
  

JURIDISKA INSTITUTIONEN 
Stockholms universitet 

 

 
 
 
 

Skälig misstanke i svensk 
lagstiftning 

Karolina Bartholdsson 
 
 

Examensarbete i processrätt 30 hp 
Examinator: Christian Diesen  
Stockholm, Vårterminen 2014 



 

 

Innehållsförteckning 
Förkortningar ........................................................................................................... 1 

1.	   Inledande kapitel .............................................................................................. 2	  
1.1.	   Inledning ................................................................................................................... 2	  

1.2.	   Syfte och frågeställningar ......................................................................................... 3	  

1.3.	   Metod och material ................................................................................................... 4	  

1.4.	   Avgränsningar .......................................................................................................... 6	  

1.5.	   Disposition ................................................................................................................ 6	  

2.	   Skälig misstanke om brott ................................................................................ 8	  
2.1.	   Inledande kommentarer ............................................................................................ 8	  

2.2.	   Allmänt om beviskraven under förundersökningen ................................................. 8	  

2.3.	   Skälig misstanke om brott i svensk rätt .................................................................... 9	  

2.3.1.	   När anses någon skäligen misstänkt? ................................................................... 9	  

2.4.	   Bedömningen i praxis ............................................................................................. 11	  

2.5.	   Sammanfattning ...................................................................................................... 14	  

Del I. Skälig misstanke inom det offentligrättsliga området ................................. 15	  

3.	   Skälig misstanke i häkteslagen ...................................................................... 15	  
3.1.	   Inledande kommentarer .......................................................................................... 15	  

3.2.	   Häkteslagen ............................................................................................................ 15	  

3.3.	   Skälig misstanke i häkteslagen ............................................................................... 15	  

3.3.1.	   Förhållandet mellan häkteslagen och RB .......................................................... 17	  

3.4.	   Jämförelse ............................................................................................................... 19	  

4.	   Skälig misstanke i utlänningslagen ................................................................ 20	  
4.1.	   Inledande kommentarer .......................................................................................... 20	  

4.2.	   Utlänningslagen ...................................................................................................... 20	  

4.2.1.	   Skälig misstanke i utlänningslagen .................................................................... 20	  

4.2.2.	   Skälig misstanke gällande kroppsvisitation ....................................................... 22	  

4.2.3.	   Skälig misstanke gällande undersökning av försändelser .................................. 22	  

4.2.4.	   Migrationsverkets handbok ............................................................................... 22	  

4.2.5.	   JO 2011/12 s. 314 .............................................................................................. 24	  

4.3.	   Jämförelse ............................................................................................................... 26	  



 

 

5.	   Skälig misstanke i penningtvättslagen ........................................................... 28	  
5.1.	   Inledande kommentarer .......................................................................................... 28	  

5.2.	   Penningtvättslagen .................................................................................................. 28	  

5.2.1.	   Skälig misstanke i penningtvättslagen ............................................................... 29	  

5.2.2.	   Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd ........................................... 33	  

5.2.3.	   Annan information som ligger till grund för bedömning om skälig grund till 

misstanke föreligger .......................................................................................................... 34	  

5.3.	   Praktiskt exempel: Exchange Finans Europe AB ................................................... 35	  

5.4.	   Jämförelse ............................................................................................................... 36	  

Del II. Skälig misstanke inom det förmögenhetsrättsliga området ....................... 38	  

6.	   Beviskrav i civilprocessen ............................................................................. 38	  

7.	   Skälig misstanke i skuldebrevslagen ............................................................. 40	  
7.1.	   Inledande kommentarer .......................................................................................... 40	  

7.2.	   Skuldebrevslagen .................................................................................................... 40	  

7.3.	   Godtroskraven i skuldebrevslagen .......................................................................... 40	  

7.4.	   Kravet om skälig misstanke i skuldebrevslagen ..................................................... 41	  

7.4.1.	   1 kap. 9 § SkbrL ................................................................................................. 42	  

7.4.2.	   Löpande skuldebrev ........................................................................................... 43	  

7.4.2.1.	   2 kap. 15 § SkbrL .......................................................................................... 43	  

7.4.2.2.	   2 kap. 20 § SkbrL .......................................................................................... 45	  

7.4.3.	   Enkla skuldebrev ............................................................................................... 46	  

7.4.3.1.	   3 kap. 29 § SkbrL .......................................................................................... 46	  

7.4.3.2.	   3 kap. 30 § SkbrL .......................................................................................... 50	  

7.5.	   Jämförelse ............................................................................................................... 51	  

8.	   Skälig misstanke i kommissionslagen ........................................................... 53	  
8.1.	   Inledande kommentarer .......................................................................................... 53	  

8.1.1.	   Kommissionslagen ............................................................................................. 53	  

8.2.	   Godtroskraven i kommissionslagen ........................................................................ 53	  

8.3.	   Kravet om skälig anledning att misstänka i kommissionslagen ............................. 54	  

8.3.1.	   29 § KommL ...................................................................................................... 54	  

8.3.2.	   30 § KommL ...................................................................................................... 57	  

8.3.3.	   31 § KommL ...................................................................................................... 58	  



 

 

8.4.	   Jämförelse ............................................................................................................... 59	  

9.	   Sammanfattande och avlutande analys .......................................................... 61	  
9.1.	   Inledande kommentarer .......................................................................................... 61	  

9.2.	   Sammanfattning ...................................................................................................... 61	  

9.3.	   Varför skiljer sig kraven åt? ................................................................................... 63	  

9.4.	   Eventuella konsekvenser ........................................................................................ 66	  

Källförteckning ...................................................................................................... 68 

 



 

 
1 

Förkortningar 

 
AvtL  Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på 

förmögenhetsrättens område 

BrB Brottsbalk (1962:700) 

EKMR Lag (1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd 

för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. 

Europadomstolen Den Europeiska Domstolen för de mänskliga rättigheterna 

FATF Financial Action Task Force 

FFFS Finansinspektionens författningssamling 

FI Finansinspektionen 

HD Högsta domstolen 

HäL Häkteslag (2010:611) 

JK Justitiekanslern 

JO Justitieombudsmannen eller dennes ämbetsberättelse 

JT Juridisk Tidskrift 

KommL Kommissionslag (2009:865) 

KVVFS Kriminalvårdsverkets författningssamling 

NJA Nytt juridiskt arkiv, avd. I 

NJA II Nytt juridiskt arkiv, avd. II 

PTL Lag (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av 

terrorism 

RB Rättegångsbalk (1942:740) 

RF Regeringsformen (1974:152) 

RPSFS Rikspolisstyrelsens författningssamling 

SkbrL Lag (1936:81) om skuldebrev 

SOU Statens offentliga utredningar 

SvJT Svensk juristtidning 

UtlL Utlänningslag (2005:716) 
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1. Inledande kapitel 

1.1. Inledning 

Vid stiftande av lagar är det viktigt att valda begrepp är noga genomtänkta för att 

spegla lagstiftarens syfte med bestämmelsen och lagen. Det är inte endast viktigt för 

att den aktuella lagen ska uppfattas på korrekt sätt utan det är även grundläggande för 

att åstadkomma rättssäkerhet i samhället. Nyansrikedomen i språket kan därför ses 

som en rättssäkerhetsgaranti för medborgarna. Genom noggranna ordval borde risken 

för godtyckliga och subjektiva bedömningar hos myndigheter, och även förvirring 

bland medborgarna, minska. Detta kan tyckas vara särskilt viktigt avseende det 

offentligrättsliga området, när staten utövar makt mot enskilda, men kan vara minst 

lika viktigt inom det privaträttsliga området, eftersom civilrättsliga domar också kan få 

stora konsekvenser för de enskilda. Att använda sig av de nyanser som språket ger 

ökar inte endast rättssäkerheten, utan genom omsorgsfulla val, och eventuella 

definitioner av vissa begrepp, uppkommer även processekonomiska fördelar. Den 

eventuella förvirring hos de som använder sig av lagen borde minska, eftersom en enig 

uppfattning därmed uppkommer, vilket gör att det talas om samma saker, något som 

både sparar tid och pengar.  

 

Inom lagstiftningen förekommer olika skalor av beviskrav, vilka alla uttrycker olika 

grader av styrka för att något ska anses bevisat. Om lagstiftaren har uppställt ett visst 

beviskrav är det sedan domstolarnas och myndigheternas skyldighet att följa det med 

en så enhetlig innebörd som möjligt. Det förekommer dock beviskrav inom olika lagar 

och rättsområden som emellertid av ordalydelsen får anses uppställa samma krav 

gällande bevisningen. En fråga som då kan ställas är om de faktiskt också har lika högt 

ställda krav, eller om de bara har formuleringen gemensamt. Det kan också 

ifrågasättas om det i samtliga fall rör sig om beviskrav eller om samma begrepp 

använts för olika typer av rättsfigurer. Detta är problematiken som denna uppsats 

kommer att behandla.   

 

Inom straffprocessens inledande arbete, förundersökningen, finns olika krav på 

bevisningen. Dessa varierar i styrka och kan ses som en stegrande trappa där ju högre 

upp man kommer desto större säkerhet angående det man söker bevisa krävs. Ju mer 

bevisningen stärks, desto mer ingripande åtgärder kan vidtas. Det krävs till 

exempel anledning att anta att brott har begåtts för att få inleda en förundersökning. 

Det krävs i regel vidare att någon är skäligen misstänkt för att få använda tvångsmedel 

mot den personen, och sannolika skäl krävs som huvudregel för att få häkta någon. 
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I denna uppsats är det beviskravet skälig misstanke vid brott som kommer att vara i 

fokus och jämföras med samma begrepp och krav i annan lagstiftning. Kortfattat kan 

sägas att vid det stadiet i förundersökningen har utredningsarbetet kommit så pass 

långt att det kan inriktas mot viss person och sannolikheten för personens skuld ska 

vara större än för dennes oskuld.   

 

Beviskravet, eller i varje fall begreppet, skälig misstanke, existerar inte endast inom 

straffprocessen utan förekommer också med en i princip likadan formulering, inom de 

offentligrättsliga och förmögenhetsrättsliga rättsområdena. Exempel på lagar som 

använder sig av formuleringen och kravet är t.ex. skuldebrevslagen, där en överlåtare 

av ett skuldebrev svarar för dess giltighet utom i de fall där mottagaren hade 

kännedom, eller hade skälig anledning till misstanke, om att det var ogiltigt. Ett annat 

exempel är att begreppet går att hitta i penningtvättslagen där en verksamhetsutövare 

ska granska och avstå att genomföra transaktioner som denne misstänker, eller har 

skälig grund att misstänka, utgör led i penningtvätt eller finansiering av terrorism.  

 

Det går att konstatera att formuleringen i RB i princip är densamma som i annan 

lagstiftning, men är dessa tänkta att ha samma innebörd som den som presenteras i 

RB? Har beviskrav som uppkommit efter skälig misstanke ifråga om brott haft RB 

som förebild, eller är det bara ett slumpmässigt ordval med olika innebörd?  

1.2. Syfte och frågeställningar 

För medborgarna i en rättsstat är det viktigt med en enhetlig och logisk lagstiftning. 

Det gör det lättare för gemene man att tolka, förstå och kunna följa den. Som 

presenterats ovan förekommer beviskravet skälig misstanke både i RB och i annan 

lagstiftning. Syftet med denna uppsats är därför att generellt fastställa hur höga krav 

som krävs för att skälig misstanke ska anses föreligga. När detta väl har gjorts ska det 

utredas om det föreligger samma krav, och mått på bevisningens styrka, som de som 

uppställs för att skälig misstanke på förundersökningsområdet ska föreligga. Före-

kommer skillnader i beviskravens styrka ska det också undersökas vad det kan få för 

konsekvenser för samhället och dess medborgare.   

 

Frågeställningar som är centrala: 

 

• Var i svensk lagstiftning förekommer beviskravet skälig misstanke? 



 

 
4 

• Hur höga krav ställs på bevisningen i bestämmelserna? 

• Vilka likheter och skillnader i bestämmelserna går att utröna? 

1.3. Metod och material 

För att utreda bevisningens krav på styrka inom de olika områdena, och för att därefter 

kunna jämföra dem med varandra, har den rättsdogmatiska metoden använts. Det är 

inte helt oproblematiskt att beskriva vad metoden innebär, eftersom den kan framstå 

som diffus, oklar och i vissa fall direkt motsägelsefull.1 Det kan emellertid sägas att 

rättsdogmatisk metod används för att tolka och organisera gällande rätt med målet att 

framställa det som ett sammanhängande system.2 Gällande rätt innebär dock inte alltid 

den rätten som faktiskt existerar, utan genom allmänt accepterad juridisk argumentat-

ion kan man nå fram till det som kan betecknas som gällande rätt.3 Mer konkret 

innefattar det att söka juridisk lösning på ett visst problem genom att tillämpa en 

rättsregel för detta.4 Utgångspunkten är därför nästan alltid en konkret problem-

ställning, vilket ger förutsättningarna för den rättsdogmatiska analysen.5 Rätts-

dogmatiken bestäms bl.a. av sin metod och sitt material, bestående av att rättskällorna 

används i enlighet med rättskälleläran. Den rättsdogmatiska analysen går därför ut på 

att undersöka särskilda element i rättskälleläran för att komma fram till gällande rätt, 

vilket sedan kan tillämpas i det konkreta sammanhanget för den uppställda 

frågeställningen.6  

 

Att rättskällor i enlighet med rättskälleläran har använts innebär att det material som 

använts är allmänt accepterade rättskällor, såsom lagstiftning, förarbeten, rättspraxis 

samt den rättsdogmatiskt orienterade litteraturen.7 Dessa rättskällor är auktoritets-

bundna, vilket innebär att de bör behandlas i viss ordning. Lagar och författningar är 

den främsta rättskällan varför den primärt bör beaktas. Det är dock vanligt att lagtext 

är vag, otydlig eller ofullständig, vilket gör att förarbetsuttalanden och rättspraxis 

följer som rättskällor med särskild ställning bland de övriga rättskällorna. Den 

juridiska doktrinen anses ha en lägre dignitet än övriga rättskällor, men det är ofta i 
                                                
1 Kleineman, Jan, Rättsdogmatisk metod, i Korling, Fredric och Zamboni, Mauro (red) Juridisk 
2 Peczenik, Alexander, Juridikens allmänna läror, SvJT s. 250. 
3 Sandgren, Claes, Är rättsdogmatiken dogmatisk? Tidsskrift for Rettsvitenskap, s. 649 ff. 
4 Kleineman, Jan, Rättsdogmatisk metod, i Korling, Fredric och Zamboni, Mauro (red) Juridisk 
metodlära, s. 21. 
5 Ibid, s. 23. 
6 Ibid, s. 26. 
7 Kleineman, Jan, Rättsdogmatisk metod, i Korling, Fredric och Zamboni, Mauro (red) Juridisk 
metodlära, s. 21. 
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litteraturen som just komplicerade och teoretiska problem behandlas och utarbetas, 

vilket för den rättsliga utvecklingen framåt.8  

 

Ordningen för sökandet och framtagande av material har gjorts område för område 

och har inletts med sökande i lagstiftningen för att hitta de bestämmelser där 

beviskravet skälig misstanke har uppställts. När de väl har påträffats har det även 

undersökts om bestämmelser i samma lag uppställer andra beviskrav. Detta har gjorts 

för att se om det framgår vad som krävs för de svagare, alternativt starkare 

beviskraven, och om det eventuellt ur detta går att dra några slutsatser gällande 

beviskravet skälig misstanke. Anslutande föreskrifter och av myndigheter givna 

allmänna råd har därefter granskats för att se om närmare anvisningar ges däri. Efter 

det har förarbeten till de funna paragraferna och lagarna granskats för att klargöra 

lagstiftarens tanke med beviskraven vid lagens tillkomst. Även förarbeten till tidigare 

lagar har granskats för att kronologiskt få en rättvisande bild av de uppställda kraven. 

Publicerad rättspraxis har sedan undersökts för att se om, och i så fall hur, beviskraven 

bedömts i praktiken samt om de eventuellt förändrats över tid. Förvånande nog har det 

för vissa bestämmelser helt saknats rättspraxis, vilket är en anledning till att det i 

uppsatsen förekommer relativt få hänvisningar till rättsfall. Relevant doktrin har 

granskats som ett sista steg för att utröna beviskravens innebörd.  

 

Rättskälleläran är inte identisk inom alla juridiska discipliner,9 vilket gör att visst 

avvikande från den ovan givna systematiken har förekommit. För beviskravet skälig 

misstanke om brott finns det t.ex. lite skrivet i förarbetena, och trots att JO:s 

uttalanden inte har en prejudikatliknande ställning är det den mest omfattande 

rättskällan för tolkning av regler på förundersökningsområdet.10 Dessa har därför, i 

kombination med doktrin, varit till stor hjälp. Eftersom skuldebrevslagen tillkom år 

1936 har rättspraxis och doktrin i större utsträckning granskats kronologiskt, jämfört 

med de övriga lagarna i uppsatsen, för att se om och i så fall hur lagen har utvecklats.  

 

Brister och luckor i materialet har förekommit. Det har varit svårt att hitta material 

som direkt anger på vilket sätt som skälig misstanke ska bedömas. Många av 

förarbetena har varit relativt fåordiga beträffande beviskravens styrka och sällan  

ingående behandlat vad beviskravet faktiskt innebär. Till vissa av bestämmelserna har 

                                                
8 Bernitz, Finna rätt, s. 32 f. 
9 Kleineman, Jan, Rättsdogmatisk metod, i Korling, Fredric och Zamboni, Mauro (red) Juridisk 
metodlära, s. 30. 
10 Bring och Diesen, Förundersökning, s. 58 f. 
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det även saknats publicerad rättspraxis, vilket gjort att vägledning således inte varit 

möjlig. Ett klippande och klistrande från de olika rättskällorna har därför krävts för att 

kunna skapa en generell och enhetlig bild av beviskravet i respektive lag. 

1.4. Avgränsningar  

Uppsatsens fokus ligger på de lagar som uppställer krav om skälig misstanke. Efter en 

grundlig sökning är förhoppningen att alla lagar där ett krav om skälig misstanke 

uppställs ska ha täckts och behandlats. Det kan emellertid inte uteslutas att ett krav om 

skälig misstanke ställs upp i en lag som häri har förbisetts. För denna eventuella 

händelse görs därför en reservation. Det finns även lagar i vilka vissa bestämmelser 

hänvisar till de bestämmelser som tas upp i denna uppsats. Någon närmare granskning 

av de hänvisande bestämmelserna kommer inte heller att göras. Angående rättspraxis 

har endast publicerad sådan använts, och sökning efter dessa har gjorts i databaser, så 

som Zeteo, InfoTorg Juridik och Karnov. 

 

Skälig misstanke förekommer även i 2 kap. 15 § i lagen om valuta- och kredit-

reglering.11 Bestämmelsen gäller valutareglering och lagens användningsområde är att 

vid extrema situationer, såsom vid krig, allvarliga olyckor, epidemier eller liknande, 

kontrollera finansmarknaden under viss tid.12 Bestämmelsen, som uppställer krav om 

skälig misstanke, reglerar tilldelande av vite som någon kan åläggas, som vidtagit en 

åtgärd i strid med ett förordnande om valutareglering. Eftersom lagen är av sådan 

undantagskaraktär finns lite information på området. På grund av detta faktum, samt 

att bestämmelsens tillämpningsområde får anses tämligen begränsat, har valuta- och 

kreditregleringslagen lämnats utanför uppsatsen.   

1.5. Disposition 

Eftersom det är beviskravet skälig misstanke om brott som står i fokus och som 

resterade beviskrav ska ställas i relation till, är det först det beviskravet som utreds. 

Därefter följer del ett, vilken behandlar skälig misstanke i de offentligrättsliga lagarna. 

Dessa lagar, som behandlar skälig misstanke, består av häkteslagen13, utlännings-

lagen14 och penningtvättslagen15, och har alla mer eller mindre anknytning till 

förundersökningsområdet. Del två behandlar de förmögenhetsrättsliga lagarna, vilka 

                                                
11 Lagen (1992:1602) om valuta- och kreditreglering. 
12 1 kap. 1 § lag (1992:1602) om valuta- och kreditreglering och Prop. 1992/93:126 s. 22. 
13 Häkteslag (2010:611). 
14 Utlänningslag (2005:716). 
15 Lag (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. 
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består av skuldebrevslagen16 och kommissionslagen17. Uppdelningen i delar baserade 

på rättsområde har ett visst pedagogiskt syfte, eftersom de lagarna är närmare knutna 

till varandra och uppdelningen hjälper således till vid den slutliga jämförelsen av 

kraven. 

 

Varje kapitel består av en kort sammanfattning av lagen och dess användningsområde. 

Därefter utreds vad som krävs för att uppnå skälig misstanke enligt just den lagen. 

