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1 Inledning 

 

1.1 Syfte och introduktion 

 

När beviskravet skälig misstanke uppnås i en förundersökning får polis och 

åklagare bl.a. besluta om användandet av tvångsmedlen gripande, kroppsvisite-

ring, kroppsbesiktning och husrannsakan. Dessa straffprocessuella tvångsmedel 

är bland de mest ingripande åtgärder som ett demokratiskt samhälle kan an-

vända mot sina medborgare. Vidare är det en skör balansgång mellan kraven på 

polis och åklagare att klara upp brott å ena sidan och den enskildes integritet å 

andra sidan. Integritetsskyddskommittén har funnit att skyddet för den person-

liga integriteten inte är tillräckligt reglerad inom svensk rätt idag och att dessa 

aspekter inte vägs in i tillräcklig utsträckning vad gäller tillkomsten av nya la-

gar, detta särskilt vad gäller straffprocessuella tvångsmedel.
1
 Med det sagt är 

straffprocessuella tvångsmedel oundvikligen en stor och nödvändig tillgång för 

de utredande och åtalande myndigheterna i brottmål. Det skulle utan dessa vara 

näst intill omöjligt att åstadkomma fällande domar. Ett ofta använt straffproces-

suellt tvångsmedel i narkotikasammanhang är husrannsakan och då främst i 

den misstänktes bostad. Denna uppsats söker även klargöra omständigheterna 

kring hur och varför beslut om husrannsakan tas, baserat på skälig misstanke 

om narkotikabrott. 

 

Beviskravet skälig misstanke och efterföljande tvångsmedelsanvändning är 

kort sagt av stor vikt såväl för utredande och åtalande myndigheter som för den 

enskilde. Trots detta är inte området fullständigt klarlagt. Detta är mitt blyg-

samma bidrag till utredandet av begreppen i praktiken. 

 

1.2 Metod 

 

Uppsatsen har skrivits enligt rättskällelärans
2
 teori. Innebärande att ju högre 

position i den juridiska hierarkin en källa har ju högre relevans har den getts för 

analysen av gällande rätt. Justitieombudsmannens (JO:s) uttalande intar här en 

                                                 
1 SOU 2007:22 Skyddet för den personliga integriteten. Kartläggning och analys, s. 176 f.

 
2 Sandgren, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, s. 36 f.
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särställning. JO:s främsta uppgift är att främja rättssäkerheten och JO är direkt 

underställd Riksdagen samt en del av dess kontrollmakt.
3
 Inom den offentliga 

rätten väger därför JO:s beslut tungt, även om JO saknar direkta medel för att 

verkställa dessa beslut
4
. Av dessa anledningar har i denna uppsats stor vikt lagt 

vid JO:s uttalanden och beslut, vilket torde vara ett okontroversiellt förfarande. 

 

Kapitel två har skrivits enligt en metod som närmast får betecknas som rätts-

dogmatisk. Begreppet rättsdogmatik har olika betydelser i olika uppsatser och 

begreppet är minst sagt mångtydigt.
5
 I denna uppsats har begreppet definierats 

efter sitt syfte - att fastställa gällande rätt.
6
 Kapitlet söker ge en rättslig bak-

grund till ämnet skälig misstanke; hur institutet ska användas. Avsnittet är 

alltså av teoretisk natur varför den rättsdogmatiska metoden är lämplig att an-

vända även om avvikande åsikter angående JO:s plats i rättsdogmatiken finns.
7
 

 

Kapitel tre har skrivits enligt rättssociologisk metod där främst polisens arbets-

sätt i praktiken avseende skälig misstanke har beskrivits; hur institutet faktiskt 

används
8
. Kapitel fyra av uppsatsen jämför och analyserar de tidigare delarna 

och söker klargöra om praktiken skiljer sig från teorin. 

 

Där de undersökta förundersökningsprotokollen (FUP:arna) beskrivs kommer 

det istället för namn eller initialer på dem misstänkta användas förkortningen 

MT, för misstänkt.  Detta för att ytterligare anonymisera de personer som figu-

rerar i FUP:arna. Polisen själva använder vidare till stor del förkortningen MT 

varför det föll sig naturligt att göra på samma sätt då en stor del av denna upp-

sats är baserad på material från polisen. Det är även av skrivtekniska skäl att 

föredra. 

 

 

 

                                                 
3 http://jo.se/sv/Om-JO/Riksdagens-myndighet/, lydelse 2013-05-24.

 
4 Lag (1986:765) med instruktion för Riksdagens ombudsmän 6 §.

 
5 Sandgren, Är rättsdogmatiken dogmatisk?, s. 650.

 
6 Sandgren, Är rättsdogmatiken dogmatisk?, s. 650.

 
7 Sandgren, Juridikavhandingar vid Stockholms universitet 1957-2006, s. 454 f.

 
8 Strömholm, s. 56.
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1.3 Material 

 

För att kunna studera skälig misstanke i praktiken behövs ett material där av-

vägningar och tillämpningar av det beviskravet görs. Av den anledningen har 

FUP:ar valts som utgångspunkt för att få en förståelse för skälig misstanke i 

praktiken. 

 

Urvalet till FUP:arna gjordes enligt följande kriterier. De skulle vara 50 styck-

en
9
, avse narkotikabrott av normalgraden, vara initierade år 2012 och i Sö-

derorts polismästardistrikt. När jag hade fått materialet kunde det även konsta-

teras att dom har meddelats i samtliga ärenden. FUP:arna har sedan lästs och 

sammanfattats enligt följande mönster: 

 

• Vad är MT misstänkt för? 

• Vad var anledningen till misstanken? 

• Vilka tvångsmedel har använts samt vem beslutade om dessa? 

 

Datan om vad som var anledningen till misstanke i respektive FUP har därefter 

sammanställts och varje omständighet har listats. Analys av materialet har se-

dan tagit vid. 

 

Merparten av de domarna som FUP:arna ledde fram till har även beställts och 

lästs. I samtliga lästa domar blev den misstänkte dömd för åtminstone något av 

brotten denne var misstänkt för. Anledningen till att inte samtliga domar lästes 

är att Södertörns tingsrätt skickade ett stort antal felaktiga domar, då flera miss-

tänkta figurerar i andra utredningar. Efter att ha läst de domar som överens-

stämde med de FUP:ar som analyserats framkom även att domarna endast un-

dantagsvis gav någon relevant information avseende omständigheterna om skä-

lig misstanke eller användningen av efterföljande tvångsmedel. För de fall yt-

terligare domar har behövts har dessa beställts specifikt. 

 

I det undersökta materialet är det oftast polisen som bedömer om skälig miss-

tanke föreligger. Bedömningen av om polisen har handlat rätt i enskilda fall 

                                                 
9 P.g.a. beställning av en kompletterande FUP blev det totala antalet 51.
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bedöms av JO. På grund av ämnets karaktär har därför stor vikt lagts vid JO:s 

uttalanden om skälig misstanke. FUP:ar är ett s.k. okonventionellt material
10

, 

varför slutsatser samt fakta från dessa har behandlats med stor försiktighet. 

Underrättsdomar har vidare använts med syftet att, där det har ansetts relevant, 

följa upp omständigheter i vissa FUP:ar. I övrigt har de traditionella rättskäl-

lorna tjänat som material och vad avser doktrinen främst Bring, Thomas och 

Diesen, Christian, Förundersökning, samt Lindberg, Gunnel, Straffprocessuella 

tvångsmedel – när och hur får de användas, som får anses vara de ledande 

verken inom respektive område. 

 

1.4 Avgränsning 

 

För att få ett arbetsmaterial som ger underlag för att möjliggöra slutsatser har 

jag valt att inrikta mig på ett specifikt brott. Beviskrav är dynamiska och även 

om vissa generella riktlinjer antagligen går att utkristallisera så krävs det en-

skilda bedömningar i varje fall. Min tes är dock att det för varje enskild brotts-

typ går att utpeka tydligare drag för när grund för skälig misstanke uppstår. I 

svensk rätt finns det tre olika typer av narkotikabrott enligt Narkotikastraffla-

gen (1968:64) (NSL); ringa narkotikabrott, brott av normalgraden, grovt narko-

tikabrott (samt en oaktsamhetsvariant av narkotikabrott, mycket restriktivt till-

lämpad
11

 och för denna uppsats irrelevant). Brott av normalgraden är utgångs-

punkten för polisens bedömning och olika faktorer kan justera svårighetsgra-

den. Vad gäller ringa brott innebär det i typfallet bruk av narkotika samt mindre 

innehav för eget bruk.
12

 Högsta domstolen (HD) har i flera fall under senare tid 

understrukit vikten av att vid bedömningen av narkotikabrott inte enbart se till 

sort och mängd av narkotika för att bedöma brottets svårighetsgrad. Något som 

tidigare skedde i stor utsträckning.
13

 Narkotikabrott ska numera bedömas på ett 

mer nyanserat sätt där samtliga omständigheter av betydelse ska vägas in.
14

 Det 

innebär bland annat att gränsen mellan brott av normalgraden samt grovt brott 

nu har blivit mer dynamisk. Vad gäller gränsen mellan ringa brott samt brott av 

                                                 
10 Sandgren, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, s. 46.

 
11 Zila, s. 66.

 
12 NSL 1-2 §§, se även prop. 1992/93:142 Om åtgärder mot bruk av narkotika samt ringa narkotikabrott, s. 17

 
13 NJA 2008 s. 653.

 
14 Högsta domstolens dom 2013-03-14 i mål B 3730-11.
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normalgraden är det fortfarande främst en bedömning som sker baserat på sort 

och mängd.
15

 Då detta inte är av ytterligare relevans för denna uppsats kommer 

det inte behandlas vidare. 

 

För att få ett material som tillåter att slutsatser alls kan dras kring när skälig 

misstanke uppstår i praktiken är det av intresse att alla FUP:ar kommer från 

samma område. Av den anledningen har Söderorts polismästardistrikt valts ut.   

 

1.5 Något om Söderorts polismästardistrikt 

 

Distriktet omfattar södra delarna av Stockholms stad; från Årstaviken och sö-

derut till Kungens kurva. Distriktet omfattar ca 324 000 invånare och har åtta 

polisstationer.
16

 Söderort har ett omfattande problem med narkotika och har en 

årligt återkommande narkotikasatsning vars syfte är att stävja främst miss-

bruket bland unga.
17

 Söderorts polismästardistrikt är därför ett lämpligt val för 

att göra en praxisstudie avseende skälig misstanke vid narkotikabrott. 

 

1.6 Problem samt kritik 

 

Initialt var det svårt att få tag i de FUP:ar som behövdes för uppsatsen.  Omfat-

tande kontakt har hafts med polismyndigheten samt Södertörns tingsrätt för att 

få tag i materialet. Efter enträget arbete fick jag ovärderlig hjälp av Johanna 

Csendes vid Gatulangningsgruppen (GLG) samt Emil Söderström och Giesela 

Swedborg vid rättsenheten. I efterhand kan jag konstatera att ingen misstänkt, i 

de domar jag fått tag i, har blivit helt friad. Det innebär antagligen att polisen 

har gjort valet att enbart skicka FUP:ar där fällande dom har meddelats. För 

undersökningen om när skälig misstanke uppstår torde det dock sakna större 

betydelse men det hade varit intressant att även ta del av FUP:ar där den miss-

tänkte blev frikänd i domstol eller där åtal inte väckts för att se om skillnader 

kunde observeras gentemot de FUP:ar som leder till fällande dom. 

                                                 
15 Högsta domstolens dom 2013-04-30 i mål B 1346-11, jfr. dock NJA 2012 s. 849.

 
16 http://www.polisen.se/Uppsala_lan/Om-polisen/lan/St/op/Polisen-i-Stockholms-

lan/Organisation/Narpolisavdelning/Soderort/, lydelse 2013-05-24.
 

17 http://www.polisen.se/Aktuellt/Nyheter/Stockholm/juli-sept/Narkotikasatsning-i-sodra-Stockholm-/, lydelse 2013-

05-24.
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De FUP:ar som har analyserats, trots att de uppgår till över 2300 sidor, är gi-

vetvis bara en väldigt liten del av det totala antalet förundersökningar som bed-

rivs avseende narkotikabrott varje år i Söderorts polisdistrikt. För att inte tala 

om i hela landet. Generella slutsatser kring när skälig misstanke uppstår i prak-

tiken avseende narkotikabrott baserat på materialet till denna uppsats. För-

hoppningen är dock att tendenser ska kunna skönjas; att vissa återkommande 

omständigheter möjligen kan komma att visa på förhållanden större än dessa 

51 FUP:ar. Uppsatsen ska dock läsas och förstås främst som en redogörelse för 

när skälig misstanke uppstår i praktiken och därtill särskilt om beslut om hus-

rannsakan i den misstänktes hem, i de genomgångna FUP:arna. Ett annat pro-

blem har varit att området är outforskat. Det har inte tidigare gjorts någon 

undersökning av skälig misstanke i praktiken varför disponering av och fakta-

underlag till uppsatsen har krävt omfattande arbete. I detta arbete har min 

handledare Simon Andersson varit till stor hjälp.  

 

1.7 Disposition 

 

Första kapitlet av uppsatsen (2) kommer att avhandla gällande rätt. Detta för att 

ge läsaren en rättslig bakgrund av området. Andra kapitlet (3) redogör för om-

ständigheterna i FUP:arna. I sista kapitlet (4) analyseras och diskuteras det un-

dersökta materialet i sken av slutsatserna vunna i kapitel två och omständighet-

erna i kapitel tre.  
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2 Gällande rätt 

 

2.1 Allmänt om beviskrav 

 

Beviskrav i brottmålsprocesser är ett medel för att nå fram till väckande av åtal. 

För att åtal ska kunna väckas behövs en handling som utgör ett brott och att 

denna handling kan bevisas.
18

 Vidare krävs för att åklagaren ska väcka åtal att 

denne på objektiva grunder kan förutse en fällande dom. Med andra ord ska 

bevisningen visa för rätten att det är ställt utom rimligt tvivel att brott begåtts.
19

 

Principen är sprungen ur motiven till Rättegångsbalken (1942:740) (RB) 20 

kap. 6 § som reglerar den obligatoriska åtalsplikten.
20

 

 

Att något ska vara ställt utom rimligt tvivel är ett av de starkaste beviskraven i 

brottmålsprocessen. I stigande skala kan de olika beviskravsnivåerna illustreras 

enligt följande: brott kan uteslutas, anledning anta, kan misstänkas, skäligen 

misstänkt, sannolika skäl, tillräckliga skäl, ställt utom rimligt tvivel, uppenbart 

samt fullständig säkerhet. Att brott kan uteslutas innebär att det är noll procents 

sannolikhet att brott förövats och fullständig säkerhet innebär att sannolikheten 

är 100 procent. Skälig misstanke placerar sig ungefär i mitten av skalan och te-

oretiskt sett skulle det alltså vara möjligt att ge skälig misstanke (och övriga 

misstankegrader) en procentsats som visar graden av sannolikhet att brott förö-

vats. I praktiken låter det sig dock inte göras och lagstiftaren har medvetet valt 

att använda sig av vaga uttryck.
21

 Den ordningen är att föredra. Det är tilläm-

pande myndigheter som ska fylla lokutionerna med mening och det krävs en 

enskild bedömning i varje specifikt fall. Med det givetvis inte sagt att en enhet-

lig tillämpning inte är att förespråka. Komplexiteten i brottmålsprocessen samt 

rättssäkerheten kräver dock att det görs helhetsbedömningar då varje fall är 

unikt i något hänseende och dylika helhetsbedömningar är möjliga då den 

svenska bevisvärderingen är fri.
22

 Beviskraven är rangordnade i stigande skala 

inbördes men någon strikt procentuell indelning låter sig alltså inte göras. Ne-

                                                 
18 Bring, Diesen, s. 149, 205.

 
19 SOU 1938:43 Processlagsberedningens förslag till rättegångsbalk, s. 256, se även NJA 1980 s. 725.

 
20 Ekelöf, m.fl., Rättegång V, s. 155.

 
21 Bring, Diesen, s. 150 f.

 
22 RB 35 kap. 1 §.
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dan kommer dock ett resonemang föras kring olika mer eller mindre strikt de-

finierade procentsatser avseende skälig misstanke som ett led i förklaringen av 

vad begreppet innebär. 

