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 Abstract 

Polismannens befogenheter att genomföra kroppsvisitation och kroppsbesiktning 

skiljer sig mellan män och kvinnor, där mäns möjligheter att utföra dessa åtgärder 

på kvinnor är begränsade. Syftet med detta arbete har varit att undersöka 

bestämmelserna kring dessa åtgärder sett ur ett genusperspektiv och se vilka 

konsekvenser de får för polisarbetet. Till grund för arbetet har legat väsentliga 

lagar som berör dessa tvångsåtgärder, intervjuer med poliser, delar av vad som 

framkommit i programmet Kalla Fakta och en proposition om förslag till ändrade 

regler kring rättegångsbalkens bestämmelser. I arbetet har jag kommit fram till att 

det råder delade meningar kring bestämmelserna. Att visa hänsyn och trots allt 

kunna utföra sina uppgifter kan till viss del vägas mot det merarbete som 

kvinnliga poliser tillförs och det faktum att många kvinnor troligen undgår 

lagföring då dessa inte får underkastas gällande tvångsmedel av den stora delen 

manliga poliser som poliskåren utgör. Lagen har en begränsande effekt på polisers 

arbete och sannolikt en påverkan på lagföringen av kvinnor samtidigt som den 

också kan anses motsägelsefull. Kvinnliga poliser utsätts för merarbete och 

manliga kan inte på effektivaste sätt utföra sitt jobb. På grund av detta undgår 

troligen kvinnliga misstänkta i längden lagföring. Lagen är även motsägelsefull i 

den mån att den å ena sidan ibland hindrar män att utföra dessa tvångsåtgärder, 

och å andra sidan under andra förutsättningar inte gör det. 
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1  Inledning 

1.1 Bakgrund 

Polisens arbete handlar ofta om att verkställa olika tvångsåtgärder. När och hur 

åtgärderna får användas är reglerade i lag. Detta arbete ska behandla 

bestämmelserna om tvångsåtgärderna kroppsvisitation och kroppsbesiktning, som 

bland annat återfinns reglerade i rättegångsbalken. Bestämmelserna om 

kroppsvisitation och kroppsbesiktning i rättegångsbalken gör skillnad på vilka 

befogenheter/möjligheter män och kvinnor har att verkställa och bevittna dessa 

åtgärder. Det innebär för den manlige polisen att han inte får kroppsvisitera eller 

kroppsbesiktiga en kvinna i full utsträckning, och heller inte bevittna en sådan 

åtgärd. För kvinnliga poliser finns inga bestämmelser som anger en sådan 

begränsning. Kvinnor kan alltså i full utsträckning undersöka män enligt vad som 

anges i lag. 

Genusperspektivet finns omnämnt i bland annat propositioner och lagkommentarer, 

men av vad jag har kunnat finna diskuteras inte detta på något utförligare sätt och 

det finns heller ingen vidare utredning om vilka praktiska konsekvenser gällande 

bestämmelser får för den enskilde polisen. Av den orsaken har jag valt att undersöka 

vad poliser själva anser om bestämmelserna och hur de har påverkat deras 

yrkesutövning samt att se ifall bestämmelserna kan ha någon påverkan på 

lagföringen av brott. 

1.2 Syfte 

Att undersöka bestämmelserna om kroppsvisitation och kroppsbesiktning utifrån ett 

genusperspektiv och vilka konsekvenser bestämmelserna får för polisarbetet.   

1.3  Frågeställningar 

Har de bestämmelser som anges gällande kroppsvisitation och kroppsbesiktning av 

kvinnor någon påverkan på polisers arbete? 

Har gällande bestämmelser någon påverkan på lagföringen av brott? 
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1.4 Tillvägagångssätt 

Utgångspunkten för arbetet har varit utvalda bestämmelser kring kroppsvisitation 

och kroppsbesiktning som har relevans för arbetet samt intervjuer jag hållit med 

poliser.  

Kommenterad lagtext kring bestämmelserna om kroppsvisitation och 

kroppsbesiktning har legat till grund för arbetet för att få en vidgad förståelse för de 

lagar som polisen arbetar med. 

Intervjuerna gick till på så sätt att jag ställde frågor kring hur respondenterna anser 

att angivna bestämmelser om kroppsvisitation och kroppsbesiktning, i synnerhet av 

kvinnor, har för inverkan på deras arbete, om de har någon uppfattning kring om 

bestämmelserna kan påverka lagföringen av brott, samt deras egna åsikter om 

reglerna. 

I största möjliga mån har jag försökt undvika att ställa ledande frågor, för att få ett 

så korrekt material som möjligt. 

