avgöranden. Samtidigt kan dessa fem ovan nämnda punkter ge en vägledning för de 

som ska bedöma skälig misstanke om narkotikabrott (Bring, T, Diesen C, 2009). 

3.2.1 Avgöranden från JO:  

Vi har studerat ett flertal avgöranden från JO. Nedan följer två avgöranden från JO i 

vilka frågan om skälig misstanke vid narkotikabrott behandlats. 

 JO beslutsdatum 2010-03-04 diarienummer 2618-2009 

Polisens stoppade en person som var känd för polisen eftersom han tidigare hade 

dömts för narkotikabrott. Enligt polisen uppträdde mannen nervöst och ljög om sin 

tidigare brottslighet och ansågs därför vara skäligen misstänkt för narkotikabrott, 

såväl genom innehav som genom eget bruk. Personen i fråga uppvisade enligt 

anmälan inga typiska tecken på drogpåverkan. Det som ledde fram till polisens 

beslut var att personen tidigare var dömd för narkotikabrott.  Poliserna fattade beslut 

om att använda tvångsmedel.  

Enligt JO:s mening är det uppenbart att de redovisade omständigheterna inte var 

tillräckliga för att personen skulle anses vara skäligen misstänkt. Beslut om att 
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använda sig av tvångsmedel verkade grunda sig på spekulation ifrån polisens sida. 

JO menar vidare att skälig misstanke inte kan grunda sig på kännedom om att en 

person har en viss livsföring eller att personen tidigare är dömd för liknande 

brottslighet. JO uttalar sig vidare att enbart att en person är känd i 

narkotikasammanhang är inte heller tillräcklig grund för att bedöma en person som 

skälig misstänkt. 

JO 1993/94 s. 101 

Två personer som för polisen var kända i narkotikasammanhang observerades av 

patrullen. De sammanträffade på gatan och poliserna kunde se att en av personerna 

överlämnade någonting till den andre personen. När poliserna tar kontakt med en av 

männen förnekar han att han har haft kontakt med någon. Övriga uppgifter han 

lämnar är oriktiga. Personen anses som skäligen misstänkt och blir medtagen för 

kroppsvisitering. Detta efter beslut av en av polismännen.  

JO ansåg att för att det ska kunna anses föreligga skälig misstanke krävs det någon 

omständighet som mer tydligt pekar på att personen som misstänks har gjort det 

bestämda brottet.  Enbart förhållandet att en person är känd för att umgås i 

narkotikakretsar kan inte föranleda att misstanke om narkotikabrott kan uppnå 

skälig misstanke. Inte heller ska det ha någon betydelse om vad personen uppger om 

sin tidigare brottslighet för polis. I detta fall anser JO dock att beslutet om att skälig 

misstanke förelåg kunde accepteras. 

3.2.2 Anonyma anmälningar vid narkotikabrott och användning 

av tvångsmedel 

När en anonym anmälan inkommer till polisen räcker inte denna för att kunna 

använda sig av tvångsmedel som exempelvis kroppsvisitation (Fitger, P, 2002). 

Anonyma anmälningar medför att polisen inte kan följa upp med följdfrågor eller 

bedöma trovärdigheten i tipset (Bring, T, Diesen C, 2009). Däremot kan anonyma 

anmälningar leda till att spaningsåtgärder kan börja vidtas. JO har kritiserat polisen i 

flera fall när polisen grundat tvångsmedelsbeslut på anonyma uppgifter. Exempelvis 

har JO i ett ärende uttalat att en anonym anmälan som avsåg en känd kriminell 

person och att denne skulle förekomma i narkotikasammanhang inte ensam kan 
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föranleda tvångsåtgärder (JO 1990/91 s.80). JO anser dock att anonyma tips kan 

leda till att spaningsåtgärder vidtas och att man med kompletterad information kan 

få laglig rätt till tvångsmedel.  

4 Resultat av enkät 

Vi skickade, som vi tidigare nämnt, ut enkäter till narkotikapoliser som jobbar vid 

polismyndigheterna i Västerbotten, Örebro samt Blekinge län. Vi har inte tittat på 

någon skillnad mellan myndigheterna utan det som vi jämfört är hur enskilda poliser 

ser på skälig misstanke vid narkotikabrott.  Enkäten återfinns i bilaga 1. 

Vi har totalt fått in 24 st. svar. Fördelningen mellan de tre svarsalternativen är som 

följer (antal svar på respektive alternativ inom parentes); 

Instämmer helt  Instämmer delvis Instämmer inte alls 

38 % (9 st.)  33 % (8 st.)  29 % (7 st.) 

Det kan noteras att två st. som svarat att de instämmer delvis har i kommentarerna 

angett att skälig misstanke inte är uppnådd. 

Vid en jämförelse mellan vad de olika poliserna har angett i motiveringen till sitt 

ställningstagande finns många likheter. De flesta har angett liknande omständigheter 

som talar för och emot att skälig misstanke föreligger. Dessa omständigheter har 

dock tillmätts olika betydelse när de gjort sin bedömning. Nedan kommer vi att, för 

respektive svarsalternativ, försöka lyfta fram de omständigheter som merparten 

angett ligger till grund för beslutet. 