 

2.2 Skälig misstanke i teorin 

 

Beviskravet skäligen misstänkt kan uttryckas på två olika vis och återkommer 

vid ett flertal tillfällen i RB; dels genom lokutionen ”skäligen misstänkt för 

brott”
23

 , dels som ”skäligen kan misstänkas för brott”
24

. Det finns ingen me-

ningsskillnad i de två uttrycken utan de är olika sätt att uttrycka samma sak.
25

   

 

När beviskravet skälig misstanke har uppnåtts i en förundersökning så ändras 

fokus i utredningen. Innan skälig misstanke uppnås är förundersökningen, om 

det ens finns någon, ofta initieras den direkt vid skälig misstanke, inriktad på 

spaningsverksamhet eller ingripande. När en skälig misstanke har uppnåtts 

övergår förundersökningen till utredningsstadiet och riktas nu mot en person, 

när det gäller brott med ensam gärningsman.
26

 För bedrivandet av förunder-

sökningen är det av stor vikt att beviskravet uppnås då det är först vid detta till-

fälle som en rad tvångsmedel får användas för att driva utredningen framåt. De 

för denna uppsats relevanta tvångsmedlen återfinns i RB 24-28 kap. och är gri-

pande, kroppsvisitering, kroppsbesiktning, beslag samt husrannsakan. Om för-

undersökningen inte redan är inledd så anses den bli det i och med beslut om 

användande av ett straffprocessuellt tvångsmedel.
27

    

 

Att skälig misstanke uppnås är även en viktig punkt i utredningen för den miss-

tänkte, som nu får ett antal partsrättigheter och ska enligt RB 23 kap. 18 § bli 

underrättad om misstanken mot sig. Det är vidare senast i detta stadie av förun-

dersökningen som åklagaren ska ta över rollen som förundersökningsledare om 

inte saken är av enkel beskaffenhet.
28

 Kompetensfördelningen mellan polis och 

åklagare vad gäller ledning av förundersökning kommer att utvecklas nedan 

                                                 
23 RB 23 kap. 18 §, 24 kap. 3 §, 24 kap. 6 §, 25 kap. 1 § samt 27 kap. 20 §.

 
24 RB 23 kap. 2 §, 23 kap. 3 §, 23 kap. 13 §, 28 kap. 1 § samt 28 kap. 12 §.

 
25 Bring, Diesen, s. 160.

 
26 Bring, Diesen,  s. 168.

 
27 JO 2001/02 s. 76, SOU 1995:47 Tvångsmedel enligt 27 och 28 kap. RB samt polislagen, s. 155, Lindberg, s. 7.

 
28 RB 23 kap. 3 §.
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under avsnitt 2.8.2. Skälig misstanke är en betydande skärpning från det före-

gående beviskravet kan misstänkas, vilket tydligt exemplifieras av de ökade 

befogenheterna och skyldigheterna för polis och åklagare. 

 

När någon är skäligen misstänkt innebär det att det är troligare att denne begått 

brottet än att någon annan gjort det. Det är alltså en bevisövervikt till den miss-

tänktes nackdel vilket borde innebära att det är mer än 50 procents sannolikhet 

att den misstänkte har begått brottet. Det är den förhärskande uppfattningen att 

bevisövervikt råder när skälig misstanke uppnåtts
29

, även om andra åsikter 

finns
30

. 

 

Ledning för bedömningen att skälig misstanke innebär bevisövervikt kan även 

göras från andra rättsordningar än den svenska. Den norska rättsordningens be-

grepp ”skjellig grunn för misstanke” innebär ostridigt enligt norsk doktrin att 

bevisövervikt råder.
31

 På samma sätt kan ”reasonable suspicion” i art 5:1 c i 

den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de 

grundläggande friheterna (EKMR) och dess nationella motsvarigheter i med-

lemsländerna jämställas med skäligen misstänkt. Den svenska översättningen 

av EKMR har också anammat detta uttryck.
32

 Skälig misstanke enligt EKMR 

anges vidare som rekvisit för frihetsberövande. Europadomstolen har haft an-

ledning att uttala sig om beviskravet, bl.a. i Murray mot Storbritannien.
33

 Bak-

grunden i fallet var att brittiska arméofficerare hade rätt att gripa någon om de 

misstänkte att denne hade samröre med IRA; om misstanken var ”honestly and 

genuinly held.”. Europadomstolen hade att pröva huruvida nämnda beviskrav 

kunde anses uppfylla standarden för skälig misstanke. Domstolen yttrade att 

det för en skälig misstanke krävs att det i målet finns fakta eller uppgifter som 

kan övertyga en objektiv iakttagare om att personen kan ha begått brottet i 

fråga.
34

 Med personen syftar domstolen till att det är en enskild person det rör 

                                                 
29 Olivecrona, s. 187, Elwing, s. 62.

 
30 Se  Ekelöf, Ett problem med avseende på hemlig avlyssning, s. 655 f. Ekelöf för ett resonemang om att 

sannolikheten skulle kunna vara 30%, men reserverar sig samtidigt för att lokutionen kan användas på annat sätt i 

praktiken.
 

31 Bring, Diesen, s. 169. 

32 Lag (1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de 

grundläggande friheterna art. 5:1 c.
 

33 Murray mot Förenade Konungariket, 28.10.1994, 300-A.
 

34 Murray mot Förenade Konungariket, 28.10.1994, 300-A, Bring, Diesen, s. 168f.
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sig om samt att denne troligare än någon annan, vem som helst, kan ha begått 

brottet. 

 

Enligt polisen kan det räcka med att en person på goda grunder namnger en an-

nan person för att sistnämnda ska bli skäligt misstänkt.
35

 Motsatsvis gäller det 

att vid anonyma tips iaktta stor försiktighet och anonyma tips torde generellt 

inte kunna ligga som ensam grund för en skälig misstanke. Vad gäller en per-

sons utpekande av en annan på goda grunder så bör det även i de flesta fall ske 

någon form av kontroll från polisens sida.
36

 

 

2.3 Skälig misstanke avseende narkotikabrott enligt JO 

 

Eftersom det inte går att ställa upp specifika krav för när skälig misstanke upp-

nås i praktiken har JO i många fall prövat polis och åklagares handlande i spe-

cifika fall. JO:s praxis har därför kommit att komplettera lagtext och föreskrif-

ter. 

 

JO har bl.a. uttalat ”För att skälig misstanke mot någon skall anses föreligga 

krävs att det finns konkreta omständigheter som med viss styrka talar för att 

den misstänkte begått gärningen.”
37

 samt framförallt, ”(..) för att en person 

skall anses som skäligen misstänkt för brott krävs att det föreligger konkreta, 

objektivt underbyggda omständigheter som med viss styrka talar för att perso-

nen i fråga har begått den gärning som misstanken avser.”.
38

 Det krävs således 

dels konkreta omständigheter som efter en objektiv bedömning innehar en viss 

styrka, dels krävs att denna styrka avser det brott som misstanken avser. Lokut-

ionen ”med viss styrka” innebär, för att sannolikhetsövervikt ska uppnås, att 

det är troligare att den misstänkte har begått gärningen än  att någon annan har 

gjort det. Dessa kriterier får anses vara allmängiltiga vad gäller att uppnå skälig 

misstanke. Det finns dock vissa omständigheter som trots kravet på helhetsbe-

dömning är specifika för narkotikabrott och då främst eget bruk. JO har i 

många fall yttrat att fysiska tecken på narkotikapåverkan är tillräcklig grund för 

                                                 
35 Bring, Diesen, s. 163.

 
36 Bring, Diesen, s. 163.

 
37 JO 1990/91, s. 63.

 
38 JO 1998/99, s. 107.
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att misstänka någon för att bruka narkotika.
39

 I polisens avrapporteringsmallar 

som de använder i FUP:arna finns det färdigtryckta mallar som kryssas i med 

de attribut man finner på den misstänkte. Där finns även ett förtryckt alternativ 

för huruvida den misstänkte luktade alkohol från andedräkten eller inte, då 

samtliga listade attribut
40

 även går att hänföra till alkoholkonsumtion. 

 

Polismyndigheten har i ett yttrande till JO uppgett följande attribut som sådana 

som talar för att en person har brukat narkotika: koncentrationssvårigheter, 

plock med händerna, blodsprängda ögon, pupillreaktioner på olika ljusinfall 

och nystagmus
41

. Dessa tecken får enligt JO klassas som vedertagna tecken på 

narkotikapåverkan.
42

 Vad som däremot inte är att hänföra till skälig misstanke 

om narkotikabruk är t.ex. att befinna sig på platser med kända missbrukare, att 

narkotika anträffats på platsen, att bära en viss sorts kläder eller att vara på en 

fest på en speciell plats. Det kan dock föranleda polisen att tro att de kommer 

att stöta på narkotikapåverkade personer på den platsen, men dessa anledningar 

kan aldrig själva grunda misstanke mot en enskild person utan en dylik miss-

tanke måste enligt JO grundas på synliga tecken hos den personen.
43

 Här ställer 

alltså JO upp ett obligatorium för att nå upp till ett beviskrav, synliga tecken på 

narkotikapåverkan, något som inte bör låta sig göras med tanke på principen 

om den fria bevisföringen.
44

 

 

JO:s praxis får nog ändå förstås som att det är ett krav att fysiska tecken ska 

observeras för att misstankegraden ska vara uppnådd vad avser bruk. I JO dnr 

387-2008 stoppas ett fordon för trafikkontroll då bilens ägare är en känd Ban-

didosmedlem.
45

 Det är dennes flickvän som kör bilen och hon visar enligt poli-

sens uppfattning ”mindre tydliga tecken på narkotikapåverkan”. Hon verkar 

även nervös samt håller ”en taggig ton” mot polismannen och pojkvännen 

                                                 
39 JO 1992/93 s. 204, JO 1993/94 s. 101, JO 2001/02 s. 76, JO dnr. 4413-2003, JO 2006/07 s. 76, JO 5506-2006, JO 

dnr. 1677-2008, JO dnr. 387-2008, JO 2008/09 s. 156, JO 2009/10 s. 72 samt JO 2618-2009.
 

40
 
Ögon: blodsprängda, blanka, matta, stora respektive små pupiller. Gång: raglande, snedsteg, osäker. Tal: forcerat, 

osammanhängande, sluddrigt.
 

41
 
Upprepade ofrivilliga ögonrörelser.

 
42 JO 2001/02 s. 76.

 
43 JO 2001/02 s. 76.

 
44

 
Kritiken mot JO:s krav på synliga tecken utvecklas under

 
avsnitt 4.4.

 
45 Motorcykelorganisation med kriminella medlemmar.
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uppmanar henne ”att inte erkänna”. Trots detta finner JO att skälig misstanke 

inte uppnåtts utan att hon kan misstänkas för narkotikabruk. 

 

När tydliga synliga tecken väl observerats hos en misstänkt kan det som visats 

grunda skälig misstanke om att denne person är påverkad av narkotika. Men 

det stannar vid misstanke om bruk. Att en känd missbrukare uppvisar tecken på 

att vara påverkad av någonting annat än alkohol kan aldrig i sig självt grunda 

skälig misstanke om annat narkotikabrott än eget bruk.
46

 Samma resonemang 

gör sig givetvis gällande även för personer som inte tidigare är kända av poli-

sen i narkotikasammanhang. Det räcker alltså inte med fysiska tecken för att nå 

skälig misstanke om innehav av narkotika. Det krävs ytterligare konkreta om-

ständigheter som tyder på att den misstänkte även innehar narkotika. Det är 

inte orimligt att tro att en person som påträffas och visar tecken på bruk av nar-

kotika i närtid också har narkotika på sig eller i hemmet. Det är dock en erfa-

renhetssats och inte en konkret objektiv omständighet som tyder på att så är 

fallet vilket gör att det inte är en godtagbar anledning för skälig misstanke. JO 

har anfört i JO 2006/07 s. 76 att enbart misstanke om bruk av narkotika inte är 

tillräckligt för att besluta om husrannsakan i bostaden. Det måste föreligga en 

konkret omständighet som talar för att den misstänkte innehar narkotika och att 

den finns just på den platsen som husrannsakan avser eller att det finns annan 

bevisning om sådant brott. Sådan bevisning kan t.ex. vara tips om att personen 

förvarar narkotika i hemmet.
47

 

 

Det ytterligare underlag som behövs kan dock vara av betydligt svagare karak-

tär och ha ett mycket svagt bevisvärde i sig självt. JO har t.ex. accepterat en 

handrörelse som godtagbar anledning
48

, att någon tar sig mot bältet
49

 och t.o.m. 

att en polisman ”fick en känsla” av att en misstänkt person ville gömma något i 

bilen
50

. 

 

Fysiska tecken är således ett krav för att misstänkas för bruk av narkotika men 

allmänna erfarenhetssatser för hur missbrukare typiskt sett beter sig saknar be-

                                                 
46 JO 1993/94 s. 101.

 
47 JO dnr 4413-2003.

 
48 JO dnr. 4413-2003.

 
49 JO 1998/99 s. 107.

 
50 JO dnr. 5834-2010.
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visvärde helt och hållet. Detta även om en misstänkt har figurerat i narkotikaut-

redningar under 30 års tid.
51

 

 

En person kan vidare aldrig misstänkas för narkotikabrott enbart på den grun-

den att denne är tidigare känd i narkotikasammanhang, att denne umgås med 

kända missbrukare eller påträffas i anslutning till lägenhet eller lokal där kända 

missbrukare brukar uppehålla sig. Dylika omständigheter är att betrakta som en 

naturlig del av en missbrukares levnadssätt.
52

 

 

JO:s praxis kan sammanfattas som att det alltid, i alla lägen måste finnas kon-

kreta omständigheter som objektivt pekar på att den misstänkte har förövat den 

brottsligheten som denne är misstänkt för. Omständigheterna måste vidare vara 

faktabaserade och inte härstamma från lärda erfarenhetssatser. 

 

2.4 Andra åsikter kring skälig misstanke i praktiken 

 

2.4.1 Tvångsmedelskommitténs försök till exemplifiering 

 

Tvångsmedelskommittén har uttalat sig om vad som skulle kunna göra att be-

viskravet skälig misstanke uppfylls i praktiken.
53

 De nämner som exempel att 

vid ett inbrott ses en man lämna platsen när polisen anländer. Om denne man 

vägrar att stanna på polismans tecken eller hans bil visar sig vara falskskyltad 

så är han efter omständigheterna att betrakta som skäligen misstänkt för inbrott. 