Poliserna som har ställt upp i arbetet anges med hänsyn till deras anonymitet endast 

med kön och antal tjänsteår inom polisen. Antal tjänsteår inom polisen är en faktor 

jag tror har inverkan på vilken erfarenhet man har kring ingripanden som har 

resulterat i kroppsvisitation och kroppsbesiktning av misstänkta. Av den 

anledningen har jag valt att ha med respektive respondents tjänsteår inom polisen. 

Den litteratur jag använt är ”Särtryck ur Rättegångsbalken”, ”Polislagen – En 

kommentar” och ”Grundläggande kriminalteknik”. 
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2  Gällande lagreglering 

Rättegångsbalken 28 kap 11 § - Kroppsvisitation 

Om det finns anledning att anta att ett brott har begåtts på vilket fängelse kan följa, får 
kroppsvisitation göras på den som skäligen kan misstänkas för brottet för att söka efter föremål som 
kan tas i beslag eller i förvar eller annars för att utröna omständigheter som kan vara av betydelse 
för utredning om brottet eller om förverkande av utbyte av brottslig verksamhet enligt 36 kap 1 b § 
brottsbalken. 

Annan än den som skäligen kan misstänkas för brottet får kroppsvisiteras, om det finns synnerlig 
anledning att anta att det därigenom kommer att anträffas föremål som kan tas i beslag eller i förvar 
eller att det annars är av betydelse för utredning om brottet eller om förverkande av utbyte av 
brottslig verksamhet enligt 36 kap 1 b § brottsbalken. 

Med kroppsvisitation avses en undersökning av kläder och annat som någon bär på sig samt av 
väskor, paket och andra föremål någon har med sig. 

Paragrafen anger bestämmelser om vad som krävs för att man ska få genomföra en 

kroppsvisitation. Det krävs att personen som skall underkastas kroppsvisitation är 

skäligen misstänkt för ett brott på vilket fängelse kan följa. Syftet med åtgärden är 

att söka efter föremål som kan tas i beslag eller i förvar eller annars utröna 

ömständigheter som kan vara av betydelse för utredning om brottet, eller 

förverkande av utbyte av brottslig verksamhet enligt 36 kap 1 b § brottsbalken. 

Det ges även utrymme att kroppsvisitera de som inte är misstänkta för brottet, om 

det finns synnerlig anledning. Syftet med åtgärden i andra stycket är detsamma som 

i det första stycket. 

Definitionen av kroppsvisitation anges i tredje stycket. 

 Rättegångsbalken 28 kap 12 § - Kroppsbesiktning 

Den som skäligen kan misstänkas för ett brott på vilket fängelse kan följa, får kroppsbesiktigas för 
ändamål som anges i 11 § eller enligt bestämmelserna i 12 a §. I den omfattning och för det ändamål 
som anges i 12 b § får också en annan person kroppsbesiktigas. 

Med kroppsbesiktning avses en undersökning av människokroppens yttre och inre samt tagande av 
prov från människokroppen och undersökning av sådana prov. En kroppsbesiktning får inte utföras 
så att den undersökte riskerar framtida ohälsa eller skada. 

Den som kroppsbesiktigas får hållas kvar för ändamålet upp till sex timmar eller, om det finns 
synnerliga skäl, ytterligare sex timmar. 

Paragrafen anger att för att få genomföra en kroppsbesiktning krävs det att det finns 

en skäligen misstänkt som kan misstänkas för ett brott på vilket fängelse kan följa. 
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Syftet med åtgärden är densamma som i 11 § eller i 12 a §. Det ges även utrymme 

att kroppsbesiktiga de som inte är misstänkta för brottet, i den omfattning som anges 

i 12 b §. Kroppsbesiktning enligt 12 a och b §§ avser salivprov1, såkallad 

”topsning”2. 

I paragrafen definieras även begreppet kroppsbesiktning. Det framgår att det är en 

undersökning av hela människokroppen och tagande och undersökning av prov från 

människokroppen som omfattas av begreppet. 

Rättegångsbalken 28 kap 13 § - Vilka som får utföra 

kroppsvisitation och kroppsbesiktning och på vem 

Beträffande kroppsvisitation och kroppsbesiktning skall tillämpliga delar gälla vad i 3 a, 4, 8 och 9 
§§ är föreskrivet om husrannsakan. Är fara i dröjsmål, får kroppsvisitation och kroppsbesiktning 
beslutas av polisman. 

Förrättning som är av mera väsentlig omfattning, skall verkställas inomhus och i avskilt rum. 
Verkställs den av någon annan än en läkare, skall såvitt möjligt ett av förrättningsmannen anmodat 
trovärdigt vittne närvara. Blodprov får inte tas av någon annan än en läkare eller legitimerad 
sjuksköterska. Annan mera ingående undersökning får utföras endast av läkare. 