Instämmer helt 

Gemensamt för de poliser som svarat att de instämmer helt i att personen är skäligen 

misstänkt är att de flesta uppger följande omständigheter som avgörande för sin 

bedömning; 

 Tidigare känd av polis i narkotikasammanhang 

 Uppehåller sig vid en känd narkotikaadress 
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 Beteendet hos personen, han är orolig och nervös över att samtala med polis 

samt att personen är ovillig att samarbeta och vill komma därifrån så snabbt 

som möjligt 

 Information i form av tips 

Många har i sina kommentarer angett att det är omständigheterna sammantaget som 

avgör bedömningen att personen är skäligen misstänkt. En polis har exempelvis 

kommenterat att det föreligger ”flera pusselbitar som tillsammans räcker för skälig 

mt”, en annan har angett att ”flera omständigheter gör att man kan misstänka att han 

köpt på adressen”. Ytterligare en polis har understrukit att det är dennes egen 

bedömning av skälig misstanke som avgör samt att man ska våga ta beslut och stå 

för detta. 

Instämmer delvis 

Bland de som svarat att de instämmer delvis har många uppgett att de vill ha mer 

information innan de kan anse personen som skäligen misstänkt. Flertalet av de som 

svarat ”instämmer delvis” nämner att de anser att det finns mycket att gå på men att 

den informationen som de har inte räcker hela vägen. De bedömer i huvudsak att: 

 Det är oklart vilken lägenhet personen besökt 

 De vill ha personen framför sig för att kunna instämma helt 

En polis lyfter fram att JO mycket väl skulle kunna ha en annan åsikt i frågan och 

att juridik till vissa delar är en ”bedömningssport”. 

Instämmer inte alls 

De poliser som svarat att de inte alls instämmer i att personen är skäligen misstänkt 

uppger i huvudsak att många av de omständigheter som nämnts ovan kan ligga 

personen till last vid bedömningen. Dock anser flertalet att avgörande för att 

personen inte når upp till skälig misstanke är följande; 

 Tipset är anonymt 

 Det är oklart vilken lägenhet personen har besökt 

 Personen har en godtagbar förklaring till sitt besök på adressen 
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Två poliser har också förtydligat att ett anonymt tips inte kan ligga till grund för ett 

beslut om några tvångsmedel. 

Eget bruk/innehav 

Fem poliser har också valt att dela upp frågan i två delar, narkotikabrott genom 

innehav och narkotikabrott genom eget bruk. Av dessa anser två att personen är 

skälig misstänkt för både innehav och eget bruk. Två poliser anser att personen 

enbart är skäligen misstänkt för innehav och en polis anser att personen varken är 

skäligen misstänkt för narkotikabrott genom innehav eller eget bruk. 
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5 Diskussion 

Skälig misstanke är ett svårdefinierat begrepp och det finns inga klara och tydliga 

regler för hur det ska tolkas. För att polisen ska kunna få använda sig av 

tvångsmedel, exempelvis kroppsvisitation och kroppsbesiktning, är det dock 

nödvändigt att beviskravet skälig misstanke är uppfyllt. Utifrån vår enkätstudie har 

vi också kunnat se att olika poliser som har att bedöma om skälig misstanke 

föreligger utifrån en given situation kan göra olika bedömningar. Detta kan visa på 

att det föreligger en viss osäkerhet i hur beviskravet ska tolkas. 

JO har i flera avgöranden framhållit att det krävs konkreta och objektivt 

underbyggda omständigheter som talar för att personen i fråga har begått gärningen. 

Sådana omständigheter kan vara att polismannen observerar kroppsliga tecken på 

påverkan av narkotika hos en person, att personen överlämnar något till en annan 

person och ljuger om sina förehavanden för polisen osv. Bedömningen ska göras 

utifrån hela situationen och det räcker givetvis inte med att en person enbart ljuger 

för att skälig misstanke ska anses föreligga. I svaren på enkäterna kan tydligt ses att 

poliserna beaktat flera olika objektiva omständigheter när de gjort sin bedömning. 

De flesta har nämnt att personen sedan tidigare är känd i narkotikasammanhang, att 

personen uppehåller sig kring en adress där det är känt att det förekommer narkotika 

samt på olika sätt kommenterat personens beteende (nervös, stressad, inte 

samarbetsvillig osv.) Många har också beaktat den bakgrundsinformation som finns 

tillgänglig i form av det anonyma tipset. Dessa omständigheter har dock värderats 

olika varför bedömningarna skiljer sig åt. JO har också påpekat att prövningen av 

skälig misstanke ska göras från fall till fall och att det därigenom finns utrymme för 

olika bedömningar. Det faktum att det är upp till varje enskild polisman att göra en 

bedömning återspeglas i svaren på enkäterna. Majoriteten har argumenterat om 

samma eller liknande omständigheter men kommit fram till olika slutsatser 

beroende på hur de har värderat informationen i scenariot. 