Löpande görs jämförelser med skälig misstanke om brott, och i slutet av varje kapitel 

görs en sammanfattning och en slutlig jämförelse. I uppsatsens sista kapitel 

sammanfattas alla slutsatser, vilket följs av en diskussion om varför kraven kan 

komma att skilja sig åt och vad eventuella konsekvenser av det kan bli.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
16 Lag (1936:81) om skuldebrev. 
17 Kommissionslag (2009:865). 
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2. Skälig misstanke om brott 

2.1. Inledande kommentarer 

I detta kapitel ska, förutom en allmän kort presentation av beviskraven under 

förundersökningen, skälig misstanke gällande brott behandlas. Genom en noggrann 

redogörelse för beviskravet, både i teorin och i praktiken, ska det utredas vad som 

faktiskt krävs för att beviskravet ska anses uppfyllt. Detta görs för att sedan ha detta 

beviskrav som utgångspunkt vid jämförelse med kraven med samma formulering i 

annan lagstiftning.  

2.2. Allmänt om beviskraven under förundersökningen 

Beviskraven under förundersökningen kan ses som en skala med stegrande krav på 

säkerhet om den misstänktes skuld. Beviskraven bygger på semantiska uttryck, vilket 

gör det svårt att göra precisa definitioner av vad som krävs för att nå upp till de olika 

nivåerna.18 Ekelöf förklarar dessutom att lokutionernas vaghet inte ska ses som att det 

finns ”en viss spännvidd” till en vidare tolkning. Enligt honom skulle det vara 

betänkligt om man vid grövre brott skulle kunna hålla sig till bedömningsskalans lägre 

del.19 Bring och Diesen har trots det försökt att omsätta misstankegraderna i 

sannolikhetsuttryck och kommit fram till följande angående de beviskrav som kan bli 

aktuella i den följande framställningen: 

 

• Anledning anta: 10-12 % sannolikhet att ett brott har förövats.20  

• Kan misstänkas: 15-20 % sannolikhet att den misstänkte är skyldig.21 

• Skälig misstanke: 50 % sannolikhet att den misstänkte är skyldig.22 

• Sannolika skäl: 75 % sannolikhet att den misstänkte är skyldig.23  

 

                                                
18 Bring och Diesen, Förundersökning, s. 150 f. 
19 Ekelöf, SvJT, s. 656. 
20 Bring och Diesen, Förundersökning, s. 157. 
21 Ibid, s. 160. 
22 Ibid, s. 169. 
23 Ibid, s. 175. 
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2.3. Skälig misstanke om brott i svensk rätt 

Skälig misstanke förekommer på ett flertal ställen i RB och kan ses med formulering-

arna, skäligen misstänkt för brott24 och skäligen kan misstänkas för brott25. Det finns 

ingen skillnad i bevisningens styrka gällande de olika lydelserna, utan är bara olika 

sätt att formulera beviskravet på.26 

 

Även art 5:1 c EKMR uppställer en rätt att beröva någons frihet så länge denne är 

skäligen misstänkt för att ha begått ett brott. Detta gäller dock endast användande av 

tvångsmedel för att kunna frihetsberöva någon.  

2.3.1. När anses någon skäligen misstänkt? 

Ur den givna skalan över beviskraven som presenterats ovan går att se att det är en 

stor höjning av kraven på bevisningen för att beviskravet skäligen misstänkt ska anses 

uppnått. Beviskravet skälig misstanke ställer nämligen ett betydande högre krav på 

bevisningens styrka än vad de lägre beviskraven anledning anta och kan miss-

tänkas gör. Detta beror bl.a. på att det i det här stadiet ges möjligheter till åtgärder som 

mer än tidigare inkräktar på den enskildes person och privatliv. Vid skälig misstanke 

har förundersökningen kommit till det stadiet att en viss person kan misstänkas för ett 

begånget brott.27 I förarbetena talas det om att undersökningen då blivit riktad mot viss 

person såsom misstänkt för brottet.28 För att kravet ska anses uppfyllt förklaras att 

sannolikheten att den misstänka personen är den som begått gärningen ska vara större 

än att denne inte gjort det.29 En annan förklaring gällande när skälig misstanke 

föreligger är när det är antagligt att viss person är förövaren eller att denne gjort viss 

gärning.30 JO har vid ett flertal tillfällen uttalat att det krävs konkreta och objektiva 

omständigheter, d.v.s. av sådant slag att de ger upphov till misstankar som baseras på 

fakta, och som med viss styrka talar för att den misstänkte begått gärningen.31 Det kan 

vara fråga om en konkret omständighet som med så pass stor styrka talar för en viss 

sak, eller flera mindre konkreta omständigheter, som dock gemensamt bildar en helhet 

                                                
24 23 kap. 18 §, 24 kap. 3 och 6 §§, 25 kap.1 §, 26 kap. 1 §  och 27 kap. 20 § RB. 
25 23 kap. 2, 3 och 13 §§, 28 kap. 1, 11 och 12 §§ RB. 
26 Fitger, Rättegångsbalken, kommentar till 23 kap. 18 §. 
27 Bring och Diesen, Förundersökning, s. 160. 
28SOU 1926:32 s. 69 och 76. Där uppställs dock inget krav på att en skälig misstanke ska 
föreligga. 
29 Bring och Diesen, Förundersökning, s. 161. 
30 Ekelöf, Rättegång V, s. 117.  
31 JO 2009/10 s. 72 och JO dnr 2618-2009. 
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som visar på en misstanke som når upp till kravet.32 Väsentligt är dock att det finns ett 

identifierbart brott som går att knyta till den misstänkta personen.33 

 

Att någon blir skäligen misstänkt för ett brott får ett antal följder för utredningsarbetet. 

Om saken inte är av enkel beskaffenhet ska åklagaren enligt 23 kap. 3 § RB överta 

förundersökningen. Vad som anses vara av enkel beskaffenhet framgår av 

Rikspolisstyrelsens och Åklagarmyndighetens råd om ledning av förundersökning i 

brottmål.34 Det är även först när beviskravet har uppnåtts som användandet av de 

flesta av de tvångsmedel som RB presenterar, såsom gripande, husrannsakan, 

kroppsvisitation etc., kan användas.35 En jämförelse kan göras med det svagare 

beviskravet, kan misstänkas, som endast ger polisen möjlighet att tvinga någon att 

stanna ytterligare sex timmar efter ett avslutat polisförhör,36 något som Ekelöf anser 

vara väsentligt lindrigare än de integritetsingrepp som beviskravet skälig misstanke 

möjliggör.37 I och med överlämnandet till en åklagare blir åklagaren, och inte 

polismyndigheten, den som ska besluta om förutsättningar för tvångsmedels-

användning föreligger.38 Den skäligen misstänkta personen får även en partsliknande 

ställning.39  Det innebär en rätt för den misstänkte att när denne hörs, enligt 23 kap. 18 

§ RB, få bli underrättad om den uppkomna skäliga misstanken, och att fortlöpande få 

ta del av förundersökningen samt begära komplettering av denna. Den misstänkte blir 

även registrerad i misstankeregistret.40 

 

Som konstaterats ovan ligger beviskravet på överviktsnivå vilket betyder att utred-

ningen nu koncentrerats till en person och att det är mer troligt än inte troligt att det är 

just denna person som är gärningsmannen. Mer konkret kan sägas att sannolikheten 

ligger kring 50 % och över.41  

 

I och med att skälig misstanke riktas mot en viss person är huvudregeln att inte mer än 

en person kan anses skäligen misstänkt gällande samma bevisning.42 Westerlund 

hävdar dock, vilket till viss del stöds av Bring och Diesen, att för de fall det finns två 
                                                
32 Lindberg, Straffprocessuella tvångsmedel, s. 35. 
33 SOU 1994:131 s. 232 f. 
34 RPSFS 2013:2. 
35 Bring och Diesen, Förundersökning, s. 160. 
36 23 kap. 9 § RB.  
37 Ekelöf, SvJT, s. 656. 
38 JO 1993/94 s. 101 
39 Ekelöf, Rättegång V, s. 134. 
40 1 § lag (1998:621) om misstankeregister. 
41 Bring och Diesen, Förundersökning, s. 169. 
42 Ibid, s. 170. 
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personer, som båda är misstänkta för att ha begått ett brott, som det konstaterats endast 

kan ha utförts av en gärningsman, krävs det att skild bevisning för vardera person når 

upp till 50 % sannolikhet för att de båda samtidigt ska kunna anses vara skäligen miss-

tänkta.43    

 

En skälig misstanke öppnar upp möjligheter till användande av tvångsmedel, vilket 

kan innebära ett stort ingrepp i den enskildes liv. Vid brottsbekämpning ställs intresset 

av en effektiv brottsutredning, med målet att klara upp så många brott som möjligt, 

mot intresset av den enskilda medborgarens fri- och rättigheter ska vara skyddade mot 

integritetskränkande åtgärder från det allmänna.  

2.4. Bedömningen i praxis 

Det finna många exempel på fall där JO har bedömt huruvida skälig misstanke 

förelegat. JO har vid flertalet tillfällen uttalat att det är svårt att ställa upp generella 

riktlinjer gällande bedömningen för när en person ska anses som skäligen misstänkt, 

och förklarar vidare att bedömning av omständigheter ifrån fall till fall får göras.44 

Lindberg förklarar vidare att de subjektiva inslagen i beslutsfattarnas skilda bedöm-

ningar även de inverkar på att variationer om när beviskravet anses föreligga uppstår.45 

I det följande ska därför olika exempel presenteras för att till viss del kunna visa på 

vilka omständigheter som kan föreligga när beviskravet anses uppfyllt och inte. 

 

JO har i två avgöranden: 1992/93 s. 204 och 1993/94 s. 101, bedömt hur mycket 

poliser får lägga tidigare erfarenheter och kunskaper om personer till bedömningen för 

om skälig misstanke föreligger. Slutsatsen av de båda fallen är att det inte endast 

räcker med kunskaper om en persons levnadssätt eller tidigare brottslighet som grund 

för skälig misstanke. Utöver det krävs det även någon konkret omständighet. 

 

I JO 1992/93 s. 204 påträffade och kroppsvisiterade två poliser en man som de 

bedömde var påverkad av droger. Poliserna uteslöt alkohol, eftersom de inte kände 

någon alkoholdoft. Mannen besvarade polisernas frågor om var han tidigare befunnit 

sig med att berätta att han tidigare varit hemma hos en viss person, men han ville inte 

gå in på närmare detaljer. Personen han hade besökt var en av poliserna känd 

missbrukare. Poliserna uppgav även att den påträffade, påverkade mannen betett sig 

                                                
43 Westerlund, Straffprocessuella tvångsmedel, s. 7 och 46 och Bring och Diesen, 
Förundersökning, s. 170. 
44 Se bl.a. JO 2009/10 s. 72 och JO dnr. 2618-2009. 
45 Lindberg, Straffprocessuella tvångsmedel, s. 43. 
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på liknande sätt vid ett tidigare tillfälle, då kroppsvisitation gjorts med resultatet att 

narkotika påträffats. JO förklarar att det inte räcker med att någon är känd i 

narkotikasammanhang, och tidigare betett sig på liknande sätt, för att denne ska anses 

skäligen misstänkt för sådant narkotikabrott som kan leda till fängelse. Att han 

troligtvis var påverkad av narkotika skulle inte kunna leda till annat än att han p.g.a. 

eget brukande av narkotika skulle kunna dömas för ringa narkotikabrott, som enligt av 

då gällande rätt inte föranledde annat än böter och därmed uteslöt kroppsvisitation.46  

 

Ett liknande fall, men där JO kom till motsatt slutsats, är JO 1991/92 s. 101. I det fallet 

hade två poliser sett två män som de visste var kända narkotikaförsäljare. De såg en av 

dem räcka över något till den andra, varpå poliserna följde efter en av dem och bad 

honom svara på var han befunnit sig tidigare. Mannen gav då felaktiga uppgifter till 

poliserna vilket, i kombination med att något överlämnats, föranledde att poliserna tog 

med mannen till polisstationen där en kroppsvisitering gjordes. Här förklarar JO att, 

till skillnad från fallet ovan, personen var misstänkt för narkotikabrott av normal-

graden. Han förklarar vidare att en persons leverne eller tidigare brottslighet inte kan 

grunda en skälig misstanke. Inte heller det faktum att en person umgås med personer 

som också är kända i brottssammanhang, eller befinner sig på en plats där visst brott 

brukar begås, räcker. Det får istället anses vara normala inslag i dessa personers liv. 

Utöver det måste det förekomma någon omständighet som mera konkret väcker 

misstankar mot att en person gjort ett visst brott. JO menar i detta fall att det trots allt 

förelåg en skälig misstanke gällande narkotikabrott, men nämner inte vilka specifika 

omständigheter som föranledde den bedömningen. De konkreta omständigheterna kan 

därför tänkas ha varit att något överlämnades mellan männen samt att mannen inte 

talade sanning.   

 

Ekelöf konstaterar att det sällan uppkommer några prejudikat angående beviskravens 

skillnader och anger att det är svårt att komma fram till begreppens verkliga innebörd 

enbart genom att försöka förklara och tolka begreppen. Det är därför av stor vikt att 

det på polisutbildningen och åklagarkursen ges klargörande exempel på hur 

bestämmelserna och beviskraven tillämpas i praktiken.47 Polismyndigheten har 

utformat en metodik att använda sig av vid fastställande om någon är att anse som 

skäligen misstänkt för narkotikabrott. Fem stycken punkter med olika omständigheter 

anges. I de fall där minst två av dem är uppfyllda, anses skälig misstanke före-ligga. 

                                                
46 Jfr JO 1993/94 s. 101. 
47 Ekelöf, SvJT, s. 657. 
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Exempel på två punkter som däri uppges är att personen är känd i narkotikasam-

manhang och att personen befinner sig på en plats som är förknippat med narkotika 

och eventuell försäljning av denna. Trots att metoden är utformat av en byråchef hos 

JO och har JO-uttalanden som grund borde exemplet ovan inte räcka som grund för att 

anse någon som skälig misstänkt, vilket även kan bekräftas av det ovan nämnda JO-

fallet 1992/93 s. 204.48  

 

Att bevisningen även måste ha uppnått viss styrka förklarar JK i 1991 s. 55. 

Omständigheterna var sådana att en kassörska misstänktes för förskingring genom att 

tillägna sig kontanter ur dagskassan. Butiken utförde en egen utredning genom att låta 

bevakningspersonal göra kontrollköp.  De gick till på sådant sätt att kontrollanten 

betalade med jämna pengar och lämnade butiken utan att be om eller få ett kvitto. 

Vakt nummer två iakttog att kassörskan vid det första köpet inte slog in det tidigare 

köpet i kassan, dock såg ingen henne faktiskt ta några pengar. Det noterades senare att 

kassörskan köpte en vara som hon betalade med en skrynklig sedel som hon tog fram 

ur sin ficka. Noteras bör också att det i affären förekommit ovanligt stort svinn. Polis-

anmälan gjordes därefter och hon anhölls senare av åklagaren som skäligen misstänkt 

för förskingring. JK uttalar, likt de tidigare JO-fallen, att det krävs konkreta 

omständigheter som med viss styrka talar för att den misstänkte har begått gärningen. I 

det nu diskuterade fallet anser JK att det var tveksamt om det förelåg sådana konkreta 

omständigheter, som gjorde att kassörskan skulle anses som skäligen misstänkt. Det 

fanns inga specifika omständigheter som pekade på att hon hade förskingrat pengarna. 

JK förklarar vidare att butikens ökade svinn mycket väl kan ha ett antal olika 

förklaringar.   

 

En anmälan från anonyma angivare anses inte heller ha den styrka i bevisning som 

krävs för att nå upp till kravet om skälig misstanke. I JO 1998/99 s. 59 beslutade en 

polis att utföra husrannsakan i en restaurang som misstänktes för att olovligen tillverka 

och sälja alkoholhaltiga drycker. Den beslutsfattande polisen la en anonym anmälares 

uppgifter till grund för beslutet. JO åtalade därefter polisen för tjänstefel, eftersom det 

bl.a. saknades omständigheter som skulle kunna läggas till grund för beslutet om 

skälig misstanke. Tingsrätten ogillade dock åtalet och förklarade att trots att det inte 

                                                
48 Bring och Diesen, Förundersökning, s. 167. 
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förelåg legala förutsättningar för husrannsakan, hade han inte handlat så oaktsamt att 

tjänstefel förelåg. Tingsrättens dom fastställdes sedan av hovrätten.49  

 

Artikel 5.1 c i EKMR som också uppställer ett krav på skälig misstanke, men endast 

gällande tvångsmedlet att frihetsberöva någon, kommer inte närmare att behandlas. 

Det beror på att konventionen endast behandlar frihetsberövande, men också att det ur 

Europadomstolens praxis framkommer att beviskravet enligt konventionen och det 

som uppställs i RB skiljer sig åt.    

2.5. Sammanfattning 

För att kunna jämföra beviskravet gällande brott mot krav om skälig misstanke i annan 

lagstiftning kan det konstateras att: 

 

• Det krävs konkreta och objektiva omständigheter för att skälig misstanke ska 

anses föreligga. De ska vara av sådant slag att de ger upphov till misstankar 

som baseras på fakta, och som med viss styrka talar för att den misstänkte 

begått gärningen 

• Förundersökningen har i det stadiet kommit till att en viss person kan 

misstänkas för ett begånget brott. 

• Omständigheterna varierar från fall till fall. 

• Det ska föreligga över 50 % sannolikhet att den misstänkte är skyldig.  

• Skälig misstanke ger möjlighet till tvångsmedelsanvändning som innebär 

betydande integritetsingrepp av staten mot de enskilda. 

• Tidigare erfarenhet om viss persons levnadssätt eller brottslighet räcker inte 

ensamt som grund för skälig misstanke. 

• Uppgifter från anonyma angivare är inte ensamt tillräckligt. 

 

 
                                                
49 Borås tingsrätt, dom 1997-02-19, B 397/96 och Hovrätten för Västra Sverige, dom 1997-09-
10, B 296/97. 
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Del I. Skälig misstanke inom det offentligrättsliga området 

 

3. Skälig misstanke i häkteslagen 

3.1. Inledande kommentarer 

I detta kapitel är det skälig misstanke i häkteslagen som ska jämföras med beviskravet 

skälig misstanke om brott. De båda kraven ligger inom områden som har viss koppling 

till varandra, eftersom häkteslagen har anknytning till förundersökningsområdet. Det 

ska emellertid undersökas om det är samma beviskrav som uppställs i lagarna, d.v.s. 

om det handlar om samma mått på bevisningens styrka. 

3.2. Häkteslagen 

Regler om när någon kan häktas såsom misstänkt för brott finns i 24 kap. RB. 

Häkteslagen, å andra sidan, reglerar själva verkställigheten av häktningen. I lagen 

regleras därför hur placering av häktade ska ske, möjligheten att vistas utomhus, 

rättigheten att få utöva sin religion o.s.v. Många av de principer som genomsyrar 

Kriminalvården i stort gäller även för häktesverksamheten, men med beaktande av den 

skillnaden att personerna som befinner sig på häktena inte är dömda för brott.50  

3.3. Skälig misstanke i häkteslagen 

Kriminalvården är skyldig att se till att brottsliga handlingar, såsom brukande av 

narkotika, inte förekommer på deras anläggningar. För att lösa problemen används 

både behandlingsinsatser och kontrollåtgärder.51 På häktena finns en kontrollmöjlighet 

införd i 4 kap. 5 § HäL. Bestämmelsen reglerar att urin-, utandnings-, saliv-, svett-, 

blod- eller hårprov får tas från en häktad person som skäligen kan misstänkas vara 

påverkad av alkohol, droger, annat berusningsmedel, dopningsmedel eller vissa 

hälsofarliga varor. Bestämmelsen motsvarar 2 c § i den tidigare häkteslagen från 

1976.52  

 

Skälet för införandet av bestämmelsen var den tänkbara konsekvensen att ökad 

spridning av narkotika bland de häktade skulle kunna uppkomma när de häktade fick 

möjlighet att vistas mer med varandra. Enligt förarbetena står intresset av 

narkotikabekämpning på häktena mot de enskildas integritet, men de förklarar att 

                                                
50 SOU 2006:17 s. 39. 
51 Prop. 2005/06:30 s. 108. 
52 Prop. 2009/10:135 s. 196. 2 c § i häkteslagen 1976:371 infördes genom lag (1998:602) om 
ändring i lagen (1976:371) om behandlingen av häktade och anhållna m.fl. 