Kroppsvisitation eller kroppsbesiktning av en kvinna får inte verkställas eller bevittnas av någon 
annan än en kvinna, läkare eller legitimerad sjuksköterska. Kroppsvisitation som enbart innebär att 
föremål som en kvinna har med sig undersöks och kroppsbesiktning som enbart innebär att blodprov, 
alkoholutandningsprov eller salivprov för DNA-analys tas får dock verkställas och bevittnas av en 
man. 

Paragrafen anger att det för kroppsvisitation och kroppsbesiktning skall gälla vad 

som är angivet om husrannsakan, det vill säga vad gäller den så kallade 

proportionalitetsprincipen, beslutande organ, närmare undersökning av brev med 

mera, samt protokoll.3 

Om det föreligger fara i dröjsmål får beslut om kroppsvisitation och 

kroppsbesiktning beslutas av polisman. Det innebär att det i normalfallet krävs 

beslut av förundersökningsledare eller åklagare för att vidta dessa tvångsåtgärder. 

En undersökning som är mer omfattande skall ske inomhus och avskilt, och det ska 

finnas vittne till åtgärden, om den verkställs av någon annan än en läkare.  

                                                
1 Se rättegångsbalken 28 kap 12 a och b §§ för vidare beskrivning av bestämmelserna 
2 Kupper, T. & Olsson, J. 2008 
3 Fitger, P. Norstedts Juridik, 2002 
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Enligt tredje stycket får kroppsvisitation eller kroppsbesiktning av en kvinna endast 

utföras och bevittnas av en kvinna, läkare eller legitimerad sjuksköterska. Vilket 

kön läkaren eller sjuksköterskan har spelar ingen roll. 

Det görs dock undantag; män får kroppsvisitera kvinnor i sådan utsträckning att 

föremål som en kvinna har med sig undersöks, och kroppsbesiktiga kvinnor 

begränsat till tagande av blodprov, alkoholutandningsprov och salivprov för DNA-

analys. 

Det finns i paragrafen inga bestämmelser som ger män rätt att kräva undersökare av 

visst kön. Dock torde det vara i polisens intresse att i största möjliga mån tillgodose 

manliga misstänktas önskemål att undersökas av person av visst kön. 

Polislagen 19 § - Kroppsvisitation m.m. 

En polisman som med laga stöd griper eller annars omhändertar eller avlägsnar någon får i 
anslutning till ingripandet kroppsvisitera denne i den utsträckning som är nödvändig 

1. av säkerhetsskäl för att vapen eller andra farliga föremål skall kunna tas om hand, eller 

2. för att hans identitet skall kunna fastställas. 

En polisman får också kroppsvisitera i den utsträckning det behövs för att söka efter 

1. vapen eller andra farliga föremål som är ägnade att användas vid brott mot liv eller hälsa, om 
det med hänsyn till omständigheterna kan antas att ett sådant föremål kan förklaras förverkat 
enligt 36 kap. 3 § brottsbalken, eller 

2. föremål som är ägnade att användas som hjälpmedel vid brott som innefattar skada på 
egendom, om det finns särskild anledning anta att den som avses med åtgärden bär ett sådant 
föremål med sig och det med hänsyn till omständigheterna kan antas att föremålet kan förklaras 
förverkat enligt 36 kap. 3 § brottsbalken. 

Polislagens 19 § ger polismannen möjlighet att kroppsvisitera personer som han 

med laga stöd har gripit eller annars omhändertagit eller avlägsnat. Detta får enligt 

första stycket göras i den utsträckning som är nödvändig, bl.a. av säkerhetsskäl, för 

att kunna ta om hand vapen eller andra farliga föremål. Det ges även möjlighet att 

kroppsvisitera för att kunna fastställa identiteten på personen som underkastats 

ingripandet. 

Andra stycket avser kroppsvisitationer i syfte att söka efter föremål som är ägnade 

att användas vid brott mot liv eller hälsa, eller föremål som är ägnade att användas 

som hjälpmedel vid brott som innefattar skada på egendom. För ingripandet krävs 
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inte att något brott har begåtts, utan det räcker att föremålet kan befaras komma till 

brottslig användning.4 Kroppsvisitationen görs således i förebyggande syfte. 

Legaldefinitionen av kroppsvisitation som anges i rättegångsbalken ska anses vara 

vägledande för tolkning och tillämpning av begreppet kroppsvisitation även i andra 

lagar, t.ex. polislagen.5 

Det är viktigt att påpeka att kroppsvisitationer som görs med stöd av polislagen inte 

utförs med samma syfte som de som anges i rättegångsbalkens bestämmelser. 

