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1. Inledning 

1.1 Inledning och bakgrund 

Då polis och åklagare misstänker att ett mord begåtts startar de en 

förundersökning. Under förundersökningen försöker de utreda och hitta bevis 

för vad som egentligen skett och vem som utfört brottet. I ett första skede är 

utredningen bred och det kan finnas flera misstänkta som exempelvis befunnit 

sig kring platsen vid tillfället för mordet. Misstankegraden i det skedet kallas 

kan misstänkas. När de sedan tar utredningen vidare kommer den att rikta in 

sig allt mer på vissa misstänkta. Den något starkare misstankegraden är 

skäligen misstänkt. Andra misstankegrader är på sannolika skäl misstänkt, 

tillräckliga skäl för åtal och bortom rimligt tvivel. Den skäliga misstanken är 

alltså en utav flera misstankegrader som nyttjas inom processrätten. 

 

Det problematiska med begreppet skäligen misstänkt är att det egentligen inte 

har någon klar definition. Istället bedömer man från fall till fall om den skäliga 

misstanken är uppfylld. På så sätt blir det väldigt oförutsägbart och subjektivt i 

vilka fall som misstankegraden uppgår till skälig misstanke eller inte. 

Begreppet återkommer på flera ställen i RB och styr bland annat när en rad 

tvångsmedel får användas såsom häktning, kvarstad, hemlig avlyssning m.m. 

Då begreppet både möjliggör och begränsar användandet av tvångsmedel är det 

av stor vikt för den misstänktes rättssäkerhet att det finns en klar definition av 

begreppet.  

 

Justitieombudsmannen har valt att definiera begreppet genom att anföra 

följande:  

 

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

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

misstänkte begått den gärning som misstanken avser. Omständigheterna måste 

alltså vara av det slaget att de ger upphov till en faktabaserad 

brottsmisstanke.”1  

 

                                                
1 JO 1992/93 s. 204. 
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Definitionen hjälper föga när man försöker fastställa vad skälig misstanke 

innebär. Det framgår att det måste föreligga konkreta omständigheter men vad 

dessa omständigheter är framgår inte av uttalandet. JO klargör endast att det 

inte får handla om en subjektiv bedömning. Inte heller i den utredning som 

gjordes av staten 1995 finns en tydlig definition. Istället framgår det att det inte 

går att författa en tydligare definition av begreppet då detta enligt utredarna 

skulle vara omöjligt.2  

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att bringa klarhet i vad begreppet skäligen misstänkt 

innebär i praktiken. Genom att problematisera kring begreppet och utreda vilka 

krav som ställs i praktiken önskar jag tydliggöra den skäliga misstanken vid 

mord. Följande frågor ska besvaras:  

 

Vad innebär begreppet skäligen misstänkt? 

Vilka omständigheter krävs i praktiken för att misstankegraden vid mord ska 

uppgå till skälig misstanke? 

Hur väl överensstämmer den praktiska bedömningen av skälig misstanke med 

gällande rätt? 

 

1.3 Metod och material 

Jag kommer att utifrån tio förundersökningar angående mord från tingsrätterna 

i Storstockholm3 utreda och undersöka vad som i dessa fall krävdes för att den 

misstänkte skulle anses vara skäligen misstänkt. För att på ett relevant sätt 

kunna utreda detta krävdes att de förundersökningar jag valt ut för analysen 

haft personer som ansetts vara skäligen misstänka under förundersökningens 

gång.  

 

Då denna framställning till stora delar utgörs av en praxisstudie beskriver jag 

hur urvalet till denna analys gick till. Jag inledde med att titta på alla akter från 

tingsrätterna som hade något med mord att göra. Jag valde sedan bort de akter 

som var avskrivna och gick vidare med de 42 akter som återstod. Jag 
                                                
2 SOU 1995:47. 
3 Dvs.. Tingsrätterna i Södertörn, Stockholm, Attunda och Solna. 
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konstaterade att det flesta mordfallen i Stockholmsområdet antingen hade ett 

starkt bevisläge från början vilket innebär att den misstänkte ansågs vara på 

sannolika skäl misstänkt direkt eller att personen erkände gärningen på platsen 

och således även då uppnådde nämnd misstankegrad.4 Då man i dessa akter 

aldrig tog ställning till frågan om skälig misstanke skulle en analys av dessa 

troligtvis ge en missvisande bild av vad som krävs i praktiken för just den 

misstankegraden. Att ta med dessa akter hade kunnat leda till att kraven på 

misstankegraden i praktiken skulle ses som högre än vad de egentligen är då 

jag hade tagit hänsyn till akter där omständigheterna räckte till på sannolika 

skäl. Det bör vara starkare omständigheter än vad som krävs för att någon ska 

anses vara skäligen misstänkt. Efter att ha gallrat ut även dessa akter återstod 

tio akter som var relevanta för denna framställning.  

 

Akterna har analyserats noga och sammanfattats för att hitta alla 

omständigheter som legat till grund för den skäliga misstanken. Finns det några 

likheter och kan man peka på generella omständigheter som ofta föreligger när 

beviskravet ska anses uppfyllt? Vid analysen har vikt främst lagts vid vilken 

typ av bevis som föranlett den skäliga misstanken, vilka typer av bevis som 

räcker i samverkan med andra och vilka som räcker ensamma. Att endast titta 

på förundersökningar från Stockholmsområdet kan göra slutsatser av materialet 

möjliga (gällande den skäliga misstanken i vart fall i Stockholm) då jag haft 

möjlighet att titta på alla fall. 

 

Det bör också poängteras att jag utgår från att förundersökningarna verkligen 

beskriver hur det gick till. Givetvis kan inte förundersökningen avspegla allt 

som polis och åklagare tänker men det ska beskriva hur de gått till väga under 

förundersökningen. Förundersökningsprotokollen kan inte heller sägas utgöra 

en av de accepterade rättskällorna.5 

                                                
4 Se bilaga 1. 
5 Sandgren, Claes, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare. Ämne, material, metod och 
argumentation, andra upplagan, Norstedts juridik, Stockholm, 2007, s. 46. 
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För att beskriva skälig misstanke i teorin har jag använt mig av en klassisk 

rättsdogmatisk metod som innebär att man fastställer gällande rätt.6 Jag har 

följaktligen för arbetet använt två olika metoder, en för att undersöka teorin 

och en för att undersöka praktiken. Utgångspunkten för den rättsdogmatiska 

metoden är att använda de accepterade rättskällorna och principerna för hur 

användningen av dessa går till.7 Har en källa högre rang i rättskällehierarkin 

har större vikt lagts vid denna källa. Jag har sökt svaren på vad skälig 

misstanke är i lag, förarbeten, rättspraxis och doktrin. En annan källa som jag 

använt mig av är JO. Jag har valt att använda denna källa för att bredda 

materialet samt för att se vilken kritik JO riktat mot förundersökningsledare vid 

vissa tillfällen. Att få en bredare och mer mångfacetterad bild av den skäliga 

misstanken var syftet.8 För att tolka lagtexten har jag använt mig av en ren 

bokstavstolkning men även sett till ändamålen med regeln, det vill säga hur den 

är tänkt att användas och vad den ska skydda. Då det inte finns mycket att 

hämta i lagtexten vad gäller skälig misstanke samt att förarbeten och praxis är 

gamla eller obefintliga har stor vikt lagts vid doktrin.  

 

Den doktrin jag främst valt att använda är ”Förundersökning” av Bring/ Diesen 

samt ”Straffprocessuella tvångsmedel – När och hur de får användas?” av 

Gunnel Lindberg som är ledande verk inom respektive område. Jag har även 

använt mig av kommentaren till RB som är skriven av Peter Fitger. Då det 

finns få böcker om utredningsmetodik i Sverige fick jag tag på boken 

”Criminal investigation – A method for reconstructing the past” av Osterburg 

och Ward som är amerikansk. Den förklarar tydligt hur en förundersökning för 

olika brottstyper går till och genom att jag läst ett antal förundersökningar vet 

jag att metoden stämmer in även i Sverige.  

 

 

                                                
6 Sandgren, Claes, Är rättsdogmatiken dogmatisk?, Tidsskrift for rettsvitenskap, 4-5/2005, s. 
650.  
7 Kleineman, Jan, Juridisk metodlära, Studentlitteratur, Lund, 2013, s. 26. 
8 Kleineman, Jan, Juridisk metodlära, Studentlitteratur, Lund, 2013, s. 26-45. 
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1.4 Avgränsning  

Jag kommer uteslutande att arbeta med de svenska rättskällorna för att beskriva 

den gällande rätten. För att få ett material som är relevant att analysera har jag 

valt att endast utreda den skäliga misstanken vad gäller mord då en utredning 

av den skäliga misstanken i praktiken gällande fler brottstyper skulle utgöra en 

allt för stor arbetsbörda inom ramen för denna uppsats. Att begreppet skäligen 

misstänkt är dynamiskt och att beviskravet förändras över tid och vad gäller 

brottstyper får antas. Därför kan denna framställning inte användas analogt på 

andra brottstyper. Beviskravet kan variera för olika brottstyper och denna 

framställning avser endast mord. Förundersökningarna kommer från 

Stockholmsområdet då jag velat begränsa mig till ett visst område för att kunna 

dra säkrare slutsatser om just det området. Att få möjlighet att titta på alla 

förundersökningar från ett område anser jag som mer värdefullt än att göra 

stickprover från alla Sveriges tingsrätter. Tilläggas kan att jag endast kommer 

att behandla de tvångsmedel som aktualiseras vid skälig misstanke vilket dock 

är de flesta. 

 

1.5 Problem samt kritik 

Att få tag på förundersökningar via tingsrätterna har inte varit något problem. 

Det har funnits mängder med akter som jag kunnat titta på. Det har däremot 

utgjort att visst problem att de flesta akter inte varit relevanta för denna uppsats 

då de aldrig tagits beslut om skälig misstanke. Det skulle ha varit önskvärt med 

några till fall men då akter från senaste än 2008 gallrats kunde inte heller ett 

större tidsspann hjälpa mig i det avseendet. Genom kontakt med att antal 

polisdistrikt har framgått att det är allt för mycket sekretess vid så kallade ”cold 

cases” varför jag inte har kunnat tillgå dessa för att behandla dem i uppsatsen. 

En till dimension hade kunnat adderas till uppsatsen om jag även haft 

möjlighet att kolla på sådana akter där bevisningen inte räckt till skälig 

misstanke.  

 

Då jag som jag nämnt endast tittat på förundersökningar vad avser 

Storstockholm kan inga större slutsatser dras för den skäliga misstanken för 

hela landet vad avser mord då misstankegraden kan skilja sig mellan olika län. 
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Ur ett rättssäkerhetsperspektiv borde det inte skilja mellan län men risken finns 

ändå att den gör det. Tanken med uppsatsen är istället att peka på hur skälig 

misstanke kan bedömas i praktiken med utgångspunkt från Stockholm. Jag 

hoppas att materialet kan komma att användas och ha betydelse för mer än de 

akter jag gått igenom. Visionen var att kunna peka på omständigheter som ofta 

föreligger, omständigheter som i sig själva räcker till skälig misstanke samt 

omständigheter som räcker i kombination med andra vilket skulle kunna ha 

betydelse för den praktiska bedömningen av den skäliga misstanken vid mord i 

stort. 

 

1.6 Disposition 

Andra kapitlet beskriver gällande rätt avseende förundersökningen i stort, 

misstankegraderna i sig, tvångsmedlen samt utredningsmetodik. Det tredje 

kapitlet går mer ingående in på den skäliga misstanken och beskriver den i 

teorin. Under det fjärde kapitlet beskriver jag förundersökningarna för att efter 

det analysera dessa förundersökningar i ljuset av den gällande rätt som 

beskrivits i det andra och tredje kapitlet.  Det sista kapitlet, kapitel fem är ett 

slutord. 
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2. Allmänt om förundersökningar 

2.1 Förundersökningens inledande  

Den svenska straffprocessen består av två olika delar, förundersökningen och 

huvudförhandlingen. Förundersökning är som namnet avslöjar endast en 

förberedande utredning. Syftet med förundersökningen är enligt RB 23:2 att 

utreda vem som skäligen kan misstänkas för brottet, om det föreligger 

tillräckliga skäl för åtal samt att bereda målet så att bevisningen kan läggas 

fram i ett sammanhang vid huvudförhandlingen. En annan viktig uppgift som 

förundersökningen har är att ge den misstänkte inblick i bevismaterialet mot 

honom för att denne ska kunna förbereda sitt försvar.9  

 

Förundersökning ska inledas så fort det finns anledning att anta att ett brott 

som står under allmänt åtal har begåtts enligt RB 23:1. Denna plikt är absolut 

enligt RB 20:6. Att det endast krävs att det finns anledning att anta att brott 

begåtts innebär att det varken krävs att man känner till vem som är 

gärningsman eller att det finns någon styrka i bevisningen.10 Med uttrycket 

brott avses en konkret brottslig gärning.11 Fitger anger att ”Om det inte 

föreligger en misstanke om ett konkret brott, finns det alltså ingen möjlighet att 

bedriva en förundersökning och därmed inte heller några möjligheter att 

använda RB:s regler om tvångsmedel”. 12  Det finns tre undantag då 

förundersökning inte behöver inledas. Dessa är då det är uppenbart att brottet 

inte går att utreda RB 23:1 st. 2, om det skulle krävas orimliga kostnader som 

inte står i proportion till sakens betydelse RB 23:4a st. 1 p.1 och om det bara 

krävs en förenklad utredning RB 23:22. Motsatsen till allmänt åtal är enskilt 

åtal men då ytterst få brott, i princip bara förolämpningsbrottet i BrB 5:3, står 

under enskilt åtal finns det en presumtion för allmänt åtal i RB 20:3 st. 1. 