 

 
16 

möjligheten att kunna ta prov på de häktade skulle underlätta drogbekämpningsarbetet 

betydligt. Dock innebär provtagningen en integritetskränkning. En medelväg mellan 

de intressen som nämnts ovan blev därför att provtagning får ske när om-

ständigheterna i det enskilda fallet ger anledning till skälig misstanke om drog-

påverkan.53 Detta kan jämföras med drogkontroller på anstalt, vilket de intagna är 

skyldiga att göra på begäran, utan att någon misstanke om påverkan föreligger.54  

 

I senare ändring av bestämmelsen, när även provtagning vid misstänkt påverkan av 

vissa hälsofarliga varor lades till, förklarar lagstiftaren att provtagning vid misstanke 

endast ska ske när den framstår som nödvändig med hänsyn till ändamålet med 

frihetsberövandet eller vården.55 Om detta skulle gälla särskilt för just de tillagda 

hälsofarliga preparaten framgår inte. Det förklaras dock i kriminalvårdsstyrelsens 

föreskrifter att det finns tre olika syften med provtagningen. Det är för att upptäcka 

och motverka förekomsten av droger på häktena, och för att kunna urskilja personer 

med missbruksproblem, samt för att kunna bedriva ett effektivt motivations- och 

behandlingsarbete.56  

 

Angående förhållandet mellan regler om kroppsvisitation och kroppsbesiktning som 

finns i RB och reglerna i häkteslagen förklarar förarbetena att RB:s regler är subsi-

diära. Det innebär att häkteslagens bestämmelser går före RB:s, om något avvikande i 

den lagen skulle förekomma.57 Beträffande kravet om skälig misstanke, finns det dock 

inga tecken på att det skulle vara något annat krav gällande bedömningen för när detta 

anses uppnått och inte.  

 

En likhet mellan beviskraven om skälig misstanke om brott och skälig misstanke kan 

ses. I häkteslagen används formuleringen skäligen kan misstänkas, och i förarbetena 

till häkteslagen används även formuleringen skälig misstanke.58 Detta visar att de båda 

lagarna använder sig av samma formuleringar. I RB används både uttrycket skälig 

misstanke och att någon skäligen kan misstänkas för brott.  

 

I SOU:n till nya häkteslagen ges förslag på ny motsvarande bestämmelse 2 c §, men 

med den skillnaden att det enligt förslaget skulle räcka med att någon kan antas vara 
                                                
53 Prop. 1997/98:104 s. 61. 
54 8 kap. 6 § Fängelselag (2010:610). 
55 Prop. 1997/98:183 s. 44. 
56 KVVFS 2002:1. 
57 Prop. 2005/06:30 s. 118. 
58 Prop. 1997/98:104 s. 61 och s. 67, jmf 4 kap. 5 § HäL.  
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påverkad av de i paragrafen otillåtna medlen för att kunna påtvinga någon en 

provtagning.59 I SOU:n förklaras generellt att det behövs en modernisering av språket 

som i vissa avseenden anses föråldrat och ostrukturerat.60 I författningskommentaren 

nämns dock inget om den språkliga förändringen som gjorts i förslaget, utan det sägs 

att den föreslagna bestämmelsen stämmer överens med tidigare lagens 2 c §.61 Detta 

kan tyckas märkligt, eftersom det inte ordagrant stämmer överens, eftersom kravet på 

när provtagning får ske har sänkts. Som möjligen redan har konstaterats användes inte 

formuleringen som gavs i SOU:n i den slutliga författningen, utan kravet om skälig 

misstanke stod sig. I och med att utredarna dock använt sig av samma termer som 

används generellt inom förundersökningsområdet skulle dock en slutsats om att det rör 

sig om samma beviskravstermer i de båda lagarna kunna dras.  

3.3.1. Förhållandet mellan häkteslagen och RB 

Enligt 2 kap. 6 § RF är var och en mot det allmänna skyddad mot påtvingade 

kroppsliga ingrepp, någon som dock enligt 2 kap 20 § RF får begränsas genom lag. 

Detta berättigar således de inskränkningar som förekommer i häkteslagen. Även RB 

tillåter påtvingade kroppsliga ingrepp i vissa fall. Enligt 28 kap. 12 § RB får en person 

som är skäligen misstänkt för ett brott, som har fängelse i straffskalan, kropps-

besiktigas. Med kroppsbesiktning menas, enligt bestämmelsen, både undersökning av 

människokroppens yttre och inre, samt tagande av prov från denne, d.v.s. prov av 

samma slag som de som räknas upp i häkteslagen. 

 

Angående möjligheten att använda sig av RB:s regler om skälig misstanke inom 

häktena, borde det vara möjligt för några av de preparat som uppräknas i häkteslagen. 

Till en början kan sägas att varken alkohol eller de preparat som åsyftas i lagen om 

förbud mot vissa hälsofarliga varor är olagliga att bruka, även om det emellertid inte 

är lagligt att inneha hälsofarliga varor utan tillstånd.62 I dessa fall kan inte påverkan av 

något av medlen leda till att en provtagning skulle kunna påtvingas enligt RB. Detta 

gäller dock utanför häktena. Eftersom RB är subsidiär till häkteslagen får avvikelser 

göras, och på så sätt går det att testa personer som är skäligen misstänkta för att vara 

påverkade av alkohol eller en hälsofarlig substans inne på häktena.  

 

                                                
59 SOU 2006:17 s. 26. 
60 Ibid s. 69 f. 
61 Ibid s. 166. 
62 3 § lag (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor. 
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Rörande narkotika döms den som enligt 1 § 6 p. narkotikastrafflagen63 brukar nar-

kotika till fängelse i högst tre år. Om brottet enligt 2 § är att anses som ringa döms 

personen till böter eller fängelse i högst sex månader. Även brukande av vissa 

dopningsmedel har fängelse i straffskalan. Ett brott av normalgraden ger enligt 2 § och 

3 § dopningslagen64, fängelse i högst två år, och ringa brott ger enligt samma 

bestämmelser böter eller fängelse i högst sex månader. Eftersom brukande av 

narkotika och vissa dopningspreparat utanför häktena kan leda till provtagning när 

skälig misstanke föreligger,65 och eftersom det är lika olagligt att bruka narkotika och 

dopningsmedel på häktet som utanför dess väggar, borde ett krav om skälig misstanke 

om brukande i häkteslagens mening vara detsamma som det krav som uppställs i RB. 

Trots att det endast är användandet av narkotika och dopningsmedel som har fängelse 

i straffskalan borde kravet på skälig misstanke i häkteslagen och utanför därför ha 

samma mening. 

 

Häkteslagen har även ett nära samband med förundersökningsområdet. Förunder-

sökning bedrivs medan personerna befinner sig på häktet. Det krävs även beviskraven 

skälig misstanke eller sannolika skäl för att häkta någon som är misstänkt för brott.66 

De kan även ha ett likadant bevistema, d.v.s. att viss person är påverkad av något 

medel. Även detta talar därför för att det inte borde vara någon egentlig skillnad 

mellan beviskraven skälig misstanke om brott och skälig misstanke i häkteslagens 

mening. 

 

I och med att likheten mellan beviskraven är stora blir följden att det enligt 

häkteslagen blir personerna på häktena som ska avgöra huruvida någon kan anses vara 

skäligen misstänkt för att vara påverkad av något otillåtet medel. Detta kan jämföras 

med skälig misstanke om brott där det är utbildad personal, såsom polis, åklagare och 

domstol, som tar beslut om att skälig misstanke föreligger. Förvånande nog finns 

ingen JO-praxis på området som skulle kunna visa på vad som faktiskt krävs i de 

enskilda fallen för att skälig misstanke ska föreligga. I ett JO-beslut, som rörde 

hantering av läkemedel som ordinerats en intagen, framgår det av uppgifter som häktet 

lämnade, att det hade beslutats om urinprov på en man efter att han hade uppträtt på 

                                                
63 Narkotikastrafflag (1968:64). 
64 Lag (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel. 
65 Se kap. 2 Skälig misstanke om brott. 
66 24 kap. 1 och 3 §§  RB. 
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ett sådant sätt att det kunde misstänkas att han hade intagit narkotika.67 Det framgår 

även av omständigheterna att mannen hade ett långvarigt och omfattande narkotika-

beroende, men huruvida den faktorn togs med i bedömningen framgår inte. Den 

omständigheten var istället ett av skälen till att personens medicin hanterades på visst 

sätt.68  

 

Det finns inte heller några närmare instruktioner om omständigheter som skulle kunna 

föranleda en skälig misstanke i Kriminalvårdsstyrelsens föreskrifter och allmänna råd. 

I föreskrifterna anges istället syftena med provtagningen, hur provtagningarna ska 

göras, samt hur dokumentation och rapportering ska gå till. 

3.4. Jämförelse 

I förarbetena till häkteslagen ges ingen närmare förklaring till när beviskravet, om att 

någon ska anses vara skäligen misstänkt för att ha brukat vissa substanser, föreligger. 

Det finns inte heller någon praxis på området som närmare kan klargöra vilka 

omständigheter som krävs. I kriminalvårdsstyrelsens föreskrifter nämns inte heller när 

någon ska anses vara skäligen misstänkt för att ha intagit vissa substanser. 

Föreskrifterna nämner istället vilka syftena med provtagningen är, samt ger bl.a. råd 

om hur provtagningarna ska gå till, och hur åtgärder efter ett resultat ska vidtas. Det är 

förvånande att inga närmare förklaringar ges om när någon ska anses vara skäligen 

misstänkt. I förarbetena poängteras just att det är en integritetskränkning. Trots det, är 

det svårt att hitta närmare förklaringar angående när prover får tas. 

 

Det kan dock konstateras att häkteslagen ligger nära förundersökningsområdet och 

även om det finns vidare möjligheter till provtagning inom häktena, eftersom det ges 

tillåtelse till provtagning för användande av substanser som är lagliga att bruka, är det 

likväl lika olagligt att bruka narkotika inne på häktena som utanför. Att det då går att 

testa någon som är skäligen misstänkt för narkotikabrott, både enligt RB och 

häkteslagen, borde tyda på att beviskravet ska anses ha samma styrka.  

 

                                                
67 JO dnr 1630-2010 s. 2. Förvånande nog använder häktet formuleringen kunde misstänkas, 
d.v.s. ett lägre beviskrav än skälig misstanke. Dock används formuleringen skälig misstanke 
senare vid lämnande av övriga uppgifter till JO. 
68 JO dnr 1630-2010 s. 4. 
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4. Skälig misstanke i utlänningslagen  

4.1. Inledande kommentarer  

I detta kapitel är det förekomsten av beviskravet skälig misstanke i utlänningslagen 

som ska ställas i relation till skälig misstanke om brott, och det ska därigenom 

undersökas om lagarna uppställer samma beviskrav, d.v.s. om det handlar om samma 

grad på bevisningens styrka. Likt häkteslagen ligger utlänningslagen på det 

offentligrättsliga området, eftersom den bl.a. reglerar myndigheternas maktutövning 

och relation gentemot folket.  

4.2. Utlänningslagen 

Utlänningslagen reglerar utlänningars rätt att resa in, vistas och arbeta i Sverige, även 

när någon kan ut- eller avvisas ur riket. En utlänning är enligt lagen någon som inte är 

svensk medborgare, och av lagen (2001:82) om svenskt medborgarskap framgår vem 

som räknas dit.69 För att hindra att de utlänningar som inte har rätt att vara kvar i 

landet håller sig undan för att inte behöva bli ut- eller avvisade, finns regler om förvar 

och uppsikt. I 10 kap. 1 § UtlL regleras när en utlänning över 18 år får tas i förvar. Det 

får ske när någons identitet eller rätt att få vistas i Sverige är oklar, eller om det krävs 

för utredningen av utlänningens rätt att få stanna. Det får även användas om 

utlänningen kommer, eller om det är sannolikt att denne kommer, att bli ut- eller 

avvisad. Det är Migrationsverket som ansvarar för behandling och tillsyn av 

utlänningar som hålls i förvar, och huvudregeln är att utlänningarna ska placeras i 

särskilda förvarslokaler som Migrationsverket tillhandahåller.70 De får dock sättas på 

kriminalvårdsanstalt, häkte eller polisarrest om de är utvisade p.g.a. brott, utgör en 

fara för sig själva eller andra, eller om det finns andra synnerliga skäl.71 För de 

utlänningar som placerats på anstalt, häkte eller polisarrest gäller häkteslagen i 

tillämpliga delar.72 

4.2.1. Skälig misstanke i utlänningslagen 

Var och en har en grundlagsskyddad rätt enligt 2 kap. 6 § RF att inte behöva bli 

kroppsvisiterad eller få sin post undersökt av staten. Den rätten får enligt 2 kap. 25 § 3 

                                                
69 Wikrén och Sandesjö, Utlänningslagen med kommentarer, kommentar till 1 kap. 1 §.  
70 JO 2011/12 s. 314 och 11 kap. 2 § UtlL. 
71 10 kap. 20 § UtlL. 
72 11 kap. 20 § UtlL. 
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p. RF, gällande utländska medborgare, endast begränsas genom lag.73 Detta har gjorts i 

utlänningslagen. 

 

I utlänningslagen finns möjlighet att använda sig av tvångsmedel på utlänningar som 

befinner sig i förvar. För det första får kroppsvisitation enligt 11 kap. 9 § UtlL utföras 

på en utlänning som skäligen kan misstänkas för att bära på sig något av det som 

förbjuds enligt 11 kap. 8 § UtlL. Det som förbjuds enligt 8 § är alkoholhaltiga drycker, 

andra berusningsmedel, föremål som kan skada någon eller störa ordningen i lokalen, 

eller något som är förbjudet enligt narkotikastrafflagen74. Den andra möjligheten att 

använda tvångsmedel är undersökning av försändelser som en utlänning fått skickat 

till sig, när det finns skälig misstanke om att det mottagna skulle kunna innehålla 

något av de föremålen som uppräknas i 11 kap. 8 § UtlL och som därför inte är 

tillåtna.  

 

Dessa möjligheter fanns inte med vid den tidigare lagens tillkomst utan infördes 

senare genom bestämmelserna i dåvarande lagens 6 kap. 26-27 §§.75 Anledningen till 

införandet av tvångsmedlen var en lagändring som innebar att huvudansvaret för 

personer som tas i förvar skulle övergå från polismyndigheterna till Statens invandrar-

verk.76 Enligt förarbetena är utgångspunkten att tvångsmedlen ska vara så få som 

möjligt och med minsta möjliga intrång i den enskildes integritet, men ändå så pass 

omfattande att syftet med förvarsinstitutet kan tillgodoses, samt att ordningen och 

säkerheten kan säkerställas i förvarslokalerna.77  

 

I förarbetena sägs att vid utformningen av de nya bestämmelserna för tvångsmedels-

användning ska en jämförelse göras med de bestämmelser som reglerar användning av 

tvångsmedel på brottsmisstänkta och dem som är dömda för brott. Det poängteras att 

det självklart inte är rimligt att de utlänningar som hålls i förvar skulle behandlas 

sämre än de misstänkta och dömda.78 Några mer konkreta förklaringar gällande när 

och under vilka omständigheter skälig misstanke ska anses föreligga ger inte 

förarbetena. Som konstaterats ovan görs emellertid en hänvisning till tvångsmedels-

användning gällande brott, som i många fall har beviskravet skälig misstanke som 

                                                
73 För svenska medborgare regleras möjligheten att genom lag begränsa dessa fri- och 
rättigheter i 2 kap. 20 § 2 p. RF. 
74 Narkotikastrafflag (1968:64). 
75 Bestämmelserna infördes genom lag (1997:432) om ändring i utlänningslagen (1989:529). 
76 Prop. 1996/97:147 s. 1.  
77 Ibid, s. 28. 
78 Ibid, s. 30. 
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krav för att få använda tvångsmedel. Hänvisningen kan därför tala för ett visst 

samband mellan lagarna och därmed kan man även tänka sig ett samband mellan 

beviskravet om skälig misstanke i de båda lagarna. 

4.2.2. Skälig misstanke gällande kroppsvisitation 

Angående innebörden av begreppet kroppsvisitation hänvisar förarbetena till 28 kap. 

11 § 3 st. RB.79 Det innebär därför en undersökning av de kläder och andra tillbehör, 

såsom t.ex. väskor och paket som någon bär med sig. Vid skälig misstanke om brott 

får kroppsvisitation, enligt 28 kap. 11 § 1 st. RB, göras på en person om skälig miss-

tanke mot denne föreligger för ett brott som det finns anledning att anta har begåtts 

och på vilket fängelse kan följa. 

 

Utlänningar som placeras i förvar kommer redan att ha skyddsvisiterats av polis eller 

kriminalvårdens personal före transporten till förvaret.80 Skyddsvisitation görs enligt 

19 § polislagen81 av säkerhetsskäl av en polisman för att undersöka om den visiterade 

bär något som personen kan skada sig själv eller polismannen med, såsom vapen, 

verktyg och liknande. Det är av den anledningen, d.v.s. att skyddsvisitation redan 

gjorts, som ytterligare möjlighet till visitation på förvaret har inskränkts till att endast 

kunna göras när viss misstankegrad föreligger.82  

4.2.3. Skälig misstanke gällande undersökning av försändelser 

Gällande undersökning av försändelser som skäligen kan misstänkas innehålla 

otillåtna föremål förklaras av att syftet med undersökningen endast är att säkerställa 

ordningen och säkerheten på förvaret, något annat skäl finns inte.83 De borde därför 

inte kunna användas som ett medel för att upptäcka brott som kan ha begåtts.  

4.2.4. Migrationsverkets handbok 

I Migrationsverkets handbok för migrationsärenden finns närmare anvisningar för när 

och hur visitationer och undersökning av försändelser får göras. Angående visitationer 

sägs det inledningsvis att en visitation innebär ett stort intrång i den enskildes fri- och 

rättigheter och att en stor aktsamhet i dessa ärenden därför är motiverad.84 Det 

förklaras även att polis i de flesta fall redan har utfört skyddsvisitation i samband med 

                                                
79 Prop. 1996/97:147 s. 33. 
80 Ibid, s. 33. 
81 Polislag (1984:387). 
82 Prop. 1996/97:147 s. 33. 
83 Ibid, s. 44. 
84 Handbok i migrationsärenden, s. 1020. 
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att utlänningarna förts till förvaren, och att den begränsade rätten till visitation därför 

är befogad. Har däremot en skyddsvisitation inte gjorts, förklarar handboken att det 

kan föranleda en misstanke, men att det ensamt inte når upp till en tillräcklig 

misstankegrad för att få göra kroppsvisitation. Lagstiftningen ger nämligen inget 

utrymme för slentrianmässiga visitationer. Det förklaras vidare att ett besök kan 

medföra en rätt att kroppsvisitera, dock gäller även där att det inte räcker att ett besök 

har skett, utan det krävs ytterligare omständigheter, såsom att den besökande personen 

medtagit en väska, eller att det under besöket har intagits en måltid med stålbestick. 

Har det förekommit oväsen från besöksrummet kan även det vara en omständighet 

som kan föranleda en skälig misstanke och därmed en rätt till visitation. Det faktum 

att en person tidigare visat sig rymnings- eller våldsbenägen kan också vara en 

ytterligare omständighet som kan föranleda uppkomst av skälig misstanke, en 

omständighet som blir mer aktuell ju närmare ett verkställande av ett ut- eller 

avvisningsbeslut man befinner sig.85  

 

Sammanfattningsvis krävs enligt handboken således, utöver en viss omständighet 

såsom ett besök eller det faktum att skyddsvisitation inte gjorts, att någon ytterligare 

omständighet föreligger som därmed ger upphov till den skäliga misstanken. Det kan 

konstateras att kommentarerna i handboken inte stämmer överens med kraven som 

uppställs gällande skälig misstanke om brott. JO har i flera fall förklarat att kunskaper 

om någons tidigare brottslighet inte ensamt kan läggas till grund för att skälig 

misstanke mot en person ska anses föreligga. Utöver det måste det föreligga konkreta 

och objektiva omständigheter.86 Därför borde inte heller kunskap om personens 

tidigare vålds- och rymningsbeteende räcka för att anse en person skäligen misstänkt i 

RB:s mening. Inte ens i kombination med ett besök där någon har med sig en väska 

borde kravet om skälig misstanke gällande brott uppnås.87 Rörande beviskravet om 

skälig misstanke, som en förutsättning för visitationer, får därför utlänningslagen 

anses uppställa ett lägre krav för skälig misstanke än vad som krävs för skälig 

misstanke om brott.    