Rättegångsbalkens bestämmelser är i första hand brottsutredande medan polislagens 

är ”hjälpande” eller görs i ordnings- och säkerhetssynpunkt. Alltså kan visiteringar 

enligt polislagen komma till stånd vid ingripanden enligt exempelvis LOB, 

hämtning till huvudförhandling i brottmål med stöd av 46 kap. 15 § RB eller 47 § 

lagen om psykiatrisk tvångsvård.6 

Det framgår i lagkommentar till polislagen att bestämmelsernas utformning innebär 

att alla polismän har befogenhet att genomföra kroppsvisitation under de föreskrivna 

förutsättningarna och att åtgärden alltid skall göras med tillbörlig hänsyn till den 

enskildes person och kön.7 

Proposition 1993/94: 24 med förslag till ändrade regler om 

kroppsvisitation och kroppsbesiktning m.m. 

I ovanstående proposition (sid 49-50) framgår det att det i remissinstanser (vilka 

dessa är har jag inte kunnat utläsa) har kritiserats den olikhet i behandling av 

kvinnor och män som gällande lagstiftning innebär, där endast kvinnor tillförsäkras 

ett särskilt integritetsskydd. Enligt dåvarande justitieminister och departementschef 

Gun Hellsviks mening finns det starka skäl som talar för att män bör ha samma 

integritetsskydd som kvinnor.  

Det skulle innebära att män i likhet med kvinnor endast skulle få kroppsvisiteras 

eller kroppsbesiktigas av en person av samma kön. Dock skulle en sådan ordning, 

                                                
4 N-O Berggren och J. Munck, Norstedts Juridik, 2008 
5 Ibid 
6 Ibid 
7 Ibid 
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enligt Gun Hellsvik, medföra en rad praktiska problem, bl.a. vad gäller 

arbetsförhållanden och rekrytering hos polis, tull och kriminalvård.  
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3  Kalla Fakta, sänt 14 mars 2010 

I programmet Kalla Fakta som sändes söndagen den 14 mars 20108 berättar man att 

kokainmissbruket ökar i Sverige, främst bland unga kvinnor. Samtidigt är det färre 

kvinnor som döms för kokainrelaterade brott än män. 

”Tagit kokain det senaste året, personer 15-24 år, 2009” 9 

Kvinnor     2,7 % Män     0,5 % 

 

I programmet framgår det att kvinnor ofta kan hålla på längre med sitt missbruk, då 

de sällan behöver betala med pengar, och på så vis lättare hamnar i ett 

narkotikaberoende. 

 ”Fördelning personer som är lagförda för kokainrelaterade brott, 2006”10 

Alla män 476  Alla 
kvinnor 

36 

     
15-17 3  15-17 0 
18-20 50  18-20 3 
21-24 105  21-24 11 
25-29 143  25-29 7 
30-39 130  30-39 10 
40-49 39  40-49 4 
50-59 6  50-59 1 

60- 0  60- 0 
     
     

Alla 
personer 

512    

 
Enligt ovanstående statistik framgår att ca 7 % (av totalt 512 lagföringar) av de som 

är lagförda för kokainrelaterade brott, är kvinnor. De åldersspann där kvinnor är 

mest representerade är 21-24 år och 30-39 år.  

                                                
8 http://www.tv4play.se/aktualitet/kalla_fakta?videoId=1.1553436&selId=1.923842&currPage=0 (100421) 
9 Statistiken kommer från en ännu opublicerad rapport från Folkhälsoinstitutet som Kalla Fakta tagit del av. 
Rapporten publiceras i juni 2010 
10 Brå rapport 2007:24 Narkotikastatistik 2006 s. 54-55 
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Som statistiken ovan visar är det i 7 % av fallen som kvinnor döms för 

kokainrelaterade brott, i relation till män som döms i 93 % av fallen. Män står 

således för en övervägande majoritet av domarna. 

I narkotikarelaterade ärenden överlag är antalet kvinnor lagförda för narkotikabrott 

betydligt mindre (drygt 3200 år 2006) än män (drygt 18 800 år 2006).11 

Totalt sett för alla brottstyper är kvinnor underrepresenterade. 21 % (25 780) av 

totalt 124 852 misstankar är riktade mot kvinnor.12 

Det totala antalet lagföringar uppgår till 134 488 ( för år 2008, vilken är Brås 

senaste statistik). Drygt 110 900 (cirka 82 %) av samtliga lagförda personer är män, 

och drygt 23 600 (cirka 18 %) är kvinnor.13 

Samtidigt som kokainmissbruket bland kvinnor ökar (enligt statistik från 

Folkhälsoinstitutet är det mer än fem gånger så vanligt att kvinnor tar kokain) är det 

färre kvinnor som åker fast och lagförs. En förklaring som en polis ger är att det är 

svårare att upptäcka tecken på narkotikapåverkan hos kvinnor då de ”duperar” 

tecknen och att det anses svårare att upptäcka påverkan i talet hos kvinnor. Exakt 

hur kvinnor döljer narkotikapåverkan framgår inte av programmet. 