 

                                                
9 Ekelöf, Per, Olof, Rättegång V, Norstedts juridik AB, 8 u, Stockholm, 2011, s 102. 
10 Fitger, Peter, Särtryck ur rättegångsbalken, Norstedts juridik AB, Vällingby, 2013, RB 

23:1. 
11 Bring, Thomas, Diesen, Christian, Förundersökning, Norstedts juridik AB, 3u, Stockholm, 

2005, s. 213. 
12 Fitger, Peter, Särtryck ur rättegångsbalken, Norstedts juridik AB, Vällingby, 2013, RB 
23:1. 
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Reglerna angående forum vid brottmål tillämpas analogt även vid 

förundersökningen. Enligt RB 19:1 ska målet handläggas vid den domstol där 

brottet begåtts varför även förundersökningen kommer att handläggas av lokal 

polis- eller åklagarmyndighet. Det finns många undantag från detta då bland 

annat RPS, RÅ, eller statsåklagare kan leda förundersökningen enligt RB 7:5.  

 

2.2 Förundersökningens bedrivande 

2.2.1 Allmänt och principer 

Det är polismyndighet eller åklagare som genom beslut inleder 

förundersökningen. Åklagaren tar över ansvaret som förundersökningsledare 

från polisen så snart någon skäligen kan misstänkas för brottet såvida målet 

inte är av enkel beskaffenhet, RB 23:3. Ledningen av förundersökningen 

upphör först när utredningen upphör eller när någon annan tar över.13 Det finns 

även specialregler angående förundersökningsledare vid brott begångna av 

unga lagöverträdare i LUL 3 § och vid särskilda komplikationer under 

förundersökningen enligt RB 23:3 st. 1 vilket inte ska behandlas närmare inom 

ramen för denna framställning. 

 

Under förundersökningen finns det motstående intressen som måste vägas mot 

varandra. Dessa är statens utredningsintresse och den enskildes rätt till 

trygghet, integritet och rättsäkerhet.14  I svensk rätt finns därför stadgat att 

åklagaren måste följa ett antal principer under förundersökningen däribland 

objektivitetsprincipen i RB 23:4 st. 1 vilken innebär att åklagaren måste utreda 

omständigheter till den tilltalades nackdel men även till dennes fördel.15  

Förundersökningen ska bedrivas brett och allsidigt.16 Då det inte finns någon 

neutral part som övervakar brottsutredningen är objektivitetsprincipen en av de 

viktigaste principerna inom svensk straffprocess.  En annan viktig princip är 

rätten till en rättvis rättegång som finns lagfäst i art 6 Europakonventionen. 
                                                
13 Bring, Thomas, Diesen, Christian, Förundersökning, Norstedts juridik AB, 3u, Stockholm, 

2005, s 199. 
14 Fitger, Peter, Särtryck ur rättegångsbalken, Norstedts juridik AB, Vällingby, 2013, RB 
23:3. 
15 Ekelöf, Per, Olof, Rättegång V, Norstedts juridik AB, 8 u, Stockholm, 2011, s. 119. 
16 Bring, Thomas, Diesen, Christian, Förundersökning, Norstedts juridik AB, 3u, Stockholm, 

2005, s. 63. 
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Rätten till en rättvis rättegång innebär bland annat att alla misstänkta betraktas 

som oskyldiga tills motsatsen bevisats, att ingen får dömas ohörd och att den 

misstänkte har rätt att få del av all bevisning. Hänsynsprincipen i RB 23:4 st. 1 

behandlar den personliga integriteten och innebär att utredningen ska ske med 

diskretion och att ingen ska utsättas för misstanke eller annan olägenhet i 

onödan. Förundersökningen ska även utföras så snabbt och effektivt som 

möjligt enligt skyndsamhetsprincipen, RB 23:4 st. 2. Dessa principer gäller 

under hela förundersökningen. 

 

Då det för polisen gäller att säkra så många bevis av betydelse för målet som 

möjligt kan åtgärderna under förundersökningen vara av många lika slag. 

Exempel på åtgärder som kan företas är brottsplatsundersökningar, förhör, 

konfrontationer, husrannsakan och kriminaltekniska undersökningar av bland 

annat DNA. Då det inom svensk rätt inte finns några detaljerade bestämmelser 

om polisens och åklagarens befogenheter finns det viss osäkerhet kring vilka 

åtgärder som är tillåtna. Det har dock slagits fast att aktiv brottsprovokation 

inte är tillåtet.17 Det går inte att förutse och reglera alla de åtgärder som kan 

komma att vidtas under en förundersökning men det skulle öka den enskildes 

trygghet om denne visste vad som kunde vidtas mot honom eller henne. 

 

Målet med de insatser som utförs under förundersökningen är att samla 

material av betydelse för åtalsfrågan. När förundersökningsledaren sedan 

bedömer att det föreligger tillräckliga skäl för åtal är målet med 

förundersökningen uppnått. För åklagaren aktualiseras nu åtalsplikten enligt 

RB 20:6 vilken innebär att åklagaren ska väcka åtal om brottet står under 

allmänt åtal. Åklagaren väcker åtal genom att lämna in en skriftlig 

stämningsansökan till tingsrätten, RB 45:1. Formerna för stämningsansökan 

regleras i RB 45:4. 

 

 

 

                                                
17 Europadomstolens dom (1998-06-09) i målet Teixeira de Castro mot Portugal. 
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2.2.2 Utredningsmetodik 

Under utredningen använder sig polisen av olika metoder för att utreda brottet. 

Det kan handla om förhör, tekniska undersökningar, tvångsmedel m.m. 

Grundtanken med hela förundersökningen är ändå att på något sätt göra en 

rekonstruktion av det förflutna. Att få en bild vad som skett i dåtid.  De första 

som sker är oftast att man dokumenterar brottsplatsen genom fotografier och 

anteckningar vilket sedan övergår till bevissäkring. Det innebär att polisen 

samlar in föremål som vapen, narkotika, DNA-spår och annat för att 

exempelvis kunna hitta en misstänkt. 18  Jag har genom att läsa ett antal 

förundersökningar kunnat konstatera att de första åtgärderna polisen brukar 

företa är att förhöra vittnen på plats, söka efter den misstänkte med hund och 

knacka dörr i området för brottet. Polisen försöker sedan identifiera offret och 

slå fast hur personen mördats och när detta skett. Motivet kan ofta leda polisen 

mot tilltänkta gärningsmän då det ofta är en personlig relation mellan offret 

och gärningsmannen som ligger till grund för brottet. Vanliga motiv är 

ekonomisk vinning, sexuell tillfredställelse, emotionella faktorer, självförsvar, 

avlägsnande av en olägenhet och spänning. Det finns förvisso brott som sker 

helt utan motiv också.19 

 

Den största delen av förundersökningen går sedan åt till att söka ytterligare 

information, att hålla förhör, att undersöka de föremål man samlat in, att utreda 

telekommunikation mellan eventuella misstänka, använda tvångsmedel som 

husrannsakan för att säkra mer bevisning. Detta görs för att i slutändan kunna 

bevisa den misstänktes skuld. Då det är åklagaren som bär ansvaret för att 

utredningen håller den standard som krävs för att brottet ska kunna prövas 

enligt det beviskrav som gäller för fällande dom; ställt utom rimligt tvivel är 

det viktigt att inga misstag görs under förundersökningen. Vanliga misstag är 

att övervärdera bevisning, att inte ta motbevisning i beaktning då denna går 

                                                
18 Osterburg, Ward, Criminal investigation – A method for reconstructing the past, Lexis 

Nexis, 6u, USA, 2010, s. 351f. 
19 Osterburg, Ward, Criminal investigation – A method for reconstructing the past, Lexis 

Nexis, 6u, USA, 2010, s. 341ff. 



  

14 

emot åklagarens teori, omedveten påverkan av personliga värderingar och 

övertro på den egna förmågan, till exempel att inte ta in sakkunnig.20  

 

2.3 Tvångsmedel 

2.3.1 Allmänt om tvångsmedel 

Förundersökningen går ut på att försöka finna de källor som kan ge 

information om brottet. De källor som används kan bland annat vara personer 

som gjort iakttagelser, teknisk undersökning och sakkunniga. Vissa källor är 

lätta för polis och åklagare att ta del av, andra källor kräver tvång då man får 

räkna med att de flesta inte frivilligt medverkar i processen.21 Kravet på att 

klara upp brott och att bedriva effektiva utredningen talar ofta för användning 

av tvång. Det som talar emot tvång är att alla människor är tillförsäkrade vissa 

rättigheter enligt RF 2 kap. Dessa rättigheter får inskränkas enligt lag, RF 2:20-

24 (legalitetsprincipen). Det finns även vissa allmänna principer som har 

betydelse för beslut om användandet av tvångsmedel; om det är ägnat att 

tillgodose statens säkerhet eller förebyggande av brott (ändamålsprincipen), om 

ingreppet är nödvändigt i ett demokratiskt samhälle (behovsprincipen) och att 

inskränkningen i rättigheten står i rimlig proportion till syftet med 

inskränkningen (proportionalitetsprincipen). 22  I varje enskilt fall av 

tvångsmedelsanvändande är det därför upp till beslutsfattaren att väga integritet 

mot effektivitet.23 Även EKMR som är en del av svensk rätt reglerar de fri och 

rättigheter som de enskilda har samt hur dessa får inskränkas. De viktigaste 

artiklarna för denna framställning är skyddet för privat- och familjeliv i EKMR 

art 8.1 som får inskränkas enligt EKMR art 8.2 och EKMR artikel 5.1 som 

stadgar en rätt till frihet. EKMR art 5.1c inskränker dock denna rättighet då 

man kan bli frihetsberövad om man är skäligen misstänkt för ett brott. Ett 

frihetsberövande kräver alltså enligt EKMR art 5.1c skälig misstanke. 
                                                
20 Rossmo, Kim, D, Criminal investigativ failures, Texas state university, 2005, s. 2f. 
21 Bring, Thomas, Diesen, Christian, Förundersökning, Norstedts juridik AB, 3u, Stockholm, 

2005, s. 265. 
22 Lindberg, Gunnel, Straffprocessuella tvångsmedel – När och hur de får användas?, 

Thomson fakta AB, Stockholm, 2005, s. 18-30. 
23 Lindberg, Gunnel, Straffprocessuella tvångsmedel – När och hur de får användas?, 

Thomson fakta AB, Stockholm, 2005, s. 15. 
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De straffprocessuella tvångsmedlen finns strikt reglerade i RB 23-28 kapitel. 

Tvångsmedel innebär ”ett direkt ingripande mot person eller egendom som 

företas i myndighetsutövning och gör intrång i någons rättsfär”.24 Olika slags 

tvångsmedel kan aktualiseras under en förundersökning, en mer ingripande 

åtgärd kräver en högre misstankegrad och vice versa. De allra flesta 

tvångsmedel aktualiseras vid skälig misstanke. Dessa behandlas nedan.  

 

2.3.2 Frihetsberövande tvångsmedel 

2.3.2.1 Häktning, anhållande och gripande 

De mest ingripande av alla tvångsmedel är de som är frihetsberövande. 

Huvudregeln vid häktning RB 24:1 som är den mest ingripande tvångsåtgärden 

är att den som häktas ska vara på sannolika skäl misstänkt för ett brott som det 

är föreskrivet fängelse 1 år eller mer om det finns flyktfara, kollusionsfara eller 

recidivfara. Flyktfara innebär att någon flyr landet, orten eller ”går under 

jorden”. Kollusionsfara innebär att någon genom att förstöra eller undanskaffa 

bevis försvårar utredningen. Recidivfara är när det finns risk att den misstänkte 

fortsätter sin brottslighet. 25  Det finns även bestämmelser om obligatorisk 

häktning enligt RB 24:1 st. 2 och generalregeln enligt RB 24:2. Den 

bestämmelse som är mest intressant inom ramen för denna framställning är den 

så kallade utredningshäktningen i RB 24:3. Utredningshäktning får användas 

trots att en person endast är skäligen misstänkt om alla andra förutsättningar 

för häktning är uppfyllda och det är av synnerlig vikt att den misstänkte häktas 

i avvaktan på ytterligare utredning. ”Utredningshäktning är således avsedd att 

komma till användning i sådana situationer där åklagaren inom den tidsfrist 

som enligt 11 och 12 §§ står till buds för prövning av häktningsfrågan inte kan 

få fram så mycket bevisning för brottsmisstanken att nivån sannolika skäl helt 

uppnås, men där det finns grundad anledning att tro att fortsatt utredning inom 

                                                
24 Lindberg, Gunnel, Straffprocessuella tvångsmedel – När och hur de får användas?, 

Thomson fakta AB, Stockholm, 2005, s. 5.  
25 Lindberg, Gunnel, Straffprocessuella tvångsmedel – När och hur de får användas?, 

Thomson fakta AB, Stockholm, 2005, s. 182-189. 
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kort kommer att kunna leda till en ökad säkerhet i fråga om misstanken”.26 

Beslut om häktning fattas av rätten enligt RB 24:5. 

 

Anhållande får ske om förutsättningarna för häktning är uppfyllda, RB 24:6 st. 

1. Åklagarens beslut om anhållande måste alltså göras på samma grund som på 

den för häktning. I RB 24:6 st. 2 regleras det så kallade utredningsanhållandet 

där det framgår att anhållande får ske även då kraven på häktning inte är 

uppfyllda om det är av synnerlig vikt samt att personen är skäligen misstänkt. 

Ändamålen med anhållandet är likt de för häktning att förhindra någon 

tillfälligt från att fly, förstöra bevis eller försätta med brottslighet men även för 

att säkerställa att häktning kan ske i ett senare skede.27 

 

Gripande får ske i två olika fall enligt RB 24:7, när det finns skäl att anhålla 

någon får polisman gripa och när gripande sker på bar gärning får envar gripa. 