  

Gällande undersökningen av försändelser förklarar Migrationsverkets handbok att 

huvudregeln, likt kroppsvisitationer, är att försändelser inte ska granskas.88 Det finns 

följaktligen inte heller här något utrymme för slentrianmässiga undersökningar. En 

                                                
85 Handbok i migrationsärenden, s. 1021. 
86 Se kap. 2.4 Bedömningen i praxis och JO 1992/93 s. 204 och JO 1993/94 s. 101.  
87 Jfr 2 kap Skälig misstanke om brott. 
88 Handbok i migrationsärenden, s. 1023. 
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första yttre granskning av försändelsen får göras för att se om det förekommer något 

som skulle kunna föranleda en skälig misstanke. Om det av paketets tyngd och 

tjocklek enkelt framgår att det endast innehåller skriftligt material ska det överlämnas 

till personen. För det fall det inte enkelt framgår att innehållet endast består av 

skriftligt material görs bedömningen, huruvida skälig misstanke föreligger, genom en 

yttre besiktning av paketet.89 Även här får utlänningslagens krav om skälig misstanke 

anses vara svårförenlig med skälig misstanke om brott. Att någon får ett paket eller ett 

brev som till formen är oregelbundet och därför troligtvis innehåller något annat än 

skriftligt material, skulle i sig ensamt inte kunna föranleda en skälig misstanke om 

brott.90 

4.2.5. JO 2011/12 s. 314 

JO har i ett initiativärende inspekterat Migrationsverkets förvarshantering av 

utlänningar.91 Inspektionen föranledde olika typer av kritik men med den övergripande 

iakttagelsen att handläggningen på de olika förvarsenheterna inte var enhetlig.92 JO 

kunde inte heller undgå att rikta kritik mot Migrationsverkens rutiner för visitationer.93 

Av inspektionen framgår att de olika enheterna hade olika rutiner för när och på vilket 

sätt visitationerna gjordes. 94 På tre av enheterna visiterades alltid alla anlända 

utlänningar, även om de dessförinnan redan visiterats av polis eller av Kriminal-

vården. På de andra två enheterna kroppsvisiteras de anlända om utlänningen före 

ankomsten endast blivit skyddsvisiterad, men däremot inte om kroppsvisitation redan 

gjorts. I samtliga fall bröt myndighetens enheter således både mot den misstankegrad 

som ska finnas enligt lagtexten, samt de förbud mot slentrianmässiga visitationer som 

handboken uppställer. Efter obevakade besök var det en enhet som alltid visiterade de 

förvarstagna, samt fyra andra som hade det som mer regel än undantag. Det var endast 

en enhet som mer sällan visiterade efter obevakade besök. 95  

 

Om personalen fått kunskap om att det kunde finnas otillåtna föremål någonstans på 

enheten, förekom även, att det beslutades om visitation av samtliga personer på 

förvaret.96 Denna typ av generell visitering stämmer varken överens med handboken 

                                                
89 Handbok i migrationsärenden, s. 1023. 
90 Jfr 2 kap. Skälig misstanke om brott. 
91 JO 2011/12 s. 314. 
92 Ibid, s. 314.  
93 Ibid, s 315. 
94 Vid inspektionen år 2010 fanns det sju stycken förvarsenheter i Sverige: Gävle, Märsta (två 
enheter), Flen, Kållered (två enheter) och Örkelljunga, se JO 2011/12 s. 314, s. 324. 
95 JO 2011/12 s. 314, s. 336 f. 
96 Ibid, s. 337. 
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eller lagstiftningen och inte heller är det förenligt med skälig misstanke om brott. Vid 

skälig misstanke om brott krävs det att det finns ett identifierbart brott som går att 

knyta till viss person.97 Vid dessa kroppsvisiteringar visiteras utlänningar enbart 

utifrån den misstanken att otillåtet föremål misstänks finnas på enheten, men utan 

någon misstanke om vem som kan inneha det.  

 

JO förklarar dock att det från allmänsynpunkt kan vara försvarligt med visitations-

rutinerna som förekommer på förvaren. Dels för att visitationerna är mycket ytliga, 

och därför mer liknar en skyddsvisitation, samt att varken personalen eller de 

visiterade uppfattar handlingen som särskilt integritetskränkande. JO poängterar 

emellertid att det likväl inte är förenligt med varken lagstiftningen eller Migrations-

verkets handbok, varför det i stället är lagstiftningen som bör ses över.98 JO:s kritik 

innebär därför att hanteringen på förvaren strider mot lagen och att förvaren därmed 

har använt sig av ett för lågt krav om skälig misstanke vid bedömning av när visitering 

får göras.  

 

Av inspektionen framgick även att post som kom till förvaren inte granskades om det 

inte fanns misstanke om att de kunde innehålla något otillåtet. Enligt rapporten skulle 

misstankar på enheterna kunnat ha uppkommit om det var fråga om ett paket eller ett 

knöligt kuvert och det skulle då ha kunnat komma att granskas.99 Mot detta riktar inte 

JO någon kritik. Det kan ändå ifrågasättas om granskning av inkommen post, när det 

är fråga om paket, eller som det av en yttre granskning framgår att det inte endast är 

skriftligt material i, är förenligt med lagtexten och handboken. Som nämnts ovan ska 

en yttre granskning av försändelser göras för att bedöma om skälig misstanke 

föreligger. Vilka misstankar en yttre granskning ska ge upphov till nämns dock inte. 

En skälig misstanke borde sannolikt innebära ett högre krav än endast förekomsten av 

ett paket eller att en försändelse skulle vara knölig, i varje fall i lagtextens mening. Det 

skulle kunna tänkas att lagstiftaren i ett sådant fall i stället skulle ha valt att formulera 

sig genom att använda sig av beviskravet kan antas, ett beviskrav som används i lagen 

i t.ex. 11 kap. 11 § UtlL gällande överlämnande av föremål till polisen. Faktum 

kvarstår dock att JO inte väljer att rikta någon kritik mot förvarens granskning av 

försändelser.  

 

                                                
97 Se kap. 2.3.1 När anses någon skäligen misstänkt? Och SOU 1994:131 s. 232 f. 
98 JO 2011/12 s. 314, s. 373. 
99 Ibid, s. 340. 
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4.3. Jämförelse 

Av genomgången framgår att Migrationsverkets handboks närmare förklaring av 

innebörden av skälig misstanke enligt 11 kap. 9 och 10 §§ UtlL relativt tydligt 

uppställer ett lägre krav än vad som krävs för skälig misstanke om brott. Vid en skälig 

misstanke om brott ska det bl.a. föreligga konkreta och objektiva omständigheter för 

att misstanken ska anses skälig. Av handboken framgår att det inte ställs så stränga 

krav för skälig misstanke om innehav av otillåtna föremål. Fråga som då uppkommer 

är om det är Migrationsverket som ger felaktiga råd och att lagtexten därför inte 

stämmer överens med handboken, eller om det är enheterna som både brutit mot lagen 

och handboken. JO:s kritik svarar inte på den frågan utan kritiken riktar sig just mot 

hanteringen av kroppsvisitationer på enheterna. Eftersom enheterna i de flesta fall inte 

har följt Migrationsverkets handbok är det därför svårt att veta om JO:s kritik även 

skulle rikta sig mot handbokens utformning, och att skälig misstanke i utlänningslagen 

ska uppfattas på samma sätt som vid en brottsmisstanke. I och med avsaknaden av 

uttalande angående detta får det ändå uppfattas så att det är fråga om två olika bevis-

krav gällande skälig misstanke om innehav av förbjudna föremål och skälig misstanke 

om brott. Skälig misstanke om innehav av förbjudna föremål uppställer således ett 

lägre krav för skälig misstanke, än vad skälig misstanke om brott gör.  

 

Bestämmelser gällande förvaring av utlänningar är inte lika nära förundersöknings-

området som häkteslagen är. De personer som befinner sig där är i de flesta fall inte 

misstänkta för att ha begått något brott. Likväl är det personer som i vissa fall mot sin 

vilja placeras på förvarsenheter med begränsade möjligheter att röra sig fritt. Det 

förekommer även hänvisning till häkteslagen för de personer som av någon anledning 

flyttats till anstalt, häkte eller polisarrest, och som konstaterats i föregående kapitel 

borde en skälig misstanke i häkteslagens mening och RB:s betyda detsamma. Det kan 

därför tyckas att detsamma borde gälla utlänningslagen. 

 

Även i utlänningslagen, likt häkteslagen, är vissa av de förbjudna föremålen alltid 

otillåtna att inneha. Kroppsvisitation får göras om det finns anledning att anta att ett 

brott har begåtts, på vilket fängelse kan följa, och det får göras på den som anses 

skäligen misstänkt.100 Att t.ex. inneha narkotika kan leda till ett fängelsestraff i högst 

tre år.101 Det skulle därför vara möjligt för en polis att visitera någon utanför förvaret 

som misstänks bära narkotika på sig. Eftersom det är lika olagligt att inneha narkotika, 

                                                
100 28 kap. 11 § 1 st. RB. 
101 1 § 6 p. Narkotikastrafflag (1968:64).  
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och vissa andra berusningsmedel, inne på förvaret som utanför, skulle det kunna 

tänkas att kravet på skälig misstanke skulle vara detsamma, dock med den skillnaden 

att det på förvaren inte finns personal som är lika utbildad i att göra bedömningar om 

skälig misstanke, som polis och åklagare är. De båda lagarnas syften är dock olika. 

Medan utlänningslagens syfte borde vara att upprätthålla ordningen på förvaren, borde 

syftet med tvångsmedelsanvändningen i RB:s mening gällande brott vara att hindra 

förekomsten av detta, och som framkommit ur flera JO-fall krävs det mer konkreta 

omständigheter för att någon ska anses skäligen misstänkt enligt RB, jämfört med vad 

som visat sig behövas enligt Migrationsverkets handbok.  

 

Det finns vissa omständigheter som talar för att graden på beviskravets styrka borde 

vara densamma i utlänningslagen som gällande brott, men förekomsten av desto fler 

förhållanden som talar mot att bevisningen uppställer samma mått på styrka får ändå 

anses väga över. Slutsatsen borde därför vara att beviskraven inte handlar om samma 

mått på bevisningens styrka.  
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5. Skälig misstanke i penningtvättslagen 

5.1. Inledande kommentarer 

Skälig misstanke förekommer även i Penningtvättslagen. Det ska därför i detta kapitel 

undersökas om kravet däri når upp till samma nivå som den nivå som gäller för skälig 

misstanke om brott. Även detta kapitel ligger inom det offentligrättsliga området, 

eftersom det är staten som uppställer krav och regler som vissa typer av verksamheter 

måste följa.  

5.2. Penningtvättslagen 

Penningtvättslagens syfte är att förhindra att vissa typer av verksamheter utnyttjas och 

används för penningtvätt eller finansiering av terrorism.102 Därför uppställs en 

skyldighet för verksamhetsutövare som verkar inom områden där penningtvätt kan 

förekomma, att granska och rapportera misstänkta transaktioner till Finanspolisen. I 

lagens 1 kap. 5 § 4 och 6 p. ges en definition av vad finansiering av terrorism och 

penningtvätt innebär: 

 

Finansiering av terrorism: insamling, tillhandahållande eller mottagande 

av tillgångar i syfte att de ska användas eller med vetskap om att de är 

avsedda att användas för att begå sådan brottslighet som avses i 2 § lagen 

(2002:444) om straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa 

fall. 

Penningtvätt: sådana åtgärder 

A. med brottsligt förvärvad egendom, som kan medföra att egendomens 

samband med brott döljs, att den brottslige får möjlighet att undandra sig 

rättsliga påföljder eller att återskaffandet av egendomen försvåras, samt 

sådana åtgärder som innefattar förfogande över och förvärv, innehav eller 

brukande av egendomen, 

B. med annan egendom än som avses i a, om åtgärderna är ägnade att dölja 

att någon har berikat sig genom brottslig gärning. 

För verksamheter som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet åsidosätter några av de 

skyldigheter som lagen uppställer kan dömas till böter.103 I Sverige finns det för 

närvarande inte en särskild brottstyp för de personer som utför själva penningtvätten, 

                                                
102 1 kap. 1 § lag (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. 
103 7 kap. 1 § PTL. 
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utan lagstiftaren har istället valt att straffa den typen av handlingar genom 

bestämmelserna om straff för penninghäleri vilka hittas i 9 kap. 6-7 §§ BrB. 104 

5.2.1. Skälig misstanke i penningtvättslagen 

Som nämnts ovan finns i 3 kap. 1 § PTL en rapporteringsskyldighet för de 

verksamhetsutövare som misstänker eller har skälig grund att misstänka att vissa 

utförda transaktioner utgör ett led i penningtvätt eller finansiering av terrorism. Enligt 

bestämmelsen ska, efter en misstanke, närmare analys göras för att sedan utan 

dröjsmål rapporteras till rikspolisstyrelsen om misstanken efter den närmare 

undersökningen kvarstår. I och med detta förfarande kan man enligt Calissendorff se 

det som att det finns två beviskrav. Först ska skälig grund till misstanke föreligga, 

vilket ger en skyldighet att göra en närmare granskning. Därefter ska misstanken efter 

den närmare analysen ha stärkts för att en rapporteringsskyldighet ska inträda. 

Beviskravet har således höjts, eftersom starkare misstankar krävs i det senare skedet. 

Enligt Calissendorff behöver därför en verksamhetsutövare inte rapportera om inte 

misstankarna har stärkts.105 Advokatsamfundet ger även det, i brist av klargörande 

motivuttalanden, utryck för en sådan uppfattning.106 Det kan dock ifrågasättas om 

lagtexten ska förstås på så sätt. I viss mån kan deras uppfattning anses som riktig. I 

och med att en närmare analys ska göras, kommer antingen mer information att hittas 

som stärker eller sänker misstankegraden, alternativt hittas ingen ny information alls. 

Hittar man ingenting som varken stärker eller sänker ens misstankar, skulle det 

eventuellt ändå gå att hävda att den utökade undersökningen, och frånvaron av ny 

information, i viss mån har stärkt bevisningen och därmed misstankegraden i och med 

att beslutsunderlaget är mer omfattande. I lagtexten sägs emellertid att rapportering 

ska göras om misstankarna efter närmare granskning kvarstår, vilket också kan tyda på 

att det med detta avses ett lika högt ställt krav, men efter den närmare analys som 

begärs. Skulle det efter en närmare granskning inte framkomma något ytterligare 

borde, enligt lagtexten, rapporteringsskyldigheten fortfarande föreligga. Detta går 

emot Calissendorffs uppfattning, men får anses vara den mest rimliga.   

 

Både Calissendorff och Advokatsamfundet använder sig av ordet beviskrav i sina 

diskussioner om huruvida ett strängare beviskrav föreligger i den närmare analysen 

                                                
104 Ny lag om straff för penningtvättsbrott träder emellertid i kraft den 1 juli 2014, se prop. 
2013/14:121. Som nämnts ovan reglerar den kommande lagen själva brottet penningtvätt och 
har därför inget med rapporteringsskyldigheten att göra. 
105 Calissendorff, JT s. 569. 
106 Sveriges advokatsamfund, Vägledning för advokater och advokatbyråer beträffande lagen 
om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, s. 18. 
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som ska göras som ett andra steg efter en skälig misstanke. Även här kan ett 

ifrågasättande göras. Skälig misstanke i penningtvättslagen borde snarare ses som ett 

insiktsrekvisit d.v.s. ett mått på hur stor grad av insikt verksamhetsutövarna ska ha för 

att en anmälningsplikt inträder.107 Till skillnad från kapitlen ovan är inte beviskravet 

skälig misstanke i den här lagen en förutsättning för myndigheter att få vidta olika 

(tvångs)åtgärder. Ett beviskrav kopplat till den skäliga misstanken enligt denna lag 

borde istället först inträda när en myndighet, t.ex. drar in en verksamhets tillstånd att 

bedriva viss verksamhet. Myndigheten skulle vid ett sådant tillfälle fortfarande behöva 

nå upp till det beviskrav som uppställs i förvaltningsmål, vilket som huvudregel är att 

det ska göras sannolikt,108 när den myndigheten ska visa att skälig misstanke hos 

verksamheten förelåg. Det ska emellertid fortfarande undersökas hur högt ställda krav 

och vilka omständigheter som krävs för att någon ska ansetts ha haft skälig misstanke; 

det ställs sedan i relation till skälig misstanke om brott. 

 

Motsvarande bestämmelser till 3 kap. 1 § PTL fanns i den tidigare lagens 9 §,109  men 

då med formuleringen att fysiska och juridiska personer ska granska alla transaktioner 

som skäligen kan antas utgöra penningtvätt, samt att vissa kontrollåtgärder enligt 7 § 

ska vidtas när det kan antas att en transaktion utgör penningtvätt. Utöver 

transaktionens art och omfattning, vilket innebär sättet transaktionen genomförs på 

samt beloppens storlek,110 förklarar förarbetena till 7 § i den äldre lagen att 

omständigheter som typiskt sett kan göra att det kan antas att penningtvätt har 

förekommit är:  

 

• Att transaktionerna är ovanliga baserat på tidigare kunskap om den/de 

inblandade.  

• Att uppläggningen och systematiseringen indikerar att transaktionerna kan ha 

ett olagligt syfte, eller att det ekonomiska motivet till transaktionerna framstår 

som oförklarligt.  

• Att stora belopp sätts in på konto för att kort därefter tas ut utan att det är 

motiverat av den/de inblandades bedrivna verksamhet.  

                                                
107 Se mer om distinktionen mellan beviskrav och insiktsrekvisit i kap. 6 Beviskrav i 
civilprocessen. 
108 Diesen, Prövning av migrationsärenden, s. 225. 
109 Lag (1993:768) om åtgärder mot penningtvätt. 
110 SOU 1997:36 s. 37. 
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• Att en transaktion avviker från de som normalt förekommer hos 

verksamhetsutövaren och att det inte finns någon naturlig förklaring till varför 

just den verksamheten valts för utförandet av transaktionen. 

• Att ett konto som tidigare varit inaktivt plötsligt börjar användas i stor 

utsträckning, utan att det finns någon rimlig förklaring till förändringen.  

 

Sannolikheten av de inblandades förklaringar gällande transaktionerna ska också 

vägas in, och närmare undersökas, om de inte framstår som rimliga. Det förklaras 

vidare att omständigheter som föranleder misstankar varierar beroende av vilken typ 

av verksamhet som hanterar transaktionerna och att interna rutiner för att upptäcka 

misstänkta transaktioner därför ska upprättas.111 I de flesta fall borde det i praktiken 

vara fråga om misstankar och efterföljande granskningar som uppkommer i efterhand, 

d.v.s. efter det att transaktionerna redan genomförts. Anledningen till det borde vara 

det enkla sätt som elektroniska transaktioner idag kan genomföras på.112 Det krävs 

även att verksamhetsutövare som har någon indikation om att viss kund skulle kunna 

ha utfört transaktioner, som utgjort ett led i penningtvätt eller finansiering av 

terrorism, använder sig av all information som denne har tillgång till. Informationen 

behöver därför inte endast härröra från den egna verksamheten utan kan komma från 

massmedia eller andra informationskällor.113  

 

Det kan konstateras att kraven på misstanke i den tidigare och nuvarande lagen skiljer 

sig åt. Att det (skäligen) kan antas att en transaktion utgör penningtvätt får anses vara 

ett lägre krav än skälig grund till misstanke om att en transaktion utgör ett led i 

penningtvätt eller finansiering av terrorism. Den tidigare lagen upphävdes i och med 

införandet av den nya lagen, vilken grundar sig på EU:s tredje penningtvätts-

direktiv.114 I art. 22 a i direktivet används formuleringen skälig grund att misstänka, 

vilket överfördes till nuvarande lagens 3 kap. 1 § PTL. Trots att lagen grundar sig på 

ett direktiv finns ingen praxis från EU-domstolen gällande vilka omständigheter som 

skulle föranleda en skälig misstanke. I de svenska förarbetena förklaras emellertid att 

det inte råder någon materiell skillnad mellan den tidigare bestämmelsen och den 

nuvarande.115 Detta får anses vara rimligt, eftersom det inte finns något som tyder på 

att syftet med lagändringen skulle vara att göra det svårare att komma åt problemen 

                                                
111 Prop. 1992/93:207 s. 19. 
112 Bökmark, Kreditmarknadsbolag, s. 93 f. 
113 Grahn, Åtgärder mot penningtvätt m.m.: en praktisk vägledning och kommentar, s. 286. 
114 Europaparlamentet och rådets direktiv 2005/60/EG av den 26 oktober 2005 om åtgärder för 
att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt och finansiering av terrorism. 
115 Prop. 2008/09:70 s. 197. 
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med penningtvätt och finansiering av terrorism. Tvärtom görs reformer inom 

penningtvättsområdet i skärpande riktning.116 Exemplifieringen i tidigare förarbete till 

de äldre bestämmelserna om vilka omständigheter som typiskt sätt skulle kunna 

föranleda en misstanke får därför anses gälla även för nuvarande bestämmelse.  