Av Stockholmspolisens Krogkommissions 18 poliser är 15 stycken män. Det anges i 

Kalla Fakta som en förklaring till varför det är svårare att upptäcka och gripa 

kvinnor som tar kokain.  

För att sätta in det i ett sammanhang kan anges att 26 procent av poliserna i Sverige 

är kvinnor14 av totalt 19 144 poliser (2009).  

Polisens överrepresentation av män och polisens fokusering på manliga beteenden 

anges kunna vara ytterligare en förklaring till varför kvinnor i högre grad kan ta 

kokain utan att riskera att åka fast. 

                                                
11 Brå rapport 2007:24 Narkotikastatistik 2006 s. 29 
12 Brå, Personer misstänkta för brott, slutlig statistik för år 2009 
13 Brå, Personer lagförda för brott, slutlig statistik för 2008 
14 http://www.polisen.se/Stockholms_lan/Om-polisen/Polisen-i-Sverige/Organisation/ (100425) 
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Länspolismästare Carin Götblad menar samtidigt att det inte är något problem att 

män inte får kroppsvisitera kvinnor, då det i Stockholm finns många kvinnliga 

poliser i yttre tjänst att tillgå ifall en kvinna behöver kroppsvisiteras. 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
15 http://www.nyhetskanalen.se/1.1552974/2010/03/14/kokain_sprider_sig_bland_unga_tjejer (100420) 
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4  Resultat 

I detta kapitel redovisas arbetets resultat. Jag har försökt söka svar på de 

frågeställningar som anges i inledningen av arbetet, genom att hålla intervjuer med 

poliser, tolka gällande bestämmelser om kroppsvisitation och kroppsbesiktning samt 

läsa information som knyter an till ämnet på andra håll, till exempel Internet. 

Resultat från intervjuer 

Man (A), polis sedan 1996 

A svarar att han själv inte ser några problem med bestämmelserna om 

kroppsvisitation och kroppsbesiktning där han jobbat. Behövs det för att kunna 

utföra åtgärderna får man ta dit patruller. Annars för man ta in personer till 

polisstation där kvinnor finns. 

A tror att det är viktigt att visa hänsyn, speciellt om man ska visitera unga tjejer, då 

unga tjejer i den åldern skapar sig en identitet och det kanske är viktigt för deras 

självkänsla. 

Att det kan bli en extra arbetsbelastning då män inte får kroppsvisitera eller 

kroppsbesiktiga kvinnor är något man får räkna med, anser A. Det är viktigt för 

rättssäkerheten. 

Generellt är det flest män som trakasserar, begår våld och så vidare, och utifrån det 

råder det en heteronorm i samhället och lagstiftningen, tror A. Det tror han kan 

påverka lagstiftningen, där normen är man och kvinna. Han tycker att man kan 

ifrågasätta lagstiftningen utifrån genus. 

A tror att det kan räcka med upplevelsen att män tafsar, även om de inte gör det. 

Han ställer sig frågan hur en homosexuell man skulle känna sig, om han blev 

visiterad av en man. 

Ibland får man låta civilt anställda kvinnor kroppsvisitera kvinnor som tagits in till 

polisstation för kroppsvisitation, om det inte finns kvinnliga poliser närvarande, 

säger A. Det kanske är fel, men det är ändå att visa respekt, menar A. 
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A tycker inte att det är lagstiftningen det är fel på, utan det är bättre att anställa fler 

kvinnor för att komma åt problematiken. 

Det finns många faktorer som kan spela in, tror A. Religion kan vara en av dem, där 

kvinnosynen kan skilja från den västerländska. Hur skulle en man känna att bli 

visiterad av en kvinna, är en fråga A ställer. 

A tror att mångfald inom kåren kan motverka problemen som lagstiftningen medför. 

Så som det ser ut nu kanske det tar längre tid att genomföra åtgärderna, men de kan 

genomföras, speciellt om man har kvinnor i kåren. 

A för ett resonemang om vad polisen är till för och till vilket pris de ska utföra sina 

åtgärder. ”Är vi crimefighters som ska ta beslag till varje pris, eller ska folka leva 

tryggt?” frågar A.  