Då det finns utredningsanhållande som endast kräver skälig misstanke finns det 

även grund för gripande vid skälig misstanke, utredningsgripande.28 Gripande 

innebär också ett fysiskt omhändertagande. Man kan inte såsom vid häktning 

och anhållande gripas i sin utevaro.29 Syftet med ett gripande är att se till att 

den misstänkta gärningsmannen inte förvinner från platsen innan åklagaren har 

hunnit besluta i anhållningsfrågan.30   

 

2.3.2.2 Alternativ 

Som alternativ till anhållande och häktning kan man enligt RB 25:1 belägga 

den som en skäligen misstänk ett reseförbud. Ett reseförbud innebär ett förbud 

mot att lämna en viss ort. Detta kan kombineras med en anmälningsskyldighet 

                                                
26 Fitger, Peter, Särtryck ur rättegångsbalken, Norstedts juridik AB, Vällingby, 2013, RB 
23:4. 
27 Lindberg, Gunnel, Straffprocessuella tvångsmedel – När och hur de får användas?, 

Thomson fakta AB, Stockholm, 2005, s. 225. 
28 Lindberg, Gunnel, Straffprocessuella tvångsmedel – När och hur de får användas?, 

Thomson fakta AB, Stockholm, 2005, s. 199. 
29 Bring, Thomas, Diesen, Christian, Förundersökning, Norstedts juridik AB, 3u, Stockholm, 

2005, s. 338.  
30 Fitger, Peter, Särtryck ur rättegångsbalken, Norstedts juridik AB, Vällingby, 2013, RB 
23:7.  
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enligt RB 25:1 som innebär att den misstänkte måste anmäla sig hos 

polismyndigheten vid vissa specifika tider.31 Även övervakning enligt RB 24:4 

kan ersätta häktning om skälen för häktning i övrigt är uppfyllda och det finns 

speciella skäl såsom ålder eller sjukdom.  

 

2.3.3 Egendomssäkrande tvångsmedel 

2.3.3.1 Kvarstad och beslag 

Kvarstad används för att säkra fullgörandet av en penningprestation till det 

allmänna eller målsäganden i form av skadestånd eller annan ersättning. Det 

finns inga regler om brottets svårighetsgrad för att tvångsmedlet ska få 

användas. Däremot krävs det att den eventuella gärningsmannen är skäligen 

misstänkt enligt RB 26:1. Utöver detta krav stadgas att det skäligen kan befaras 

att den misstänkte kommer att avvika, undanskaffa egendom eller på annat sätt 

undandra sig sin betalningsskyldighet. Beslag i RB 27:1 som till stora delar 

liknar kvarstad innebär att man tar lös egendom i beslag för att säkra just det 

föremålet tillskillnad från kvarstad där man säkrar en framtida 

penningprestation.32 Beslag är en tillfällig besittningsrubbning som innebär att 

ägaren fortfarande har rätten till föremålet men att dispositionsmöjligheterna är 

begränsade.33 Beslag kan ske antingen för att främja utredning av brott, för att 

återställa egendom som avhänts annan genom brott eller för framtida 

förverkande. Förutsättningarna för att ett föremål ska få tas i beslag är att ett 

brott har begåtts och att det skäligen kan antas att det finns ett samband mellan 

brottet och någon av beslagsgrunderna ovan. Endast föremål som är 

tillgängliga kan tas i beslag.34  

 

                                                
31 Lindberg, Gunnel, Straffprocessuella tvångsmedel – När och hur de får användas?, 

Thomson fakta AB, Stockholm, 2005, s. 310-330. 
32 Lindberg, Gunnel, Straffprocessuella tvångsmedel – När och hur de får användas?, 

Thomson fakta AB, Stockholm, 2005, s. 364-379. 
33 Fitger, Peter, Särtryck ur rättegångsbalken, Norstedts juridik AB, Vällingby, 2013, RB 
27:1. 
34 Lindberg, Gunnel, Straffprocessuella tvångsmedel – När och hur de får användas?, 

Thomson fakta AB, Stockholm, 2005, s. 364-379. 
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2.3.3.2 Förvar 

Kvarstad är ett tvångsmedel vars beslut tas i domstol. För att polis eller 

åklagare skyndsamt ska kunna säkra egendom i avvaktan på beslut i 

kvarstadsfrågan finns en bestämmelse om förvar i RB 26:3. Förvar sker alltså 

tillfälligt. För att egendom ska få tas i förvar krävs det att förutsättningarna för 

kvarstad är uppfyllda. Enbart sådan lös egendom som kan bli föremål för 

kvarstad kan tas i förvar. Egendomen måste också tillhöra någon som är 

skäligen misstänkt.35  

 

2.3.4 Undersökande tvångsmedel 

2.3.4.1 Reell Husrannsakan 

Det finns två olika typer av husrannsakan; Personell och reell. Personell 

husrannsakan innebär att man eftersöker en person för att underlätta 

användandet av personella tvångsmedel medan reell husrannsakan innebär att 

man eftersöker ett föremål. Husrannsakan och de övriga tvångsmedlen i RB 28 

kapitlet innebär främst att man underlättar verkställigheten av andra 

tvångsmedel men även för att få fram bevisning till förmån för utredningen av 

brottet.36  Husrannsakan innebär att den utredande myndigheten har möjlighet 

att genomsöka lokaler och utrymmen den annars inte har tillgång till. Som 

nämnts ovan är kravet på att det som ska tas i beslag är tillgängligt, det 

förutsätter oftast att beslaget föregås av en reell husrannsakan, kroppsvisitation 

eller kroppsbesiktning.37  

 

Ändamålen med en reell husrannsakan har redan nämnts. Föremålet för 

tvångsmedlet är hus, rum eller slutet förvaringsställe. Förutsättningarna för att 

få använda tvångsmedlet varierar beroende på vilken plats samt vilket föremål 

                                                
35 Lindberg, Gunnel, Straffprocessuella tvångsmedel – När och hur de får användas?, 

Thomson fakta AB, Stockholm, 2005, s. 336. 
36 Lindberg, Gunnel, Straffprocessuella tvångsmedel – När och hur de får användas?, 

Thomson fakta AB, Stockholm, 2005, s. 505. 
37 Fitger, Peter, Särtryck ur rättegångsbalken, Norstedts juridik AB, Vällingby, 2013, RB 
28:1. 
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det är som ska eftersökas.38 Huvudregeln är att det krävs ett brott på vilket 

fängelse kan följa. Husrannsakan får företas hemma hos den som är skäligen 

misstänkt. Husrannsakan får också förtas hemma hos den som endast är 

misstänkt om det finns synnerlig anledning att åtgärden leder till bevisning 

eller beslag enligt RB 28:1 st. 1. Husrannsakan får vidare företas hos annan om 

brottet begåtts där, om den misstänkte gripits där eller om det annars finns 

synnerlig anledning att anta att husrannsakan kommer att leda till att föremål 

som skall tas i beslag anträffas eller att annan utredning om brottet vinns enligt 

RB 28:1 st. 2.   

 

Husrannsakan i lokaler som allmänheten har tillgång till har lägre krav då det 

innebär en mindre integritetskränkning.39 Husrannsakan får då företas vid alla 

typer av brott, ingen behöver heller vara utpekad misstänkt. Lokaler som avses 

är till exempel kaféer, restauranger, biografer m.m. Enligt 28:3 st. 1 begränsas 

husrannsakan till de delar av lokalen som är tillgänglig för allmänheten. 

 

Husrannsakan får företas i lokaler som tillhör kriminella grupper om fängelse 

minst ett år ingår i straffskalan enligt RB 28:3 st. 2. Det ställs inga krav på 

misstänkt gärningsman. Det räcker också med att det finns särskild anledning 

att anta att ändamålet med husrannsakan ska uppfyllas. 

 

2.3.4.2 Personell husrannsakan 

En personell husrannsakan har som nämnts ovan till syfte att hitta en eftersökt 

person. Enligt RB 28:2 får personell husrannsakan företas för att hitta den som 

eftersöks för gripande, verkställighet av beslut av häktning eller anhållande 

m.m. Uppräkningen i 28:2 och 28:2a är uttömmande. Då ett beslut om annat 

tvångsmedel redan fattats för att det ska vara aktuellt att använda personell 

husrannsakan uppställs inga krav på brottets svårighetsgrad eller misstankens 

                                                
38 Lindberg, Gunnel, Straffprocessuella tvångsmedel – När och hur de får användas?, 

Thomson fakta AB, Stockholm, 2005, s. 508f. 
39 Lindberg, Gunnel, Straffprocessuella tvångsmedel – När och hur de får användas?, 

Thomson fakta AB, Stockholm, 2005, s. 521ff. 
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styrka.40 Personell husrannsakan får företas hos den eftersökte eller hos annan 

om det finns synnerlig anledning att anta att den eftersökte uppehåller sig där 

enligt RB 28:2. Om man företar husrannsakan för att söka efter den som är 

anhållen eller häktad krävs att de i både dessa fall finns ett beslut om 

anhållande eller häktning i frånvaro.41  

 

2.3.4.3 Kroppsvisitation och kroppsbesiktning 

Liksom för husrannsakan är ändamålet med de båda kroppsundersökningarna 

att finna bevisning. Mer specificerat är det ena ändamålet att finna föremål som 

kan tas i belag och det andra är att undersöka omständigheter som är av 

betydelse för utredningen av brottet.42  Kroppsbesiktning kan till exempel 

innebära att man får företa visst prov; blod, saliv, eller att man vid 

smugglingsbrott får sin kropp undersökt. Det gäller både kroppens yttre och 

inre delar. Förutsättningarna för kroppsbesiktning är att det handlar om ett brott 

på vilket fängelse kan följa och att någon är skälig misstänkt då besiktningen 

endast får företas på denne. Det krävs även att besiktningen förtas av beslags- 

eller utredningsskäl som är de ändamål som tvångsmedlet har enligt RB 28:11. 

 

Kroppsvisitation innebär att man undersöker kläder, väskor och annat som 

någon har på sig. Precis som vid kroppsbesiktning ska kroppsvisitation företas 

om ändamålet är att söka efter något som kan tas i beslag eller för att 

undersöka omständigheter som är av betydelse för utredningen av brottet enligt 

RB 28:11 st. 2. Förutsättningarna för kroppsvisitation är att det ska finnas 

anledning att anta att ett brott på vilket fängelse kan följa har begåtts. Det krävs 

även att någon är skäligen misstänkt. Kroppsvisitation kan företas även mot 

den som inte är skäligen misstänkt om det finns synnerlig anledning att anta att 

något av ändamålen med tvångsmedlet kommer uppfyllas.43 Det kan krävas att 

                                                
40 Lindberg, Gunnel, Straffprocessuella tvångsmedel – När och hur de får användas?, 

Thomson fakta AB, Stockholm, 2005, s. 558. 
41 Fitger, Peter, Särtryck ur rättegångsbalken, Norstedts juridik AB, Vällingby, 2013, RB 
28:2. 
42 Lindberg, Gunnel, Straffprocessuella tvångsmedel – När och hur de får användas?, 

Thomson fakta AB, Stockholm, 2005, s. 582f. 
43 Lindberg, Gunnel, Straffprocessuella tvångsmedel – När och hur de får användas?, 
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den som undersöks får ta av sig kläder eller föremål för att dessa ska kunna 

undersökas mer noggrant men en kroppsvisitation kan även innebära att man 

bara känner utanpå kroppen.44  

 

2.3.5 Informationshämtande tvångsmedel 

2.3.5.1 Hemlig teleavlyssning, hemlig teleövervakning och hemlig 

kameraövervakning 

En grundläggande förutsättning för tvångsmedlet är att avlyssningen sker i 

hemlighet. 45  Tvångsmedlet innebär att man exempelvis avlyssnar någons 

mobiltelefon det vill säga att man tar del av innehållet i telemeddelandet. 

Ändamålet kan vara att bidra till brottets utredning och säkra eventuella bevis. 

Hemlig teleavlyssning får endast användas vid mycket grova brott då det i 

bestämmelsen framgår att minimistraffet för brottet ska vara 2 års fängelse, RB 

27:18 st. 2. Det krävs även att misstankegraden uppgår till skälig misstanke 

enligt RB 27:20. Polis och åklagare måste på förhand peka ut den teleadress 

som ska avlyssnas och på vilket sätt den adressen har anknytning till den 

misstänkte. Med teleadress menas den icke fysiska adress som ett 

telemeddelande skickas till eller från.46  Utöver detta krävs att det är av 

synnerlig vikt för utredningen enligt RB 27:20.  

 

Hemlig teleövervakning ger till skillnad från hemlig teleavlyssning inte rätt att 

ta del av innehållet i telemeddelanden. Hemlig teleövervakning innebär istället 

att man kartlägger kommunikationen mellan den misstänktes teleadress och 

andra. Man kartlägger vilka kontakter den misstänkte haft under en viss 

tidsperiod.47 Minimistraffet för brottet ska vara minst sex månader för att få 

                                                                                                                            
Thomson fakta AB, Stockholm, 2005, s. 605.  
44 Lindberg, Gunnel, Straffprocessuella tvångsmedel – När och hur de får användas?, 

Thomson fakta AB, Stockholm, 2005, s. 468. 
45 Lindberg, Gunnel, Straffprocessuella tvångsmedel – När och hur de får användas?, 

Thomson fakta AB, Stockholm, 2005, s. 469. 
46 Lindberg, Gunnel, Straffprocessuella tvångsmedel – När och hur de får användas?, 

Thomson fakta AB, Stockholm, 2005, s. 459. 
47 Lindberg, Gunnel, Straffprocessuella tvångsmedel – När och hur de får användas?, 

Thomson fakta AB, Stockholm, 2005, s. 494. 
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använda hemlig teleövervakning enligt 27:19 st. 3. Det krävs som vid hemlig 

teleavlyssning att misstankegraden uppgår till en skälig misstanke. Samma 

förutsättningar gäller också angående teleadressen och att det är av synnerlig 

vikt för utredningen enligt RB 27:20. 

 

Hemlig kameraövervakning kräver att någon är skäligen misstänkt för brottet 

och att fängelse i minst två år ingår i straffskalan, RB 27:20a och 20b. Det 

krävs också att det är av synnerlig vikt för utredningen. Även om det inte finns 

någon som är skäligen misstänkt får hemlig kameraövervakning användas vid 

den plats där brottet begåtts om syftet är att finna någon skäligen misstänkt till 

exempel vid upprepade fall av anlagda bränder i bostadsområde enligt RB 

27:20c. De platser som får övervakas är de plaster där den som är skäligen 

misstänkt kan antas komma att uppehålla sig enligt RB 27:20b st. 2. 