När det gäller de poliser som i enkäten bedömt att personen är skäligen misstänkt 

(instämmer helt) kan utläsas att de flesta beaktat flera olika omständigheter och att 

de sammantaget finner att skälig misstanke föreligger. Detta stämmer väl överens 

med JO:s resonemang rörande att det ska finnas flera objektiva omständigheter som 
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pekar mot att personen begått brottet. Det är desto svårare att urskilja någon 

gemensam nämnare när det gäller de som svarat att de instämmer delvis. Flera har 

dock argumenterat för att de skulle vilja ha personen framför sig för att kunna göra 

en bedömning. Att detta skulle peka på att poliserna velat göra en subjektiv 

bedömning av personen framkommer dock inte. De som resonerat kring detta har 

istället velat göra en bedömning av om personen är påverkad av narkotika vid det 

aktuella tillfället för att kunna ta med personen för kroppsbesiktning. De poliser som 

inte alls instämde i att personen var skäligen misstänkt framhåller att de inte kunnat 

knyta personen till den misstänkta lägenheten samt att personen kunnat lämna en 

rimlig förklaring till sitt besök i fastigheten. Dessa omständigheter har således varit 

avgörande för bedömningen att skälig misstanke inte föreligger. Flera har också 

nämnt att tipset är anonymt och två poliser utvecklade sitt resonemang och angav att 

ett anonymt tips aldrig kan leda till tvångsåtgärder. Som JO har nämnt kan dock ett 

anonymt tips tillsammans med andra omständigheter leda till att skälig misstanke 

föreligger och att tvångsmedel kan tillgripas. 

Sammanfattningsvis visar vår enkätstudie att bedömningen av om en person är 

skäligen misstänkt till viss del beror på vilken polis man frågar. Som JO angett så 

finns det ett visst utrymme för olika bedömningar, men hur stort detta 

tolkningsutrymme är har inte förklarats. Mot detta kan då ställas 

Polisrättsutredningens uttalande om att begreppet ska tillämpas så enhetligt som 

möjligt. Syftet med rapporten har dock inte varit att titta på frågan ur 

rättssäkerhetssynpunkt varför vi inte utrett detta närmare. 

5.1 Slutsatser och förslag 

Vi har i vår studie kunnat se att bedömningen av beviskravet skälig misstanke kan 

variera beroende på vilken polis som tillfrågas. Vi anser dock, i likhet med 

Polisrättsutredningen, att det torde vara svårt att närmare precisera skälig misstanke 

genom lagstiftning. Tolkningen av beviskravet får enligt vår mening istället 

fortsättningsvis göras mot bakgrund av JO:s avgöranden och praxis på området. 

Då vi inte utrett frågan om hur stort tolkningsutrymme som JO accepterar kan vi 

inte svara på om skillnaden i synsättet är större än vad som kan godtas. Denna fråga 
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samt hur rättssäkerheten påverkas i och med de olika bedömningarna kan lämpligen 

studeras i framtiden. 
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Bilaga 

Hej 

Vi är två studenter som går sista terminen på polisutbildningen i Umeå. Vi skriver nu vårt 

fördjupningsarbete om skälig misstanke avseende narkotikabrottslighet.  

Vi skulle vara tacksamma om du tog dig tid till att hjälpa oss i vårt arbete.  

Nedan följer en kort berättelse. Din uppgift är att läsa texten och utifrån de förutsättningar 

du får utifrån texten, bedöma om personen som förekommer i texten uppnår skälig 

misstanke om narkotikabrott. (Person A) 

Person A observeras av polis när han går mot en byggnad med bestämda steg. Han är i 25-

årsåldern. Byggnaden är uppdelad i 3 våningsplan med 4 lägenheter på varje plan. I en av 

lägenheterna som inryms i byggnaden bor person B. Du vet att person B ofta säljer 

narkotika. Person B säljer vanligtvis amfetamin.   

Person A dömdes när han var 20 år för bruk av narkotika (hasch). Vid det tillfället 

uppträdde person A på liknande sätt. Du som polis har fått ett anonymt tips om att person 

A, har sagt sig vara villig att köpa narkotika, oklart vilken sorts narkotika.  

När person A kommer ut efter enbart en kort stund högst ett par minuter, ser han orolig ut 

och verkar ha bråttom ifrån platsen.  

När du som polis samtalar med person A är han ovillig att säga vad han gör på platsen. 

Han verkar stressad och vill avsluta mötet med polisen så fort som möjligt. Han säger att 

han enbart besökt en bekant en kort stund för att återlämna en cd-skiva. Personen som 

person A påstår att han är bekant med bor i huset och du vet att detta inte är person B.    

Anser du med de förutsättningar du nu fått att person A skäligen kan misstänkas för 

narkotikabrott? 

Instämmer helt Instämmer delvis  Instämmer inte alls 

Kort motivering till ert beslut: 

Tack för er tid! 