Det skulle bli mycket effektivare om det inte krävdes skälig misstanke när polisen 

ska utföra sina åtgärder, säger A, men påpekar att man ska komma ihåg vad polisen 

är till för och att det gäller att respektera de mänskliga rättigheterna. Han syftar till 

polislagen 8 § som anger att det råder proportionalitet när polisen ska agera. 

Kvinna (B), polis sedan 1991 

B anser att det blir mycket övertid för tjejer, då lagen ser ut som den gör. 

B berättar att hon var enda kvinna på den ordningsavdelning hon arbetade på, och 

säger att hon blev ”utringd” ofta. 

Hon menar att vi är proffs och gör saker i ett syfte, och att det minskar risken för att 

befogenheter ska missbrukas. 

B menar att det kan vara problematiskt att bara ha manliga kollegor, om man 

exempelvis ska avvisitera en kvinna i arresten. Då tvingas man vara ensam eftersom 

manliga kollegor inte får vara närvarande. Det krav som då har ställts är att dörrar 

ska vara öppna, ifall något skulle hända. 

Lagen är konstig menar B, då det begränsar möjligheter att genomföra åtgärder. Hon 

tror att man missar mycket, exempelvis narkotika, när mäns möjligheter att 
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kroppsvisitera kvinnor är begränsad. Det gäller speciellt i narkotikaärenden att agera 

snabbt, för att inte den misstänkte personen ska hinna göra sig av med narkotikan. 

B har blivit mindre utringd på sin nuvarande arbetsplats, då det finns fler tjejer som 

arbetar där. I inlandet har det ringts kvinnliga ordningsvakter som kan hjälpa till när 

någon ska kroppsvisiteras, och ibland tvingas man ta till civil administrativ personal 

för att genomföra åtgärderna, säger B. 

B menar att det krävs en stor arbetsinsats för att genomföra något som egentligen är 

litet. Lagstiftningen borde diskuteras, säger B. Hon själv ser inget problem med att 

män borde kunna kroppsvisitera kvinnor. 

Man (C), polis sedan 2000 

C anser att han generellt sett aldrig sett lagstiftningen som något problem. Det har 

funnits kvinnor i tjänst att tillgå ifall man har behövt genomföra kroppsvisitationer. 

Han berättar om en specifik händelse där lagen dock har varit en begränsning. Det 

var när det skulle videofilmas skador på huden av en kvinna. Skador som 

uppkommit i samband med familjevåld. Två manliga poliser tvingades utföra 

uppgiften, efter beslut av förundersökningsledare, då ingen kvinnlig polis fanns 

tillgänglig. Han framhåller dock att det inte fanns någon laglig grund att göra på det 

sättet, men att det var så situationen löstes. 

Kvinnor finns som oftast tillgängliga, upprepar C, och finns de inte i yttre tjänst kan 

man alltid ta in kvinnliga misstänkta för kroppsbesiktning, om en sådan åtgärd blir 

nödvändig för att lösa uppgiften. 

Fara i dröjsmålsbiten i lagstiftningen kan innebära problem ibland, tror C. Men är 

man uppmärksam på händerna på den person man ingriper emot, är det inga 

problem, anser C. I många fall kan man även invänta beslut, säger C. 

En säkerhetsrisk finns dock när kvinnor skall avvisiteras i arrest, om det bara finns 

en kvinna som kan och får vara närvarande vid åtgärden, säger C. 

Om poliskåren i framtiden består av hälften kvinnor och hälften män borde det 

rimligtvis vara likhet i lagen, menar C. 
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Han har ingen uppfattning om hur lagstiftningen kan påverka lagföringen. Vad 

gäller narkotika tror C att kvinnor kanske i större grad fungerar som langare och 

utnyttjas för smuggling, medan fler män brukar narkotika. 

Man (D), polis sedan 2002 

D berättar att han inte direkt har reflekterat över att lagstiftningen ser ut som den gör 

och därför har han heller inte upplevt den som ett problem. 

I yttre tjänst finns det oftast kvinnliga poliser som man kan tillkalla, ifall en kvinna 

behöver kroppsvisiteras, säger D.  

Han tror att eftersom det är flest män som polisen kroppsvisiterar, tänker man inte 

på att lagstiftningen ser ut som den gör. Då en kvinna behöver kroppsvisteras finns 

det kvinnliga poliser som kan göra det som behövs. 

Hans egen uppfattning är att uppgiften löser sig i slutänden ändå, även om det 

kanske tar lite längre tid. 