 

2.4 Misstankegrader 

Svensk straffprocess är uppbyggd kring ett antal olika misstankegrader. Man 

kan se det som en trappa med stegrande beviskrav där man för varje steg kan 

vidta tyngre och mer ingripande åtgärder mot den misstänkte, så kallade 

tvångsmedel. Tanken med detta är att man för varje trappsteg ökat säkerheten 

och klarheten beträffande slutsatsen. Det lägsta steget på skalan innebär en 

fullständig säkerhet om att inget brott har begåtts medan det högsta steget på 

skalan innebär att det misstänkta brottet är fullständigt bevisat. 48  Vid 

bedömningen av om en brottsmisstanke har den styrka som krävs för att man 

ska få företa en viss tvångsåtgärd kan flera omständigheter, som var för sig inte 

skulle nå upp till en viss misstankegrad, tillsammans grunda en misstanke av 

viss styrka.49  

 

 

 

                                                
48 Bring, Thomas, Diesen, Christian, Förundersökning, Norstedts juridik AB, 3u, Stockholm, 

2005, s. 138. 
49 Lindberg, Gunnel, Straffprocessuella tvångsmedel – När och hur de får användas?, 

Thomson fakta AB, Stockholm, 2005, s. 32. 
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                                                                                Fullständig säkerhet 

                                                                      Uppenbart 

                                                            Ställt utom rimligt tvivel 

                                                  Tillräckliga skäl 

                                        Sannolika skäl 

                              Skäligen misstänkt 

                    Kan misstänkas 

          Anledning anta 

Brott kan uteslutas 

 

2.4.1 Anledning anta 

Anledning anta är det lägsta beviskravet i brottmålsprocessen. Beviskravet 

används bland annat i RB 23:1 där anledning anta krävs för att inleda 

förundersökning. Beviskravet innebär att det finns någon konkret omständighet 

som möjliggör att en utredning kring det misstänka brottet kan inledas. 

Misstankegraden riktar sig mot brottet och inte mot en viss gärningsman. 

Utöver själva effekten, exempelvis döden eller skadan så måste det finnas 

någon omständighet som pekar på att denna effekt inte orsakats genom en 

olyckshändelse eller av naturens gång exempelvis att någon avlidit på grund av 

sjukdom.50 

 

2.4.2 Kan misstänkas 

Kan misstänkas är den lägsta misstankegraden som kan riktas mot en viss 

person. Precis som anledning anta är detta beviskrav av låg styrka. En person 

som kan misstänkas för brott får kvarhållas för förhör i 12 timmar enligt RB 

23:9 st. 4. För att uppnå beviskravet krävs inte att det finns någon avgörande 

bevisning mot gärningsmannen. Bevisningen måste inte peka mot en bestämd 

person vilket innebär att det är fullt möjligt att flera personer kan misstänkas 

för brottet samtidigt trots att det begåtts av endast en förövare. Det krävs dock 
                                                
50 Bring, Thomas, Diesen, Christian, Förundersökning, Norstedts juridik AB, 3u, Stockholm, 

2005, s. 139ff. 
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att det finns en konkret omständighet, något specifikt som tyder på att den 

misstänkta kan ha utfört brottet. Det kan handla om tidigare brottslighet, att 

man befunnit sig på viss plats eller personens beteende.51  

 

2.4.3 Skäligen misstänkt 

Behandlas under avsnitt 3. 

 

2.4.4 Sannolika skäl 

Huvudregeln angående häktning återfinns i RB 24:1. Där framgår att 

frihetsberövande genom häktning får ske när någon på sannolika skäl kan 

misstänka för brottet. Beviskravet är klart högre ställt än skäligen misstänkt 

men bevisningen måste inte ha sådan styrka att det föreligger tillräckliga skäl 

för åtal. Det ska dock handla om en ”övertygande bevisning om skuldens 

sannolikhet”.52 Två personer kan inte samtidigt vara misstänka på sannolika 

skäl vid ett brott som begåtts av en gärningsman då misstankegraden är för 

högt ställd för att det ska finnas utrymme för en alternativ gärningsman på 

samma misstankegrad. Misstankegraden kräver starka bevis.53  

 

2.4.5 Tillräckliga skäl 

Åklagaren är skyldig att väcka åtal om tillräckliga skäl föreligger och för detta 

krävs i vart fall att sannolika skäl föreligger beträffande den misstänkta 

gärningsmannen. Tillräckliga skäl handlar om att åklagaren i en senare 

rättegång ska kunna ställa brottet utom rimligt tvivel. Man kan säga att 

beviskravet för åtal egentligen är en preliminär bedömning av åklagarens 

möjlighet att fälla någon för brottet under huvudförhandlingen.54 Beviskravet 

är väldigt högt ställt.   

                                                
51 Bring, Thomas, Diesen, Christian, Förundersökning, Norstedts juridik AB, 3u, Stockholm, 

2005, s. 145ff. Avser hela stycket. 
52 Elwing, Carl Magnus, Tillräckliga skäl. Studier över förutsättningar för allmänt åtal, 
Gleerups, Lund, 1960, s. 62. 
53 Bring, Thomas, Diesen, Christian, Förundersökning, Norstedts juridik AB, 3u, Stockholm, 

2005, s. 158-163. Avser hela stycket.  
54 Bring, Thomas, Diesen, Christian, Förundersökning, Norstedts juridik AB, 3u, Stockholm, 

2005, s. 163-168. Avser hela stycket. 
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2.4.6 Ställt utom rimligt tvivel 

När åtal sedan väckts är det upp till domstolen att pröva bevisningen mot det 

slutliga beviskravet, utom rimligt tvivel. Det slutliga beviskravet är det som 

styr hela processen och även förundersökningen. Genom det slutliga 

beviskravet blir det tydligt för polis och åklagare vilka krav som ställs på 

bevisningen och därmed även förundersökningen.55 För att detta beviskrav ska 

vara användbart krävs att förundersökningen håller en viss kvalitet och är 

robust. Saknas det något i utredningen är det omöjligt att ställa brottet utom 

rimligt tvivel och åtalet måste då ogillas redan på grunden att 

förundersökningen är bristfällig. Om rätten istället kommer fram till att 

utredning är tillräcklig är nästa steg att ställa upp alternativa hypoteser. Det 

hypoteser som ställs upp ska vara rimliga och om dessa går att pröva och kan 

elimineras ska den tilltalades skuld anses ställd utom rimligt tvivel.56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
55 Bring, Thomas, Diesen, Christian, Förundersökning, Norstedts juridik AB, 3u, Stockholm, 

2005, s. 168ff. 
56 Ekelöf, Per, Olof, Rättegång IV, Norstedts juridik AB, 4 u, Stockholm, 2009, s. 167. 
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3. Skälig misstanke i teorin 
3.1 Begreppet skälig misstanke 

Beviskravet skälig misstanke kan uttryckas på två olika sätt, dels som 

”skäligen misstänkt för brott” och dels som ”skäligen kan misstänkas för 

brott”. Dessa uttryck avser samma sak och har samma styrka. Det är således 

endast en fråga om ordval.57 En viktig aspekt när man uppnått misstankegraden 

skälig misstanke är att åklagaren tar över förundersökningen om brottet inte är 

av enkel beskaffenhet enligt RB 23:3. Från att ha varit en spaningsverksamhet 

där fler personer kan ha varit misstänkta inriktar sig nu förundersökningen på 

en person vid brott med en gärningsman och utredningsstadiet påbörjas.  

 

I samband med ett en person är skäligen misstänkt inträder en rad 

partsrättigheter, bland annat att man ska underrättas om misstanken enligt RB 

23:18. Att bli skäligen misstänkt innebär inte bara partsliga rättigheter för den 

misstänkte utan även att en rad tvångsmedel kan användas mot honom eller 

henne. För att ta förundersökningen vidare från spaningsverksamheten krävs 

oftast användning av just tvångsmedel för att finna ytterligare bevisning, annat 

som kan styrka åtalet och bidra till utredningen av brottet.58  

 

Skälig misstanke är en betydande kvalitetshöjning av bevisningen om man 

jämför med kan misstänkas som är det föregående beviskravet. 59 

Utgångspunkten vid skälig misstanke är att utredningen inriktar sig på en 

person vid brott med en ensam gärningsman. Sannolikheten för dennes skuld är 

därför större än sannolikheten att det skulle vara någon annan som begått 

                                                
57 Bring, Thomas, Diesen, Christian, Förundersökning, Norstedts juridik AB, 3u, Stockholm, 

2005, s. 148. 
58 Bring, Thomas, Diesen, Christian, Förundersökning, Norstedts juridik AB, 3u, Stockholm, 

2005, s. 148ff. 
59 Fitger, Peter, Särtryck ur rättegångsbalken, Norstedts juridik AB, Vällingby, 2013, RB 
23:18. 
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gärningen. Procentuellt sett innebär detta en sannolikhet på över 50 procent. 

Säkerheten är större än osäkerheten.60 

 

3.2 Förutsättningar för skälig misstanke 

Enligt JO ska det finnas konkreta, objektivt underbyggda omständigheter som 

med viss styrka talar för att personen i fråga begått gärningen.61 Att bevisen 

måste vara objektivt underbyggda pekar på att tvångsåtgärder aldrig får vidtas 

på subjektiva antaganden. Enligt JO kan inte ett beslut om skälig misstanke 

endast grunda sig på allmänna kunskaper om någons livsföring. Det räcker inte 

heller att man uppehåller sig på en plats där brottslighet av visst slag brukar 

förekomma, till exempel narkotikahandel vid Sergels torg.  Det måste enligt JO 

tillkomma någon omständighet som specifikt pekar på att personen gjort sig 

skyldig till ett visst brott.62 Det går dock inte att uppställa vissa kriterier som i 

praktiken måste föreligga för att den skäliga misstanken ska vara uppnådd. 

Bevisvärderingen är som i alla skeden av processen fri varför alla relevanta 

omständigheter tas med i den helhetsbedömning som görs i varje enskilt fall.  

 

Enligt polisen kan det för skälig misstanke räcka med att någon på goda 

grunder angivit en viss person men polisen bör trots allt kontrollera 

uppgifterna. Med angivande menas att målsäganden eller ett vittne som sett 

händelsen eller brottet kan uppge vem personen som utfört detta är.63 Det 

innefattar inte hörsägen som innebär att man uppger vad någon annan sett eller 

berättat. Vid anonyma anmälningar har det uttalats att det är svårt att ens 

komma upp till beviskravet kan misstänkas varför det kan anses nästintill 

omöjligt att uppnå den skäliga misstanken i sådana situationer.64 Om någon 

                                                
60 Bring, Thomas, Diesen, Christian, Förundersökning, Norstedts juridik AB, 3u, Stockholm, 

2005, s. 149. 
61 JO 1992/93 s. 204. 
62 Bring, Thomas, Diesen, Christian, Förundersökning, Norstedts juridik AB, 3u, Stockholm, 

2005, s. 150f, och JO 1992/93 s. 204. 
63 Bring, Thomas, Diesen, Christian, Förundersökning, Norstedts juridik AB, 3u, Stockholm, 

2005, s. 203. 
64 Bring, Thomas, Diesen, Christian, Förundersökning, Norstedts juridik AB, 3u, Stockholm, 

2005, s. 151f. 
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grips på bar gärningen eller själv erkänner gärningen talar det mycket starkt för 

dennes skuld.  

 

Tvångsmedelskommittén har gjort ett försök att exemplifiera den skäliga 

misstanken.65 Ett av exemplen avser inbrott. Polisen kommer till platsen och 

ser då en man lämna med bil. Enligt tvångsmedelskommittén borde denna man 

kunna anses som skäligen misstänkt om han vägrar att stanna på polismans 

tecken eller om bilen visar sig vara falskskyltad. Poängteras bör dock att 

bedömningen är momentan och efter ett förhör med mannen kan misstanken 

sjunka avsevärt om denne lämnar en trovärdig berättelse.66 I ett annat exempel 

väljer man att säga att den skäliga misstanken vid narkotikabrott är uppfylld 

redan i och med att man frekvent uppehåller sig på sådan plats där narkotika 

säljs samt att man blivit kontaktad av kända narkomaner. Detta kan klart 

ifrågasättas menar Bring och Diesen då exemplet klart går emot JO:s praxis 

eftersom att det saknas konkreta objektiva omständigheter för att ett brott 

begåtts. Det saknas observation om själva transaktionen. Enligt deras mening 

skulle de krävas något ytterligare för att den skäliga misstanken ska vara 

uppnådd.67    

 

I EKMR art 5:1c använder man uttrycket reasonable suspicion vilket är samma 

sak som den svenska översättningen skälig misstanke. I fallet Murray mot 

Storbritannien prövade man detta beviskrav. Europadomstolen slog i det fallet 

fast att reasonable suspicion innebär att det ska finnas fakta eller uppgifter som 

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

förbrytelse.68  Europadomstolens bedömning kan jämföras med JO:s uttalande: 

                                                
65 DsJu 1981:22 s. 85. 
66 Bring, Thomas, Diesen, Christian, Förundersökning, Norstedts juridik AB, 3u, Stockholm, 

2005, s. 149. 
67 Bring, Thomas, Diesen, Christian, Förundersökning, Norstedts juridik AB, 3u, Stockholm, 

2005, s. 149. 
68 Murray mot Storbritannien, 28.10.1994, 300-A, Bring, Thomas, Diesen, Christian, 

Förundersökning, Norstedts juridik AB, 3u, Stockholm, 2005, s. 149. 
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konkreta objektivt underbyggda omständigheter som med viss styrka talar för 

att personen i fråga begått gärningen.69 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
69 JO 1992/93 s. 204. 
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4. En analys av skälig misstanke i praktiken 

4.1 Studie av förundersökningarna 

Genom att återge förundersökningarna avser jag att visa hur bedömningen av 

skälig misstanke vid mord kan gå till i praktiken. I de fall jag studerat framkom 

olika omständigheter som grundat skälig misstanke. I vissa fall samverkade 

flera omständigheter och i andra förelåg endast en omständighet. Nedan 

kommer jag att beskriva förundersökningsprotokollen och även analysera dessa 

i olika kapitel som är indelade efter de omständigheter som jag 

uppmärksammat.  