Bring och Diesen poängterar här att bedömningen som polismannen gör i detta 

läge är momentan och att efter ett inledande samtal med den misstänkte kan 

misstankegraden sjunka väsentligt om denne ger en trovärdig berättelse.
54

 Som 

exemplifiering använder kommittén även skälig misstanke vid narkotikabrott. 

Enligt deras mening skulle det räcka med att en misstänkt vid upprepade till-

fällen ses uppehålla sig på den delen av Sergels Torg i Stockholm där narko-

tikaförsäljning sker samt att denne kontaktas av kända narkomaner. Bring och 

Diesen ifrågasätter denna slutsats och det på goda grunder. Åsikten som kom-

                                                 
51 JO 1992/93 s. 204.

 
52 JO 1993/94 s. 101.

 
53 Ds Ju 1981:22 Hemlig avlyssning m.m. s. 85.

 
54 Bring,

 
Diesen, s. 161.
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mitén ger uttryck för är inte förenlig med gällande rätt idag. Då det i exemplet 

saknas omständigheter om ett visst specificerat brott, bör misstankegraden inte 

bli högre än kan misstänkas. Att umgås med kända narkomaner borde inte hel-

ler det vara att betrakta som en omständighet som ensam gör att en skälig miss-

tanke kan uppnås.  Polisens egna erfarenhetssatser av t.ex. misstänkta narko-

maners leverne är inte omständigheter som fristående kan ligga till grund för en 

skälig misstanke om narkotikabrott. Har en misstänkt transaktion iakttagits blir 

bedömningen en annan då det är en konkret omständighet som tyder på att nar-

kotikabrott har begåtts.
55

 

 

2.4.2 Något om polisens utbildning avseende skälig misstanke 

om narkotikabrott 

 

Inom ramen för polisutbildningen lärs en metodik ut som är utarbetad av en by-

råchef hos JO. Metodiken är en checklista på fem punkter där minst två ska 

vara uppfyllda för att skälig misstanke om narkotikabrott ska anses föreligga. 

Checklistan bygger på en sammanställning av JO:s praxis på området. De om-

ständigheter som nämns är: 

 

1. ”Personen – ska vara känd inom narkotikasammanhang eller inom annan 

närliggande brottslighet [oklart vad närliggande brottslighet syftar på]. 

 

2. Platsen – personen uppehåller sig i eller utanför en ”kvart” eller på annan 

samlingsplats som är känd för att frekventeras av missbrukare. 

 

3. Påverkan – den misstänkte är påverkad av annat berusningsmedel än alko-

hol. 

 

4. Annat beteende – den misstänkte har ett beteende som indikerar narkoti-

kamissbruk t.ex. stress, gångsätt eller undvikande. 

 

5. Anonyma tips – de facto eller källa. Ska beaktas med försiktighet.”.
56

 

                                                 
55

 
Bring, Diesen, s. 161.

 
56

 
Bring, Diesen, s. 167.
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Det förtjänar att nämnas att originaldokumentet som ligger till grund för poli-

sens utbildning inte har lyckats lokaliseras. Kontakt har tagits med professor 

Christian Diesen samt Thomas Bring, och även Polishögskolan flertalet gånger 

utan framgång. Stor vikt har därför inte lagts vid metodiken men den förtjänar 

att omnämnas.  

 

2.5 Användandet av tvångsmedel i teorin 

 

Straffprocessuella tvångsmedel finns för att de brottsbekämpande myndighet-

erna ska kunna utreda brott samt säkerställa lagföring och annan verkställig-

het.
57

 Genom bestämmelsen i RB 23 kap. 16 § klargörs att tvångsmedel även 

får användas under förundersökningen och det är också under förundersök-

ningen de är mest betydelsefulla och för denna uppsats relevanta. För att över-

huvudtaget få använda ett tvångsmedel krävs det att en förundersökning är in-

ledd. Som visats under avsnitt 2.2 är en förundersökning att anse som inledd 

om ett beslut om tvångsmedel fattats av behörig myndighet. Det finns dock tre 

undantag från regeln om att en förundersökning måste vara inledd. Ett viktigt 

undantag är beslag vid s.k. förenklad utredning. En förenklad utredning innebär 

att vid okomplicerade fall, typiskt sett bötesbrott, kan brottsutredningen ske på 

ett enklare sätt än en formell undersökning. De två andra undantagen rör poli-

sens rätt att enligt RB 23 kap. 8 § 3 st. i omedelbar anslutning till brott medta 

personer till förhör samt brott som begås inför rätten.
58

 

 

2.6 Tvångsmedel och normgivning 

 

2.6.1 Allmänt om tvångsmedel och normgivning 

 

De straffprocessuella tvångsmedel som ofta aktualiseras vid skälig misstanke 

är gripande, kroppsvisitering, kroppsbesiktning, beslag och husrannsakan. 

Tvångsmedelsanvändning regleras i RB 24-28 kap. samt i ett antal författning-

                                                 
57 Lindberg, s. 6.

 
58 Lindberg, s. 7.
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ar utanför RB.
59

 Tvångsmedlen utanför RB tar främst sikte på unga lagförbry-

tare samt smugglingsbrott och är inte av intresse för denna uppsats. 

 

Efter RB:s tillkomst har även Regeringsformen (1974:152) (RF) reviderats och 

i och med detta förändrades systematiken för hur normgivning sker. Europeiska 

konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande 

friheterna (EKMR) har även inkorporerats i svensk rätt och förbud mot att 

meddela lag eller annan föreskrift som strider mot Sveriges åtaganden enligt 

konventionen är grundlagsfäst i RF 2 kap. 19 §. Efter 1995 är EKMR även di-

rekt tillämplig som svensk rätt.
60

 Vidare är Sverige medlem av Europeiska Un-

ionen (EU) vilket innebär att Sverige även lyder under EU:s regelsystem.
61

 Den 

enskildes skydd mot att bli frihetsberövad av staten står att finna dels i RF 2 

kap. 8 § samt i EKMR art. 5. För att ett frihetsberövande ska vara tillåtet och i 

linje med konventionen måste det ha stöd i svensk lag, vilken i sin tur måste ha 

stöd i art. 5:1, viken innehåller en uttömmande lista (sex olika fall) på när fri-

hetsberövanden får förekomma. Den frihetsberövade har även rätt till ett antal 

rättssäkerhetsgarantier; han ska skyndsamt få kännedom om skälen till frihets-

berövandet (5:2), om frihetsberövandet grundas på misstanke om brott ska han 

skyndsamt ställas inför domare och åtalas eller friges inom skälig tid (5:3). Den 

frihetsberövade har även rätt att få lagligheten av sitt frihetsberövade prövat av 

domstol (5:4) samt har slutligen rätt till skadestånd för det fall frihetsberövan-

det har skett i strid med konventionen.
62

  Det finns dock andra typer av in-

skränkningar av friheten som godtas enligt konventionen. Dessa finns listade i 

tilläggsprotokoll 4 art. 2:4 av EKMR och behandlar rörelsefriheten. Inskränk-

ningar i rörelsefriheten är tillåtet om de föreskrivs i lag och är nödvändiga i ett 

demokratiskt samhälle av hänsyn till statens säkerhet eller den allmänna säker-

heten, för att upprätthålla den allmänna ordningen eller förhindra brott eller för 

att skydda hälsa eller moral eller annans fri- och rättigheter.
63

  

 

Skyddet mot frihetsberövande är, på grund av dess ingripande natur, starkare än 

skyddet för rörelsefriheten. Gränsen dem emellan är dock inte alltid lätt att dra. 

                                                 
59 Danelius, s. 5.

 
60 Lindberg, s. 12.

 
61 Bring, Diesen, s. 39 f.

 
62 Danelius, s. 91.

 
63 Danelius, s. 497 ff.
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De flesta polisingripanden är av sin natur inskränkningar i människors rörelse-

frihet. När dessa inskränkningar är betydande talas om frihetsberövanden i 

konventionens mening. Enligt Europadomstolens praxis är skillnaden att hän-

föra snarare till en gradskala än artskilda institut.
64

 Precis som vid uppfyllandet 

av beviskrav så kräver varje situation en enskild bedömning sett till dess unika 

omständigheter. Några av de omständigheter som kan ha betydelse för bedöm-

ningen är enligt Europadomstolen karaktären, varaktigheten och resultatet av 

åtgärden samt sättet på vilket åtgärden verkställs.
65

 Vidare är art. 1 i tilläggs-

protokollet av den 20 mars 1952 till konventionen av intresse då den fastslår att 

varje person har rätt till respekt för sin egendom vilket får betydelse vid an-

vändningen av tvångsmedel som riktar sig mot just egendom.
66

 Art. 8 ger 

skydd för den enskildes privatliv och hem och är aktuell vad gäller husrannsa-

kan.
67

 

 

2.6.2 Särskilt om principerna för användning av straffprocessu-

ella tvångsmedel 

 

Eftersom straffprocessuella tvångsmedel på ett så långtgående sätt ingriper i 

den enskildes integritet men samtidigt är av så stor vikt för polis och åklagare 

har ett antal principer som ska balansera dessa motstående intressen inrättats. 

Vissa av dessa principer är lagfästa medan andra har utvecklats i praxis. Dessa 

principer har som gemensam nämnare att de är sprungna ur RF 2 kap. och ska 

skydda de värden som där anges. Vid all användning av straffprocessuella 

tvångsmedel ska dessa principer iakttas.
68

 Principerna är legalitets-, ändamåls-, 

behovs- och proportionalitetsprincipen. Det är av intresse att kort presentera 

dessa fyra principer för förståelsen av de ytterligare avvägningar som måste 

göras i de enskilda fallen som presenteras nedan under kapitel tre. 

 

 

                                                 
64 Bring, Diesen. s. 267, Se bl.a. Guzzardi mot Italien, 5.11.1980, 39, Aygün mot Sverige DR 72 s. 245 och NJA 1989 

s. 131, Riera Blume m.fl. mot Spanien, 14.10.1999, 1999-VII, Danelius, a.a. s. 92 ff.
 

65 SOU 1993:60 Polisens rättsliga befogenheter – Delbetänkande av Polisrättsutredningen, s. 129.
 

66 Lindberg, s. 13.
 

67
 
Bring, Diesen, s. 413

 
68 RF 1 kap., Prop. 1988/89:124 om vissa tvångsmedelsfrågor, s. 26.
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2.6.2.1 Legalitetsprincipen 

 

Ingen myndighet får utan stöd i lag eller annan författning ingripa i enskilds 

rättssfär. Det följer av regelsystemet i RF 1 och 2 kap. samt artiklarna 5,6 och 8 

i EKMR.
69

 Det fastslås i RF 1 kap. att all offentlig makt ska utövas under la-

garna samt att domstolar, förvaltningsmyndigheter och andra som fullgör för-

valtningsuppgifter ska beakta allas likhet inför lagen. I RF 2 kap. räknas ett an-

tal grundläggande fri- och rättigheter upp samt om och i vilken utsträckning 

dessa får begränsas genom lag. För denna uppsats är de mest relevanta lag-

rummen RF 2 kap. 5-6 §§ samt 2 kap. 8 §. Skyddet i RF 2 kap. 5 § är en abso-

lut rättighet som innebär att varje medborgare är mot det allmänna skyddad 

från tortyr och medicinsk påverkan i syfte att framtvinga eller hindra yttranden. 

RF 2 kap. 6 § innebär en relativ rättighet som skyddar mot påtvingade kropps-

liga ingrepp, kroppsvisitation, husrannsakan och liknande intrång samt mot 

undersökning av brev eller annan förtrolig försändelse och mot hemlig avlyss-

ning eller upptagning av telefonsamtal eller annat förtroligt meddelande. Den 

enskilde är även skyddad mot betydande intrång i dennes personliga integritet 

som sker utan samtycke och som innebär övervakning eller kartläggning av 

personliga förhållanden. Enligt RF 2 kap. 8 §, som också är en relativ rättighet, 

är varje medborgare skyddad mot att bli frihetsberövad och får fritt röra sig 

inom riket och också lämna detta. Att en fri- och rättighet är relativ innebär att 

den kan begränsas genom lag. I RF 2 kap. 21 § föreskrivs att begränsning end-

ast får ske för att tillgodose ändamål som är godtagbara i ett demokratiskt sam-

hälle och får aldrig gå utöver vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålet 

med åtgärden. Inskränkningen får vidare ej heller vara så långtgående att den 

utgör ett hot mot den fria åsiktsbildningen. RB:s regler om straffprocessuella 

tvångsmedel utgör således lagenliga inskränkningar av relativa rättigheter. HD 

har slagit fast att undantag från grundlagsfästa rättigheter ska tillämpas restrik-

tivt
70

 och likaledes är det inte tillåtet med extensiva eller analoga tolkningar 

från lagregler som gäller andra typer av ingrepp.
71

 

 

 

                                                 
69 Lindberg, s. 20.

 
70 NJA 1996 s. 577.

 
71 Ekelöf m.fl. Rättegång III, s. 47.
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2.6.2.2 Ändamålsprincipen 

 

Tvångsmedel får endast användas för de i lag angivna syftena, vilket kan utlä-

sas i RF 2 kap. 21 §.
72

 Som kommer utvecklas nedan under avsnitt 4.1 om hus-

rannsakan finns det här brister hos polis och åklagare. Principen innebär att 

varje gång det beslutas om att använda ett tvångsmedel måste det alltid prövas 

huruvida ändamålet ligger inom tvångsmedlets tillämpningsområde. Om så inte 

är fallet får tvångsmedlet inte användas, oaktat vilka eventuella andra fördelar 

det skulle föranleda. Befogenheten har då överskridits.
73

 Detta gör att ända-

målsprincipen, efter legalitetsprincipen, har en mer framträdande roll än be-

hovs- och proportionalitetsprincipen. Detta då det är först efter bedömningen 

om tvångsmedlet är tillåtet överhuvudtaget som en bedömning kan göras 

huruvida det var behövligt eller proportionerligt. 