Hur lagföringen skulle hänga ihop med bestämmelserna vet D inte. 
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5  Diskussion 

I arbetet har det framkommit olika uppfattningar om vilken inverkan 

bestämmelserna om kroppsvisitation och kroppsbesiktning av kvinnor har på 

polisarbetet och lagföringen av brott. Mitt mål var att undersöka ifall det fanns 

någon påverkan sett ur dessa aspekter. 

En manlig polis (A) åsikt är att det inte är lagen det är fel på utan att det är 

fördelningen mellan män och kvinnor i poliskåren som påverkar problematiken. 

Hade det varit en jämnare fördelning inom poliskåren skulle det underlätta. Som jag 

tolkar honom är det viktiga att visa hänsyn till de som polisen ingriper mot, och inte 

bara beivra brott till varje pris. Det finns en rättssäkerhetsaspekt man ska beakta. 

Samtidigt menar en kvinnlig polis (B) att det finns en problematik med 

lagstiftningen då det innebär mycket övertid för kvinnor som måste åka ut och 

genomföra kroppsvisitationer och kroppsbesiktningar, när män inte får utföra dem. 

Som jag förstår henne skulle man, om män hade samma befogenheter som kvinnor, 

kunna komma åt problemet med att kvinnor tvingas arbeta övertid och att polisen 

missar bl.a. narkotika hos kvinnor. 

Polis C har liknande uppfattning som sin manlige kollega A i det hänseendet att 

kroppsvisitationer av kvinnor trots allt går att genomföra eftersom det finns 

kvinnliga poliser att tillgå i tjänsten. Att lagen på ett allmänt plan skulle ha någon 

begränsning för honom i hans yrkesutövning är inget han upplevt. Det framgår 

också att han inte ställer sig emot en jämlikhet i lagstiftningen, om poliskåren i 

framtiden består av lika många kvinnor som män. 

Den uppfattning som polis D har är snarlik den som A och C har; att det finns 

kvinnliga poliser som man kan tillkalla ifall en kvinna behöver underkastas en 

kroppsvisitation. Att de uppgifter polisen har att genomföra i slutänden genomförs, 

verkar vara det centrala i sammanhanget. 

I Kalla Faktas sändning den 14 mars 2010 framgår det att kokainmissbruket bland 

unga kvinnor ökar. Det är fem gånger så vanligt att kvinnor 15-24 år tar kokain som 

män. Samtidigt är det nästan bara män som åker fast. I kokainrelaterade ärenden står 

män för hela 93 % av de som dömts (2006). Att detta kan ha en koppling till det 
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faktum att män inte får kroppsvisitera kvinnor är inte helt osannolik, vilket framgår i 

programmet.  

Eftersom polisen fokuserar på manliga beteenden och de män som arbetar inte får 

kroppsvisitera eller kroppsbesiktiga kvinnor kan många kvinnor undgå lagföring.  

Problematiken är särskilt påtaglig i narkotikaärenden, eftersom om man inte agerar 

snabbt kan den misstänkte personen göra sig av med sin narkotika. Skulle två män i 

en polispatrull misstänka en kvinna för exempelvis narkotikainnehav har de ingen 

möjlighet att ingripa, på annat sätt än att tillkalla en kvinnlig kollega till platsen eller 

tillfälligt omhänderta personen för att på polisstation låta en kvinna kroppsvisitera 

den misstänkte. Risken att narkotika försvinner under denna tid ter sig påtaglig. 

Som det framgår i rapporten framhåller länspolismästare Carin Götblad att det inte 

är något problem att reglerna ser ut som de gör, då kvinnor i yttre tjänst finns att 

tillgå ifall en kvinna behöver kroppsvisiteras. Den särskilda problematiken som 

finns i narkotikaärenden (vilket framförs i Kalla Fakta) kommenteras inte. 

Proposition 1993/94:24 är det enda uttalande jag har kunnat finna där gällande 

regelverk kritiseras. Det påpekas att den särskiljning som görs gällande mäns och 

kvinnors integritetsskydd borde luckras upp. Det framgår att Gun Hellsvik vill ha en 

förändring av gällande lagar, men att det skulle medföra en rad praktiska problem 

för bl.a. polis, tull och kriminalvård. 

5.1 Slutsatser och förslag 

Det jag har kommit fram till i mitt arbete är att gällande regler för kroppsvisitation 

och kroppsbesiktning har en begränsande effekt på polisers arbete, samtidigt som 

den är motsägelsefull. Den begränsande effekten kan dessutom ha en inverkan på 

lagföringen av kvinnor som begår brott. 