 

Vid en jämförelse med misstankegrader gällande brott kan de givna exemplifier-

ingarna inte anses nå upp till kravet skälig misstanke om brott. I exemplen är det 

främst vaga indikationer och tidigare kunskap och erfarenhet om kunderna som ska 

ligga till grund för verksamhetens eventuella skäliga grund till misstanke, något som 

inte är tillräckligt för att någon ska anses skäligen misstänkt för ett brott. Det får därför 

anses ligga närmare det lägre kravet anledning anta (att ett brott har begåtts) vilket 

leder till att förundersökning ska inledas.117 Det styrks även av att misstankegraden i 

penningtvättslagens mening rör huruvida viss nivå av misstanke föreligger, vilket 

sedan föranleder en eventuell rapporteringsskyldighet. Den riktar således ingen 

misstanke mot viss person. Det är efter en rapportering som finanspolisen tar över 

ärendet och sammanställer och analyserar informationen. Den väljer sedan om det ska 

rapporteras vidare till Ekobrottsmyndigheten, Skatteverket eller någon annan berörd 

myndighet.118 Det är sedan dessa myndigheter som avgör om förundersökning ska 

inledas och om skälig misstanke mot någon, för exempelvis penninghäleri, före-

ligger.119 

 

I SOU 1997:36 föreslogs en ändring av den tidigare lokutionen skäl att anta till ger 

anledning att anta. Det motiverades med att det bör ha funnits något i utredningen 

som ger anledning att gå vidare med ärendet.120 Detta uppmärksammades dock inte av 

lagstiftaren utan istället valdes formuleringen skäligen kan antas, vilket förklaras med 

att det endast är en språklig förändring och att någon ändring sak inte är tänkt.121 Det 

kan därför tänkas att, genom att behålla syftet med den äldre lokutionen, någon 

konkret omständighet, d.v.s. något, inte behöver ha förekommit för att det skäligen 

kan antas att en transaktion har utgjort penningtvätt. Skulle så vara fallet kan det 

konstateras att penningtvättslagen uppställer ett lägre krav än det som gäller för skälig 

                                                
116 Calissendorff, JT s. 553. 
117 23 kap. 1 § RB. 
118 Polisens hemsida, http://polisen.se/Om-
polisen/Organisation/Specialkompetenser/Finanspolisen, granskad, 2013-10-17, lydelse 2014-
04-16. 
119 Karnov, kommentar till 9 § av Ulf Berg, kommentar på internet till lag (1993:768) om 
åtgärder mot penningtvätt, uppdaterad per 1 januari 2008. 
120 SOU 1997:36 s. 185. 
121 Prop. 1998/99:19 s. 74. 
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misstanke om brott. Vid skälig misstanke om brott ska något konkret och objektivt 

föreligga som är av sådant slag att de ger upphov till misstankar som baseras på fakta 

för att nå upp till kravet. Det krav som penningtvättslagen uppställer, vilket kan 

bekräftas av SOU:n, liknar beviskravet att det finns anledning anta (att brott har 

begåtts). 

5.2.2. Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd 

Enligt 8 kap. 1 § PTL får regeringen bemyndiga myndigheter att lämna närmare 

föreskrifter gällande vissa av bestämmelserna i penningtvättslagen. Finans-

inspektionen är en av de myndigheter som regeringen bemyndigat.122 Finans-

inspektionen har lämnat närmare instruktioner genom deras föreskrifter och allmänna 

råd om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, vilka kompletterar och 

preciserar penningtvättslagens regler.123 Däri sägs att åtgärder som en verksamhet 

måste göra för att förhindra att deras verksamhet utnyttjas för penningtvätt eller 

finansiering av terrorism beror av hur hög risk det är att verksamheten skulle kunna 

användas för just detta. Riskbedömningen görs med hänsyn till företagets storlek och 

komplexitet.124  

 

Misstänkta transaktioner är enligt föreskrifterna i synnerhet de som är komplicerade 

eller omfattande, som har ovanliga transaktionsmönster och de där det inte går att se 

något ekonomiskt eller lagligt syfte.125 De nya tillämpningsföreskrifterna ersätter till 

viss del de äldre föreskrifterna, FFFS 2005:5.126 I föreskrifterna från 2005 gavs i de 

allmänna råden närmare förklaringar, och exempel, på omständigheter som kan vara 

indikationer på penningtvätt, eller finansiering av terrorism, vilket motiverar en 

närmare granskning i enlighet med 3 kap. 1 § PTL. De ger liknande exempel som de 

som uppställs i förarbetena, men har även lagt till: 

 

• Att transaktionens geografiska destination avviker från tidigare 

transaktionsmönster. 

• Att kunden efterfrågar produkter eller tjänster som avviker från kundens 

tidigare beteende utan att någon rimlig förklaring kan ges. 

                                                
122 18 § förordning (2009:92) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. 
123 FFFS 2009:1. 
124 2 kap. 1 och 3 §§ FFFS 2009:1. 
125 5 kap. 1 § FFFS 2009:1. 
126 Se avslutande kommentar i FFFS 2009:1. 
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• Att det verkar som att kunden, som utför transaktionen, försöker dölja de 

faktiska personerna bakom transaktionen och att de verkliga ägar- eller 

rättsförhållandena på så sätt döljs. 

• Att en stor summa pengar sätts in i en insättningsautomat för att sedan direkt 

användas. 

• Att större krediter betalas tillbaka i förtid utan att något sådant förfarande 

diskuterats vid upprättandet av krediten.  

• Att transaktioner har samband med länder där det är svårt att få ut uppgifter 

och information om kunder alternativt är med på FATF:s127 lista över länder 

och territorier som inte är samarbetsvilliga.128    

 

Även dessa exempel visar främst på indikationer gällande ovanliga och svårförståeliga 

handlingsmönster. Därför stämmer även dessa troligtvis bättre överens med bevis-

kravet anledning anta än beviskravet skälig misstanke. 

5.2.3. Annan information som ligger till grund för bedömning om skälig 
grund till misstanke föreligger 

Till skillnad från andra bedömningar om skälig misstanke, som tas upp i föregående 

och kommande kapitel, har personerna som ska avgöra när det finns skälig grund att 

misstänka om en transaktion utgör ett led i penningtvätt eller finansiering av terrorism 

viss utbildning. Detta är ett krav som uppställs i 5 kap. 1 § PTL och i föreskrifterna 

sägs att verksamheterna ska säkerställa att de anställda har till tillräcklig kunskap 

genom att löpande utbildas i ändrade regelverk samt informeras angående vilka nya 

metoder används för pengatvätt eller finansiering av terrorism.129 Här finns vissa 

likheter med beviskraven gällande brott i och med att personerna som i de fallen gör 

bedömningarna även de, i viss mån, är utbildade att göra så. 

 

Personalen har inte endast kunskap om vad som gör en transaktion misstänksam, utan 

de har även en grundkunskap om kunden som de i de flesta fall är skyldiga att inhämta 

före fortsatt samarbete med kunden kan ske.130 På vilka sätt och när det ska ske 

framgår i föreskrifterna. De är relativt långtgående för att en god kundkännedom ska 

                                                
127 Financial Action Task Force (FATF) är ett mellanstatligt organ vars syfte är att bekämpa 
penningtvätt, finansiering av terrorism och andra hot mot den internationella finansmarknaden. 
Både Sverige och Europeiska kommissionen är medlemmar vilket gör att FATF:s antagna 40 
rekommendationer legat till grund för både svensk- och EU-lagstiftning, se SOU 2007:23 s. 65 
och http://www.fatf-gafi.org/pages/aboutus/, lydelse 15 april 2014.  
128 11 § FFFS 2005:5. 
129 7 kap. 1 § FFFS 2009:1. 
130 2 kap. 1 § PTL. 
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uppkomma och att eventuella verkliga förhållanden ska kunna uppdagas.131 Jämfört 

med hur förutsättningarna har sett ut i de tidigare kapitlen, får det till följd att de som 

ska göra bedömningarna alltid innehar viss information om kunden som, i 

kombination med övriga omständigheter, används vid bedömningen om skälig grund 

till misstanke föreligger. Vid skälig misstanke om brott går det visserligen också att 

inhämta viss information om personens tidigare brottslighet, och tidigare misstankar, 

från polisens register, men som nämnts tidigare är det inget som ensamt får läggas till 

grund för en skälig misstanke.   

5.3. Praktiskt exempel: Exchange Finans Europe AB   

Finansinspektionen återkallade den 14 januari 2014 Exchange Finans Europe AB:s 

(”Exchange”) tillstånd att driva finansieringsrörelse och uppmanade dem att avveckla 

den tillståndspliktiga verksamheten.132 Anledningen till detta återkallande var bl.a. 

företagets hantering av åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism som 

uppmärksammats efter en FI-granskning av företaget under våren 2013. Exchange 

hade brustit mot flera bestämmelser och bristerna ansågs vara så pass allvarliga att det 

skulle kunna ha funnits en överhängande risk att företaget använts för pengatvätt eller 

finansiering av terrorism.133  

 

Enligt FI:s granskning hade Exchange i ett antal konkreta fall utfört transaktioner där 

misstanke om penningtvätt borde ha förelegat.134 Exchange hade, å andra sidan, i vissa 

fall när transaktionssummorna övergått viss summa alltid rapporterat detta till 

Finanspolisen. Detta handlingssätt ansåg dock inte FI var förenligt med penningtvätts-

lagen, eftersom det endast är de fall när det finns skälig grund att misstänka att 

penningtvätt eller finansiering av terrorism förelegat som ska anmälas. Några närmare 

analyser angående eventuella misstankar hade Exchange inte gjort.135  

 

Några av de fallen som FI ansåg vara misstänksamma var bl.a. ett fall när en och 

samma person hade löst in nästan hälften, 15 av 40, av de granskade postväxlarna. 

Postväxlarna som personen växlat in uppgick till en totalsumma på drygt tio miljoner 

kronor. Personen som löste in checkarna angav som förklaring att pengarna kom från 

försäljning av metallskrot och skulle användas till köp av material.136  

                                                
131 4 kap. FFFS 2009:1. 
132 Beslut FI, Dnr 13-399 2014-01-13 
133 Ibid, s. 2. 
134 Ibid, s. 12. 
135 Ibid, s. 13. 
136 Ibid, s. 13. 
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Andra exempel på fall som FI ansåg borde ha föranlett misstanke för Exchange var 

bl.a. ett företag i frukt- och bärbranschen som gjorde insättningar av dagskassor under 

elva tillfällen, uppgående till en totalsumma om drygt tre miljoner kronor, med ett 

underlag som bestod av egenskrivna kvitton. Ett annat exempel var ett företag vars 

verksamhet bestod av garderobtjänst- och toalettstädningsverksamhet och som satte in 

dagskassor om totalt 2,6 miljoner kronor, fördelat på nio tillfällen, vilket gjordes under 

en sexmånadsperiod. FI ansåg att dessa fall med dagskassor innebar hög risk för 

penningtvätt samt finansiering av terrorism. Exchange borde därför närmare ha 

analyserat dessa fall och inhämtat mer information, något som varken gjorts i de ena 

eller andra fallet.137  

 

Ett annat exempel på när misstanke borde ha förelegat var ett fall gällande 

valutaväxling där det var fråga om två holländska blomsterhandlare som vid 14 

tillfällen växlat knappt 18 miljoner kronor till euro. De växlade pengarna 

transporterades sedan i fysisk form till Holland. Ingen av dessa transaktioner har dock 

nekats eller rapporterats.138  

 

Exchange överklagade domen samt begärde inhibition. Förvaltningsrätten avslog dock 

yrkandet,139 och Exchange har nu även återkallat överklagandet. Målet är nu avskrivet 

från vidare handläggning.140  

5.4. Jämförelse 

Som framkommit av genomgången ovan borde kravet om skälig grund till misstanke i 

penningtvättslagen vara lägre än det som uppställs enligt RB gällande brott. Av de 

givna exemplen framgår det att det är främst är vaga indikationer som föranleder en 

skälig grund till misstanke. Förarbetena säger bl.a. att skälig misstanke kan uppkomma 

om transaktioner verkar ovanliga med hänsyn till tidigare kunskap om kunden. Som 

tidigare noterats gällande skälig misstanke om brott räcker inte tidigare kunskaper och 

erfarenheter om en person ensamt som grund för skälig misstanke. 

 

Av föreslagna ändringar till lagen framkommer det att det troligtvis inte heller krävs 

något konkret för att en misstanke ska uppkomma, något som inte heller stämmer 

överens med skälig misstanke om brott. För att skälig misstanke om brott ska 

                                                
137 Beslut FI, Dnr 13-399 2014-01-13, s. 13 f. 
138 Ibid, s. 14 f. 
139 Förvaltningsrätten i Stockholms beslut meddelat 2014-01-23 i mål nr 1186-14. 
140 Förvaltningsrätten i Stockholms beslut meddelat 2014-02-25 i mål nr 1186-14. 
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uppkomma krävs att det föreligger konkreta och objektiva omständigheter, d.v.s. av 

sådant slag att de ger upphov till misstankar som baseras på fakta, och som med viss 

styrka talar för att den misstänkte begått gärningen. Sådana stränga krav borde inte 

krävas enligt penningtvättslagen utan de krav som däri uppställs liknar mer det lägre 

beviskravet anledning anta.  

 

Att det sedan är berörda myndigheter som, efter rapportering från verksamheterna och 

finanspolisen, har att ta ställning till om förundersökning ska inledas, och om någon 

kan anses skäligen misstänkt för penninghäleri, talar för att misstankegraden i 

penningtvättslagen är lägre ställt än den gällande brott. Detta framstår även som 

rimligt, eftersom en skälig grundad misstanke om att en transaktion skulle kunna 

utgöra led i penningtvätt eller finansiering av terrorism inte ger möjlighet till intrång i 

personers privatliv, på så sätt som skälig misstanke om brott ger, i och med 

möjligheterna att använda tvångsmedel. 

 

Verksamhetsutövarna ska enligt lagen ha inhämtat viss grundkunskap om kunderna 

vilket skulle kunna ge skäl för att utgångspunkten för misstankegraden skulle kunna 

höjas något, eftersom det redan finns viss information, om personen eller 

verksamheten, som sedan kommer att vägas in i bedömningen. Trots detta borde dock 

inte kravet nå upp till den styrka som föreligger vid skälig misstanke om brott.  
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Del II. Skälig misstanke inom det förmögenhetsrättsliga 

området 

6. Beviskrav i civilprocessen 

Beviskraven inom förmögenhetsrätten skiljer sig i viss mån åt. I brottmål är det 

åklagaren som har bevisbördan för sitt påstående,141 och beviskraven varierar i 

enlighet med den skala som presenterats i kapitel två ovan, och sträcker sig till 

beviskravet ställt utom rimligt tvivel, vilket är det beviskrav som krävs för att åtalet 

ska bifallas. Sannolikheten att den åtalade begått gärningen anses då ligga kring 95-98 

%.142 Inom civilrätten är det käranden som anger bevistemat samt de bevis som ska 

styrka det som påstås.143 För att bevistemat ska anses uppfyllt krävs att käranden, eller 

den part som ålagts bevisbördan, har kunnat visa att vissa rättsfaktum föreligger, d.v.s. 

att de rekvisit som en lagregel uppställer är uppfyllda.144 Förekomsten av skälig 

misstanke i de lagar som följer på det förmögenhetsrättsliga området handlar samtliga 

om huruvida någon befunnit sig i ond eller god tro. Hade någon skälig misstanke 

inträffar viss rättsföljd, t.ex. att vissa invändningar mot ny borgenär inte får göras. 

Kraven om skälig misstanke i dessa lagar är därför, till skillnad från det 

offentligrättsliga området, rekvisit som bestämmelserna uppställer för att viss 

rättsföljd ska inträffa. Den som har bevisbördan måste därför fortfarande visa att 

rättsfaktumet, rekvisitet, föreligger. Även inom civilprocessen finns en skala som 

uppställer olika grader av sannolikhet för att något ska anses bevisat. Det vanligaste 

beviskravet för tvistemål är att något anses styrkt/visat, vilket omvandlat till procent 

ligger på en säkerhet kring 90 %.145  

 

Det får till följd att käranden, eftersom det i de flesta fall är den som har bevisbördan 

för sitt påstående, måste nå upp till beviskravet styrkt vid ett påstående om förekomst 

av skälig misstanke. Skälig misstanke är inom detta område ett rekvisit som uppställs 

för att olika rättsföljder ska kunna inträffa. De krav på skälig misstanke som kommer 

att tas upp i det följande utgörs alltså inte av beviskrav utan om s.k. insiktsrekvisit. Det 

är således rättsfaktumet, den skäliga misstanken, som ska bevisas. I den följande 

framställningen analyseras därför skälig misstanke inom förmögenhetsrätten som ett 

utryck för grad av sannolikhet för en misstanke. Det ska undersökas hur högt ställda 

                                                
141 Ekelöf, Rättegång IV, s. 14 
142 Bring och Diesen, Förundersökning, s. 180 ff. 
143 Ekelöf, Rättegång IV, s. 15 
144 Ibid, s. 14 f. 
145 Ibid, s. 84 f. 
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krav och vilka omständigheter som krävs för att någon ska ansetts ha haft skälig 

misstanke. Det är sen dessa krav som ställs i relation till skälig misstanke om brott. 
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7. Skälig misstanke i skuldebrevslagen 

7.1. Inledande kommentarer 

I detta kapitel kommer skälig misstanke i skuldebrevslagen att undersökas för att 

sedan jämföras med beviskravet skälig misstanke om brott. Det ska i det följande 

därför utredas om motsvarande krav ställs upp i skuldebrevslagen. Krävs det konkreta 

och objektiva omständigheter för att någon ska anses ha skälig misstanke om ett visst 

förhållande? Ska misstankarna vara så starka att det föreligger mer än 50 % chans eller 

risk att ens misstankar stämmer för att den ska anses skälig? För att kunna göra 

jämförelsen följer först en utredning av kraven som uppställs enligt skuldebrevslagen. 

7.2. Skuldebrevslagen 

Förarbetena beskriver skuldebrev såsom, i stort sett, en ensidig, till det yttre fristående, 

skriftlig utfästelse att betala visst penningbelopp.146 Att skuldebrevet ska vara ensidigt 

utställt menas med att det inte är fråga om ett ömsesidigt förpliktande kontrakt mellan 

två parter.147 Att det ska vara till det yttre fristående menas att det tydligt ska framgå 

att det är en handling som upprättats som bevis. Det ska därför inte finnas blandat 

innehåll i ett dokument som skuldebrevet bara är en del av. Det finns två huvudtyper 

av skuldebrev: enkla och löpande. Ett löpande skuldebrev är enligt 2 kap. 11 § SkbrL 

ett skuldebrev som antingen är ställt till innehavaren, s.k. innehavarskuldebrev, eller 

till viss man eller order, s.k. orderskuldebrev. Tanken med dessa skuldebrev är att de 

fritt ska kunna omsättas och löpa mellan borgenärer.148  Av 3 kap. 26 § SkbrL framgår 

att enkla skuldebrev är ställda till viss utpekad fysisk eller juridisk betalnings-

mottagare. Reglerna om enkla skuldebrev har en vidsträckt analogisk tillämpning på 

fordringar i allmänhet.149  

7.3. Godtroskraven i skuldebrevslagen 

Inom ett område som skuldebrevsrätten där det cirkulerar skriftligt utställda värde-

papper och bevis om fordringars existens är det viktigt att vissa omständigheter 

regleras. Detta bör göras för att någons kunskap eller misstanke om visst förhållande 

inte utnyttjas på ett otillbörligt sätt. I skuldebrevslagen förekommer rekvisit om god 

tro i många av bestämmelserna, men med varierande formuleringar. Fokus ligger 

emellertid på formuleringen skälig misstanke, vilket gör att det främst är de 

godtrosbestämmelser som uppställer det kravet som granskas närmare. Någon 
                                                
146 SOU 1935:14 s. 41. 
147 Walin och Herre, Lagen om skuldebrev m.m., kommentar till 1 kap. 1 §. 
148 Mellqvist och Persson, Fordran & skuld, s. 115 f. 
149 Ibid, s. 117. 
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utredning gällande godtroskravens inbördes ordning och styrka ligger därför utanför 

uppsatsens område.  

 

Vid godtrosbedömningar är det fråga om normativa och inte faktiska bedömningar. 

Med det menas att domstolen gör en bedömning av vad vederbörande borde ha känt 

till och inte vad denne rent faktiskt hade för kunskap om omständigheterna.150 

Huvudregeln är även att den som påstår att någon är i ond tro har bevisbördan för det 

påståendet.151 

7.4. Kravet om skälig misstanke i skuldebrevslagen 

I skuldebrevslagen förekommer kravet om skälig anledning till misstanke i flera 

bestämmelser.152 Bestämmelserna avser huruvida god tro eller inte förelegat, vilket är 

fallet när en part hade kännedom om vissa rättsförhållanden, eller i vart fall det lägre 

godtagbara kravet, skälig anledning till misstanke. Paragraferna har inte ändrats sedan 

lagens tillkomst år 1936. Formuleringar för skälig misstanke i lagen kan ses med 

följande lydelser: skälig anledning till misstanke därom eller hade skälig anledning att 

det misstänka.  