 

Ett beslut om tvångsmedel får bara fattas för det specifika ändamålet och brot-

tet som är för handen. Att företa t.ex. en husrannsakan för att samla överskotts-

information om andra brott är inte tillåtet.
74

 Grips exempelvis en snattare på 

bar gärning med varor ur en butik finns det sällan anledning att företa en hus-

rannsakan hemma hos vederbörande för att söka efter ytterligare stöldgods. Det 

måste alltid finnas objektivt iakttagbara anledningar att misstänka att den 

gripne skulle förvara ytterligare stöldgods i hemmet. Likaledes måste vid utfö-

randet av tvångsmedlet ändamålsprincipen efterlevas. Om en husrannsakan ex-

empelvis ska utföras för att eftersöka en person får polisen inte, utan ett nytt 

beslut, använda husrannsakan för att söka efter föremål. 
75

 

 

2.6.2.3 Behovsprincipen 

 

Principen är delvis överlappande med proportionalitetsprincipen och innebär 

att tvångsmedel enbart får användas om det finns ett påtagligt behov av just det 

tvångsmedlet och att det resultat man avser uppnå inte går att frambringa på ett 

annat mindre ingripande sätt. Principen innebär även att så fort syftet med 

                                                 
72 Lindberg, s. 22.

 
73 SOU 1984:54 Tvångsmedel – Anonymitet – Integritet, s. 76 f.

 
74 JO 1990/91 s. 63 ( se särskilt 66 f).

 
75 Lindberg, s. 23.
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tvångsmedlet har uppnåtts, eller det av någon annan anledning inte längre finns 

behov av det, ska tvångsmedlet upphöra. Om det riktas flera tvångsmedel mot 

en enskild ska varje tvångsmedel separat svara mot behovsprincipen. Om en 

enskild exempelvis blir utsatt för hemlig avlyssning av sin mobiltelefon krävs 

det en ny bedömning för om det finns behov av att avlyssna dennes fasta tele-

fon. Vidare strider det mot behovsprincipen att besluta om tvångsmedel mot en 

misstänkt där grund för tvångsmedel föreligger men där tvångsmedlet används 

för att stärka misstankarna om annan brottslighet där misstankegraden inte till-

låter tvångsmedelsanvändning.
76

 Ett känt exempel på detta är när två PKK
77

-

medlemmar, under utredningen av Palmemordet, var inblandade i en skottloss-

ning. Gärningsmannen greps på bar gärning och husrannsakan genomfördes 

hos honom, men även hos målsäganden samt i ett bokcafé. Detta ansågs av JO 

strida mot behovsprincipen samt även mot proportionalitetsprincipen.
78

 På 

samma sätt ska användning av tvångsmedel avslutas så fort syftet med tvångs-

medlet är uppnått; om en misstänkts telefon är avlyssnad men denne blir häktad 

ska avlyssningen genast avslutas.
79

 Behovsprincipen är direkt lagreglerad vad 

gäller vissa typer av polisingripanden.
80

 

 

2.6.2.4 Proportionalitetsprincipen 

 

Denna princip är fokuserad på de negativa skadeverkningar som de olika 

tvångsmedlen kan få för den enskilde. Den skada och olägenhet som tvångs-

medlet orsakar måste stå i rimlig proportion till vad som står att vinna med 

tvångsmedlet. Proportionalitetsprincipen är liksom behovsprincipen lagfäst för 

polisen i PL 8 §. Den är även införd i samtliga tvångsmedelskapitel i RB och 

ska gälla för samtliga i RB angivna tvångsmedel.
81

 Vid perdurerande tvångs-

medel är likaledes proportionalitetsprincipen viktig och ju längre tvångsmedlet 

används desto viktigare är det att ta hänsyn till motstående intressen. Exempel-

vis vid (om)häktning där enbart ett kortare fängelsestraff är att emotse vid en 

                                                 
76 Lindberg, s. 26.

 
77 Kurdiska arbetarpartiet.

 
78 JO 1988/89 s. 47.

 
79 Lindberg, s. 27.

 
80 Polislagen (PL) 8 §.

 
81 Ekelöf m.fl. Rättegång III, s. 48, Prop. 1988/89:124 om vissa tvångsmedelsfrågor s. 26 f.
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eventuellt fällande dom.
82

 Det finns då en risk att häktningen blir oproportion-

erligt i relation till straffet. Vidare är det av yttersta vikt att principen även re-

spekteras vid verkställigheten av tvångsmedel, något som kan bli svårt i det en-

skilda fallet då det ytterst blir upp till den verkställande polisen att göra den 

bedömningen i vad som ofta kan vara en pressad situation. Om en enskild ex-

empelvis skulle vara misstänkt för snatteri och ska hämtas till förhör men låser 

in sig och barrikaderar sitt hem så är det inte proportionerligt att fortsätta verk-

ställigheten av tvångsmedlet.
83

 

 

2.7 Husrannsakan 

 

2.7.1 Inledning 

 

I det undersökta materialet framkommer att det är mycket vanligt att besluta 

om husrannsakan, främst i hemmet, hos de som är misstänkta för narkoti-

kabrott. Det finns därför anledning att redogöra för institutet husrannsakan för 

att sedan kontextualisera regleringen, särskilt vad gäller skälig misstanke, ge-

nom FUP:arna. 

 

2.7.2 Rättslig reglering 

 

Skydd mot husrannsakan finns i såväl RF som i EKMR. Skyddet enligt EKMR 

är av allmän karaktär med inriktning på privatlivet där skydd för hemmet är en 

viktig beståndsdel. Hus, rum och slutet förvaringsställe i RB 28 kap. 1§, som 

behandlar husrannsakan, har getts en vid innebörd och med hus är inte enbart 

att förstå bostadshus utan även ekonomi- och uthusbyggnader, fabriker och 

magasin samt hytter och rum på fartyg och hotell. Husrannsakan i RB:s mening 

syftar inte enbart till eftersökande i persons bostad utan varje av myndighet fö-

retagen undersökning av hus, rum eller slutet förvaringsutrymme, oavsett syftet 

med undersökningen.
84

 Ledning för gränsdragningsproblematiken angående 

vad som är att betrakta som en husrannsakan kan göras från EKMR. Enligt art. 

                                                 
82 Lindberg, s. 29 ff.

 
83 Lindberg, s. 32.

 
84 Prop. 1973:90 med förslag till ny regeringsform och ny riksdagsordning m.m., s. 242ff.
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8 ges skydd för den enskildes privatliv och hem. Bestämmelsen ska inte tolkas 

som ett skydd mot en viss sorts ingripanden utan ska förstås som ett skydd av 

ett visst intresse.
85

  På så sätt får regeln en mer dynamisk och vidsträckt inne-

börd och borde lättare gå att anpassa efter rådande tid. 

 

Det saknar vidare relevans för bedömningen om åtgärden är att betrakta som 

husrannsakan eller inte om hus eller rum är stängda eller låsta. Det som ska 

skyddas är den enskildes hem- och privatliv och för den enskilde spelar det 

knappast roll om dörren var låst eller inte om denne blir föremål för en hus-

rannsakan. Det är utrymmet som sådant som ska skyddas mot insyn av det all-

männa, vilket torde återspegla EKMR:s reglering. Det är alltså intresset i sig 

självt som skyddet ska värna, och inte mot själva åtgärden. En liknande avväg-

ning görs vad gäller kroppsvisitering och genomsökande av någons väska, där 

det saknar betydelse huruvida väskan är stängd eller inte, det är den enskildes 

privata sfär som ska värnas.
86

 Termen husrannsakan förekommer även i annan 

lagstiftning än RB
87

 och enligt viss lagstiftning finns motsvarande rätt att företa 

undersökning men där används andra termer än husrannsakan. Nämnda lag-

stiftning fyller andra syften än husrannsakan enligt RB (bortsett från smugg-

lingslagen vars reglering även syftar till brottsutredning). Det som dock kan 

göra dessa lagar intressanta är att ledning för tolkning av begreppet husrannsa-

kan kan stå att finna inom andra områden än de som RB reglerar.
88

   

 

Institutet husrannsakan kan delas upp i två delar; reell och personell husrann-

sakan. Syftet med en reell husrannsakan är 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 Brottsbalken (1962:700) (BRB) 36 kap. 1 b §. Syftet med en 

personell husrannsakan är däremot att en eftersökt person ska påträffas. Detta 

är för denna uppsats mindre relevant och lämnas därför därhän. 

 

                                                 
85 Bring, Diesen, s. 413.

 
86 Bring, Diesen, s. 414.

 
87 Exempelvis i PL, smugglingslagen samt motsvarande i konkurslagen, utsökningsbalken och upphovsrättslagen.

 
88 Lindberg, s. 562 f.
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Reell husrannsakan får företas för tre olika ändamål som framgår av lagtexten i 

RB 28 kap. 1 §. Det första ändamålet är för att söka efter föremål som kan tas i 

beslag. Det innebär att indirekt styr ändamålen om beslag huruvida husrannsa-

kan ska beslutas eller inte. Beslag får beslutas för att säkra utredning om brott, 

för att säkra framtida förverkande och för att säkra att något som avhänts annan 

genom brott kan återställas.
89

 Det andra syftet är för att söka efter egendom 

som kan tas i förvar, då måste först reglerna om kvarstad vara uppfyllda. Kvar-

stad i brottmål är avsett för att säkra penningprestationer och regleras i RB 26 

kap. Kvarstad av denna typ används sällan i praktiken då flertalet av dem som 

begått brott inte har några tillgångar som kan beläggas med kvarstad samt att 

kvarstad i brottmål inte får användas av utredningsskäl.
90

 Det tredje och absolut 

bredaste syftet med reell husrannsakan är utredningsskäl. Utredningsskäl inne-

bär precis som namnet antyder att husrannsakan får företas exempelvis för att 

söka efter stöldgods eller brottsverktyg, för att undersöka en brottsplats och 

säkra fingeravtryck eller DNA-spår, för att söka efter blodfläckar och övriga 

spår samt även för att kunna utesluta att brottet begåtts på en viss plats.
91

 RB 

28 kap. 1 § har även ett tillägg i första stycket att husrannsakan även får beslu-

tas för att utröna omständigheter som kan ha betydelse för den utredning som 

ska föregå talan om förverkande av utbyte av brottslig verksamhet. 

 

För att få besluta om husrannsakan krävs det först och främst ett brott på vilket 

fängelse kan följa.
92

 För själva brottet som sådant räcker det med den svaga 

misstankegraden anledning att anta att brott har begåtts. Det krävs vidare även 

en skälig misstanke mot någon eller andra kvalificerade omständigheter; näm-

ligen synnerlig anledning att åtgärden leder till bevisning eller till beslag eller 

förvar eller att platsen har en viss anknytning till brottet eller den misstänkte.
93

 

 

Husrannsakan hos annan än den som är skäligt misstänkt får ske om brottet be-

gåtts där, om den misstänkte gripits där, eller om det annars finns synnerlig an-

ledning att anta att husrannsakan kommer leda till att föremål som ska tas i be-

                                                 
89 RB 27 kap 1 §.

 
90 Lindberg, s. 363 f.

 
91 Lindberg, s. 565.

 
92 Prop. 2007/08:68 förverkande av utbyte av brottslig verksamhet, s. 109.

 
93 Lindberg, s. 570.
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slag eller förvar anträffas eller att annan utredning om brottet eller om förut-

sättningar för förverkande finns.
94

 

 

Vad gäller situationen att husrannsakan riktas gentemot en person som är skä-

ligt misstänkt för brott men är inneboende hos någon som inte är misstänkt 

tycks den förhärskande åsikten vara att de utrymmen som den misstänkte oin-

skränkt disponerar täcks in av huvudregeln och således får genomsökas i sin 

helhet. Vad gäller övriga utrymmen krävs dock synnerlig anledning att anta att 

husrannsakan kommer leda till förväntat resultat.
95

 Är den misstänkte däremot 

sammanboende med någon blir bedömningen en annan och samtliga utrymmen 

är att bedöma som fullt ut disponerade av den misstänkte.
96

 Det finns för närva-

rande ingen statistik för hur ofta husrannsakningar genomförs eller i vilket 

syfte.
97

 

 

2.7.3 Särskilt om JO:s bedömning av husrannsakan i hemmet 

 

”Någon ytterligare bevisning kunde inte vinnas genom ett beslut om husrann-

sakan hos A.R., vilket innebär att den omständigheten att en person kan miss-

tänkas vara narkotikapåverkad inte ensamt kan tillåtas utgöra skäl att företa 

husrannsakan i dennes bostad.”.
98

 

 

Citatet ovan är taget från JO 2006/07 s. 76.  Två kända missbrukare anträffades 

när de kom ut ur sin gemensamma bostad. De visade tydliga tecken på att vara 

under påverkan av narkotika varför beslut om kroppsbesiktning togs av polisen. 

Att någon är misstänkt för att vara narkotikapåverkad är något som endast kan 

kontrolleras genom att göra en kroppsbesiktning på personen i fråga. Att göra 

en husrannsakan i detta läge är alltså något som inte kan stärka misstanken om 

själva bruket utan kan endast leda till att nya misstankar om andra brott kan 

uppstå. Det är inte tillåtet att i spekulativt syfte använda dylika tvångsmedel för 

att på så vis kunna utreda annan förmodad brottslighet såtillvida inte skälig 

misstanke om den ytterligare brottsligheten föreligger vid tiden för beslutet om 

                                                 
94 RB 28 kap. 1 § 2 st.

 
95 JO 1985/86 s. 154, Lindberg, s. 571 f.

 
96 SOU 1995:47 Tvångsmedel enligt 27 och 28 kap. RB samt polislagen, s. 247.

 
97

 
Lindberg, s. 561.

 
98 JO 2006/07 s. 76 (s. 78).
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husrannsakan.
99

 Att ändå göra detta strider mot ändamålsprincipen som ovan 

visats vara en styrande faktor vid varje användande av ett tvångsmedel. För att 

en husrannsakan ska vara förenlig med ändamålsprincipen får den endast an-

vändas för de syften som anges i lagen samt vid verkställighet får husrannsakan 

inte ha annat syfte än vad som beslutas i det enskilda fallet. Det är alltså inte 

tillåtet att göra en husrannsakan hemma hos någon för att söka efter bevisning 

för annan brottslighet än den som misstanken avser.
100

 Att i opportunistiskt 

syfte genomsöka exempelvis en missbrukares bostad för att kunna styrka andra 

brott som man tror denna begått baserat på erfarenhetssatser av missbrukares 

leverne är inte tillåtet.
101

 

 

En åtgärd kan vara att betrakta som en husrannsakan enligt RF men inte nå upp 

till kraven i RB. Förundersökningsledaren måste då söka lagstöd för åtgärden i 

någon annan författning, exempelvis PL. Om lagstöd inte finns kan åtgärden 

vara ett brott mot EKMR och RF 2 kap. Eftersom husrannsakan är ett vittgå-

ende tvångsmedel kan rena bötesbrott inte leda till husrannsakan utan det krävs 

anledning att anta att brott har förövats som kan leda till fängelsestraff.
102

 

 

2.8 Polis eller åklagare som förundersökningsledare? 

 

2.8.1 Generella avvägningar kring ansvarsfördelningen 

 

Då skälig misstanke uppnåtts aktualiseras ytterligare befogenheter för polis och 

åklagare. Då dessa befogenheter i många fall innebär inskränkningar i den en-

skildes rättssfär är det viktigt att beslut om dessa befogenheter tas av behörig 

beslutsfattare. En grundläggande princip för ansvarsfördelningen mellan polis 

och åklagare är att ju mer ingripande ett tvångsmedel är, desto större krav ställs 

på beslutsfattarens kompetens.
103

 

 

                                                 
99 Fitger, m.fl., 28:5.

 
100 NJA II 1933 s. 113, JO 1988/89 s. 47.

 
101 JO 2006/07 s. 76, Lindberg, s. 566.

 
102 Prop. 2007/08:68 förverkande av utbyte av brottslig verksamhet, s. 109.

 
103 Lindberg, s. 67, JO 1993/94 s. 101.
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Som RB 23 kap. 3 § visar ska förundersökningen ledas av en åklagare så fort 

någon är skäligt misstänkt, såtillvida saken inte är av enkel beskaffenhet. Med 

lokutionen enkel beskaffenhet avses inte om brottet som sådant är svårutrett el-

ler inte, utan hänför sig till en indelning av brotten efter straffsats.
104

 Likaledes 

ska åklagaren leda förundersökningen om det är påkallat av särskilda skäl.
105

 

 

Råd till polis och åklagare om hur ansvarsfördelningen ska se ut dem emellan 

står att finna i Rikspolisstyrelsens författningssamling (2009:11) (RPSFS) samt 

likalydande i Åklagarmyndighetens författningssamling (2009:2) (ÅFS) där det 

också anges vilka brott som är av enkel beskaffenhet och således när polis re-

spektive åklagare ska leda förundersökningen. 