 

4.2 Förhörsuppgifter 

Förhörsuppgifterna i sig har inte speciellt stor betydelse när beslut om skälig 

misstanke tas. I nästan alla akter jag tittat på har denna omständighet antingen i 

kombination med andra eller i undantagsfall själv lett till beslut om skälig 

misstanke. Det är innehållet i uppgifterna som har betydelse vilket i det flesta 

fallen har varit ett motiv. Endast i ett fall har förhörspersonen angett två namn 

som utan andra omständigheter lett till skälig misstanke.  

 

Det fallet (B 3196-10) är något speciellt då en man försvinner men inget vet 

varför. Polisen vet ingenting om vad som hänt men efter månader av sökande 

samt påtryckningar från modern till den försvunna inleder man en 

förundersökning gällande mord. Då polis och åklagare varken har en 

brottsplats, en kropp eller en misstänkt gärningsman famlar man till en början i 

mörker. Det framkommer snabbt i utredningen att den förvunne sålt stora 

mängder hasch och cannabis samt att denne ofta köpt stora partier från en 

kontakt som han skulle ha träffat samma dag som han försvann. När polisen 

kommer i kontakt med mannen som den förvunne brukade köpa narkotikan av 

visar det sig att denne har alibi hela dagen då försvinnandet skedde. 

Förundersökningsledaren håller extremt många förhör med vänner till den 

försvunna mannen men det enda som framkommer under dessa förhör är att 

mannen skulle träffa två andra för honom obekanta män för ett köp av 

narkotika samma dag som han försvann. Efter att han åkt för att möta männen 
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kom han aldrig tillbaka. Ingen av förhörspersonerna kan uppge vart han skulle 

åka eller vem/vilka han skulle träffa. Under tiden som utredningen pågår 

företar modern en egen spaning och kommer slutligen fram till vilka det måste 

vara som fört bort och troligtvis bragt hennes son om livet. Det framgår inte i 

förundersökningen hur modern kommit fram till vilka hon misstänker men 

läser man mellan raderna har hon pratat med samma personer som polisen men 

att personerna som umgås i tveksamma kretsar inte velat uppge allt de vet för 

polisen. Moderns angivande är det som i princip ensamt leder till att två män 

anses som skäligen misstänka. 

 

Detta är det fall där det tydligast framgår att förhörsuppgifter är av stor 

betydelse. Även i andra fall som jag tittat på har förhörsuppgifter betydelse 

men då i kombination med många andra faktorer varför just denna 

omständighets betydelse inte är av lika stor vikt. Förundersökning ska inledas 

så fort det finns anledning att anta att ett brott som står under allmänt åtal har 

begåtts enligt RB 23:1. Det krävs att det är en konkret brottslig gärning.70 I 

fallet B 3196-10 som är beskrivet ovan vet man endast att en person är 

försvunnen. Om personen försvunnit frivilligt eller inte är okänt. Man inleder 

trots detta en förundersökning avseende mord efter påtryckningar från modern 

till den försvunne. Argumentet från hennes sida är att sonen aldrig gjort något 

liknande förut samt att han alltid svarar i telefonen. Hans tveksamma affärer är 

också något som får henne att tro att han förts bort mot sin vilja.  

 

Polis och åklagare verkar ta hennes uppgifter för god och inleder en 

förundersökning utan att ha ett konkret brott. Då det inte egentligen finns något 

som tyder på att den försvunne blivit mördad är det anmärkningsvärt att 

förundersökningen avseende mord inleds. Ett mer naturligt steg vore att inleda 

en förundersökning avseende till exempel människorov då en person försvunnit 

spårlöst samt inte går att komma i kontakt med. Den konkreta brottsliga 

gärningen man kan anta ha begåtts vid tidpunkten för inledandet är ett 

bortförande mot den försvunnes vilja. Polisens och åklagarens agerande blir 
                                                
70 Bring, Thomas, Diesen, Christian, Förundersökning, Norstedts juridik AB, 3u, Stockholm, 

2005, s. 213. 
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ändå i efterhand svårt att kritisera då det senare visar sig handla om just ett 

mord även fast det vid tidpunkten för inledandet inte tydde på det. Uteslutas 

kan inte att det funnits uppgifter som förundersökningsledaren inte tagit med i 

förundersökningen som pekade på att ett mord kunde ha begåtts. Jag måste 

dock basera min analys på det som finns dokumenterat i förundersökningen 

varför agerandet ändå är anmärkningsvärt om man ser till vad som framgår i 

förundersökningen.     

 

Något än mer anmärkningsvärt är åklagarens agerande vid beslutet om skälig 

misstanke. Som nämndes ovan hade man inga bevis eller andra omständigheter 

som pekade ut någon misstänkt som kan ha utfört det brott som åklagaren 

valde att utreda. Man hittar inga spår då man inte har någon brottsplats eller 

något brottsoffer. Modern företar en egen utredning parallellt med 

förundersökningen där det framkom två namn som ska ha varit de personer 

som den förvunne skulle träffat dagen för försvinnandet. Enbart den 

omständigheten att mamman inkom med två namn till åklagaren ledde till den 

skäliga misstanken mot männen. Att det ska handla om konkreta objektivt 

underbyggda omständigheter verkar falla bort i åklagarens bedömning. 71 

Åklagaren tar även här moderns uppgifter för god. Vid ett första förhör med en 

av de misstänkta får man ett erkännande och brottet klaras senare upp tack vare 

detta. Det hade varit mer lämpligt om åklagaren tagit beslutet om skälig 

misstanke under eller efter det förhöret för att uppfylla kraven vid skälig 

misstanke. Att bara basera den skäliga misstanken på uppgifter från offrets mor 

känns direkt olämpligt och går inte ihop med de av JO teoretiskt uppställda 

kraven för den misstankegraden.  

 

Skälig misstanke är en viktig misstankegrad under förundersökningen då en 

rad tvångsmedel aktualiseras exempelvis husrannsakan enligt RB 28:1. Att 

åklagaren i detta fall endast har en omständighet som enligt vad som framgår 

av förundersökningen var relativt svag när han/hon fattade beslutet känns inte 

rättssäkert. Det finns givetvis ett syfte med JO:s uttalande om skälig misstanke 

vilket är att alla åklagare ska bedöma misstanken lika samt att 

                                                
71 JO 1992/93 s. 204. 
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omständigheterna ska vara konkreta och objektiva för att uppfylla 

rättssäkerheten. 72  Moderns uppgifter kan knappast sägas vara objektiva. 

Uppgifterna är dessutom hörsägen då hon fått informationen från en tredje part. 

Att en person på grund av rykten ska kunna utsättas för de tvångsmedel som 

aktualiseras vid skälig misstanke känns fel. Drar man den tanken ett steg längre 

kan man påpeka att vem som helst då kan bli skäligen misstänkt då det 

framkommer andrahandsuppgifter i förundersökningen. Detta speglar inte 

förklaringen av beviskravet som en övervägande sannolikhet, det vill säga över 

50 procent.73 Enbart ett lagligt ingrepp i en persons privata sfär är svårt att 

rättfärdiga men det är omöjligt när det sker ogrundat. Förundersökningsledaren 

har alltid att väga utredningsintresset mot individens rätt till att slippa ingrepp i 

sin privata sfär. Då de flesta personerna inte frivilligt underlättar vid en 

förundersökning kan förundersökningsledarens enda vapen vara de 

tvångsmedel som står till buds för att utreda brottet. Det har visats i kapitel tre 

att de flesta tvångsmedlen aktualiseras vid just skälig misstanke. I det här fallet 

hade åklagaren en brist på tålamod och också en brist på objektivitet. Beslutet 

om skälig misstanke var med tanke på omständigheterna jag kunnat utläsa i 

förundersökningen ogrundat men åklagaren kom inte vidare i utredningen och 

tog förmodligen beslutet på svaga grunder för att komma vidare.  

 

Som jag redan nämnt var det anmärkningsvärt att förundersökningsledaren i 

fallet ovan valde att besluta om skälig misstanke bara på grund av moderns 

uppgifter. Då modern inte själv sett händelsen utan endast baserar sina 

uppgifter på hörsägen kan det inte klassas som ett angivande. Fastslagits har 

redan under avsnitt 3.2 att hörsägen inte borde vara tillräckligt för att grunda 

skälig misstanke. Angivande däremot är något som upptagits i litteraturen som 

en omständighet som bör kunna grunda skälig misstanke. Då krävs det dock att 

angivandet inte sker anonymt. 74  Förundersökningsledaren i fallet kan ha 

misstagit moderns förhörsuppgifter som ett angivande vilket kan vara 
                                                
72 JO 1992/93 s 204. 
73 Bring, Thomas, Diesen, Christian, Förundersökning, Norstedts juridik AB, 3u, Stockholm, 

2005, s. 149. 
74 Bring, Thomas, Diesen, Christian, Förundersökning, Norstedts juridik AB, 3u, Stockholm, 

2005, s. 151f. 
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ytterligare en förklaring till hans eller hennes agerande när denne beslutar om 

skälig misstanke. Förundersökningsledaren kommer ingenstans i 

förundersökningen och värderar troligtvis därför moderns uppgifter högt.  

 

4.3 DNA och fingeravtryck  

Brottsplatsundersökningar genomförs vid alla förundersökningar gällande 

mord. När man säkrar bevisning vid förundersökningarna analyseras denna hos 

SKL. Analysen tar långt tid och blir sällan klar innan beslutet om skälig 

misstanke tas. I fallen nedan har dock DNA och fingeravtryck haft stor 

betydelse vid beslut om skälig misstanke. 

 

I fallet B 9261-10 blir en kvinna skjuten och misshandlad tills döds i hemmet. 

Enligt förhör med barnen knackar det på dörren och när modern öppnar så 

avfyras ett antal skott. Gärningsmannen har också slagit offret med det vapen 

han använde. Flera av kvinnans barn befinner sig i lägenheten och hör 

förloppet. Misstankar riktas mot ett av barnens far då denne tidigare betett sig 

hotfullt samt att det vid tiden för brottet pågår en vårdnadstvist mellan 

föräldrarna. Pappan har alibi för händelsen då han befunnit sig på sitt jobb hela 

morgonen då brottet begicks. Inget annat namn har nämnts i förundersökningen 

och det finns inga omständigheter som pekar ut någon annan misstänkt. Vid 

brottsplatsundersökningen säkrade man fingeravtryck samt DNA-spår från en 

kartong som stått i hallen. Barnen och även personer som känner brottsoffret 

uppger i förhör att kartongen inte stod där dagen innan. Med stor sannolikhet är 

det gärningsmannen som tagit med kartongen dit och sedan glömt den. SKL 

inkom med en delredovisning och resultatet av denna visade vem mannen som 

befunnit sig i lägenheten var. Detta sker dagen efter beslutet om skälig 

misstanke men då brevgången tar sin tid har denna redovisning med högsta 

sannolikhet per telefon eller liknande kommit åklagaren och polisen tillhanda 

innan beslutet togs då inga andra bevis fanns mot mannen. Just på grund av att 

kartongen inte funnits i lägenheten innan brottet skett samt att mannen inte har 

någon som helst koppling till lägenheten i övrigt gör att beviset får starkt 

bevisvärde. Det var endast de tekniska undersökningarna, DNA och 

fingeravtryck som grundade den skäliga misstanken mot gärningsmannen. 

Fadern som var misstänkt på ett tidigt stadium dömdes för anstiftan till brottet, 
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detta bland annat på grund av att han setts tillsammans med gärningsmannen 

vid ett antal tillfällen. Gärningsmannen benämns i domen som en så kallad 

”torped”.  

 

Även i fallet B 9021-12 hade DNA stor betydelse för beslutet om skälig 

misstanke. Omständigheterna liknar de i föregående fall men skiljer sig även åt 

på många punkter. I det fallet hittas en man bunden och mördad i sin säng. Då 

man senare upptäcker att det saknas egendom som smycken i lägenheten samt 

att det varit känt att den avlidne förvarat pengar i hemmet pekar mycket på att 

det är ett inbrott som gått snett. Då den avlidne vid flera tillfällen köpt sex av 

prostituerade är det många okända som rört sig i bostaden och kan ha känt till 

att det fanns mycket värdesaker. En kvinna som besökt mannen mer frekvent 

anses misstänkt för anstiftan till brottet. I förundersökningen framgår inte 

varför just hon blir misstänkt för anstiftan annat än på grund av att hon varit 

den som besökt honom mest frekvent samt att offret vid ett tillfälle varit 

skyldig henne en mindre summa pengar. Flera av offrets vänner pekar ut 

kvinnan som den som haft något otalt med offret samt att kvinnan vid tiden för 

brottet haft ont om pengar. Man hittar ingen koppling till de män som kan ha 

utfört själva brottet då kvinnan själv är alldeles för späd för att ha utfört brottet 

på egen hand. Man släpper senare misstanken mot kvinnan då bevisen mot 

henne är svaga. Det finns inte heller någon bevisning mot den i fallet senare 

dömda mannen fram tills dagen efter beslutet om skälig misstanke. Hans namn 

har aldrig nämnts under förundersökningen. Även i det här fallet inkom en 

delredovisning från SKL med analysresultat av DNA som visar att en viss man 

befunnit sig på platsen samt att han har lämnat saliv på den tejp som mannen 

bundits med. DNA från samma man har även hittats på en gummidel som 

beslagtagits från brottsplatsen. Gummidelen tillhör med stor sannolikhet 

handtaget på det vapen som använts under brottet. Detta resultat bör rimligtvis 

via telefon eller liknande kommit åklagare och polis till handa innan beslutet 

togs då inga andra omständigheter pekade mot mannen i fråga. Således var det 

även i detta fall DNA som ensamt grundade den skäliga misstanken då DNA 

på bland annat tejpen som mannen bundits med har ett starkt bevisvärde.  
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I både dessa fall fanns inga omständigheter som pekade ut någon misstänkt 

förrän dagen efter beslutet om skälig misstanke tagits. Jag förutsätter dock att 

delredovisningarna kom polis och åklagare till handa innan beslutet togs då det 

vore absurt att grunda misstanke mot någon som aldrig nämnts i 

förundersökningen. DNA är ett bevis som blir allt viktigare ju längre den 

tekniska utvecklingen kommit. Det går snabbare att analysera och resultaten 

blir allt mer säkra. Än så länge verkar det dock som att DNA-bevisningen inte 

får sådan stor betydelse redan under ett tidigt stadium av förundersökningen, 

detta för att analysen tar allt för lång tid. I endast två av de förundersökningar 

jag läst har DNA både funnits och analyserats när beslutet om skälig misstanke 

tas. Utredningsmetodiskt kan konstateras att brottsplatsundersökningen är en 

av de första åtgärderna som vidtas. Polisen samlar in material som hittas på 

brottsplatsen och lämnar dessa för analys redan inom det första dygnet. 