 

Hessler är av den uppfattningen att variationen på godtroskraven i skuldebrevslagen, 

vilket då även innefattar formuleringen att ha skälig anledning till misstanke, ska 

uppfattas på i princip samma sätt som godtroskravet inom förmögenhetsrätten i 

övrigt.153 Han menar på att 2 kap. 14 § SkbrL och 2 kap. 15 § SkbrL uppställer samma 

godtroskrav,154 trots att formuleringarna gällande misstankarna är olika. Om de är 

tänkta att ha samma betydelse kan det ifrågasättas varför inte samma ordval har gjorts 

genom hela lagen. Efter lagens tillkomst har få språkliga ändringar gjorts vilket borde 

tala för att det inte är några tidsmässiga språknyanser som ligger till grund för 

skillnaderna i formuleringarna. Förarbetena visar även exempel på att varierande 

styrka i olika godtroskrav förekommer. Det görs t.ex. i utvecklingen av 3 kap. 29 § 

SkbrL en jämförelse med godtroskravet skälig anledning till förmodan därom som 

uppställs som krav i 3 kap. 28 § SkbrL. Det förklaras att kraven för att en gäldenär ska 

anses vara i god tro är starkare när det är fråga om skälig anledning till misstanke, än 

                                                
150 Heidbrink, Grundläggande fordrings- och skuldebrevsrätt, s. 124 f. 
151 Arvidsson, Lag (1936:81) om skuldebrev, Lexino 2014-01-04 avsnitt 1.8.3.4, samt Hessler, 
Obehöriga förfaranden med värdepapper, s. 249. 
152 1 kap. 9 §, 2 kap. 15 §, 2 kap. 20 §, 3 kap. 29 §, 3 kap. 30 § SkbrL. 
153 Hessler, Obehöriga förfaranden med värdepapper, s. 23. 
154 Ibid, s. 31. 
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skälig anledning till förmodan därom.155  Detta talar för att viss variation mellan 

godtroskraven faktiskt finns. 

7.4.1. 1 kap. 9 § SkbrL  

Första bestämmelsen som uppställer krav på förekomst av skälig misstanke är 1 kap. 9 

§ SkbrL. Bestämmelsen gäller alla typer av skuldebrev och anger att överlåtaren av ett 

skuldebrev, som överlåts på annat sätt än genom gåva, svarar för fordrans giltighet så 

länge ny borgenär inte hade kännedom om en fordrans ogiltighet, eller hade skälig 

anledning till misstanke därom. 

 

I förarbetena till 1 kap. 9 § SkbrL förklaras att god tro hos en ny förvärvare av ett 

skuldebrev inte kan anses föreligga när överlåtaren vid överlåtelsen antingen gör ett 

förbehåll där han antingen friskriver sig från ansvar, eller när denne uppger för ny 

borgenär att fordran är tvistig.156 Dessa exempel på omständigheter som ska föreligga, 

och därmed ge upphov till skälig misstanke om fordrans giltighet, får anses vara 

relativt starka och konkreta och uppställer därmed höga krav för att skälig misstanke 

ska uppkomma. Här går det att se vissa likheter med skälig misstanke om brott där det 

också krävs objektiva och konkreta omständigheter för att misstanken ska anses 

skälig. I och med de exempel som förarbetena ger visas emellertid att det ställs högre 

krav i denna bestämmelse än vad det gör för skälig misstanke om brott, eftersom det i 

princip krävs faktisk vetskap.  

 

Enligt förarbetena bör det enligt 1 kap. 9 § SkbrL ställas högre krav för god tro när det 

är fråga om enkla skuldebrev jämfört med löpande. Det sägs att godtroskravet 

gällande löpande skuldebrev i stället bör närma sig godtroskravet som ges i växellagen 

och i vilken gäldenären ska ha agerat svikligt eller grovt oaktsamt för att vara i ond 

tro.157  

 

I praktiken förekommer det även skillnader avseende godtroskravet för borgenärer och 

gäldenärer. Skälet till det är att personen som ska betala oftare befinner sig i en trängd 

situation, med risk för påläggande av dröjsmålsränta, jämfört med vad borgenären 

gör.158 Här förekommer en relativt stor avvikelse från det som gäller för skälig miss-

tanke om brott, eftersom kraven på när skälig misstanke föreligger, enligt skuldebrevs-

                                                
155 SOU 1935:14 s.113. 
156 Ibid, s. 69. 
157 Ibid, s. 80 och 92.  
158 Hessler, Obehöriga förfaranden med värdepapper, s. 235. 
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lagen, kan variera beroende av typ av skuldebrev, samt vem det är som ska ha en 

eventuell misstanke. Som nämnts i kapitel två ska inte brottets karaktär ha någon 

betydelse för när kravet om skälig misstanke anses uppfyllt.   

7.4.2. Löpande skuldebrev 

Angående godtrosbedömningarna för löpande skuldebrev ställs intresset av att de 

löpande skuldebreven ska vara lätta att omsätta och kunna cirkulera fritt, mot att 

obehöriga förfaranden med värdepapperna så långt som möjligt ska förhindras.159 

7.4.2.1. 2 kap. 15 § SkbrL 

Den andra bestämmelsen i skuldebrevslagen som uppställer krav om skälig anledning 

till misstanke är 2 kap. 15 § SkbrL. Bestämmelsen gäller löpande skuldebrev och visar 

vilka invändningar som är extingibla, d.v.s. vilka invändningar som faller bort och 

som en gäldenär inte kan göra gällande mot ny godtrogen borgenär. Att 

invändningsrätten försvinner stämmer in på de löpande skuldebrevens karaktär i och 

med att de ska vara lätta att omsätta.160  De invändningar som räknas upp i paragrafen 

kan dock göras gällande om ny borgenär var i ond tro om invändningsgrunden, d.v.s., 

kände till omständigheterna eller hade skälig anledning till misstanke därom. 

 

Angående 2 kap. 15 § SkbrL ges i förarbetena exempel på situationer när någon skulle 

anses ha skälig anledning till misstanke. De är när ny borgenär vet att gäldenären 

formligen har reklamerat fel i vara, eller vet att gäldenären tagit liknande fråga till 

domstol, men ändå övertar skuldebrevet utan att närmare undersöka omständigheterna 

kring det.161 Även här krävs tydliga och konkreta omständigheter för att en ny 

borgenär ska anses vara i ond tro. Kravet på skälig anledning till misstanke och 

omständigheterna som räknas upp i 2 kap. 15 § SkbrL får även dem anses relativt nära 

faktisk vetskap. Även i dessa fall ställer skuldebrevslagen ett högre krav för när skälig 

misstanke infinner sig jämfört med skälig misstanke om brott. 

 

Det räcker även att en förvärvare varit i god tro för att senare förvärvare, oavsett ond 

eller god tro, ska få rätt mot invändningar från gäldenären.162 Millqvist och Persson 

förklarar emellertid att en person som vet att överlåtaren av skuldebrevet tidigare i 

liknande fall agerat bedrägligt kan anses vara i ond tro även i det aktuella fallet om det 

                                                
159 Hessler, Obehöriga förfaranden med värdepapper, s. 246. 
160 Mellqvist och Persson, Fordran & skuld, s. 123. 
161 SOU 1935:14 s. 84. 
162 Ibid, s. 84. 
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visar sig att överlåtaren även nu agerar på ett bedrägligt sätt,163 något som även 

uppmärksammats av Munukka i hans analys av NJA 2010 s. 467, se nedan.164 Att det 

krävs tydliga och konkreta omständigheter gör att det till viss del liknar de krav som 

krävs för skälig misstanke om brott. Att däremot endast, som Millqvist och Persson 

förklarar, lägga kunskaper och erfarenheter om någons tidigare bedrägliga beteende 

till grund för en skälig misstanke stämmer inte överens med kraven om skälig 

misstanke om brott.165 

 

Würtemberg och Sterzel gör en jämförelse med växellagens 17 § där möjligheten att 

göra invändningar inskränkts till att endast kunna göras när innehavare av 

skuldebrevet vid förvärvet uppsåtligen handlat till gäldenärens nackdel. De förklarar 

att en så omfattande begränsning av invändningsrätten inte är fallet i den aktuella 

bestämmelsen i skuldebrevslagen,166 något som stämmer överens med uppfattningen i 

förarbetena som diskuterats ovan.  I NJA 2010 s. 467, se nedan, förklarade HD att 

förvärvaren endast är skyldig att undersöka förhållandena om denne har ”en 

kvalificerad anledning att misstänka att gäldenären har en berättigad invändning”.  

 

I NJA 2010 s. 467 höjer HD godtroskravet för överlåtelser mellan kreditinstitut. I det 

fallet hade ett par år 1988 undertecknat ett orderskuldebrev om ett belopp på 110 000 

kr. Lånet var ett annuitetslån167 med en kredittid om 45 år, och som säkerhet pantsattes 

parets bostadsrätt. Skuldebrevet slutbetalades i förtid år 1990, men skuldebrevet 

återtogs aldrig och någon markering om slutbetalningen gjordes inte heller. Skulde-

brevet överläts fem gånger efter det. Överlåtelserna av skuldebrevet hade gjorts genom 

s.k. kreditstockar, d.v.s. överlåtelser av ett stort antal skuldebrev på en gång. År 2007 

krävde den borgenär som då innehade skuldebrevet betalning av paret. Frågan som då 

uppkom var om förvärvaren, eller tidigare förvärvare, som alla var banker eller 

kreditinstitut, var i ond eller god tro gällande invändningsgrunden att skulden redan 

betalats. HD klargör, gällande omfattningen av den undersökning som ett 

finansinstitut måste göra innan överlåtelse sker till ett annat finansinstitut, att det inte 

räcker att förvärvaren får en garanti av överlåtaren att gäldenären har en skuld. Det 

                                                
163 Mellqvist och Persson, Fordran & skuld, s. 124. 
164 Munukka, JT, s. 465-466 not 6. 
165 Jfr Kap. 2.4 och JO 1992/93 s. 204 och 1993/94 s. 101.  
166 Würtemberg och Sterzel, Lagen om skuldebrev, s. 87. 
167 Ett lån som betalas varje månad genom betalning av en bestämd summa som både 
innehåller ränte- och amorteringsbetalning. Hur stor del av betalningarna som är ränta 
respektive amortering kommer därför att variera i tid med att lånet betalas av, se NJA 1997 s. 
86. 
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räcker inte heller att undersöka hos överlåtaren, och tidigare borgenärer, om de fått 

skulden slutreglerad. Ingen av dessa åtgärder leder således till att god tro infinner sig. 

Det krävs istället att förvärvaren frågar gäldenären och får en bekräftelse från denna 

att inga invändningar gällande fordringen finns. Detta motiverar HD med att det nu för 

tiden sällan görs anteckningar på skuldebreven om att betalning gjorts, och 

skuldebreven sällan lämnas tillbaka till gäldenären vid slutreglering. Aktörer inom den 

finansiella sektorn måste därför inse risken att ett skuldebrev som förvärvas i en 

kreditstock kan ha ouppklarade förhållanden knutna till sig. HD ogillade därför 

kreditinstitutets talan.  

 

I Munukkas analys av rättsfallet påpekas att följande höjning av godtroskravet inte 

endast gäller i förhållande till konsumenter, utan att det även går att tillämpa på andra 

parter som inte är finansiella institut. En annan följd av avgörandet, vilket Munukka 

belyser, är att bevisbördan ändras från att det tidigare var gäldenären som hade 

bevisbörda för frånvaro av god tro, till att nu ålägga förvärvaren att visa att god tro 

föreligger.168 Det får till följd att om en gäldenär påstår att en fordran redan är betalad, 

eller påstående om någon annan extingibel invändning, är det upp till borgenären, om 

denne är ett kreditinstitut, att kunna visa att de är i god tro och att de inte hade skälig 

anledning att misstänka invändningen som gäldenären påstår.  

 

Skärpningen av godtroskravet enligt NJA 2010 s. 467 gör att det vid överlåtelser 

mellan kreditinstitut gör att det lättare borde gå att anse att någon har skälig misstanke 

än tidigare. Följden av rättsfallet blir således att kravet om skälig misstanke i dessa fall 

närmar sig beviskravet skälig misstanke om brott, vilket till viss del skiljer sig från 

tidigare uppfattningar nämnda ovan.  

7.4.2.2. 2 kap. 20 § SkbrL 

Skälig misstanke förekommer även i 2 kap. 20 § SkbrL. Bestämmelsen reglerar de fall 

en gäldenär betalar ränta eller amortering till den tidigare innehavaren av ett löpande 

skuldebrev. Betalningen är giltig så länge gäldenären inte visste att skuldebrevet 

överlåtits, eller hade skälig anledning att det misstänka.  

 

Förarbeten till 2 kap. 20 § SkbrL förklarar att det inte krävs att gäldenären vid varje 

räntebetalnings förfallotidpunkt kontrollerar att skuldebrevet inte har överlåtits till ny 

                                                
168 Munukka, JT, s. 469. 
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borgenär för att försäkra sig om att vara i god tro.169 Mellqvist och Persson förklarar 

att ansvaret i stället läggs på borgenären, eftersom det krävs att ny borgenär 

underrättar aktuella gäldenärer för att se till att de därmed får kunskap, eller i vart fall 

skälig misstanke, om att skuldebrevet har överlåtits. Detta görs för att undvika att en 

gäldenär ska kunna betala med befriande verkan till tidigare borgenär.170 

Underrättelsen bör ske i så pass god tid att förfallotiden inte hunnit infalla.171 Om 

betalningen görs av någon annan än gäldenären krävs att de båda är i god tro.172 Även 

här förekommer krav som är strängare än vad som krävs för skälig misstanke om 

brott. I och med att borgenären enligt förarbetena måste denuntiera gäldenären för att 

denne ska anses ha skälig misstanke borde kravet och faktisk vetskap ligga nära 

varandra. Har ingen denuntiation gjorts borde därför inte skälig misstanke föreligga. 

7.4.3. Enkla skuldebrev  

7.4.3.1. 3 kap. 29 § SkbrL 

Krav om skälig misstanke förekommer även i 3 kap. 29 § SkbrL, vilken behandlar 

passiv betalningslegitimation. Det reglerar således till vem som gäldenären kan betala 

till med befriande verkan.173 För de fall ett enkelt skuldebrev överlåtits och gäldenären 

senare betalar till den tidigare borgenären förklarar bestämmelsen, likt 2 kap. 20 § 

SkbrL, att betalningen ändå är giltig om gäldenären inte visste, eller hade skälig 

anledning att misstänka, att den borgenären inte längre hade rätt att ta emot 

betalningen. 

 

I förarbetena görs en jämförelse med godtroskravet skälig anledning till förmodan 

därom som uppställs som krav i 3 kap. 28 § SkbrL gällande kvittning. Det förklaras att 

det ställs skarpare krav för att en gäldenär ska anses vara i god tro när det är fråga om 

skälig anledning till misstanke, än skälig anledning till förmodan därom. För att 

gäldenären ska anses ha skälig anledning till misstanke ska denne ha tillförlitlig 

kännedom om överlåtelsen, eller till och med fått denuntiation om densamma förklarar 

förarbetena. Det förklaras vidare att omständigheter som krävs för att någon ska anses 

ha skälig misstanke varierar från fall till fall.174 Förarbetena ger inte närmare 

förklaringar gällande när någon ska anses vara i ond tro enligt 3 kap. 28 § SkbrL, utan 

förklarar att det är omtvistat och får bedömas från fall till fall med beaktande av 
                                                
169 SOU 1935:14 s. 92 f. 
170 Mellqvist och Persson, Fordran & skuld, s. 176. 
171 Würtemberg och Sterzel, Lagen om skuldebrev, s. 102. 
172 Ibid, s. 103. 
173 Mellqvist och Persson, Fordran & skuld, s. 166. 
174 SOU 1935:14 s. 113 f. 
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tidpunkten som eventuell kunskap förvärvades.175 Inga närmare detaljer ges heller i 

rättspraxis. I NJA 1997 s. 454 anser HD att ett spelbolag inte borde haft kännedom om 

att rätten till en spelvinst hade pantsatt, utan de hade fog att tro att det var frågan om 

en vanlig spelutbetalning, eftersom inget tydde på något annat. HD förklarar att 

spelbolaget därmed hade rätt till kvittning. Mellqvist och Persson förklarar att det ur 

borgenärernas intresse kan vara fördelaktigt att gardera sig mot ett eventuellt 

kvittningsanspråk genom att meddela gäldenären om sitt förvärv och därmed aktivt 

försätta denne i ond tro.176 

 

Heidbrink förklarar att godtroskravet i 3 kap. 29 § SkbrL är uppfyllt när en gäldenär 

betalar till en borgenär som denne med fog uppfattar som rätt borgenär.177 Tiberg 

menar att kravet skälig anledning att misstänka i 3 kap. 29 § SkbrL är synonymt med 

borde vetat, vilket är samma formulering som HD använder i NJA 1928 s. 393178. Han 

förklarar därför att en gäldenär som tidigare betalat till viss borgenär kan betala till 

denne med befriande verkan, så länge gäldenären inte haft kunskap om, eller borde 

haft kunskap om att den överlåtits till ny borgenär. Det finns inte något krav på att en 

gäldenär ska återta det enkla skuldebrevet vid betalning för att hamna i god tro.179 Det 

ställs dock strängare krav på försiktighet för en gäldenär som betalar en skuld före 

förfallodagen inträtt än någon som presterar på förfallodagen.180  

 

Helldén och Millqvist, å andra sidan, förklarar att för de fall en gäldenär har grundad 

anledning till tvekan om borgenärens rätt att erhålla betalning, kan denne istället 

deponera beloppet.181 Här framgår inte ifall den formuleringen är likställd med att ha 

skälig misstanke eller om de menar att redan när någon har en grundad anledning till 

tvekan är det likväl bra att deponera beloppet och på så sätt skydda sig mot eventuella 

risker att behöva betala två gånger. Det krävs dock enligt deponeringslagens1 §182  att 

gäldenären inte vet, och inte heller borde veta, vem som är rätt borgenär, samt att 

gäldenären inte heller skäligen kan anses skyldig att på egen risk bedöma vem som 

innehar rätten. Alltså borde den grundade anledningen i Helldén och Millqvist mening 

                                                
175 SOU 1935:14 s. 112 f. 
176 Mellqvist och Persson, Fordran & skuld, s. 164. 
177 Heidbrink, Grundläggande fordrings- och skuldebrevsrätt, s. 69. 
178 HD ansåg att en gäldenär inte var i ond tro, eftersom denne inte borde haft kännedom om en 
fordrings överlåtelse till ny borgenär när gäldenären fått de köpta varorna levererade utan att 
något konossement/skuldebrev presenterats, vilket överensstämde med tidigare handlingssätt.  
179 Tiberg, Fordringsrätt s. 43. 
180 Rodhe, Obligationsrätt, s. 146. 
181 Helldén och Millqvist, Krediträtt, s. 44. 
182 Lag (1927:56) om nedsättning av pengar hos myndighet. 
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innebära ett relativt högt ställt krav. Ett krav som liknar de tidigare nämnda 

uppfattningarna. 

 

När det gäller naturaprestationer förklarar Tiberg och Lennhammer att godtroskravet 

inte ställs lika högt som vid penningprestationer. Detta motiveras med att natura-

prestationer inte i lika stor omfattning överlåts, varför gäldenären inte i lika stor 

utsträckning borde misstänka att överlåtelse eventuellt kan ha skett. Det saknas 

normalt även deponeringsmöjligheter, vilket gör att den ansträngda situation som 

gäldenären kan hamna i berättigar att kravet inte ställs lika högt. Författarna menar i 

de fallen att faktisk kännedom borde föreligga för att ond tro ska uppkomma.183  

 

I följande tre rättsfall har HD vid godtrosbedömningarna lagt vikt vid vad gäldenären, 

som i samtliga fall var konsument, rimligen borde uppfatta och förstå.  

 

I NJA 1986 s. 44 köpte en konsument en bil på avbetalning. Avbetalningskontraktet 

pantförskrevs vid försäljningen till ett annat bolag och detta godkändes av köparen 

genom hennes underskrift på kontraktet. På kontraktet gavs en förklaring till vad en 

överlåtelse av kontraktet skulle innebära, men inte vad motsvarande pantsättning 

skulle få för konsekvenser. Köparen av bilen slutreglerade sedan köpet i en och 

samma betalning till säljaren, och inte till panthavaren som senare krävde köparen på 

betalning. Frågan gällde därför om köpares betalning till överlåtaren hade skett med 

befriande verkan. HD förklarar att för att kunna avskära konsumentens rätt att kunna 

betala till säljaren med befriande verkan, och därmed försätta denna i ond tro, ställs 

det särskilda krav på klarhet och tydlighet, vid underrättelse till konsumenten, 

gällande pantsättningen. Eftersom det varken skriftligen eller muntligen gavs någon 

förklaring om innebörden av pantsättningen anser HD att köparen ha gjort betalningen 

i god tro om att det var säljarens som innehade rätten. Det kan dock tilläggas att 

betalningarna gjorda före slutregleringen hade, via blanketter givna av bilbolaget, 

betalats till panthavaren. Detta är dock inget som HD verkar ha fäst någon vikt vid.  