 

2.8.2 Polis eller åklagare som förundersökningsledare vid nar-

kotikabrott? 

 

När det kommer till narkotikabrottslighet ska åklagaren ta över så fort en skäli-

gen misstänkt finns och brottet överstiger ringa narkotikabrott,
106

 d.v.s. i prak-

tiken så fort misstanken avser annat än personligt bruk eller innehav av ringa 

mängd narkotika. Ringa narkotikabrott är enbart beteckningen för de allra lind-

rigaste narkotikabrotten och det krävs inte något större innehav för att brottet 

ska vara att klassificera som normalgradsbrott
107

 varpå förundersökningsled-

ningen ska lämnas över till åklagare för beslutsfattande.  Det finns anledning 

att återkomma till detta då min uppfattning är att i det materialet som har bear-

betats så brister ofta polisen i detta avseende och går över sin befogenhet när de 

beslutar om främst husrannsakan hos misstänka. Är det inte fråga om att åkla-

garen ska leda förundersökningen är det den polisiära förundersökningsledaren 

som ska besluta om husrannsakan.
108

 Det bör påpekas att polisman även har 

befogenhet att besluta om husrannsakan, det krävs dock att det är fara i dröjs-

mål.
109

  Bedömningen om det är fara i dröjsmål ter sig i det undersökta materi-

                                                 
104 Bring, Diesen, s. 223.

 
105 Exempelvis om brottet innebär våld mot närstående, brott med rasistiska förtecken eller sexuell handling mot 

person under 18 år.
 

106 RPSFS 2009:11, JO 2006/07 s. 76.
 

107 JO dnr. 4413-2003.
 

108 RB 28 kap. 4 §.
 

109 RB 28 kap. 5 §.
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alet göras närmast summariskt. Det kommer även utvecklas och problematise-

ras varför husrannsakan ofta ter sig utföras vanemässigt i hemmen hos miss-

tänkte narkotikabrottslingar. Husrannsakningarna är sprungna ur uppfattningen 

om att det föreligger skälig misstanke om narkotikabrott och att ytterligare be-

vis kan vinnas genom husrannsakan. Som visats är det oftast åklagaren som har 

att göra bedömningen om husrannsakan ska genomföras för att söka efter nar-

kotika, om inte fara i dröjsmål föreligger. Det blir därför åklagaren som kom-

mer att göra bedömningen av huruvida skälig misstanke föreligger i det kon-

kreta fallet. 
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3 Studie av förundersökningsprotokoll  
 

3.1 Inledning 

 

Nedan kommer redogöras för ett representativt antal av de FUP:ar som har stu-

derats för att se hur bedömningen av skälig misstanke ser ut i praktiken. 

Materialet kommer att presenteras objektivt såsom det har angetts i originaldo-

kumenten. Kapitlet är indelat efter omständigheterna tidigare känd i narkotika-

sammanhang (3.2), synliga tecken på narkotikapåverkan (3.3) samt övriga om-

ständigheter som grundat skälig misstanke (3.4). 

 

3.2 Tidigare känd i narkotikasammanhang 

 

I tio FUP:ar (~ 20procent) ur det undersökta materialet var en del av bedöm-

ningen om skälig misstanke förelåg att den misstänkte var tidigare känd i nar-

kotikasammanhang. Nedan kommer de FUP:arna presenteras för att belysa vil-

ken vikt som ges till faktum kring den misstänktes narkotikahistorik i praktiken. 

 

0201-K42415-12, GLG observerar MT som tidigare är välkänd i narkotika-

sammanhang. Polisen uppger att MT svarar tveksamt på frågan om huruvida 

hon har brukat narkotika eller har narkotika på sig. Hon uppvisar tydliga tecken 

på narkotikapåverkan genom stora pupiller, muntorrhet samt käkspänningar. 

MT uppger nu att hon intagit amfetamin i närtid varpå beslut om kroppsvisitat-

ion tas för att styrka det ringa narkotikabrottet. Ingen narkotika anträffas på MT. 

På fråga om hon förvarar narkotika hemma svarar hon att hon inte tror det men 

att det antagligen finns kanyler. En polisinspektör beslutar då om husrannsakan 

hemma hos MT. 

 

0201-K113493-12, MT anträffas av GLG som initierar samtal med honom då 

han är tidigare känd i narkotikasammanhang. Tydliga fysiska tecken på narko-

tikapåverkan i form av glansiga rödsprängda ögon, blek hy, stora pupiller samt 

segt tal observeras. MT har vidare ingen alkohollukt från andedräkten och skä-

lig misstanke om narkotikabruk uppstår. MT erkänner även bruk av narkotika i 

närtid. Enligt polisen uppträder MT mycket besvärat och vill gå från platsen. I 
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ett led för att styrka ringa narkotikabrott beslutar polisen om kroppsvisitation 

av MT varpå en större fryspåse innehållandes över 100 gram marijuana anträf-

fas. På denna grund beslutar en polisaspirant om husrannsakan hemma hos MT. 

Där anträffas portionsförpackad narkotika. 

 

0201-K109134-12, GLG ser två personer i en bil och beslutar att kontrollera 

dem. Under samtalets gång kommer MT att misstänkas för narkotikabrott ge-

nom eget bruk. Ingenting nämns i FUP:en om varför polisen kommer att miss-

tänka MT. Tillförordnad inspektör beslutar om kroppsvisitation samt kroppsbe-

siktning av MT. MT vill lämna urinprov hemma då han bor i anslutning till 

platsen där han blev kontrollerad. När MT och polisen kommer hem till MT är 

hans sambo på toaletten och MT säger ”NN – det är polisen” varpå sambon lå-

ser dörren till toaletten. När MT lämnat urinprov tillfrågas han om det finns 

narkotika i lägenheten varpå han säger åt sin sambo att plocka fram ”den lilla 

påsen”. Påsen innehåller en liten mängd amfetamin. MT medger vidare att han 

har 50 gram amfetamin i sin bil samt 100 gram i sitt källarförråd. Något amfe-

tamin anträffas inte i bilen men i källaren anträffas närmare ett kilo amfetamin. 

 

0201-K170358-12, GLG arbetade civilt och observerade MT. Han hade tidigare 

blivit kontrollerad och då tuggade han sönder och svalde bollar med heroin. 

Den ena polisen tar nu genast tag om käken på MT och säger åt denne att 

öppna munnen och lyfta på tungan. Hon har då inte identifierat sig som polis. 

En andra polis tar tag om huvudet på MT som då börjar göra sväljrörelser och 

ett visst tumult uppstår. En tredje polis tar tag om strupen på MT och en fjärde 

polis tar tag om MT:s näsa och böjer dennes huvud bakåt. Polisen som håller i 

käken på MT knäar honom i magen och MT läggs ned på marken, fortfarande 

med två poliser som har grepp om hans strupe och käke. 

 

Polisen hade ingen annan indikation på att MT skulle inneha droger än att de 

anträffat honom med narkotika tidigare. Syftet med polisens handlande i detta 

fall verkar ha varit att kontrollera och undersöka MT:s munhåla för att efter-

söka droger och förhindra att han skulle svälja dessa. 

 

0201-K173977-12, det ter sig som att även i förevarande FUP är den avgörande 

omständigheten som gjorde att MT blev föremål för misstanke att han var tidi-



34 

 

gare välkänd av polisen. GLG observerade MT som passagerare på en vespa 

men tappade den ur sikte. Poliserna observerade en kort stund senare MT och 

bestämde sig för att kontrollera honom. Ingenting i FUP:en tyder på att polis-

männen observerade tydliga tecken på narkotikapåverkan hos MT. I samtal 

med MT uppstod misstanke om narkotikabrott genom innehav då han svarade 

mycket tvekande på om han hade någon narkotika på sig. Han uppträdde vidare 

nervöst och tog sig mot fickorna vid ett flertal tillfällen trots att han bads hålla 

dem synliga. Beslut om kroppsvistering togs och över 100 gram amfetamin an-

träffades. Tillförordnad inspektör beslutade i detta skede om husrannsakan i 

MT:s hem. 

 

0201-K116389-12, GLG observerar en man med ”typsikt[sic.] missbrukarutse-

ende” (resulterar i ärende 0201-K116349-12) som ser sig noga omkring innan 

han går in på MT:s adress. MT är tidigare dömd för flertalet grova narkoti-

kabrott. Personen som besöker MT kommer ut en kort stund senare och är 

mycket vaksam. Han blir då kontrollerad av polismän och uppger att han har 

varit hos en person som inte bor i huset men vars namn är snarlikt MT:s. Han 

uppger vidare att han har varit där betydligt längre tid än vad polismännen ob-

serverat. Han blir då kroppsvisiterad och misstänkt heroin anträffas på honom. 

Polisen uppger vidare att det korta besöket är typiskt i överlåtelsesammanhang. 

Misstanke om narkotikabrott genom överlåtelse uppstår i detta läge mot MT 

varför en tillförordnad inspektör beslutar om husrannsakan. Personen som be-

söker MT blir också föremål för utredning och misstanke om narkotikabrott. 

Polisen uppger i den FUP:en, 0201-K116349-12, att MT observeras besöka en i 

narkotikasammanhang känd adress samt lämna den kort därefter. 

 

0201-K92121-12, även här kontrolleras en person efter att ha lämnat en lägen-

het vars innehavare är tidigare välkänd i narkotikasammanhang. Även där bes-

lutas det om husrannsakan hos MT på den grunden att en person lämnat lägen-

heten och burit på droger. Personen som kontrolleras utanför lägenheten uppger 

även att denne varit hos en person som inte bor i huset med liknande namn som 

MT. 

Liknande förfarande observerades i 0201-K94683-12. GLG ville där kontrol-

lera två personer, dessa försvann dock in i en port och in i MT:s lägenhet innan 

kontakt hann initieras. Efter cirka fem minuter kommer den ena personen ut 
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och kontrolleras kort därefter av GLG. Kontrollen resulterar i misstanke om 

narkotikabrott genom innehav. Denne person ljuger vidare om vart och hos 

vem han varit innan han blev gripen. Detta resulterar i att en polisinspektör be-

slutar om husrannsakan hos MT då GLG misstänker att MT sålt narkotika till 

den gripne personen. Såvitt framgår av FUP:en så är MT inte tidigare känd i 

narkotikasammanhang. Domen
110

 mot MT berör inte heller om MT är tidigare 

straffad för liknande brottslighet. I förhör med MT uppger hon att hon brukat 

amfetamin i 20 år, men huruvida hon är tidigare känd i narkotikasammanhang 

stannar vid spekulationer. I detta fall har den person som lämnat lägenheten, 

precis som i ovan redogjorda FUP:ar, ljugit om vart denne har varit. Han har 

vidare, på samma sätt som omständigheterna i 0201-K116389-12 och 0201-

K116349-12, endast varit där en kort tidsperiod. 

 

Att en person anträffas med narkotika utanför en lägenhet vars innehavare är 

tidigare känd i narkotikasammanhang och ljuger om besöket resulterar alltså i 

det undersökta materialet i husrannsakan mot lägenhetsinnehavaren. 

 

3.3 Synliga tecken på narkotikapåverkan 

 

Synliga tecken på narkotikapåverkan var en del av bedömningen av om den 

misstänkte begått narkotikabrott i 38 (~ 75 procent) av de 51 undersökta 

FUP:arna. Det är dock i de flesta fallen samma fysiska attribut som anges i de 

flesta fallen. Samma attribut som också finns förtryckta i polisens avrapporte-

ringsmaterial som nämns under avsnitt 2.3 och som likaledes är accepterade 

tecken på narkotikapåverkan. Viss variation förekommer dock vilket FUP:arna 

nedan visar. De kommer i detta avsnitt redogöras för de faktiska omständighet-

erna i FUP:arna och exemplifieras hur bedömningen av om fysiska tecken på 

narkotikapåverkan föreligger går till i praktiken. 

 

0201-K170208-12, MT och en vän blir stoppade av GLG som bestämmer sig 

för att prata med de två. MT uppvisar tydliga tecken på att vara påverkad av 

narkotika genom blanka ögon, röda ögonvitor samt muntorrhet. Med andra ord 

en godkänd anledning att misstänka att MT är narkotikapåverkad. Polisen upp-

                                                 
110 Södertörns tingsrätts dom 2012-09-24 i mål B 8413-12.
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ger även att MT är nervös vid frågor kring narkotika varför misstanke om inne-

hav uppstår. 

 

0201-K157751-12, GLG observerar MT som visar tydliga tecken på att vara 

påverkad av narkotika genom stora pupiller, muntorrhet, spelande fingrar, samt 

ofrivilliga käkrörelser. Polisen uppger även att MT har alkohollukt från ande-

dräkten.  När patrullen samtalar med MT blir han påtagligt nervös och försöker 

ett flertal gånger stoppa ner sina händer i byxfickorna. Kroppsvisitation ge-

nomförs då och misstänkt cannabis anträffas. 

 

0201-K120417-12, en polispatrull observerar MT och en vän gående på en väg. 

De stoppas och samtal inleds. Ena polisen identifierar sig som polis och tar MT 

åt sidan. MT uppvisar då tydliga tecken på narkotikapåverkan genom blek hy, 

hängiga ögonlock, blanka och rödsprängda ögon. Han uppger även att han bru-

kat narkotika under kvällen. På fråga om innehav svarar MT att han har ma-

rijuana i fickan på sin tröja varpå kroppsvisitation genomförs. 

 

0201-K148564-12, GLG observerar en bil där ägaren till fordonet saknar kör-

kort. Samtal inleds därför med föraren, MT. Under samtalet uppkommer miss-

tanke om drograttfylleri och narkotikabrott genom bruk, då MT uppvisade 

tecken på påverkan genom glansiga blodsprängda ögon och muntorrhet, hori-

sontell nystagmus och oförmåga att korsa ögonen. Alkohollukt observeras inte 

från MT:s andedräkt. Under vidare samtal blev MT mycket nervös och svarade 

undvikande på frågor om narkotikainnehav varpå kroppsvisitation och hus-

rannsakan i bilen företogs. På sig hade MT bl.a. 8500 i 500-kr sedlar. I fordonet 

anträffas två mobiltelefoner och en nyckelknippa. På frågor om innehav i lä-

genheten blir MT än mer nervös. Med bakgrund om ovan tas beslut om hus-

rannsakan i den lägenhet dit MT hade nycklar. 

 

0201-K37514-12, GLG arbetade civilt i tunnelbanan och kontrollerade en per-

son utanför spärrarna. En polis observerade då MT som var på väg ut genom 

spärrarna. När MT såg polisen kontrollera den andra personen vände han sig 

om och gick ner på perrongen. MT blev då stoppad av polisen och de inleder 

ett samtal med honom. MT uppvisar tecken på cannabispåverkan genom blanka, 

blodsprängda ögonvitor och blek hy. Vid frågor om narkotikabruk svarar MT 
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att han slutat. Vid frågor om innehav svarar han undvikande och klagade på po-

listrakasserier. Då frågan om innehav upprepades flera gånger så stod MT tyst, 

enligt polisen ”som att han inte kunde ljuga”. Vid visitation anträffas portions-

förpackad narkotika och kontanter. Vid samtal med MT framkommer att de 

kontanter som anträffats var vederlag för såld narkotika och det framkom vi-

dare att det fanns mer portionsförpackad narkotika hemma hos MT. 