Analysbeskeden dröjer veckor, ibland månader varför de oftast inte har någon 

betydelse för den skäliga misstanken men får större betydelse senare under 

processen.  

 

Det är även viktigt att skilja på bevisvärdet vid DNA-bevisning. Bara för att 

man har den typen av bevisning innebär inte att bevisvärdet är lika högt eller 

lågt jämt. Bevisvärdet varierar beroende på vilken typ av föremål man hittar 

DNA och om det finns någon annan naturlig förklaring till att DNA finns på 

platsen. I de fallen som beskrivits ovan har DNA hittats på föremål som starkt 

förknippar gärningsmannen med brottet. I första fallet fanns DNA både på den 

tejp som offret bundits med samt på handtaget till det vapen som använts. 

Bevisvärdet var högt eftersom att beviset direkt pekade på att personen som 

DNA:t tillhörde även var den som med stor sannolikhet utfört brottet. I det 

andra fallet så fanns DNA och fingeravtryck på en kartong som stod i 

lägenheten. Typen av föremål som DNA:t fanns på ger ingen direkt koppling 

till brottet. Bevisvärdet i det fallet stärks istället av att kartongen inte fanns på 

platsen innan brottet skedde samt att DNA och fingeravtryck tillhörde en man 

som inte hade någon annan koppling till lägenheten.  

 

Det är nog generellt sett lätt att övervärdera bevisning av den här typen då 

bevisvärdet ses som starkt oavsett. DNA analysen visar dock endast att det spår 
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man hittat på brottsplatsen stämmer överens med de prover som man inhämtat 

från den misstänkte vid till exempel en kroppsbesiktning enligt RB 28:11. Man 

kan alltså bevisa att personen befunnit sig på brottsplatsen med viss säkerhet 

men inte att personen utfört brottet.75 Ett exempel på detta är våldtäktsmål. I 

sådana fall kan DNA i form av sperma få betydelse vid utredningen av brottet. 

DNA visar i det fallet att det finns en koppling mellan den misstänkte och 

offret men man måste ha i åtanke att det bara bevisar att sexuellt umgänge ägt 

rum och inte att det skett ett sexuellt övergrepp. Att endast finna DNA eller 

fingeravtryck på en brottsplats ger alltså inte per automatik ett högt bevisvärde. 

Det är andra omständigheter som gör att bevistypen får ett högt bevisvärde, 

omständigheter som visats i de beskrivna fallen ovan.  

 

Om man gör en jämförelse mellan teori och praktik vad gäller DNA för att 

grunda skälig misstanke stämmer det mesta bra överens. I båda de fallen (B 

9261-10 och B 9021-12) har beslut om skälig misstanke tagit endast på den 

grunden att DNA och fingeravtryck analyserats och visat vem personen som 

befunnit sig i lägenheten med stor sannolikhet är. På grund av 

omständigheterna kring DNA:t i de fallen måste man anse det uppfylla kraven 

som JO uppställt på konkreta objektivt underbyggda omständigheter.76 DNA i 

sig får generellt sett sägas utgöra en objektivt underbyggd omständighet. Om 

DNA-beviset däremot alltid är konkret beror främst på det övriga 

omständigheterna kring beviset, till exempel var det hittats, mängd och 

liknande.  

 

4.4 Motiv 

Något som liksom förhörsuppgifter återkommer i många av fallen jag tittat på 

är motiv. Motiv är något som i kombination med andra omständigheter fått 

förvånansvärt stor betydelse när förundersökningsledaren tagit beslut om skälig 

misstanke.  

 

                                                
75 Björkman, Johanna, Diesen, Christian, DNA-bevis är inte alltid starka, Juridisk Tidsskrift, 
2003-04:04, s. 893ff. 
76 JO 1992/93 s. 204. 
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I B 627-09 blir en man skjuten och sedan bränd i en bil utan vittnen till själva 

händelsen. Inledningsvis kallas räddningstjänsten till platsen för att släcka en 

bilbrand. Vad man senare upptäckte var att det låg en död person i bilen 

kraftigt brännskadad. Förundersökningsledaren startade då en förundersökning 

angående mord. Brottsplatsundersökning företas och man försöker även spåra 

med hundar men då röklukten försvårar för hundarna leder det ingenstans. 

Polis och åklagare inledde sedan förhör med närstående vilket är en av de 

första utredningsåtgärderna i alla förundersökningar jag läst. Vid framförallt 

förhör med den avlidnes flickvän pekades en man som ska ha haft kontakter 

med den avlidne ut. Kontakterna mellan den misstänkte och brottsoffret ska ha 

skett frekvent i samband med distribution av narkotika. Den avlidne ska enligt 

uppgifter från flickvännen ha träffat gärningsmannen tidigare den dag som han 

mördats för någon form av överlämning av narkotika och kontanter. Vad som 

skett under själva mötet kan flickvännen inte uttala sig om. Hon uppger även 

att den man som hon tror kan ha utfört brottet bor på den gata där den utbrända 

bilen hittats med den avlidne i. Den största anledningen till att hon pekar ut just 

den mannen som senare döms är att den avlidne haft narkotikaskulder om 

200.000kr till honom Även andra närstående till den avlidne uppger i förhör att 

han troligtvis mördats på grund av narkotikaaffärer. Förhören i kombination 

med att det framkom att den misstänkte även hade ett starkt motiv i form av en 

narkotikaskuld ledde till att åklagaren tog beslut om skälig misstanke.  

 

I B 642-11 hittades en man mördad i sin lägenhet. Då det liksom i föregående 

fall inte fanns några vittnen till själva brottet inledde polis och åklagare 

förundersökningen med att göra en dörrknackning i huset. Då denna åtgärd inte 

leder till något resultat fortsätter man med förhör med närstående för att utreda 

händelsen. Efter många förhör med framförallt vänner framkom att den avlidne 

haft ett bolag tillsammans med den man som senare anses som skäligen 

misstänkt. Detta bolag ska ha startats av dem båda tillsammans tidigare samma 

år. De båda männen har ont om pengar och har vid upprepade tillfällen tagit 

droger tillsammans. Förhoppningen var enligt förhör att bolaget skulle ge stor 

utdelning. Mannen som varit delägare i bolaget pekas ut av de närstående som 

gärningsman då han ska ha uttalat att han känt sig lurad av den senare avlidne 

eftersom att han aldrig tagit del av några pengar. I förhör framkommer även att 
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den avlidne tidigare under året uttalat att han aldrig kunnat lita på och kände 

sig rädd för den misstänkte. Förhörsuppgifterna samt motivet var 

omständigheterna som grundade den skäliga misstanken. 

 

I B 6843-10 blev en man skjuten i bröstet med ett hagelgevär inte långt från sin 

egen bostad. Mannen har under månaderna före händelsen haft kontakt med en 

kvinna och inlett en relation med henne. De har träffats frekvent och bland 

annat besökt mannens familj vid ett flertal tillfällen. Kvinnan anklagar senare 

mannen för en våldtäkt som ska ha skett under tiden de träffats. Vad mannen 

inte visste var att kvinnan redan hade en relation med en man som satt i 

fängelse under tiden de träffades. Dagarna efter frigivandet sker mordet. Då 

brottet utförts på en plats där det finns mycket bostäder är en dörrknackning 

den första åtgärden polisen tar till. Eftersom att denna är resultatlös går man 

vidare med förhör med den avlidnes närstående. Det är flera personer som i 

förhör med polis och åklagare anger vem den troliga gärningsmannen är då 

man snabbt kopplar mannens motiv till dådet. Motivet skulle vara en hämnd 

för våldtäkten på gärningsmannens flickvän. Mamman till den avlidne uppger 

att han efter en middag med flickvännen kommit hem upprörd då kvinnan 

anklagat honom för våldtäkt. Han ska ha fått ett textmeddelande senare den 

natten som innehöll orden ”du är död”. Det är både närstående till den avlidne 

samt gamla flickvänner till denne som anger vem gärningsmannen troligen är 

på grund av hans motiv. Vad man dock har svårt att förstå är hur 

gärningsmannen fått ut brottsoffret till den plats där mordet ska ha skett mitt i 

natten. Kopplingen finns i en man som känner både brottsoffret och 

gärningsmannen. Han har lurat ut offret till platsen genom att få honom att tro 

att det är en narkotikaaffär som ska genomföras. Mannen blir senare dömd för 

medhjälp till grov misshandel då han inte insett vad gärningsmannen hade 

planerat. Flickvännen var vid ett skede i förundersökningen misstänkt för 

anstiftan men friades från misstanken. Vid brottsplatsundersökningen hittar 

man diverse vapen, bland annat en kniv. Det är även anmärkningsvärt att 

varken gärningsmannens eller flickvännens telefonnummer använts mer efter 

mordnatten.  
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I fallet B 11124-10 blir en man skjuten på öppen plats med många andra 

närvarande. Det var mörkt ute och skytten var maskerad så ingen kan med 

säkerhet säga vem personen var eller ge ett signalement. Inte heller ligger 

några byggnader som har utsikt över platsen varför en dörrknackning inte är 

aktuell för att få uppgifter om själva brottet. Däremot finns byggnader en bit 

längre bort där polisen knackar dörr. Vid dörrknackningen framkommer att två 

oberoende personer sett en man komma springande från den plats där brottet 

ska ha skett. Polisen fortsätter med att förhöra personer som befunnit sig på 

platsen för att sedan övergå till att förhöra närstående till den avlidne. Efter 

hundratals förhör framkommer ett motiv. Mordet ska enligt många 

förhörspersoner ha varit en hämndaktion efter ett bråk på fritidsgården tidigare 

samma år. Det dem mer specifikt uppger är att det har varit ett bråk på 

fritidsgården mellan ett gäng och offret tidigare under året. En person i gänget 

ska ha fått stryk av offret vilket skapat dålig stämning mellan dem. Det är ett 

trettiotal personer som uppger samma historia. Man vet således vilket gäng det 

är som ska ha utfört gärningen men man vet ännu inte vem eller vilka av dem 

som varit delaktiga. Först efter att förundersökningsledaren förhört personer 

med koppling till motivet det vill säga personer som ingår i det misstänkta 

gänget kan man hitta gärningsmannen. Även i det fallet hade motivet som 

framkom i förhör stor betydelse men även andra omständigheter som 

spårningar av mobiltelefoner där man kunnat knyta de misstänka till vissa 

platser. Bland annat har man ha kunnat knyta teleadressen till en lägenhet där 

de ska ha setts efter brottet samt på en gångväg som är den enda vägen till och 

från brottsplatsen. Det låg också till grund för beslutet om skälig misstanke.  

 

B 1623-10 är något komplicerat då det är två män som blivit mördade med 

ungefär ett års mellanrum. Det var först efter det andra mordet som man kunde 

knyta gärningsmannen även till det första. Morden i sig var liknande och gick 

ut på att både offren lurades ut till en parkering genom varsitt telefonsamtal 

och sedan blev skjutna. Gärningsmannen försvann sedan från brottsplatserna 

utan att några vittnen hunnit se honom. Polisen inledde som alltid med en 

brottsplatsundersökning, sökning med hund samt dörrknackning utan resultat. 

Detta skedde vid både brotten. Vid första mordet fann man dock aldrig någon 

gärningsman. Anledningen till att man hittade en koppling till gärningsmannen 
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överhuvudtaget var att en uppmärksam polis ringde Eniro och frågade om det 

gjorts några sökningar på offrets hemnummer samma kväll vilket det hade.  

När man fick reda på namnet på gärningsmannen vid det andra brottet 

framkom också att han hade ett motiv; svartsjukedrama. Han har vid båda 

brotten tagit livet av män som är tillsammans med kvinnor han haft en relation 

med tidigare. Förundersökningsledaren gör sedan en husrannsakan hos den 

misstänka mannen då det är av synnerlig vikt för utredningen. Vid 

husrannsakan hittar man ett vapen som man kan knyta även till det första 

brottet. Vapnet, motivet och tillvägagångssättet gör att mannen blir skäligen 

misstänkt även för det första brottet. Då förundersökningsledaren hade både ett 

vapen som kunde kopplas till brotten, sökningar på internet på offrens namn 

från gärningsmannens dator samt ett block som är gärningsmannens där det 

står beskrivet om kvinnorna hade man fler omständigheter att gå på. I blocket 

står det även beskrivet om att deras män är de som förstört relationen mellan 

gärningsmannen och kvinnorna. Motivet hade inte en utslagsgivande betydelse 

för den skäliga misstanken.    

 

Överraskande var att motiv hade en stor betydelse vid beslut om skälig 

misstanke men också för utredningen i stort. Rent utredningsmetodiskt kan 

konstateras att förundersökningsledaren i stor utsträckning valde att lägga 

enorma utredningsresurser på den person som hade motiv att utföra brottet. 