 

Ett liknande fall, men där HD kom till motsatt slutsats, är NJA 1989 s. 671. I det fallet 

hyrde en konsument en bil av ett bilbolag. På hyresavtalets baksida överlät man 

rättigheterna till ett finansbolag, vilket bekräftades av hyrestagarens genom dennes 

underskrift. Hyrestagaren lämnade sedan in bilen till bilbolaget som inlösen för en 

annan bil. Finansbolaget krävde därefter hyrestagaren på resterande betalningar för 

                                                
183 Tiberg och Lennhammer, Skuldebrev, växel och check, s. 51 f. 



 

 
49 

den inbytta bilen. Även här är således frågan huruvida konsumenten, tillika 

hyrestagaren, kunde ansetts ha slutreglerat sin skuld med befriande verkan. HD 

förklarar att det även i detta fall ställs krav på tydlighet och klarhet vid underrättelse 

till konsumenten gällande följderna av en överlåtelse. HD menar att upplysningen i 

detta fall uppfyllde dessa krav och förklarar vidare att begreppet överlåtelse har 

samma innebörd i juridisk mening som i allmänt språkbruk, d.v.s. att om någon 

överlåter något till någon annan tas rätten ifrån denne att tillgodogöra sig eller förfoga 

över det överlåtna. I detta fall, jämfört med det ovan, tar HD med i bedömningen att 

hyrestagaren tidigare gjort inbetalningar till finansbolaget. HD kommer fram till att 

hyrestagaren hade skälig anledning att misstänka att bilbolaget inte var behörig att 

slutreglera skulden genom inlösenet av bilen. Två justitieråd är dock skiljaktiga och 

anför för deras egen del att en sådan finansieringsform som förelåg kan vara svår för 

en konsument att förstå innebörden av. De anser därför att det inte är rimligt att ställa 

dessa krav på en konsument.         

 

I NJA 1986 s. 696, var gäldenären också en konsument och hade av en bilfirma köpt 

en bil på kredit. Bilfirman överlät fordringen till ett finansbolag. Privatpersonen bytte 

senare tillbaka bilen, i utbyte mot en annan bil, och även den fordringen överläts till 

finansbolaget. Bilhandlaren underlät dock att meddela finansbolaget om återköpet. 

Finansbolaget krävde sedan privatpersonen på betalning för den första, inbytta 

bilen. Frågan som då uppkom var huruvida gäldenären var i god tro gällande bytet av 

bilarna som endast hade reglerats av bilfirman. HD anser att privatpersonen var i god 

tro gällande inlösandet av bilen mot en annan. Det motiveras med att det förelåg en så 

pass nära intressegemenskap mellan bilhandlaren och finansbolaget att det är mer 

skäligt att låta finansbolaget stå risken än att låta privatpersonen göra det. Det nära 

samarbetet visade sig främst i att finansbolaget hade gett en särskild blankett till 

bilhandlaren som skulle användas vid sådana utbyten av bilar som det var fråga om i 

det här fallet. Bilhandlaren hade dock underlåtit att använda sig av denna vid det här 

tillfället.  

Även i denna bestämmelse krävs relativt mycket för att någon ska anses ha skälig 

misstanke. Det varierar i fall till fall beroende av faktorer såsom vem som ska ha 

misstanken, samt vilken typ av fordran det är. Trots variationerna uppställer 

bestämmelsen i samtliga fall ett strängare krav än vad skälig misstanke om brott gör. 
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7.4.3.2. 3 kap. 30 § SkbrL 

Den sista bestämmelsen, som anger skälig anledning till misstanke, är 3 kap. 30 § 

SkbrL. Även den bestämmelsen reglerar passiv betalningslegitimation och de fall när 

betalning gjorts till någon som åberopar ett enkelt skuldebrev som visar sig vara 

ogiltigt. Betalningen är i det fallet ändå giltig om inte gäldenären ägde kunskap, eller 

hade skälig anledning till misstanke, om att skuldebrevet var ogiltigt. Betalning är 

dock aldrig gällande för de fall skuldebrevets ogiltighet beror på förfalskning, eller 

någon av de omständigheter som uppräknas i 2 kap. 17 § SkbrL.184 

 

Angående godtroskravet i 3 kap. 30 § SkbrL förklarar Mellqvist och Persson att det 

krävs att gäldenären kontrollerar överlåtelsens riktighet för att kunna betala till 

borgenären med befriande verkan. I praktiken borde det därför krävas att gäldenären 

ber borgenären visa den överlåtelsehandling som ligger till grund för fordringen, eller 

kontrollerar med tidigare borgenär att överlåtelsen är riktig. Ett muntligt meddelande 

är då tillräckligt.185  

 

Tiberg och Lennhammer förklarar även i detta fall att godtroskravet vid 

naturaförpliktelser bör sättas lägre än vid penningprestationer och att i princip endast 

låta faktisk vetskap generera ond tro. Det motiveras även här med att gäldenärens 

eventuellt trängda situation med antingen risk för dröjsmålskrav alternativt en risk att 

behöva utföra en prestation som eventuellt senare inte kommer att kunna 

tillgodoräknas.186  

 

I denna bestämmelse ligger således nivån på den kunskap som parten, som ska ha den 

skäliga misstanken, mycket nära faktisk vetskap. Det är därför svårare att hävda att 

skälig misstanke föreligger enligt denna bestämmelse i skuldebrevslagen jämfört med 

vad det är i RB. Även det faktum att godtroskravet kan variera beroende av typ av 

fordran skiljer sig från skälig misstanke om brott där, som nämnts tidigare, grad av 

misstanke inte kan variera beroende av brottets grovhet. 

 

                                                
184 Omständigheter som räknas upp i 2 kap. 17 § SkbrL är bl.a. att utfärdaren saknade 
behörighet eller att skuldebrevet kommit till genom tvång enligt 28 § AvtL.  
185 Mellqvist och Persson, Fordran & skuld, s. 186. 
186 Tiberg och Lennhammer, Skuldebrev, växel och check, s. 52.  
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7.5. Jämförelse 

Att generellt säga vad som i samtliga fall krävs för att skälig misstanke enligt 

skuldebrevslagen ska föreligga är inte helt lätt. Inom lagen, och mellan 

bestämmelserna, förekommer skillnader angående när kravet anses uppfyllt, vilket 

beror av en rad faktorer. Dessa faktorer kan bestå i om det är enkla eller löpande 

skuldebrev, där ett hårdare krav på god tro ställs för enkla skuldebrev jämfört med de 

löpande. En annan faktor som spelar in är vem som ska ha den skäliga misstanken. 

Den part som ska betala befinner sig oftare i trängda situationer, där dröjsmålsränta 

kan komma att påläggas, än vad en förvärvare gör. HD har genom en rad avgöranden 

även visat att det krävs mer för att en konsument ska hamna i ond tro än vad som 

krävs för att företag och institut, som har vana av hantering av skuldebrev.  

 

Förarbetena ger också exempel på tydliga och konkreta omständigheter som ska 

föreligga för att ond tro ska inträda, såsom de fall då någon vill friskriva sig från 

ansvar, eller när en överlåtare uppger att fordran är tvistig. I doktrin sägs det också att 

det kan krävas kontrollåtgärder från en parts sida för att vara i god tro. Dock kan en 

parts tidigare handlingssätt ge upphov till skälig misstanke om det visar sig att parten 

förfarit bedrägligt även i det aktuella fallet. Det framstår därför som att kraven om 

faktisk vetskap och skälig misstanke ligger tämligen nära varandra. 

Att göra en jämförelse med beviskravet skälig misstanke om brott är inte helt 

oproblematiskt. Det rör sig om vitt skilda rättsområden med olika förutsättningar, 

omständigheter och syften. Gällande skuldebrevsrätten kan t.ex. bevisbördans 

placering ändras för att åstadkomma visst önskat resultat, något som är uteslutet i 

brottmålsprocessen där åklagaren har ansvar för framläggande av bevisningen.  

Vissa likheter har dock kunnat gå att se. Inom de båda områdena är det svårt att 

uppställa bestämda kriterier för när misstanken ska anses skälig, utan det är 

bedömningar som får göras från fall till fall. Det krävs också inom både skuldebrevs-

rätten och brottmålsprocessen att det föreligger konkreta och objektiva omständigheter 

för att skälig misstanke ska förekomma. I skuldebrevsrätten är det normativa be-

dömningar som görs vilket innebär att vad någon faktiskt vet är av mindre betydelse, 

utan vikt läggs vid vad någon borde ha känt till. Detta går även att se i RB gällande 

brottmålsprocessen där utredare och åklagare inte ensamt får lägga tidigare erfarenhet 

om viss person till grund för skälig misstanke. Dock finns den skillnaden att kunskap 

om en parts tidigare handlingssätt kan ge upphov till skälig misstanke i skuldebrevs-

rätten om det visar sig att parten förfarit bedrägligt även i det aktuella fallet.  
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Inom skuldebrevsrätten framstår det som att kravet på skälig misstanke ställs högre, 

och därför ligger närmare faktisk vetskap, än vad det gör inom brottmålsprocessen. 

Detta är till viss del förvånande med tanke på de intressen och integritetsingrepp som 

ett uppfyllande av kravet på skälig misstanke om brott kan komma att innebära. Inom 

brottmålsprocessen är det emellertid utbildad och kvalificerade personer som ska göra 

bedömningarna, jämfört med skuldebrevsrätten där kraven på skälig misstanke kan 

komma att variera beroende på vem det är som ska ha misstanken.  
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8. Skälig misstanke i kommissionslagen 

8.1. Inledande kommentarer 

Det kapitel som nu följer handlar om kommission och ligger även det inom 

förmögenhetsrättens område. Likt tidigare kapitel är det krav om skälig misstanke, 

som ska ställas i relation till beviskravet i straffprocessen. Det ska därför även här 

undersökas om det krävs sannolikhetsövervikt gällande någons misstanke om visst 

förhållande, d.v.s. att det är mer troligt än inte troligt att ens misstanke stämmer för att 

skälig misstanke i kommissionslagens mening ska föreligga. 

8.1.1. Kommissionslagen 

Kommission är en typ av fullmaktsförhållande mellan en kommissionär och en 

kommittent. Kommissionären är någon som köper och/eller säljer lös egendom till 

tredjeman på uppdrag av kommittenten/huvudmannen. Skillnaden från ett vanligt 

fullmaktsförhållande är att kommissionären vid slutande av avtal gör detta i eget namn 

och således blir avtalspart, samtidigt som denne gör detta för kommittentens 

räkning.187 Det finns två olika typer av kommission: handelskommission och 

civilkommission. Det stadgas i 1 § KommL att handelskommission är när 

kommissionärens uppdrag avser försäljning, eller inköp, inom det område som 

kommissionären bedriver näringsverksamhet i. Civilkommission å andra sidan gäller 

vissa enstaka rättshandlingar, ibland för flera kommittenters räkning. Vid handels-

kommission framträder även kommissionären som just kommissionär i förhållande till 

tredje man, medan förhållandet inte blir lika tydligt gällande civilkommission.188 

Eftersom, civila kommissionärer endast tar enstaka uppdrag ställs inte lika höga krav 

gällande sakkunskap och omsorg på dem som det gör för handelskommissionärer.189   

8.2. Godtroskraven i kommissionslagen 

I kommissionslagen finns det flera bestämmelser som uppställer krav om god tro. 

Merparten av dem reglerar tillfällen när någon bort inse att visst förhållande förelåg.190 

Förutom bestämmelser som reglerar fall då någon bort inse något finns bestämmelser 

som också uppställer krav om god tro, men med den skillnaden att skälig anledning 

till misstanke ska ha förelegat. Dessa krav hittas i 29-31 §§ KommL. Likt skuldebrevs-

lagen förekommer således även här olika formuleringar för godtroskravet. Även här 

                                                
187 Tiberg och Dotevall, Mellanmansrätt, s. 87. 
188 Ibid, s. 94 f. 
189 Gadde och Eklund, Lagen om kommission, handelsagentur, och handelsresande, s. 16 f. och 
Prop. 2008/09:88 s. 30. 
190 Se 26, 35, 36, 44, och 45 §§ KommL. 
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uppkommer funderingar kring varför lagstiftaren valt att formulera sig på olika sätt, 

och om olika krav därmed åsyftats. Det är emellertid bestämmelserna om skälig 

misstanke som kommer att vara i fokus, eftersom det är de som ställs i relation till 

kravet om skälig misstanke om brott. De första två paragraferna, 29 och 30 §§ 

KommL, handlar om tredje mans rätt att kunna betala med befriande verkan till en 

kommissionär när fordran redan övergått till kommittenten. Den senare, 31 § KommL, 

handlar om tredje mans rätt till kvittning. 

8.3. Kravet om skälig anledning att misstänka i kommissionslagen 

8.3.1. 29 § KommL 

Bestämmelsen rör passiv betalningslegitimation och anger under vilka förutsättningar 

tredje man kan betala eller leverera med befriande verkan till kommissionären, trots 

att kravet mot tredje man övergått till kommittenten. Fallen när detta kan ske är när 

tredje man varken insåg, eller hade skälig anledning att misstänka, att anspråket hade 

tagits över. Bestämmelsen reglerades tidigare i 62 § i den äldre kommissionslagen,191 

men då med den skillnaden att någon bort inse att anspråket hade tagits över.  

 

Förarbetena till bestämmelsen i nya kommissionslagen förklarar att bestämmelsen 

stämmer överens med allmänna rättsprinciper, och att skuldebrevslagen används som 

förebild. Bestämmelsen ska därför anpassas till det som gäller för den lagen och de 

fall när tredje man kan prestera med befriande verkan.192  Det får till följd att en tredje 

man, i likhet med 3 kap. 29 § SkbrL, som har visshet eller skälig anledning till 

misstanke om viss omständighet kan försättas i ond tro.193 Här framgår att lagstiftaren 

vid utformning av nya lagen anser att bestämmelsen bör anpassas till 3 kap. 29 § 

SkbrL. Detta tyder på en uppfattning om att det tidigare kravet om att någon inte bort 

inse att anspråket tagits över skiljer sig från att ha skälig anledning att misstänka. 

Något ytterligare som stödjer detta har dock inte påträffats.    

 

Förarbetena förklarar, gällande 29 § KommL, att utgångspunkten är att tredje man har 

sig själv att skylla för de fall han insåg, eller hade skälig anledning att misstänka, att 

kommissionären, i förhållande till kommittenten, inte var berättigad att kräva avtalets 

fullgörande. Detta stämmer överens med allmänna rättsprinciper angående betalning 

till ursprunglig borgenär efter det att en fordringsrätt överlåtits. Tidpunkten för när 

                                                
191 Lag (1914:45) om kommission. 
192 Prop. 2008/09:88 s. 139. 
193 Ibid, s. 61. 
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bedömningen, huruvida tredje man är i ond tro eller inte, ska göras är när prestationen 

sker till kommissionären.194 Det är alltså med utgångspunkt i omständigheterna som 

föreligger vid den tidpunkten som blir avgörande för om tredje man hade skälig 

anledning till misstanke eller inte.     

 

Trots att förarbetena förklarar att paragrafen ska justeras och anpassas till 3 kap. 29 § 

SkbrL kan det finnas visst intresse av att titta närmare på den äldre bestämmelsens 

krav och vad det innebar att någon bort inse att fordran övergått till kommittenten. 

Detta för att se vad bestämmelsen ska anpassas från. Förarbetena till den äldre 

kommissionslagen förklarar att för de fall kommittenten har fått ett skriftligt 

erkännande om att det är han som har rätt att göra fordringen gällande bör denna delge 

det till tredje man för att försätta denne i ond tro.195 Äldre litteratur förklarar dock att 

det borde räcka att kommittenten framställer sitt krav till tredje man för att försätta 

denne i ond tro. För de fall kommittenten påstår att han har rätt att göra fordringen 

gällande, och om kommissionären inte påstår motsatsen, krävs det att tredje man 

”såsom normalt omsorgsfull man” söker klarhet i förhållandena för att själv slippa 

risken att betala till någon som inte är legitimerad. Detta borde gälla oavsett sättet som 

kravet från kommittenten gjorts på.196  

 

I förarbetarna till den äldre lagen förklaras också att tredje man kan betala med befri-

ande verkan även om denne vid avtalets ingående vet att kommissionären handlar för 

kommittentens räkning och att kommissionärens ekonomiska situation redan då, eller 

senare, kan bli osäker.197 I de fallen har följaktligen tredje man inte bort inse att 

anspråket tagits eller kan ha tagits över, trots att kunskap om kommissionärens osäkra 

ekonomiska situation funnits. Tidigare kunskap om någon räcker således inte enligt 

denna bestämmelse för att försätta någon i ond tro.  

 

HD anser i NJA 1931 s. 412 att en köpare var i ond tro gällande betalning som gjorts 

till agenten, istället för till kommittenten, och förpliktigade denne att på nytt betala för 

varorna. Förutsättningarna var att en statlig myndighet godkände ett anbud om tyg och 

sytråd från en agent som i sin tur lade en order hos kommittenten/bolaget. Bolaget 

levererade därefter varorna till myndigheten och bifogade både ett brev och faktura 

som förklarade att betalning, samt godkännande av varorna, skulle göras till bolaget. 

                                                
194 Prop. 2008/09:88 s. 139. 
195 NJA II 1914:6 s. 291. 
196 Hult, Om kommissionärsavtalet, s. 238-241. 
197 NJA II 1914:6 s. 293. 



 

 
56 

Myndigheten motsatte sig dock detta och betalade likväl agenten, eftersom det enligt 

dem var denne som de ingått avtalet med. Till skillnad från underinstanserna, som 

anser att myndigheten inte borde ha insett att det var med någon annan än agenten som 

de beställde varorna av och att de därför inte var skyldiga att betala till kommittenten 

på nytt, menar HD att de genom att ha förfogat över varorna, också var skyldiga att 

betala för dem på nytt till kommittenten. Troligtvis anser HD därför att myndigheten, 

genom kommittentens påstående om rätten till fordran genom fakturan och 

följebrevet, som skickades med leveransen, borde ha insett att kommittenten var den 

som hade rätt till betalningen. Av rättsfallet finns ingenting som tyder på att 

myndigheten skulle försökt att ta reda på de verkliga förhållandena ”såsom normalt 

omsorgsfull man”. De har därför hamnat i ond tro gällande huruvida agenten hade rätt 

att uppbära betalningen.      

 

Den äldre uppfattningen om när någon bort inse att fordran övergått uppställer relativt 

låga krav för att anses vara i ond tro, eftersom det enligt den uppfattningen borde 

räcka med ett påstående om att fordran övergått. 

 

I och med att den nuvarande bestämmelsen ska anpassas till 3 kap. 29 § SkbrL kan 

man urskilja vissa skillnader vid en jämförelse med den äldre bestämmelsen och 

innebörden av att någon bort inse att en fordran övergått. Enligt 3 kap. 29 § SkbrL 

borde inte endast ett påstående ensamt kunna leda till en misstanke som är skälig. Där 

krävs, som nämnts ovan, tillförlitlig kännedom eller till och med en denuntiation. 198 

Av rättspraxis till 3 kap. 29 SkbrL framgår det också att olika krav på aktsamhet gäller 

beroende av vem det är som ska ha misstanken, något som även skulle kunna vara 

fallet i kommissionslagen. Beroende på vilken typ av kommission det är frågan om, 

skulle det kunna hävdas att det i olika fall skulle kunna vara lättare eller svårare för 

tredje man att uppfatta kommissionsförhållandet och en eventuell kommittent som står 

bakom.  

 

Vid en jämförelse med skälig misstanke om brott går det därför att konstatera att den 

senare uppfattningen, beträffande vilka omständigheter som krävs för skälig miss-

tanke, stämmer bättre överens med beviskravet gällande brott än vad den tidigare upp-

fattningen, gällande 62 § den äldre kommissionslagen, gjorde. Endast ett generellt 

påstående från någon om att viss person har förövat ett brott skulle med all sannolikhet 

inte räcka för att nå upp till de krav som gäller för skälig misstanke gällande brott. 