 

3.4 Övriga omständigheter som grundat skälig misstanke 

 

I FUP 0201-K107259-12 stämmer polisen möte med en person som de miss-

tänker säljer heroin. GLG har fått information om att en oidentifierad man med 

afrikanskt ursprung som nyttjar ett visst telefonnummer hanterar heroin och bor 

någonstans i Skarpnäck. Civil spaning bedrivs därför i Skarpnäck och en pol-

isman ringer upp numret som går till MT. Polismannen uppger att han börjar 

känna sig sjuk och behöver hjälp. Meningen är missbrukarslang och betyder i 

klartext att han har abstinens och vill köpa droger av MT. När MT kommer till 

det planerade mötet uppkommer skälig misstanke om att han bär narkotika på 

sig. Ingen ytterligare information tillkom för polisens bedömning. När polis-

männen uppger att de är poliser blir mannen påtagligt nervös och hostar till 

samt håller munnen tillsynes tvångsmässigt stängd. Typiskt beteende för he-

roinförsäljare är att förvara heroinet i munnen för att kunna svälja det om de 

blir konfronterade av polisen.
111

 Vid kroppsvisitation av mannen anträffas fyra 

bollar med heroin. Husrannsakan hemma hos mannen beslutades av en polisin-

spektör, vad det ter sig för att kunna styrka narkotikabrott genom förvärv i 

överlåtelsesyfte, vilket även var det MT dömdes för.
112

 

 

I drygt 50 procent (26 stycken) av FUP:arna erkänner den misstänkte att denne 

brukat narkotika eller innehar små mängder på sig. Detta sker i många fall efter 

att polis initierat kontakt och börjat fråga ut den misstänkte. Polisen har i 

många fall misstänkt att personen varit påverkad av narkotika och frågat denne 

om så är fallet, och ofta svarar alltså den misstänkte sanningsenligt. 

 

                                                 
111 JO 1998/99 s. 107.

 
112 Södertörns tingsrätts dom 2013-01-02 i mål B 5354-12.
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Polisen har också i flera fall
113

 anträffat den misstänkte när denne brukar nar-

kotika varpå denne har blivit tagen på bar gärning. Så skedde i 0201-K25558-

12 där polisen kände kraftig cannabisdoft och även hörde hur MT förklarade 

för en person att det var cannabis han rökte. Likaledes i FUP 0201-K13653-12 

anträffades de båda misstänkta när de rökte cannabis. I det fallet uppvisade 

dem även tydliga tecken på narkotikabruk. I 0201-K53855-12 anträffas MT ef-

ter att polisen sett honom ta ett bloss på en cigarett och sedan räcka över den 

till en vän. Polisen känner en kraftig doft av cannabis. MT uppvisar tydliga 

tecken på narkotikapåverkan men är även väldigt påverkad av alkohol varför 

bedömningen av symptomen blir svårare. Det är därför antagligt att cannabis-

doften var en avgörande omständighet som resulterade i att MT blev kontrolle-

rad. 

                                                 
113 0201-K163402-12, 0201-K13653-12, 0201-K25558-12, 0201-K53855-12
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4 Analys av teori och praktik 

 

4.1 Beslut om husrannsakan i praktiken 

 

4.1.1 Allmän analys av beslut om husrannsakan 

 

Som föregående delar visat så är det inte tillåtet att göra husrannsakan enbart 

på den grunden att någon är påverkad av narkotika. Att ett eget bruk av narko-

tika skulle stipulera att ytterligare narkotika finns hemma hos den misstänkte är 

enbart en erfarenhetssats från polis och åklagare. Jag anser det vara rimligt att 

en person som visar tydliga tecken på att vara narkotikapåverkad blir utsatt för 

kroppsvisitation samt även kroppsbesiktning. Dessa åtgärder utförs nämligen 

för att kunna styrka misstanken om det egna narkotikabruket. Att lämna urin- 

eller blodprov borde närmast vara att se som en förutsättning för att överhuvud-

taget kunna lagföras för eget narkotikabruk. Ett naturligt led är då att först 

kroppsvisitera den misstänkte eftersom det är ett mindre ingripande tvångsme-

del än kroppsbesiktning. Kroppsvisitation är dock inget tvångsmedel som stär-

ker polisens misstanke om bruk av narkotika utan ter sig syfta till att uppdaga 

innehav av narkotika. Är det ett rimligt antagande att om en enskild misstänks 

vara påverkad av narkotika att denne också skulle bära narkotika på sig? Fram-

förallt är det även här, precis som vid husrannsakan, av vikt vilken objektivt 

godtagbar omständighet som gör att skälig misstanke uppstår. Enligt JO:s 

praxis är det inte tillräckliga skäl för skälig misstanke om bruk av narkotika att 

den misstänkte verkar nervös, är tidigare känd i narkotikasammanhang eller 

umgås med missbrukare. Om dessa omständigheter inte räcker för misstanke 

om bruk kan det diskuteras om de bör kunna ligga till grund för misstanke om 

innehav. Sett till omständigheterna självständigt så skulle de med stor sanno-

likhet inte heller göra det, utan det är som hjälpfaktum sett i skenet av övriga 

konkreta, objektivt iakttagbara omständigheter som de får ses och förstås. 

 

Med det sagt ter det sig ändå som att för stor vikt ibland läggs vid dessa vaga 

hjälpfaktum; t.ex. kan en handrörelse vara ett sådant hjälpfaktum som gör att 
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polisen beslutar om husrannsakan.
114

 Det är dock förståeligt och nödvändigt att 

hjälpfakta kan vara av det mest skilda slag då varje fall i något avseende är 

unikt. Andra mer objektiva bevis för att ytterligare narkotika är förvarat någon-

stans av den misstänkte skulle enligt min mening kunna vara t.ex. förpack-

ningsmaterial (redlinepåsar, amsterdamkuvert, fingrar till engångshandskar
115

) 

eller typiska redskap avsedda för drogförsäljning (vågar, kundlistor m.m.). 

Gemensamt för dessa bevismedel är att även de, precis som exemplen ovan, 

saknar självständig tyngd att leda till en skälig misstanke om att narkotika 

skulle förvaras i hemmet, eller för bruk av narkotika heller för den delen. Är 

den misstänkte personen på väg till sin lägenhet när denne påträffas och är den 

misstänkte narkotikapåverkad samt innehar drogattiraljer av ovan uppräknat 

slag skulle det möjligen kunna leda till att husrannsakan genomförs hemma hos 

den misstänkte. JO 2006/07 s. 76 visar att liknande omständigheter inte anses 

räcka för att genomföra en husrannsakan hemma hos någon när denne är på 

väg från lägenheten. I det fallet kontrollerades två kända missbrukare som 

kommit ut ur sin lägenhet och var uppenbart påverkade av narkotika. På den 

ene anträffades bl.a. redlinepåsar samt en burk och en sked. Polismannen som 

beslutade om husrannsakan uppgav att de genomförde husrannsakan för att de 

trodde att de misstänkta var på väg till en annan plats för att dela upp ett narko-

tikaparti. Det blir då orimligt att företa en husrannsakan hemma hos dem. Pol-

ismannen misstänkte inte att det skulle finnas narkotika i hemmet. De var dess-

utom bara misstänka för narkotikabrott genom eget bruk och som påtalats kan 

ingen ytterligare bevisning för det brottet vinnas genom en husrannsakan när 

kroppsbesiktning redan är genomförd. 

 

En omständighet som har framkommit flertalet FUP:ar
116

 är att polisen uppger 

att de misstänkta är osäkra eller tveksamma på frågor om de har narkotika på 

sig eller i hemmet. Det låter underligt att de misstänkta inte skulle förneka att 

de har narkotika på sig eller i hemmet då de har allt att vinna på detta och inget 

att förlora. Visserligen erkänner många bruk
117

, och somliga även innehav men 

att inte erkänna och inte heller neka, utan svara osäkert ter sig underligt. Det 

                                                 
114 JO dnr. 4413-2003

 
115 Vanliga sätt att paketera narkotika för försäljning. Redlinepåsar är små zip-lock påsar. Amsterdamkuvert är små 

egenvikta kuvert av papper.
 

116 Se FUP  0201-K145986-12, 0201-K42415-12, 0201-K173977-12,  0201-K88051-12, 0201-K172649-12.
 

117
 
26 misstänkta erkänner bruk i 25 FUP:ar.
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kan vara så att de manifesterar vad polisen uppfattar som tveksamhet på grund 

av att de är nervösa över situationen. Polisen uppger i en stor andel FUP:ar att 

de misstänkta ofta är påtagligt nervösa. Nervositet kan som påvisats inte en-

samt grunda skäl för bruk av narkotika men kan fungera som hjälpfakta vid en 

samlad bedömning av situationen och omständigheterna. 

 

Är således den misstänkte enbart misstänkt för bruk av narkotika kan polisen, 

enligt kompetensfördelningen mellan polis och åklagare, besluta om husrann-

sakan hos den misstänkte. Det är i detta läge den polisiära förundersökningsle-

daren som ska ta detta beslut, om inte fara i dröjsmål föreligger.
118

 Paradoxen i 

detta är att generellt sett kan en husrannsakan inte ge något ytterligare bevis-

medel för bruk av narkotika som en kroppsbesiktning inte kan ge och polisen 

borde alltså således inte besluta om dylika rannsakningar. Enbart om det före-

ligger fara i dröjsmål, t.ex. att det finns risk att bevisning går förlorad får en 

polisman själv besluta om husrannsakan. Fara i dröjsmål har inte förklarats i 

förarbetena men brukar beskrivas som att ”det ska vara nödvändigt att genom-

föra åtgärden omedelbart för att inte syftet med den ska gå förfelat”.
119

 

 

Om polismannen har tid och faktisk möjlighet att kontakta behörig beslutsfat-

tare är det inte fara i dröjsmål och i och med användandet av mobiltelefoner 

och telekomradio borde det i de flesta fallen inte behöva beslutas om husrann-

sakan i någons hem p.g.a. fara i dröjsmål. Återigen så krävs det här även fak-

tiska omständigheter för att en polisman ska få besluta om husrannsakan. En 

subjektiv känsla av att det känns brådskande kan inte godtas.
120

 

 

Sammanfattningsvis kan alltså sägas att husrannsakan baserat på enbart miss-

tanke om bruk av narkotika inte ska ske då ingen ytterligare bevisning för att 

styrka det brottet i normalfallet kan ges. Om det ändå ska göras är det av för-

undersökningsledaren, som på denna nivå oftast är polis. Föreligger misstanke 

om narkotikabrott av normalgraden är det istället åklagare som ska vara förun-

dersökningsledare och denne som ska besluta om husrannsakan. Undantaget 

om det är ett brådskande fall, det ska då styrkas med objektivt godtagbara om-

                                                 
118 Lindberg, s. 588.

 
119 Lindberg,  s. 589 med hänvisningar.

 
120 Lindberg, s. 589.
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ständigheter av den polisman som fattar beslutet om husrannsakan. Det är till-

synes relativt snäva ramar som är uppsatta för polisen att besluta om husrann-

sakan i nämnda ärenden och så bör det även vara sett till den integritetskränk-

ningen som genomsökandet av en enskilds hem innebär. I det undersökta 

materialet så beslutades det om totalt 44 husrannsakningar i 36 ärenden. I den 

absoluta merparten av husrannsakningarna angavs både att husrannsakan beslu-

tades för att säkra beslag samt för att utreda brott. Endast i ett ärende
121

 beslu-

tades det om personell husrannsakan. Av de 44 utförda husrannsakningarna är 

det endast två stycken som beslutats av åklagare. 

 

4.1.2 Analys av beslut om husrannsakan genom exemplifiering 

av och diskussion om förundersökningsprotokoll 

 

Analysen kommer nedan exemplifieras genom det undersökta materialet och 

FUP:arna kommer tjäna som illustration för avvägningarna som gjorts i de en-

skilda fallen. Ytterligare beskrivningar av de faktiska omständigheterna i samt-

liga nedanstående fall står att finna under kapitel tre. 

 

Inledningsvis ska 0201-K107259-12 beröras, avseende en misstänkt narkotika-

försäljare i Skarpnäck. Redan tillvägagångssättet för hur de griper MT förtjänar 

en kommentar. Polisen har fått tips om att en person säljer heroin varpå de 

ringer upp MT och säger, delvis förtäckt, att det vill köpa droger av honom. 

Gränsen mellan bevis- och brottsprovokation är flytande och inte klart fastsla-

gen i svensk rätt men nämnda förfarande är i vart fall diskutabelt.
122

 Mannen 

kommer till mötet och blir sedermera kroppsvisiterad och heroin anträffas. 

 

Att MT kom till ett möte efter att ha blivit uppringd och fått frågan om han kan 

sälja droger borde uppfylla kravet på en objektivt godtagbar omständighet för 

att mannen innehade narkotika. Mängden som anträffas är inte att bedöma som 

ringa, vad gäller heroin krävs det endast en helt obetydlig mängd
123

, varpå det i 

detta läge ska lämnas över till åklagare att leda förundersökningen och besluta 

                                                 
121  0201-K94723-12.

 
122 Se Bring, Diesen, s. 289 ff med där gjorda hänvisningar.

 
123 NJA 1997 s. 193.
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om eventuell husrannsakan. Så skedde inte utan det var en polisinspektör som 

beslutade om husrannsakan hos mannen. 

 

Ytterligare bevis för förvärv i överlåtelsesyfte skulle kunna uppnås genom hus-

rannsakan hos MT, exempelvis genom portionsförpackad narkotika, kundlistor, 

förpackningsmaterial, stora mängder kontanter m.m. Beslutet som sådant om 

husrannsakan är alltså inte att kritisera. Däremot borde det inte ha fattats av en 

polisinspektör utan av en åklagare. 

 

0201-K42415-12, i detta fall var MT misstänkt för att ha brukat amfetamin, 

vilket MT även erkände. MT blir kroppsvisiterad och inga droger anträffas. I 

det skedet, när den enda misstanken mot MT är bruk av narkotika är det polisen 

som ska vara förundersökningsledare.
124

 När det dock beslutas om husrannsa-

kan så görs detta enligt FUP:en i förhoppningen att hitta amfetamin. Vad gäller 

amfetamin krävs förhållandevis små mängder för att brottet ska vara av nor-

malgraden.
125

 Det finns därför anledning för polisen att överlämna ledningen 

av förundersökningen till åklagare. Det finns vidare anledning att ifrågasätta 

om en amfetaminpåverkad misstänkts utsaga om att denne tror att det inte finns 

narkotika i lägenheten är en godtagbar anledning för polisen att besluta om en 

husrannsakan i dennes hem. Detta särskilt sett i ljuset av att kroppsvisitationen 

av MT visade att denne inte hade några droger på sig. Så vitt framgår av 

FUP:en är det den enda omständigheten som ligger till grund för husrannsakan 

i MT:s hem. Att vara påverkad av narkotika och att vara tidigare välkänd i nar-

kotikasammanhang är som tidigare visats inte godtagbara grunder för att miss-

tänka att ytterligare narkotika förvaras i hemmet.
126

 Det ter sig som att den 

springande punkten i denna FUP var MT:s vaga uttalanden om att denne inte 

hade narkotika i hemmet. 