Agerandet bör förklaras av att det sällan finns flera personer som har motiv att 

utföra samma brott samt att om det finns någon som har motiv så är det med 

stor sannolikhet den personen som utfört brottet vilket visats i och med att alla 

personer som varit skäligen misstänkta senare dömts för brottet. Polisen verkar 

få svårare att hitta gärningsmannen vid brott utan motiv då det i studien har 

visat sig att dessa förundersökningen är betydligt mer omfattande. Det går 

dessutom generellt sett längre tid mellan förundersökningens inledande och 

beslut om skälig misstanke vid dessa brott. Motivets betydelse verkar sedan 

minska i takt med att förundersökningen fortskrider mot en rättegång. I 

domarna till de förundersökningar jag behandlat i detta avsnitt nämns knappt 

motivet. Det upptas inte i domskälen men kan få någon rad i bakgrunden till 

målet. Domstolen lägger alltså ingen vikt vid omständigheten att 

gärningsmannen haft ett motiv. Motiv har ett lågt bevisvärde vid 
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huvudförhandlingen men högt bevisvärde under förundersökningen som det 

verkar i studien. 

 

I alla de fall som beskrivits ovan är motivet en stor del av beslutet om skälig 

misstanke. Studien visar att det är tillräckligt att ha ett motiv om det finns 

någon ytterligare omständighet som talar för att personen är gärningsman. 

Ibland räcker det även med bara ett starkt motiv som fler än en förhörsperson 

angett, till exempel i B 642-11 där motivet var att en man känt sig lurad på en 

större summa pengar. Eller i fallet B 627-09 där en man blivit mördad på grund 

av en narkotikaskuld.  

 

Det finns även exempel på när motivet inte räckte till skälig misstanke. I det 

tidigare nämnda fallet B 9261-10 blir en kvinna skjuten och misshandlad tills 

döds i hemmet. Enligt förhör med barnen knackar det på dörren och när 

modern öppnar så avfyras ett antal skott. Gärningsmannen har också slagit 

offret med det vapen han använde. Flera av kvinnans barn befinner sig i 

lägenheten och hör förloppet. Misstankar riktas mot ett av barnens far då denne 

tidigare betett sig hotfullt samt att det vid tiden för brottet pågår en 

vårdnadstvist mellan föräldrarna. Får inte fadern vårdnaden om barnet har han 

ingen koppling till Sverige och riskerar utvisning. Inget annat namn än faderns 

nämns i förundersökningen och det finns inga omständigheter som pekar ut 

någon annan misstänkt. I det här fallet ansågs pappan trots ett starkt motiv 

endast som misstänkt. Det visar sig sedan att pappan har alibi för händelsen då 

han befunnit sig på sitt jobb hela morgonen då brottet begicks.  

 

Motivet i kombination med att pappan tidigare betett sig väldigt hotfullt är två 

starka omständigheter. Att det inte räcker till skälig misstanke i det fallet är 

oförklarligt då svagare omständigheter lett till skälig misstanke i det övriga 

beskrivna fallen ovan. Detta är ett tydligt tecken på att den skäliga misstanken 

inte är tillräckligt tydligt definierad samt att kraven skiljer sig mellan 

förundersökningsledarna vilket givetvis inte är rättssäkert. Det ska inte spela 

någon roll vem man får som förundersökningsledare när det står så stora saker 

som tvångsmedel på spel som kränker den personliga integriteten. Det är 

viktigt att det finns en förutsägbarhet, det här pekar på att det inte finns det 
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eftersom att starkare omständigheter inte leder till skälig misstanke medan 

svagare gör det. Hur ska man som privatperson veta vid vilka omständigheter 

man kan bli utsatt för tvångsmedel om det skiljer så pass mycket i 

bedömningarna?  

 

Om man mer generellt sett ser på motiv som grund för skälig misstanke kan det 

verka aningen märkligt. Att man har en anledning till att mörda någon betyder 

inte att man verkligen gör det. Om alla som hade motiv att mörda hade gjort 

det skulle det inte finnas många människor som inte satt i fängelse. Här kan 

man dra en parallell till avsnittet 4.3 om bland annat DNA. Att DNA finns på 

platsen innebär bara att personen varit där inte att han faktiskt begått brottet. 

Samma sak är det med motiv, bara för att det finns ett motiv så bevisar det inte 

att personen begått brottet. I alla fall jag tittat på där den som haft motiv varit 

skäligen misstänkt har personen också blivit dömd för brottet. Det kan vara så 

att polisens utredningsmetod är hundraprocentig men med stor sannolikhet 

beror det på att jag bara tagit del av de förundersökningar där någon dömts för 

mord. Det hade varit intressant att även titta på de förundersökningar där ingen 

blivit dömd (där det funnits skäligen misstänkta) men då det varit omöjligt att 

få tag på sådana förundersökningar får den sidan anses outredd.       

 

Motiv är en omständighet som kan ses som förhållandevis abstrakt. Det är en 

tanke, en vilja eller en känsla som en person har. Motiv som omständighet 

stämmer inte helt in på JO:s uttalande om skälig misstanke där det ska vara 

konkreta objektivt underbyggda omständigheter som ska grunda besluten.77 

Det är bara personen som har motivet som själv kan veta vad känslan innebär 

och om man kommer förverkliga den. Att någon i förhör uppger att en person 

har motiv borde inte kunna räcka till skälig misstanke om det inte även finns 

andra omständigheter som pekar åt samma håll. Det är en allt för abstrakt 

omständighet för att den i sig själv ska kunna grunda ett beslut om skälig 

misstanke. Förundersökningsledaren går emot JO:s uttalande när man grundar 

skälig misstanke endast på den omständigheten att personen har motiv att 

                                                
77 JO 1992/93 s. 204. 
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utföra brottet. Trots detta verkar förundersökningsledaren alltså lägga stor vikt 

vid just motiv.  

 

4.5 Övriga omständigheter som grundat skälig misstanke 

I många av de fall jag tittat på så skiljer sig omständigheterna åt från varandra 

mellan fall till fall. Det är nästan aldrig som omständigheterna liknar varandra i 

stor grad. Några omständigheter som förelegat i något fall eller återkommit i 

flera återges nedan. 

 

I B 9021-12 hittades en man bunden och mördad i sin säng. Den avlidne 

hittades av sin bror som tillbringade natten i huset. Närvarande fanns även en 

man som bodde inneboende i den avlidnes källare. Brodern var den som själv 

ringde SOS. När polisen kom till platsen blev de två männen genast gripna 

såsom skäligen misstänka för mordet. Polisen gick in i huset, tittade på 

brottsplatsen och konstaterade att mannen var avliden innan man grep de båda 

männen. Då inga andra omständigheter undersökts vid tiden för beslutet var det 

endast att befinna sig på brottsplatsen som grundade den skäliga misstanken. 

Nämnas bör även att de både männen senare släpptes och en annan man 

dömdes för mordet vilket redogjorts för under avsnitt 4.3 ovan.  

 

Polisen agerade snabbt och hämtade in männen så som skäligen misstänkta för 

mord direkt när de anlände till platsen. Händelseförloppet gick enligt 

förundersökningen på någon minut. Att skälig misstanke är en momentan 

bedömning bevisas här dels för att beslutet tas snabbt och dels för att beslutet 

sedan ändras. När männen tas in på förhör och förklarar händelsen sjunker 

misstanken till noll och männen är därefter bara vittnen till händelsen.  

Intressant är att polisen bara på den grunden att personerna befann sig på 

platsen grep dem. Det var trots allt de båda männen som själva hade ringt SOS. 

Dessutom fanns det inga andra omständigheter utöver att de befunnit sig i 

huset som pekade på att de utfört brottet. Det var tvärtom mycket som pekade 

på att det var en annan gärningsman till exempel att de själva ringde SOS, att 

dörren på baksidan var uppbruten, att det fanns spår i snön till och från 

altandörren och att värdesaker i huset var stulna. Man kan anmärka på hur 

snabbt det gick för den som tog beslutet att ta det. Förfarandet borde ha kunnat 
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ta några minuter till och blivit rätt från början om man inte gripit personerna 

som skäligen misstänkta utan inlett med att göra en brottsplatsundersökning 

och funnit det övriga omständigheterna. Tvångsmedelskommittén har uttalat att 

det vid narkotikabrott räcker med att uppehålla dig på en plats där narkotika 

säljs samt att man blivit kontaktad av narkomaner. Detta kan klart ifrågasättas 

menar Bring och Diesen då exemplet klart går emot JO:s praxis eftersom att 

det saknas konkreta objektiva omständigheter för att ett brott begåtts. Det 

saknas observation om själva transaktionen. Enligt deras mening skulle de 

krävas något ytterligare för att den skäliga misstanken ska vara uppnådd.78 

Paralleller kan dras till det här fallet då det liksom i exemplet inte finns något 

som tyder på att personerna som befunnit sig på platsen begått brottet. 

Ytterligare omständigheter borde krävas vilket till exempel skulle kunnat vara 

att personerna försökte smita från platsen.  

 

Det bör ha påverkat åklagarens bedömning att brottsplatsen var just ett hus, det 

vill säga ett slutet utrymme där man får anta att vem som helst inte kan ta sig 

in. På det sättet stärktes bevisvärdet för omständigheten att man befunnit sig på 

brottsplatsen. Hade brottsplatsen istället varit ute på allmän plats hade 

bevisvärdet för omständigheten att befinna sig på platsen sjunkit avsevärt då 

vem som helst kan befinna sig där av slumpen. Slutsatsen att det alltid räcker 

att befinna sig på platsen vid ett mord kan alltså inte dras. Slutsatsen att det kan 

räcka med att befinna sig i ett slutet utrymme ligger närmre till hands men bara 

på grund av ett fall är det svårt göra generella antaganden.         

 

Fallet B 7433-12 handlar om en man som blir överfallen och misshandlad i ett 

centrum norr om Stockholm. Den tyngsta bevisningen var en övervakningsfilm 

som spelade in hela händelsen. På övervakningsfilmen ser man att offret själv 

tar kontakt med gärningsmännen. Han blir sedan knivhuggen åtta gånger och 

slutet på filmen är tämligen brutal då männen stampar på offrets huvud innan 

de springande lämnar platsen. Filmen visades bland annat på efterlyst i TV 3. 

                                                
78 Bring, Thomas, Diesen, Christian, Förundersökning, Norstedts juridik AB, 3u, Stockholm, 

2005, s. 149. 
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 När polisen kommer till platsen gör man en brottsplatsundersökning. Där 

finner man bland annat en kniv och en pistol som dock visar sig vara en 

replica.79 Dessa kan man senare konstatera tillhörde offret. Polisen tar även dit 

en hund som får göra en sökning. Hunden får genast upp ett spår som leder till 

en parkering nordväst om centrumet. På den parkeringen slutar spåren varför 

man från början tror att gärningsmännen tagit sig vidare med bil. Polisen väljer 

även att ”blåa” runt centrumet vilket innebär att de åker runt med sirenernas 

ljus på för att eventuellt se någon misstänkt. Vid en busshållplats ser man ett 

antal ungdomar som man väljer att identifiera. Vad polisen inte vet i det 

ögonblicket är att alla tre gärningsmän sitter på busshållplatsen och blir 

identifierade av polismännen. Personerna som sitter vid busshållplatsen uppger 

att de varit på en fest i närheten. Det visar sig att festen har pågått i en lägenhet 

vid den parkering som polisens hund spårade till. Övervakningsfilmen 

tillsammans med ett antal förhör med personer som befunnit sig på festen och 

spårningar med hund som lett till den fest där gärningsmännen deltagit är det 

som grundar beslutet. Det är många olika omständigheter i kombination men 

den tyngsta är övervakningsfilmen. Trots att den är otydlig visar den detaljer på 

kläder som går att koppla till de misstänka.  

 

Det verkar enligt de förundersökningar jag läst som att det är ovanligt att brott 

blir inspelade på film. Det kan dock vara så att de finns filmsekvenser från 

exempelvis tunnelbanan som visar hur gärningsmannen tagit sig till och från 

brottsplatsen. I det här fallet (B 7433-12) finns hela händelsen med från 3 olika 

kameror i centrumet. Själva bevistypen är alltså väldigt ovanlig. På filmen syns 

tre män som alla deltar olika mycket i misshandeln. Att visa en sådan film på 

TV kan ge värdefulla tips till polisen men det kan också vara förödande för den 

person som egentligen inte deltar i misshandeln men som får stämpeln 

mördare. Filmen är av sämre kvalitet och det är svårt att särskilja några 

ansiktsdrag hos männen. Däremot finns det detaljer på kläder som polisen 

väljer att uppmärksamma för att hitta gärningsmännen. Då spåren från 

brottsplatsen slutar vid en lägenhet där det pågått en fest så väljer polisen att 

förhöra personerna därifrån. Flera tjejer uppger att ett gäng killar gett sig ut 

                                                
79 En replica är en skalenlig kopia av ett vapen, ofta en pistol, som dock är obrukbar. 
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under natten och kommit tillbaka efter cirka en timme väldigt andfådda och 

upptrissade. Tjejerna får beskriva männens kläder som visar sig stämma bra 

överens med kläderna på övervakningsfilmen. Det är mycket som talar mot 

männens skuld men jag ställer mig tveksam till övervakningsfilmen som är det 

bevis som verkar ha vägt tyngst.  Filmen är väldigt otydlig och de detaljer som 

man kan urskilja på kläderna är inte på något sätt sällsynta. Att ha blåa skor 

eller vita jeans är inget ovanligt bland ungdomar. Det som dock ger 

övervakningsfilmen ett starkare bevisvärde är vittnenas berättelser om killarnas 

beteende och klädsel. Att sedan hundarna spårat till den parkering som ligger 

just utanför lägenheten gör att beslutet om skälig misstanke tas på goda 

grunder och det är knappast något som kan kritiseras. Övervakningsfilmen i det 

fallet (B 7433-12) hade dock inte i sig kunnat utgöra grund för skälig 

misstanke utan att gå emot JO:s uttalande.80 Övervakningsfilmer där man 

däremot tydligt ser ansiktet på gärningsmannen/männen är en omständighet 

som har starkt bevisvärde varför det ensamt borde kunna grunda skälig 

misstanke.  

 

I två fall har mordvapnet haft betydelse för den skäliga misstanken. 