Som det redan har angivits har män och kvinnor olika befogenheter att genomföra 

och bevittna kroppsvisitationer och kroppsbesiktningar. I och med detta får bara 

manliga poliser fullt ut enligt vad lagen medger kroppsvisitera och kroppsbesiktiga 

män. Män får bara med vissa undantag kroppsvisitera och kroppsbesiktiga kvinnor. 
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Den begränsande effekt som lagstiftningen har tar sig uttryck på så sätt att det blir 

merarbete och övertid för kvinnliga poliser, vilka måste verkställa åtgärder som män 

inte får. Då det även kan vara brist på kvinniga poliser i vissa områden, tvingas bl.a. 

civila anställda ibland genomföra åtgärderna. Detta finner jag orimligt, eftersom 

dessa saknar den formella utbildning som poliser besitter. Trots att tre av poliserna i 

arbetet själva inte anser att lagen har varit något hinder för dem i deras 

yrkesutövning, menar jag att lagstiftningen, så som den ser ut nu, ändå hindrar 

manliga poliser att på effektivaste sätt kunna utföra sina arbetsuppgifter. Detta då de 

inte får verkställa de nu aktuella tvångsåtgärderna på kvinnor. 

Lagen är även som jag angett i viss mån motsägelsefull vad gäller kroppsvisitation 

av kvinnor. I rättegångsbalken anges regler för kroppsvisitation som sker i 

brottsutredande syfte. Enligt denna får män inte kroppsvisitera kvinnor. Dock ger 

polislagen män möjlighet att kroppsvisitera kvinnor ur ordnings- och 

säkerhetssynpunkt. 

Dessa två bestämmelser ger män olika möjlighet att visitera kvinnor, beroende på 

vad syftet är. Men praktiskt sett går dessa visiteringar till på samma sätt. 

Legaldefinitionen av kroppsvisitation är densamma både i rättegångsbalken och 

polislagen. Därför tycker jag det är konstigt att lagen gör denna uppdelning, då det 

enda som skiljer är syftet med åtgärderna. 

En fråga jag då ställer mig är om det är lagstiftarens mening att det ska anses mer 

integritetskränkande för en misstänkt kvinna att visiteras av en man, än att visiteras 

icke-misstänkt för något brott. Mitt svar är att det borde vara mest 

integritetskränkande att visiteras om man inte är misstänkt för ett brott. 

Jag har i mitt arbete inte kunnat härleda varifrån bestämmelsen kring könsaspekten 

härstammar, men för mig ter den sig förlegad. Det finns inget som talar för att det 

skulle vara mer integritetskränkande för en kvinna att kroppsvisiteras eller 

kroppsbesiktigas av en man, än för en man att underkastas samma åtgärder av en 

kvinna. Det är en ojämlik behandling som lagen ger upphov till. 

Som jag har angett ovan i arbetet kan även bestämmelserna kring kroppsvisitation 

och kroppsbesiktning ha en inverkan på lagföringen av kvinnor misstänka för brott. 
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Jag har inte kunnat fastställa något statistiskt samband som påvisar att kvinnor i 

större utsträckning kommer undan lagföring, på grund av bestämmelsernas 

utformning. Men det verkar inte helt osannolikt att det förbud som råder för män att 

vidta dessa åtgärder kan leda till att kvinnor inte upptäcks i lika stor utsträckning 

som män (se exempelvis narkotikabrottsligheten) och heller inte kroppsvisiteras i 

samma utsträckning. 

Det förslag jag har för att tackla problematiken är att en lagändring görs. Till 

skillnad från vad som anges i proposition 1993/94:24 anser jag att man inte behöver 

förstärka mäns integritetsskydd så att det blir likvärdigt kvinnors. Istället anser jag 

att lagen borde möjliggöra för alla poliser att kroppsvisitera och kroppsbesiktiga 

personer av båda könen. Polisen har getts dessa instrument av en anledning och 

därför anser jag att det inte finns skäl som talar för att de ska begränsas endast 

utifrån kön.   

Jag vill dock understryka att polisen, i de fall någon önskar, skall försöka tillgodose 

att personen undersöks av polis av visst kön, men att det inte ska finnas något lagligt 

hinder för män att kroppsvisitera och kroppsbesiktiga kvinnor, eller för kvinnor att 

verkställa dessa åtgärder på män. Det borde råda en jämlikhet inom lagen. 
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Bilaga 1 

 
I denna bilaga finns de frågor som ställdes i samband med intervju med poliser. De är 
följande: 
 

- Har de bestämmelser som uttrycks om kroppsvisitation och kroppsbesiktning, 
särskilt av kvinnor, haft några konsekvenser i ditt arbete? 

- Har du någon åsikt om bestämmelserna? 
- Tror du att bestämmelserna kan ha någon inverkan på lagföringen av brott? 

 
 
 

 
 

 
 
 

 