 

0201-K113493-12, GLG anträffar MT och initierar samtal med honom då han 

är tidigare känd i narkotikasammanhang. Tydliga tecken på narkotikapåverkan 

observeras och MT erkänner även bruk av narkotika i närtid. För att styrka 

ringa narkotikabrott blir MT kroppsvisiterad. Polisen finner över 100 gram 

                                                 
124 RB 23 kap. 3 §,  RPSFS, ÅFS.

 
125 NJA 1997 s. 522, se även Högsta domstolens dom 2012-09-20 i mål B 1607-11 p. 6.

 
126 JO 1993/94 s. 101.
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cannabis på MT. När polisen anträffar den stora mängden cannabis på MT har 

brottet, på grund av mängden narkotika, övergått från ringa narkotikabrott i 

form av bruk till brott av normalgraden.
127

 Ledandet av förundersökningen ska 

då överlämnas till åklagare. Det sker dock inte heller i detta fall. Det framgår 

vidare ingenting i FUP:en om varför polisen misstänker att MT förvarar ytterli-

gare narkotika i hemmet bortsett ifrån att han uppträder besvärat och vill gå 

från platsen. Detta agerande uppvisar han dock innan kroppsvisitationen sker 

och hans stora parti narkotika avslöjas. MT är även med en vän, MT2, som 

även han visar tydliga tecken på narkotikapåverkan samt saknar alkohollukt 

från andedräkten. MT2 erkänner att han har narkotika på sig. När polisen frågar 

om han har ytterligare narkotika hemma blir han påtagligt nervös och uttrycker 

stor oro över att patrullen ska utföra husrannsakan hemma hos honom. MT2 

uppger att han bor på en viss adress och har också nycklar på sig dit. Polisen 

beslutar dock att genomföra husrannsakan på en annan adress som de kan 

knyta till MT2. En större mängd narkotika anträffas där. Vad som motiverar po-

lisen att företa husrannsakan på just den adressen framgår inte. Det är ur 

kontrollhänseende, men främst ur rättssäkerhetssynpunkt, av stort intresse att 

polisen motiverar och framförallt dokumenterar beslut om tvångsmedel. I det 

undersökta materialet brister ofta polisen i detta. Det kan inte uteslutas att i de 

fall som undersökts, där polisen ter sig besluta om husrannsakan eller andra 

tvångsmedel på svaga grunder, att ytterligare fakta föreligger som inte rapport-

eras i FUP:arna. Polisen har också i flera fall blivit kritiserad av JO för sin brist 

på motivering och dokumentation av tvångsmedel.
128

 

 

0201-K109134-12, MT blir kontrollerad av GLG i sin bil. Varför kontakt initie-

ras utvecklas inte i FUP:en. Under samtalets gång blir MT misstänkt för narko-

tikabrott genom bruk. Varför polisen misstänker detta framgår inte heller av 

FUP:en. Polisen beslutar att MT ska lämna urinprov för att styrka narkoti-

kabrott genom bruk. MT bor i anslutning till platsen där han blir kontrollerad 

och ber därför om att få lämna provet hemma, vilket också sker. På fråga om 

narkotikainnehav medger MT att han har en liten påse med narkotika. Denna 

presenteras och polisen beslutar om husrannsakan. MT erkänner sedan att han 

                                                 
127 Borgeke, m.fl., s. 641; RH 2006:3; Prop. 1992/93:142 om åtgärder mot bruk av narkotika samt ringa narkotikabrott, 

s. 16.
 

128 JO dnr. 5506-2006, JO dnr. 1677-2008.
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har ett större parti narkotika i sin källare, som efter kontroll visar sig vara tio 

gånger så stort som MT erkände och uppgår till över ett kilo. Det är alltså den 

misstänkte själv som väljer att lämna urinprov hemma och sedan leder polisen 

till sin källare där han förvarar en mycket stor mängd narkotika. 

 

I detta fall förelåg det alltså väl underbyggd skälig misstanke om narkotikabrott 

genom innehav på grund av erkännandet från MT samt narkotikafynden i lä-

genheten som framkom innan husrannsakan beslutades. Det är dock oklart var-

för MT blev misstänkt för bruk av narkotika initialt och det är en stor brist att 

denna misstanke inte konkretiseras av polisen då det är denna som ligger till 

grund för hela ärendet. 

 

Det är långt ifrån alltid som polisen, i det undersökta materialet, beslutar om 

husrannsakan i hemmet trots att de anträffat små mängder narkotika på de 

misstänkta.
129

 Narkotikainnehavet har i samtliga dessa fall bestått enbart av 

cannabis. I 0201-K112970-12 anträffades även två tabletter, som efter analys 

dock inte visade sig vara narkotikaklassade. 0201-K112970-12 är av ytterligare 

intresse då polisen väljer att inte göra husrannsakan hos MT, trots att det anträf-

fas två sorters misstänkt narkotika på honom samt att han i förhör medger att 

cannabisen han innehade var avsedd för försäljning. MT berättar att han fått 

narkotikan av en bekant som han enbart vet förnamnet på. Det är svårt att läsa 

ut varför beslut om husrannsakan inte tas, men uppenbarligen finner polisen 

inte anledning att tro att MT förvarar ytterligare narkotika hemma. En utsaga 

som ter sig sann från den misstänkte kan som visats under avsnitt 2.2 sänka 

graden av misstanke.
130

 En del av bedömningen kan ha varit att narkotikan den 

misstänkte har på sig är för eget bruk samt att inga övriga omständigheter tyder 

på ytterligare innehav i hemmet. 

 

 

 

 

 

                                                 
129 Se

 
 FUP 0201-K120417-12, 0201-K147213-12, 0201-K170208-12, 0201-K112970-12, 0201-K13653-12 samt 

0201-K25558-12.
 

130 Bring, Diesen, s. 161.
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4.2 Analys av bedömningen om synliga tecken på narkotika-

bruk 

 

I den absoluta merparten av de 38 fallen där synliga tecken var en del av be-

dömningen av om narkotikabrott förelåg visade också urin-/blodprov att de 

personer som enligt polisen visade tydliga tecken på bruk också hade droger i 

kroppen. Vad testen däremot inte visar är när narkotikan brukades utan endast 

att den har brukats någon gång inom ramen för hur länge den specifika sub-

stansen lämnar spår i urin eller blod.
131

 Då många av de misstänkta är kända i 

narkotikasammanhang sedan tidigare är det antagligt att de har droger i krop-

pen vilket i teorin innebär att det är förenat med relativt liten risk för polisen att 

ta in kända narkomaner för kontroll och kroppsbesiktning. I teorin kan alltså 

polisen kontrollera en känd missbrukare och hoppas att kontrollen ska leda 

dem till allvarligare brottslighet än bara bruk av narkotika. Om inte skälig 

misstanke om ytterligare brottslighet uppstår så kan polisen vila mot att den 

misstänkte i vart fall kommer rapporteras för bruk av narkotika. Med det inte 

sagt att det är ett observerat befintligt beteende hos polisen. 

 

I det genomgångna materialet är det likaledes vanligt förekommande att poli-

sens ingång till att kontrollera misstänkta missbrukare är att de sedan tidigare 

är kända i narkotikasammanhang. Det förtjänar här att understrykas att vet-

skapen om en misstänkts missbrukarhistoria inte kan grunda en skälig miss-

tanke men polisen kan givetvis använda sig av den informationen för att inleda 

samtal med en person. Skälig misstanke kan sedan uppstå på grund av andra 

objektiva omständigheter. 

 

Även vad gäller synliga tecken, precis som många övriga omständigheter och 

hjälpfaktum som kan grunda skälig misstanke, har varje attribut sett för sig ofta 

svagt bevisvärde. Det ter sig som att det är först när ett antal tecken, observe-

rade samtidigt, är för handen som man kan tala om synliga tecken som grundar 

skälig misstanke om bruk av narkotika. Av samtliga FUP:ar i denna uppsats där 

synliga tecken varit en del av bedömningen har också åtminstone tre attribut 

angetts samtidigt observerade hos den misstänkte. 

                                                 
131 Uppger Carina Oskarsson på Rättsmedicinalverket vid telefonkontakt 2013-04-05.
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0201-K170208-12, MT blir kontrollerad av GLG och misstanke om bruk av 

narkotika uppstår då MT visar tydliga tecken genom blanka ögon, röda ögonvi-

tor samt är muntorr. MT blir vidare nervös vid frågor kring narkotika varpå 

misstanke om innehav uppstod. Väldigt snarlika omständigheter står att finna i 

flertalet andra FUP:ar där synliga tecken varit en del av bedömningen och där 

nervositet sedan lett till beslut om kroppsvisitation och/eller husrannsakan. Det 

är svårmotiverat varför nervositet skulle vara just ett tecken på att någon har 

narkotika på sig men sett till den bedömningen som JO gör av vilken lätt vikt 

hjälpfakta kan ha sett enbart till dem ensamma så är det möjligen en godtagbar 

anledning. Vad som även är intressant är hur nervositet, enligt JO:s praxis inte 

kan grunda skälig misstanke om bruk av narkotika men, om misstanken om 

bruk väl är skälig, kan nervositet vara ett led i den ytterligare bedömningen av 

att den misstänkte har narkotika på sig. Bruk av narkotika är straffrättsligt att 

bedöma som ringa narkotikabrott, vilket även ett mindre innehav kan vara. En 

kroppsvisitation kan alltså, precis som en kroppsbesiktning, användas för att 

styrka ringa narkotikabrott varför beslut om kroppsvisitation i dylika lägen 

torde vara att betrakta som lagenligt grundade eftersom de då uppfyller princi-

perna kring tvångsmedelsanvändning.
132

 

 

4.3 Användandet av information om att den misstänkte är tidi-

gare känd i narkotikasammanhang 

 

En FUP som analyserades, 0201-K170358-12, väckte flertalet frågetecken 

kring när skälig misstanke kan anses uppkommen. Som visats genom JO:s 

praxis får synliga tecken i princip ses som ett krav för att skälig misstanke om 

narkotikabrott genom eget bruk ska uppstå. Hur gränsen för innehav av narko-

tika ska dras är svårare att avgöra men enbart inblandning i tidigare narkoti-

kabrottslighet kan i vart fall inte ensamt motivera det då vetskapen inte ger nå-

gon ledning för skälig misstanke om aktuell brottslighet. 

 

GLG hade en tid innan förevarande händelseförlopp kontrollerat MT som vid 

det tillfället tuggade sönder och svalde bollar med heroin. GLG konfronterade 
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nu MT på ett våldsamt sätt för att säkerställa att han inte skulle svälja eventu-

ella droger som han skulle kunna förvara i munhålan. Den våldsamma konfron-

tationen av MT sker på enbart den grunden, vad det ter sig enligt FUP:en, att 

han var tidigare känd i narkotikasammanhang genom den tidigare kontrollen. 

Han blir vidare föremål för våldsanvändning innan GLG, som arbetade civilt, 

uppgett att de arbetar för polisen. 

 

JO har bedömt ett handlande som liknar detta i den mån att det likaledes var 

fråga om en kroppsbesiktning av en misstänkts munhåla utan uppmaning till 

den misstänkte att först självmant få chans att visa om denne hade något i 

munnen. Det finns här anledning att närmare redogöra för nämnt JO-ärende för 

att ge en rättslig bakgrund kring polisens befogenheter i liknande sammanhang 

samt var gränsen för skälig misstanke och tvångsmedelsanvändning kan dras. 

 

JO 1998/99 s. 107, polisen fick tips om att en man sålde droger kring Sergels 

Torg i Stockholm. De observerade mannen en längre tid och han rörde sig med 

flera kända narkotikalangare samt var även inblandad i vad som föreföll vara 

flera försäljningssitutioner. Polisen hade även fått tips om att en man vars sig-

nalement stämde väl överens med MT:s sålde narkotikakapslar i tunnelbanan. 

Baserat på den informationen ansåg polismännen att skälig misstanke om nar-

kotikabrott förelåg. Den ena polismannen tog tag i MT:s händer och sade att 

han var från polisen samt bad honom öppna munnen. En annan polis tog då tag 

i käken på MT, som upplevde det som ett strypgrepp. Syftet med förfarandet 

var att hindra MT från att svälja eventuell narkotika. Polismännen uppfattade 

även situationen som att det förelåg fara i dröjsmål. 

 

JO konstaterar att den skäliga misstanken var välgrundad samt att det mycket 

riktigt förelåg fara i dröjsmål vad gällde kroppsbesiktningen, som undersökan-

det av en misstänkts munhåla är att hänföra till. Däremot riktas kritik mot pol-

ismännens våldsanvändning. Polisens rätt att använda våld regleras i PL 10 §, 

annan våldsanvändning är otillåten. Undantaget är om någon av de allmängil-

tiga nödsituationer som regleras i RB 24 kap. föreligger. Av PL 10 § framgår att 

polisen bara får använda våld om de möts av våld, det är alltså inte tillåtet att 

bruka våld för att stävja ett befarat motstånd, undantaget om polisman möts av 

hot om våld. Motstånd enligt PL 10 § har en vidsträckt innebörd och i begrep-



49 

 

pet räknas även passivt motstånd in. På samma sätt måste en vägran att följa 

polismans uppmaning att öppna munnen ge polisen möjlighet att tillgripa våld 

för att få upp den misstänktes mun. Den misstänkte måste dock ha fått en reell 

möjlighet att efterfölja polismannens order. Först om denne vägrar lyda kan 

våld få tillgripas. Det är alltså inte tillåtet för polisen att tillgripa våld baserat 

på ett antagande om motstånd.
133

 

 

I förevarande FUP fanns det alltså, av informationen som framgår, ingen skälig 

misstanke om narkotikabrott avseende MT. Den enda indikationen var en tidi-

gare kontroll utförd några veckor innan detta tillfälle. MT gavs nu ingen möj-

lighet att självmant öppna munnen utan polisen mötte MT med våld baserat på 

vad de trodde skulle vara ett befarat motstånd. Således våldsanvändning i strid 

mot PL 10 §. Vidare ter det sig även som att våldet stred mot proportionalitets-

principen då fyra poliser övermannade MT varav en polis greppade MT kring 

strupen och en annan polis knäade honom i magen. I domen som föll över MT 

verkar tingsrätten inte alls lägga någon vikt vid sättet på vilket MT blev gri-

pen.
134

 Det är inte förvånande då det råder fri bevisföring samt fri bevisvärde-

ring och oaktat polisens, vad det verkar, felaktiga handlande så hade MT gjort 

sig skyldig till narkotikabrott. Kort kan nämnas att inte ens MT:s offentliga för-

svarare verkar ha tagit upp omständigheterna kring MT:s gripande. 

 

Med bakgrund mot avsnitt 2.5 i denna uppsats i allmänhet, och JO 1998/99 s. 

107 i synnerhet, måste polisens agerande i FUP 0201-K170358-12 vara att be-

döma som otillåtet och då polismännen som deltog i gripandet utan vidare om-

svep avrapporterar agerandet samt omständigheterna i FUP:en kan det tolkas 

som att dylika förfaranden kan passera obemärkt. Några större slutsatser går 

dock inte att dra av enstaka exempel. Det står emellertid i min mening helt 

klart att de angivna omständigheterna i FUP:en inte räcker för att MT ska bli 

skäligen misstänkt. 