Mordvapnet har endast i kombination med andra omständigheter haft 

betydelse. I B 7215-11 uppstår ett bråk på Sergels torg i Stockholm mellan ett 

flertal män som kommit från samma klubb. En av männen hugger med kniv 

mot två av männen i det andra gänget och springer sedan från platsen. Det är 

bara ett av offren som senare avlider på grund av skadorna. Två ordningsvakter 

som stått en bit längre bort har sett hela förloppet och kan lämna signalement 

på mannen som använt kniv. Gärningsmannen har en ganska speciell tröja, en 

klarblå med vita ränder som gör att signalementet får större värde än om han 

till exempel burit en svart tröja. Senare en bit bort från brottsplatsen 

kontrolleras en man som stämmer in på signalement av polisen. Man finner då 

en kniv instoppad i mannens byxor och detta i kombination med uppgifterna 

från två ordningsvakter som sett händelsen är det som grundar den skäliga 

misstanken. Innan man hittat mannen har man varken hunnit företa en 

brottsplatsundersökning eller någon annan åtgärd som är vanlig under 

                                                
80 JO 1992/93 s. 204. 
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förundersökningar.  

 

B 1623-10 är som beskrivits närmare ovan under avsnitt 4.4 något komplicerat. 

Det är två män som blivit mördade med ungefär ett års mellanrum. Det var 

först efter det andra mordet som man kunde knyta gärningsmannen även till det 

första. Morden i sig var liknande och gick ut på att det både avlidna lurades ut 

till en parkering genom ett telefonsamtal och blev sedan skjutna. En 

uppmärksam polis ringde till Eniro och undersökte om det gjorts sökningar på 

den avlidnes hemnummer samma kväll vilket det hade. Genom spårningen och 

motiv fann man en man som blev misstänkt varpå man gjorde en husrannsakan 

hos mannen då det var av synnerlig vikt för utredning. Hos honom hittade man 

det vapen som kunde kopplas till det båda morden och mannen blev skäligen 

misstänkt. Vapnet i kombination med motiv och spårningar var det som 

grundade beslutet.  

 

Ett vapen som sådant får enligt studien inte så stor betydelse. Bara att ha ett 

vapen på sig innebär inte att man begått ett mord. Ett vapen kan dock vara en 

sådan omständighet som tillsammans med andra omständigheter grundar beslut 

om skälig misstanke vilket visas i fallen ovan B 7215-11 och B 1623-10. I båda 

fallen var det fler omständigheter som grundade beslutet varför det är svårt att 

säga precis hur stor betydelse just vapnet hade. Konstateras kan att precis som 

de övriga bevistyperna som gåtts igenom har det stor betydelse vilka 

omständigheter som finns kring vapnet. Bär en person bara på kniv finns det 

exempelvis knappast någon anledning att misstänka denne för mord. Är kniven 

besudlad med blod eller stämmer personen med vapnet in på signalement så 

finns det däremot anledning att rikta misstankar mot denne. Det är visat i fallet 

ovan B 7215-11 (bråket på Sergels torg) att det räcker med att gärningsmannen 

stämmer in på signalement från oberoende vittnen samt att man hittar ett vapen 

på denne för att förundersökningsledaren ska besluta om skälig misstanke. I det 

andra fallet B 1623-10 (de två morden) var det ännu fler omständigheter som 

låg till grund för beslutet. Mordvapnet i det fallet kunde dock genom analys 

kopplas till brotten då kulan stämde överens med vapnet varför bevisvärdet var 

väldigt starkt.  
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Att hitta ett vapen är en omständighet som jag tror kan överskattas precis som 

DNA vilket jag nämnde under avsnittet 4.4. Bevisvärdet ligger inte i själva 

vapnet utan vilka omständigheter som finns kring vapnet vilket poängterats och 

exemplifierats ovan. Om man går över till att jämföra vapnets betydelse i teorin 

och praktiken ser man att de stämmer väl överens. Ett vapen är ett bra exempel 

på JO:s uttalande om konkreta objektivt underbyggda omständigheter. 81 

Vapnet är utan tvekan en konkret omständighet. Vilken typ av vapen det är har 

också betydelse. Då det är allmänt känt att många människor bär kniv är det 

svårare att koppla och ge den omständigheten att man hittar en kniv något 

större bevisvärde. Andra tyngre vapen som pistoler och gevär är däremot mer 

ovanligt varför bevisvärdet av ett sådant fynd blir avsevärt högre. Det kan 

givetvis finnas omständigheter kring en kniv som gör ett dess bevisvärde ökar, 

till exempel att kniven är av ovanlig typ, att den beskrivits av vittnen eller att 

det finns blod på den. Omständigheter som dessa kan göra att bevisvärdet av en 

kniv blir högre än för ett annat tyngre vapen.  
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6. Slutord 
Inledningsvis bör något sägas om förundersökningarnas bedrivande i 

allmänhet. Polisens arbete ser i princip likadant ut i alla förundersökningarna 

jag tittat på. Metoden som polisen använder sig av handlar om att rekonstruera 

det förflutna, det vill säga utreda något som redan hänt. Polisens åtgärder under 

förundersökningarna är nästintill identiska. De första åtgärderna är att de utför 

en brottsplatsundersökning, de tar material från denna i beslag och skickar på 

analys, de knackar dörr i området kring brottsplatsen, de förhör närstående och 

de förhör vittnen till själva brottet. Efter att polisen tagit till de klassiska 

utredningsåtgärderna men inte kommit någonstans i utredningen måste de ta 

till tvångsmedel för att eventuellt hitta nya omständigheter som kan användas 

som bevisning senare i processen. För att få använda tvångsmedel mot enskilda 

krävs oftast att personen är minst skäligen misstänkt. Skälig misstanke är en 

betydande misstankegrad under utredningen varför det är av stor vikt att 

förundersökningsledaren lyckas bevisa att någon uppnår misstankegraden.  

 

När man är skäligen misstänkt innebär det att det finns en bevisövervikt det vill 

säga en sannolikhet på över 50 procent. Det innebär att det är mer troligt att 

den skäligen misstänkta har begått brottet än att någon annan har gjort det. 

Eftersom att skälig misstanke är en misstankegrad som ska passa in på enormt 

många olika situationer, brottstyper och omständigheter är det naturligt att 

lagtexten är vag. Då det vid mord inte heller finns några JO uttalanden som är 

specifika för just den brottstypen får man för att tydliggöra begreppet använda 

sig av det generella uttalandet från JO: 

 

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

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

misstänkte begått den gärning som misstanken avser. Omständigheterna måste 

alltså vara av det slaget att de ger upphov till en faktabaserad 

brottsmisstanke.”82  

                                                
82 JO 1992/93 s. 204. 
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JO hjälper inte till med definitionen av begreppet men stjälper inte heller den 

skäliga misstanken genom att ge en allt för snäv definition som inte skulle 

fungera i praktiken. Den skäliga misstanken vid mord i praktiken är helt 

outforskad varför jag i uppsatsen försökt precisera begreppet för den 

brottstypen något.  

 

Omständigheter som kan räcka till skälig misstanke lyser igenom till viss till i 

praxisstudien ovan. Man kan se att den skäliga misstanken ofta grundas på 

flera olika omständigheter samt att bevisläget generellt sett är starkt vid 

beslutet. I de genomgångna förundersökningarna kan man se att vissa 

bevistyper får större utrymme än andra, en sådan bevistyp är överraskande 

motiv. Motiv kan tillsammans med någon annan omständighet som exempelvis 

spårningar av mobiltelefon, sökning på Eniro efter offrets telefonnummer eller 

vapen grunda skälig misstanke. Visats har också att ett starkt motiv som fler 

oberoende förhörspersoner uppger i sig själv kan grunda beslut om skälig 

misstanke. Förundersökningsledaren ser alltså motiv som en omständighet som 

har starkt bevisvärde.  

 

Andra omständigheter som enligt studien fick mindre utrymme var bland annat 

DNA. Bevistypen har ett starkt bevisvärde i processen men hinner som visat 

sällan analyseras innan beslutet om skälig misstanke tas. Finns en färdig analys 

av DNA när beslutet tas är det en omständighet som når upp till 

misstankegraden i sig själv. DNA:s betydelse beror på omständigheterna kring 

beviset i övrigt, till exempel var man hittat det och om det finns en naturlig 

förklaring till att DNA finns på platsen eller föremålet. Att beslagta vapen från 

en misstänkt kan också vara en sådan omständighet som föranleder skälig 

misstanke. Det krävs dock att vapnet genom analys går att koppla till brottet 

eller att vapnet beskrivits av vittnen. Det kan även räcka med att vittnen gett ett 

säreget signalement på gärningsmannen och att man vid gripandet hittar ett 

vapen. Den sista omständigheten som visats i studien är att befinna sig på 

brottsplatsen. Det räcker med att befinna sig på brottsplatsen för att bli skäligen 

misstänkt. Poängteras bör dock att det har stor betydelse vilken typ av 

brottsplats det är. Ett slutet utrymme som endast ett fåtal personer har tillgång 
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till är tillräckligt medan en allmän plats inte är tillräckligt för att grunda skälig 

misstanke.  

 

Studien har även visat att det i ett fall räckte med hörsägen för att grunda skälig 

misstanke.  I det fallet måste dock kritik riktas mot förundersökningsledaren då 

beslutet grundas på svaga omständigheter. Det är inte en bevisövervikt och det 

handlar inte om konkreta objektivt underbyggda omständigheter varför beslutet 

om skälig misstanke måste anses vara felaktigt. Vid det förundersökningar där 

förundersökningsledaren inte kommer vidare är enda chansen att få använda 

tvångsmedel, för att få använda dessa krävs som nämnts otaliga gånger skälig 

misstanke. Det kan vara lockande för förundersökningsledaren att besluta om 

misstankegraden för att öppna en rad möjligheter under förundersökningen 

vilket kan ha varit det som skedde i fallet. En annan fara när 

förundersökningsledaren inte kommer vidare i förundersökningen är när det 

finns prestige, när det är viktigt för åklagaren att vinna mål. Då finns det risk 

för att kraven vid skälig misstanke förbises för att kunna inhämta mer 

bevisning med hjälp av tvångsmedel. Av alla de fall jag studerat närmre visar 

det sig att skälig misstanke bara beslutats på svaga grunder vid ett tillfälle 

varför jag tror att åklagare generellt sett uppfyller de objektivitetskrav de ålagts 

enligt lag.83      

 

Vid en jämförelse av den skäliga misstanken i teori och praktik måste man ha i 

åtanke att misstankegraden inte har någon tydlig teoretisk definition. Alla typer 

av jämförelser blir därför något abstrakta. Det man får utgå ifrån är de 

uttalanden som finns samt med de bedömningar som gjorts tidigare och 

jämföra dessa med praxisstudien. Konstateras kan då att de bedömningar av 

skälig misstanke som gjorts i praktiken vid det flesta tillfällen stämmer bra 

överens med den teoretiska grund som de ska vila emot. Vid endast ett fåtal 

tillfällen kan besluten ifrågasättas.  

 

Då det visats att inget fall ser likadant ut och att alla åklagare gör sina egna 

helhetsbedömningar av bevisläget när beslut om skälig misstanke tas kan man 

                                                
83 RB 23:4 st. 1. 
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se att förutsebarheten är relativt låg. Det bästa vore att ha en lista med 

omständigheter som kan grunda skälig misstanke då alla åklagare skulle vara 

tvungna att bedöma den skäliga misstanken på samma sätt. Detta är dock 

omöjligt då inget fall är det andra likt och nya situationer som då inte går att 

bedöma kommer uppstå. Just på grund av att innebörden av den skäliga 

misstanken är relativt vag samt att bedömningar görs från fall till fall är det 

svårt att sätta upp omständigheter eller bevistyper som måste föreligga. 

Praxisstudien har istället visat vid vilka omständigheter det kan föreligga skälig 

misstanke. Den skäliga misstanken har preciserats något men kan inte 

preciseras mer då begreppet måste vara så pass vagt för att passa in på alla det 

situationer som det kan ställas inför. Förutsebarheten får stå åt sidan för att 

begreppet ska kunna fungera i praktiken.  

 

Avslutningsvis konstaterar jag att vid så allvarliga brott som mord tycks 

åklagare vara noggranna i sina bedömningar varför deras beslut sällan kan 

kritiseras. Den skäliga misstanken vid mord i praktiken har preciserats något 

vilket var avsikten. Det är omöjligt att säga att såhär ska det vara men jag har 

visat att såhär kan det vara.  
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Statistik genomgångna fall. 
Totalt 42 fall angående mord. (Stockholms, Södertörns, Attunda och Solna 
TR.) 
 
42 fall sammanfattade. 
 
23 av fallen som jag sammanfattat är erkända. Antingen erkänt mordet i sig 
eller erkänt handlingarna men hävdat nödvärn eller vållande.  
 
9 av fallen hade så starkt bevisläge att den misstänkte blev på sannolika skäl 
misstänkt direkt.  
 
Resterande 10 fall hade minst en person skäligen misstänkt i 
förundersökningen.  
 
Statistik valda fall 
I 8 fall har förhör med närstående, vittnen och andra betydelse för beslut om 
skälig misstanke. 
 
Endast i 2 fall har vittnen sett själva händelsen. 
 
I 1 fall finns en övervakningsfilm som har stor betydelse för den skäliga 
misstanken. 
 
I 10 av fallen utförs brottsplatsundersökningar. I 1 fall har man till en början 
ingen brottsplats. I 1 fall blir personerna skäligen misstänkta innan man hinner 
göra en brottsplatsundersökning. 
 
I 10 av fallen utförs en obduktion. I 1 fall har man till en början ingen kropp.  
 
I 5 fall hade motiv betydelse. 
 
I 2 av fallen finns DNA-bevisning i anslutning (tidsmässigt) till beslut om 
skälig misstanke. 
 
I 1 av fallen hade spårning av mobiltelefon betydelse. I resten av fallen 
utfördes spårningar av mobiltelefoner dock efter beslut om skälig misstanke. 
 
I 2 av fallen leder husrannsakan till fynd som har betydelse för den skäliga 
misstanken. 
 
I alla 10 fall gjordes beslag vid husrannsakan, ibland innan och ibland efter den 
skäliga misstanken. 
 
I 3 fall har mordvapnet betydelse för den skäliga misstanken.  
 
I 1 fall räckte det med att bara befinna sig på brottsplatsen.  
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