 

0201-K173977-12, MT blev i detta fall kontrollerad på grund av att han var ti-

digare välkänd i narkotikasammanhang. Vad som särskiljer det här fallet från 

många andra analyserade FUP:ar är den omständigheten att polisen inte rappor-

                                                 
133 Lindberg, s. 660, se även SOU 2000:126 Vägvalet. Den narkotikapolitiska utmaningen, s. 208 ff.

 
134 Södertörns tingsrätts dom 2013-02-13 i mål B 16820-12.
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terar att MT visat tydliga tecken på narkotikapåverkan. Avgörande för misstan-

ken tycks istället enligt polismännens avrapportering ha varit att han svarade 

tvekande på om han hade narkotika på sig. Det vore intressant att se hur denna 

osäkerhet kring narkotikainnehav manifesterade sig. MT var välkänd av poli-

sen sedan tidigare och det framgår av FUP:en att han kontrollerats flertalet 

gånger tidigare av minst en av de polismän som deltog i förevarande gripande. 

Det är inte osannolikt att det var därför som MT nu blev kontrollerad och se-

dermera kroppsvisiterad. Vid kroppsvisitationen anträffades över 100 gram am-

fetamin. Således en mängd som vida överstiger vad som skulle vara att betrakta 

som ett ringa brott.
135

 Förundersökningen skulle i detta skede ha överlämnats 

till åklagare för fortsatt handläggning. Det var istället en tillförordnad inspektör 

som beslutade om husrannsakan i MT:s hem. Beslutet togs i syfte att leta efter 

narkotika samt styrka narkotikabrott genom förvärv i överlåtelsesyfte. Fara i 

dröjsmål angavs ej som orsak. Det kan inte uteslutas att även andra omständig-

heter förelåg men dessa går i vart fall inte att utläsa ur FUP:en. 

 

0201-K116389-12, En person som polisen uppger har ett typiskt missbrukarut-

seende observeras när han noga ser sig omkring innan han går in på MT:s 

adress. MT är tidigare dömd för flera grova narkotikabrott. När personen som 

besökt MT lämnar adressen, efter ett helt kort besök, är denna mycket vaksam. 

Han blir då kontrollerad av polisen samt kroppsvisiterad och heroin anträffas 

på honom. I detta läge uppstår misstanke mot MT om narkotikabrott genom 

överlåtelse varför en tillförordnad inspektör beslutar om husrannsakan hos MT. 

 

En person med typiskt missbrukarutseende har alltså besökt MT som är tidigare 

dömd för flertal grova narkotikabrott. I FUP:en anges ej misstankegraden till 

skäligt misstänkt, men det får förutsättas att polisen utgår ifrån en skälig miss-

tanke. 

 

JO har bedömt en husrannsakan som lagligt grundad när en person anträffades 

utanför sin lägenhet samt visade tydliga tecken på narkotikapåverkan och det 

även rörde sig flertalet misstänkta missbrukare till och från lägenheten.
136

 I fö-

revarande FUP är det alltså en annan person än MT som anträffas utanför lä-
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genheten, denne person uppvisar tecken på narkotikapåverkan, samt MT är ti-

digare känd i narkotikasammanhang. 

 

En intressant iakttagelse är att omständigheten att personen som lämnar MT:s 

adress inte beskrivs ha ett typiskt missbrukarutseende i den FUP, 0201-

K116349-12, som rör personen som lämnar lägenhetens brottslighet. I polisens 

avrapporteringspm anges istället, som den omständighet som grundade skälig 

misstanke, att MT observeras när denne besöker en i narkotikasammanhang 

känd adress och lämnar denna kort efter. Polisen initierar då samtal med MT 

varpå skälig misstanke om narkotikabrott uppstår. MT visiteras då. Enligt av-

rapporteringen är det först fem minuter senare som polisen observerar tecken 

på narkotikapåverkan varpå de beslutar om kroppsbesiktning av MT. 

 

Då polisen ter sig ha lagt vikt vid, rätt eller orätt, hur personen såg ut bör det 

anges som ett led i bedömningen i bägge FUP:arna. Generellt bör samma om-

ständigheter rapporteras i de bägge FUP:arna då det otvivelaktigt är samma 

sakförhållanden som ligger till grund för bedömningarna i båda fallen. Låt vara 

att inriktningen skiljer sig åt, då fokus ligger på respektive misstänkt i respek-

tive FUP. De objektiva omständigheterna ska dock vara de samma eftersom det 

är samma skeende som observeras och analyseras. 

 

0201-K92121-12, bär stora likheter med ovan nämnda FUP:ar på så sätt även 

där observeras en person som lämnar MT:s adress, som är välkänd i narkotika-

sammanhang. Personen som lämnade lägenheten bar på droger och uppgav att 

han varit hos en person vars namn är mycket likt MT:s. Det beslutas därför om 

husrannsakan i MT:s bostad. 

 

Som visats är det inte en grund för skälig misstanke mot någon att denne ser ut 

på ett visst sätt eller vistas på en speciell plats.
137

 Omständigheten att någon rör 

sig i eller i anslutning till en bostad som används av kända missbrukare är inte 

heller något som utgör en tillräcklig grund för skälig misstanke.
138

 

 

                                                 
137 JO 2001/02 s. 76.

 
138 JO 1993/94 s. 101, särskilt s. 103.
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I de tre fallen ovan refererar polisen till de misstänktas tidigare brottslighet som 

ett led i bedömningen om huruvida skälig misstanke föreligger. I FUP 0201-

K116389-12 samt 0201-K116349-12 är det vidare en person med ett typiskt 

missbrukarutseende som lämnar MT:s lägenhet efter ett kort besök samt ljuger 

om vart han varit. De samlade omständigheter som förelåg var alltså; person 

med typiskt missbrukarutseende, som besöker MT helt kort, som ljuger om 

detta, som beter sig vaksamt, som bär på droger samt att MT är tidigare väl-

känd i narkotikasammanhang. Sett var för sig har samtliga omständigheter 

mycket svagt bevisvärde men vid en samlad bedömning kan vägningen bevis-

ligen bli en annan. I FUP 0201-K92121-12 ter sig omständigheterna som be-

tydligt svagare då de enda omständigheterna i det fallet är en person som läm-

nar lägenheten, som innehar droger, som besökt MT, som ljugit om detta samt 

att MT är tidigare välkänd i narkotikasammanhang. Det saknas här, om det ska 

anses ha bevisvärde alls, det korta besöket som skulle stipulera överlåtelse, det 

suspekta utseendet på personen som lämnar lägenheten samt att denne inte ver-

kar vara vaksam. 

 

Det ter sig alltså som att om en person lämnar en lägenhet, med narkotika, och 

sedan ljuger om att ha varit i lägenheten så uppstår en skälig misstanke mot lä-

genhetsinnehavaren om försäljning av narkotika. 

 

4.4 Övriga omständigheter som grundat skälig misstanke 

 

Polisen har även i flera fall anträffat misstänkta när dessa brukat narkotika. JO 

har uttryckt som krav för att en person ska bli misstänkt för bruk av narkotika 

att denna uppvisar synliga tecken. Dylika krav på specifika omständigheter för 

att nå upp till beviskrav rimmar illa med principen om den fria bevisföringen. 

Det är också ett orimligt uttalande sett till konsekvensen av om en polisman 

t.ex. ser och känner på lukten att en person röker vad polismannen misstänker 

är cannabis så skulle den observationen alltså inte räcka för att för att nå bevis-

kravet. Även om det i de flesta situationer när den misstänkte anträffas på bar 

gärning antagligen går att se fysiska tecken, så kan det inte uteslutas att det 

ibland inte är möjligt. Det kan exempelvis tänkas att de fysiska tecknen inte har 

blivit påvisbara då den misstänkte precis brukat narkotikan eller brukar den när 
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denne anträffas av polisen. Vid sådana omständigheter måste det anses att öv-

riga objektivt faktabaserade omständigheter kan grunda en skälig misstanke om 

bruk av narkotika, även om synliga tecken inte observeras hos den misstänkte. 

 

Som resonerats om under avsnitt 4.1.1 anges ofta att de misstänkta är nervösa 

när de blir kontrollerade av polisen. En bedömning fristående från nervositet 

som har noterats i åtta fall är att den misstänkte tar sig mot sina fickor.
 139

 Även 

Svensson har i sitt arbete noterat att polisen när de kontrollerar misstänkta nar-

kotikabrottslingar ofta använder faktumet att de tar mot sina fickor som en del i 

motiveringen av varför dessa personer kontrolleras.
140

 Precis som i Svenssons 

arbete har det i denna uppsats inte funnits något samband mellan de fickorna 

som de misstänkt fört sina händer emot och eventuella fynd av narkotika på 

personerna. Det är svårt att motivera på ett objektivt sätt vad i beteendet att 

söka med händerna mot sina fickor som stipulerar att den misstänkte skulle ha 

narkotika på sig eller i hemmet.  

 

En ofta observerad omständighet är vidare att somliga misstänkta verkar bli 

kontrollerade av polisen utan någon angiven anledning. I nio FUP:ar går det 

inte att utläsa varför polisen väljer att ta kontakt. Under samtalets gång blir de 

kontrollerade personerna ofta misstänkte för narkotikabrott genom bruk då syn-

liga tecken observeras. Initialkontakten ter sig dock ofta ske förutsättningslöst 

från polisens sida eller baserat på avvägningar som inte rapporteras i FUP:arna. 

Givetvis är det möjligt, och kanske även troligt, att polisen har haft anledning 

att initiera samtal med de misstänkta. Det är dock önskvärt och viktigt ur kon-

troll – och rättssäkerhetssynpunkt att dessa anledningar anges. 

 

Det inte går att sätta upp fasta hållpunkter för när skälig misstanke är uppnådd 

avseende narkotikabrott, och den ordningen är också att önska, men möjligen 

går det att komma en bit på vägen genom att fastställa misstankegraden nega-

tivt. Då omständigheter räknats upp i många JO-fall som inte anses grunda skä-

lig misstanke, ges i vart fall ledning för vad skälig misstanke inte är. Eventuellt 

är det så institutet är att förstå. Viktigt är att relevant utbildning ges till polis 

                                                 
139 0201-K157751-12, 0201-K117558-12, 0201-K137736-12, 0201-K173894-12, 0201-K121444-12, 0201-K25558-

12, 0201-K173977-12 och 0201-K88051-12.
 

140 Persson, s. 161. 
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och åklagare som har att göra dessa bedömningar dagligen då praktiken i vissa 

fall kan skilja sig från vad teorin förespråkar. 
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5 Sammanfattande analys 

 

Skälig misstanke är ett beviskrav som när det uppnås aktualiserar flertalet rät-

tigheter och skyldigheter för de brottsutredande och åtalande myndigheterna. 

Det är vid denna punkt i en förundersökning som möjligheten att använda fler-

talet straffprocessuella tvångsmedel aktualiseras. Det är även vid denna punkt 

som den misstänkte ska bli underrättad om de misstankar som hålls mot honom 

samt får ett antal partsrättigheter.  När någon är skäligen misstänkt innebär det 

att det är troligare att denne begått brottet än någon annan. Hur skälig miss-

tanke bedöms i praktiken är ett outforskat område och lagtext kring ämnet be-

höver vara vag då skälig misstanke ska gå att applicera i en mängd olika fall. 

JO:s uttalanden inom området är av stor vikt och kompletterar lagstiftningen. 

Det går inte att ställa upp några fasta rekvisit för när skälig misstanke är upp-

nådd i praktiken då alla situationer är unika. Dock är tesen att för varje brotts-

typ går det att precisera kraven något. Omständigheter av vad som utgör skälig 

misstanke är i praktiken avseende narkotikabrott i Söderorts polisdistrikt har 

skönjts i det undersökta materialet. Synliga tecken på narkotikabruk är en så-

dan omständighet. Den omständigheten ligger även väl i linje med JO:s praxis 

vad gäller skälig misstanke om bruk av narkotika. Att den misstänkte är tidi-

gare känd i narkotikasammanhang är vidare en omständighet som gör att per-

sonen i vart fall blir intressant för polisen och anges ofta i FUP:arna som en bi-

dragande orsak till kontroll. Vidare är omständigheter som nervositet och att 

föra händerna mot fickorna också förhållanden som enligt FUP:arna kan 

grunda skälig misstanke om innehav av narkotika, både i kläderna och i hem-

met. Sistnämnda omständigheter ska enligt JO:s praxis inte vara relevanta i be-

dömningen av om någon skäligen kan misstänkas. De kan, dock, vara av visst 

värde i bedömningen som hjälpfakta till andra konkreta objektivt grundade om-

ständigheter. 

 

Det räcker inte med en allmän uppfattning om den misstänktes livsföring som, 

t.ex. missbrukare för att en skälig misstanke om narkotikabrott ska uppstå. Att 

den misstänkte är känd av polisen sedan tidigare för samma sorts brottslighet 

som misstanken avser kan dock värderas som hjälpfakta men bör ges väldigt 

lite tyngd. Vad polisen vet eller tror om en persons allmänna leverne kan dock 
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aldrig ensamt utgöra grund för skälig misstanke utan det krävs alltid någon 

konkret omständighet att hänga upp hjälpfaktumet på. Dessa hjälpfakta kan 

vara av vitt skilda slag, vilket de av nödvändighet behöver vara då alla situat-

ioner är unika i något hänseende. Hjälpfakta kan även vara av mycket vaga slag, 

bl.a. har en handrörelse eller en polismans känsla accepterats av JO. Det får an-

ses oklart vilken vikt dylika omständigheter ska ges. Helt klart är dock att de 

aldrig ensamma kan grunda en skälig misstanke om narkotikabrott. 

 

Det beslutas vidare ofta om husrannsakan i den misstänktes bostad. Även här 

kan anledningarna till varför husrannsakan beslutas skilja sig ifrån JO:s praxis. 

Det är ofta inte specificerat i FUP:arna varför husrannsakningar genomförs mer 

än genom standardskrivningar för att söka efter föremål att ta i beslag respek-

tive för att utreda brott. JO har i flera fall kritiserat bristen på motivering av 

husrannsakningar i FUP:ar. Det är av vikt att motivering sker p.g.a. att kontrol- 

och rättssäkerhetsgarantier måste värnas. 

 

Enligt kompetensfördelningen mellan polis och åklagare vad gäller förunder-

sökningsledning vid narkotikabrott ska åklagare leda förundersökningen så 

snart narkotikabrottet inte är att bedöma som ringa. Detta är något som ofta 

förbises i praktiken.  

 

I avsnitt 2.4.2 nämns en checklista som i vart fall har lärts ut på polisutbild-

ningen. Om den fortfarande gör det behöver den reformeras. Särskilt då den i 

min mening strider mot den praxis som utarbetats av JO. Punkt ett och två på 

listan (personen - ska vara känd inom narkotikasammanhang eller inom annan 

närliggande brottslighet, platsen - personen uppehåller sig i eller utanför 

en ”kvart” eller på annan samlingsplats som är känd för att frekventeras av 

missbrukare) tillsammans kan till exempel idag otvetydigt enligt JO:s praxis 

inte anses grunda en skälig misstanke. Checklistan presenterar samma sorts 

tankar som tvångsmedelskommittén ger uttryck för. Idén att en skälig miss-

tanke skulle kunna uppstå enbart för att du umgås med en viss sort klientel och 

har en betungande historik lämnar en unken doft och dylika generaliseringar 

hör inte hemma i vår rättsordning. Det även en åsikt som delas av JO. 
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