                                                
198 Se avsnitt 7.4.3.1. 3 kap. 29 § SkbrL. 
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Däremot finns vissa likheter gällande den nyare uppfattningen som anpassats till 3 

kap. 29 § SkbrL, i vilken det krävs konkreta och objektiva omständigheter för att 

skälig misstanke ska föreligga. Som framgått ur tidigare kapitel uppställer emellertid 

även 3 kap. 29 § SkbrL något strängare regler för när skälig misstanke föreligger än 

vad RB gör. 

8.3.2. 30 § KommL 

Bestämmelsen anger att tredje man kan betala, eller leverera, med befriande verkan till 

kommittenten trots att denne inte har rätt att göra gällande anspråket. Detta gäller så 

länge ingen skada uppkommer för kommissionären. Första stycket stämmer överens 

med den tidigare lagens 63 §, medan det andra stycket lades till vid den nya lagens 

tillkomst. Det anger att en betalning eller leverans som tredje man gör, efter att 

kommittenten presenterat ett meddelande eller medgivande från kommissionären om 

att denne övertagit fordran, och som visar sig vara ogiltigt, gäller så länge tredje man 

inte hade kännedom eller, skälig anledning till misstanke, om omständigheterna som 

föranledde ogiltigheten. Det gäller dock inte om det är fråga om någon ogiltighets-

grund som anges i 2 kap. 17 § SkbrL.  

 

I förarbetena till 30 § KommL sägs att redan om tredje man hade viss anledning att tro 

att en omständighet som skulle föranleda ogiltighet förelåg, kan personen anses vara i 

ond tro.199 Lagrådet har i sitt remissvar till lagförslaget uppmärksammat att olika 

uttryck användes i lagförslaget för bestämmande av ond tro. De önskade att det 

klargörs om någon betydelseskillnad åsyftats eller om det har samma betydelse. 

Regeringen besvarade det med att den uppmärksammade oklarheten skulle justeras 

med resultatet att kravet om ond tro därefter skulle stämma överens med motsvarande 

bestämmelser i skuldebrevslagen.200 Efter föregående kapitels genomgång av inne-

börden av att ha skälig anledning att misstänka i skuldebrevslagen kan det relativt lätt 

konstateras att den givna motiveringen i förarbetena, att det ska finnas viss anledning 

att tro, borde uppkomma lättare än en skälig misstanke om någon omständighet. Det 

blir ännu tydligare vid en jämförelse med skälig misstanke om brott. Det skulle inte 

räcka att en polis, åklagare eller domstol som har en viss anledning att tro att någon är 

skyldig till att ha begått ett brott, skulle kunna besluta om någon av de tvångsåtgärder 

som står till förfogande vid skälig misstanke i RB. Den givna graden av sannolikhet 

borde därför ligga närmare beviskraven anledning anta, alternativt kan misstänkas.201 

                                                
199 Prop. 2008/09:88 s. 141. 
200 Ibid, s. 62. 
201 Jfr avsnitt 2.2. Allmänt om beviskraven under förundersökningen. 
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8.3.3. 31 § KommL 

Bestämmelsen reglerar när tredje man har rätt att kvitta krav som denne har, mot krav 

från en kommissionär eller från en kommittent, samt när detta kan ske. Det får ske mot 

en kommissionär trots att tredje man visste, när motfordran uppkom, att 

kommissionären handlade för annans räkning. Tredje man får också kvitta en fordran 

som denne har mot kommittenten så länge inte kommissionären lider skada av det. 

Kvittningen av en motfordran hos kommissionären får göras om den förvärvades före 

tredje man insåg eller hade skälig anledning att misstänka att kommissionären inte 

längre fick göra gällande fordringen. Bestämmelsen reglerades tidigare i 64 § i den 

äldre kommissionslagen, men även där med formuleringen bort inse.   

   

Även här förklaras i förarbetena att tredje man inte behöver ha förstått att 

kommissionären inte hade rätt att göra fordran gällande, utan att det räcker med viss 

anledning att tro.202 Här görs en hänvisning till förarbetena till godtrosförvärvs-

lagen.203 Däri föreslås en klar skärpning av det tidigare aktsamhetskravet borde ha 

insett till kravet borde ha misstänkt. Ändringen innebär att varje skäl till misstanke 

utesluter att god tro kan anses föreligga. Därmed krävs en noggrannare undersökning 

av varje omständighet som gör förvärvaren misstänksam. Detta ska göras för att ta 

reda på de verkliga förhållandena. Om de vidtagna kontrollåtgärderna gör att 

omständigheterna fått rimliga förklaringar föreligger god tro. Det räcker dock inte att 

det inte finns någon faktiskt möjlighet att göra efterforskningar, i ett sådant fall kan 

någon fortfarande anses ha bort misstänka att något inte stod rätt till. Hovrätten för 

Västra Sverige ifrågasatte lämpligheten av lagstiftarens förslag att skärpa kravet, 

eftersom begreppen ändå är så vaga, samt att ordvalet, borde ha misstänkt, för 

tankarna till brottmål. Lagstiftaren bemötte detta med att uttrycket inte endast 

förekommer inom brottmål utan även inom civilrätten, i t.ex. skuldebrevslagen, samt 

att det endast är måttstocken av de samlade omständigheterna som skärps, inte 

bevisbördan eller bevisvärderingen.204 Denna uppfattning har inte heller förändrats vid 

senare ändringar av lagen utan senare förarbete hänvisar också till godtros-

bedömningen i den tidigare propositionen.205  

 

Det är egendomligt att förarbetena till kommissionslagen hänvisar till redogörelsen 

gällande rekvisitet i godtrosförvärvslagen, när det relativt klart framgår att de skiljer 
                                                
202 Prop. 2008/09:88 s. 142. 
203 Prop. 1997/98:168 s 11 ff. 
204 Ibid, s. 11 ff. 
205 Prop. 2002/03:17 s. 38. 
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sig åt. Godtroskravet har skärpts i godtrosförvärvslagen vilket gjort det lättare att 

hamna i ond tro. Genom formuleringen i kommissionslagen är det svårt att inte se det 

som att kravet har skärpts ännu mer, jämfört med skärpningen i godtrosförvärvslagen, 

i och med att det räcker med att ha viss anledning att tro för att hamna i ond tro.  

 

Angående kvittningsrätten för tredje man hänvisar förarbetena till kommissionslagen 

till 28 § SkbrL.206 Här finns emellertid skillnaden att den bestämmelsen uppställer 

beviskravet skälig anledning till förmodan därom, och inte skälig anledning till 

misstanke. Som nämnts i kapitlet ovan hade lagstiftaren vid skuldebrevslagens 

tillkomst avsikt att bestämmelserna skulle ha olika styrka för kraven om miss-

tankarna.207 Denna lägre grad för god tro tycks däremot stämma mer överens med 

förklaringen viss anledning att tro som ges i förarbetena, än vad det t.ex. gör för 29 § 

KommL, i vilken förarbetena hänvisar till 3 kap. 29 § SkbrL. Det verkar ha funnits en 

uttänkt skillnad vid utformningen av skuldebrevslagen som inte här har beaktats.  

 

De skillnader i krav på styrka som konstaterats gälla för 30 § KommL borde även 

gälla för 31 § KommL. Vid en jämförelse med RB, och skälig misstanke om brott, 

borde således den givna graden av sannolikhet ligga närmare beviskraven anledning 

anta, alternativt kan misstänkas. 

8.4. Jämförelse 

Kraven på skälig misstanke i kommissionslagen framstår inte som vidare konsekventa 

och det saknas rättspraxis på området som eventuellt skulle kunna ge en närmare 

förståelse för godtrosbedömningarna. Det framstår som att den äldre betydelsen av 

bort inse som användes i bestämmelserna före lagändringen ligger närmare förarbete-

nas motivering om att skälig misstanke föreligger redan när någon har viss anledning 

att tro.  

 

I förarbetena görs dock hänvisningar till 3 kap. 29 § SkbrL vilken får anses uppställa 

något högre krav om när skälig misstanke föreligger, eftersom det sammantaget kan 

sägas vara när det föreligger konkreta och objektiva omständigheter, samt när någon 

har tillförlitlig information. Utöver hänvisning till 3 kap. 29 § SkbrL görs även 

hänvisning till 3 kap 28 § SkbrL som enligt skuldebrevslagens förarbeten uppställer 

strängare krav på god tro än vad 3 kap 29 § SkbrL gör. Det går därför inte att ta för 

givet att kraven i 3 kap 29 § SkbrL direkt går att applicera på kommissionslagen, utan 
                                                
206 Prop. 2008/09:88 s. 64 f. 
207 SOU 1935:14 s. 113. 
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att beakta motiv och litteratur till både den äldre och den nya lagen, som relativt 

tydligt uppställer strängare krav för god tro än vad skuldebrevslagen gör.   

 

Efter en samlad bedömning av förklaringarna till skälig misstanke i kommissionslagen 

kan ingen annan bedömning göras än att godtroskravet ligger närmare beviskraven, 

gällande brott, anledning anta alternativt kan misstänkas, vilka båda ställer ett 

betydligt lägre krav än vad skälig misstanke gör. Som nämnts ovan skulle troligtvis 

inte ett löst påstående utan närmare detaljer från någon ensamt kunna göra att någon 

anses skäligen misstänkt för att ha begått ett brott, vilket därmed öppnar upp för alla 

de tvångsåtgärder som, i och med misstanken, står till förfogande. Denna slutsats 

anses rimlig. Konsekvenserna av en situation där tredje man borde haft skälig 

anledning att misstänka, att kommissionären inte längre hade rätt att ta emot betalning, 

blir inte lika stora som de som följer en skälig misstanke om brott och de integritets-

ingrepp som det kan medföra. I kommissionsfallen finns alltid möjligheten för tredje 

man att, efter att ha behövt betala på nytt till kommittenten, kräva kommissionären på 

betalningen. Sammantaget kan det därför sägas att kraven om skälig misstanke i 

kommissionslagen inte har samma mått som skälig misstanke gällande brott.      

 

 

 

 

 

 

  



 

 
61 

9. Sammanfattande och avlutande analys 

9.1. Inledande kommentarer 

I samtliga kapitel har krav om skälig misstanke jämförts, med beviskravet skälig 

misstanke om brott. Varierande resultat har framkommit och i det följande kommer en 

sammanfattning av dessa att göras. Därefter följer en diskussion om hur det kan 

komma sig att kraven skiljer sig åt. Analysen avslutas med en diskussion angående 

konsekvenser som kan uppkomma p.g.a. att kravet i vissa fall är, eller uppfattas, olika.    

9.2. Sammanfattning 

De flesta av bestämmelserna, som uppställer krav på skälig misstanke, i de lagar som 

presenterats skiljer sig från kravet om skälig misstanke om brott. 

 

Inom det offentligrättsliga området finns det emellertid en lag som kan sägas uppställa 

samma beviskrav för när skälig misstanke föreligger och det kravet hittas i 

häkteslagen. Lagen har nära anknytning till förundersökningsområdet, och i lagtexten 

och dess förarbeten används samma formuleringar som de som används i RB. Trots att 

häkteslagens syften går utöver att upptäcka och lösa brott, tas prov på dem som 

skäligen kan misstänkas för att ha brukat otillåtna substanser, i de båda lagarna. Det 

saknas emellertid närmare föreskrifter och rättspraxis angående vilka konkreta 

omständigheter som ska föreligga, men efter en översiktlig och generell granskning 

framstår det som mest sannolikt att de uppställer samma krav för när skälig misstanke 

föreligger. 

 

De återstående två lagarna inom det offentligrättsliga området uppställer båda ett lägre 

krav för när skälig misstanke föreligger, än vad skälig misstanke om brott gör. I 

förarbetena till utlänningslagen görs vissa hänvisningar till tvångsmedels-

användningen i RB och det görs klart att utlänningarna inte ska behandlas sämre än de 

som är misstänkta eller dömda. Denna hänvisning talar därför i viss mån för att 

samband och likheter mellan lagarna finns. I och med att tidigare erfarenheter, och 

relativt vag information, enligt Migrationsverkets handbok får läggas till grund för 

förekomsten av skälig misstanke får handboken sägas uppställa ett krav som är lägre 

än det som uppställs i RB. Efter en JO-inspektion av Migrationsverkets förvars-

hantering uppkom dock kritik. Av uttalandet framkommer det dock inte om kritiken 

endast riktar sig mot förvarsenheternas hantering av de förvarstagna, eller om kritiken 

också riktas mot Migrationsverkets handbok, och att de instruktioner som däri ges 

därmed strider mot lagen. I och med att någon kritik mot handboken inte uttryckligen 
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ges, får bedömningen för vad som gör att skälig misstanke uppkommer göras enligt 

den.  

 

Även penningtvättslagen får anses uppställa en lägre misstankegrad än vad som krävs 

för att någon ska anses skäligen misstänkt för ett brott. Det räcker med vaga 

indikationer, såsom ändrat beteende och handlingsmönster hos en kund, för att 

misstanke enligt den lagen ska uppkomma. Det verkar inte som att det måste föreligga 

någon direkt konkret eller objektiv omständighet för att misstanke ska föreligga. 

Misstankegraden borde därför stämma bättre överens med ett lägre beviskrav, såsom 

t.ex. anledning anta att brott har begåtts. 

 

Även inom det förmögenhetsrättsliga området varierar innebörden av skälig 

misstanke. I skuldebrevslagen förekommer kravet om skälig misstanke i flera 

bestämmelser. Om misstanke föreligger förekommer således även ond tro. Inom 

lagen, och mellan bestämmelserna, förekommer skillnader för när kravet anses 

uppfyllt, vilket beror av en rad faktorer. Det är därför svårare i detta fall att göra en 

generell jämförelse med skälig misstanke om brott. Även det faktum att kraven ligger 

inom två vitt skilda rättsområden gör också jämförelsen problematisk, och det kan 

ifrågasättas om det ens är möjligt att göra en adekvat sådan. Det går dock att se vissa 

likheter och skillnader. För skälig misstanke i de båda lagarna krävs det bl.a. att det 

ska föreligga konkreta och objektiva omständigheter. Inom skuldebrevsrätten får 

emellertid någons tidigare kunskaper om en viss person läggas till grund för 

bedömningen, huruvida skälig misstanke föreligger, något som inte ensamt kan läggas 

till grund för en skälig misstanke om brott. En samlad bedömning ger dock, att det i de 

flesta fall i skuldebrevslagen uppställs ett högre krav för skälig misstanke. Det krävs 

därmed mer konkreta och tydliga omständigheter för att någon ska anses ha en skälig 

misstanke.  

 

Kommissionslagen å andra sidan uppställer ett krav som i vissa av fallen är lägre än 

skälig misstanke om brott. Det är dock svårt att få någon enhetlig uppfattning om vad 

som, enligt den lagen, krävs för skälig misstanke. I förarbetena sägs att skälig 

misstanke uppkommer redan när någon har viss anledning att tro, och äldre litteratur 

menar, att det räcker med ett påstående från en person för att ge någon annan skälig 

misstanke. I förarbetena sägs, angående en av bestämmelserna, att den ska anpassas 

till 3 kap. 29 § SkbrL, något som är förvånande, eftersom inget annat i förarbetena 

tyder på att så stränga krav avsetts. Det görs även hänvisningar till godtros-

förvärvslagen där godtroskravet skärpts ännu mer än vad det borde ha varit tänkt att 
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göras i kommissionslagen. Sammantaget får skälig misstanke i kommissions-lagen 

därför anses uppställa ett lägre krav för skälig misstanke än vad skälig misstanke om 

brott gör.   

9.3. Varför skiljer sig kraven åt?  

Det kan konstateras att kravet på skälig misstanke skiljer sig åt både mellan de lagar 

som granskats, och så även i vissa fall inom de olika lagarna. Det är inte helt enkelt att 

säga varför det är på detta sätt. För bedömningen av skälig misstanke om brott finns 

det en del skrivet i doktrinen samt JO-praxis, som ger närmare anvisningar om vad 

som krävs för att skälig misstanke ska föreligga. Inom det offentligrättsliga området, 

och särskilt kraven på skälig misstanke i häkteslagen och utlänningslagen, vilka båda 

har likheter med skälig misstanke om brott, är anvisningarna dock inte lika 

omfattande. I häkteslagen finns närmare föreskrifter om hur, och varför, provtagning 

på häktena ska göras, men inga beskrivningar eller förklaringar om när någon skäligen 

kan misstänkas vara påverkad av otillåten substans. Inga interna instruktioner om när 

provtagning får ske har heller påträffats. Trots avsaknad av närmare instruktioner 

framstår det dock som mest troligt att det är fråga om ett krav som liknar skälig 

misstanke om brott. Med tanke på att det är personal på häktena som ska göra 

bedömningarna, vilka inte har lika stor kunskap som de yrkesgrupper som bedömer 

skälig misstanke om brott föreligger, är det förvånande att inte närmare föreskrifter 

finns. Att tvinga någon till provtagning är trots allt en integritetskränkande handling.  

 

För skälig misstanke i utlänningslagen finns däremot närmare föreskrifter i 

Migrationsverkets handbok. Förvånande nog uppställer den ett lägre krav än vad som 

krävs för skälig misstanke om brott. Det rör sig även här om integritetsingrepp, även 

om de inte får anses lika ingripande som vissa av de som står till buds i RB och 

häkteslagen. En skälig misstanke om brott kan dock inte variera beroende av hur 

ingripande aktuellt tvångsmedel är. I stället använder man sig i RB av olika beviskrav 

som förutsättning för att kunna använda sig av tvångsmedel. Det kan därför tänkas att 

man i utlänningslagen istället borde sänka kravet, för visitation och undersökning av 

försändelser, till beviskravet kan misstänkas att något förbjudet kan påträffas. 

 

Att man i penningtvättslagen valt att använda formuleringen skälig grund att 

misstänka borde kunna förklaras med den enkla anledningen att lagstiftaren vid 

implementeringen av EU:s tredje penningtvättsdirektiv gjorde en direktöversättning 

från den engelska versionen, vilket därmed ändrade det tidigare kravet skäligen kan 

antas. Som tidigare påpekats stämmer kravet i penningtvättslagen bättre överens med 
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kravet som uppställdes i den tidigare lagen och därmed stämmer det även bättre 

överens med beviskravet anledning anta vid en jämförelse med skälig misstanke om 

brott och de beviskrav som uppställs i straffprocessen. Att kravet kan sättas lägre kan 

anses rimligt, eftersom det inte är fråga om lika ingripande åtgärder mot den som 

misstanken ska riktas mot. Det är visserligen privata verksamhetsutövare som i dessa 

fall gör bedömningarna, men misstankarna rapporteras och lämnas över till 

myndigheter med kunskap. De bedömer sedan om förundersökning ska inledas. Trots 

att den skäliga misstanken inte ger möjlighet till lika ingripande åtgärder, är det ändå 

till det kravet som det finns mest instruktioner och beskrivningar, i exempelvis 

förarbeten och övrig litteratur såsom riktlinjer från organisationer. En förklaring till 

det kan vara att det är privata subjekt som ska göra bedömningarna varför närmare 

information kan tänkas vara nödvändig.  

 

Att kraven inom förmögenhetsrätten skiljer sig från de övriga kraven är förståeligt. 

Områdena har helt olika syften och behandlar vitt skilda frågor. Medan lagarna inom 

det offentligrättsliga området behandlar användande av tvångsmedel och anmälnings-

skyldighet vid misstanke om att brottslig verksamhet pågår, handlar skälig misstanke 

inom de förmögenhetsrättsliga lagarna om viss grad av insikt gällande ofta olika 

fordringsrättsliga förhållanden. Något förvånande är dock att kravet om skälig 

misstanke, mellan de fordringsrättsliga lagarna, kan skilja sig så mycket. Förarbetena 

till kommissionslagen talar om att någon ska ha viss anledning att tro för att skälig 

misstanke ska föreligga, medan förarbetena till skuldebrevslagen i de flesta fall ger 

exempel på skälig misstanke som kan konstateras ligga relativt nära faktiskt vetskap, 

d.v.s. relativt långt från den förklaring som ges till kommissionslagen. Förarbetena till 

skuldebrevslagen är dock skrivna för lång tid sedan och av rättspraxis framgår att 

godtroskraven i viss mån har skärpts och att det därför tagits ett litet kliv mot 

kommissionslagens syn på kravet. Det kan dock anses förståeligt att kommissions-

lagen låter skälig misstanke uppstå relativt lätt. Det borde inte skapa lika stora 

problem som det kan göra i annan lagstiftning, t.ex. när det är fråga om möjlighet att 

använda tvångsmedel. I de flesta fall, i både kommissionslagen och skuldebrevs-lagen, 

borde det vara möjligt för den part som har den skäliga misstanken, att kräva rättelse 

av den andra parten, som t.ex. påstått sig ha en rättighet som inte förelåg.  

 

En anledning till varför kraven inom det förmögenhetsrättsliga området skiljer sig åt 

kan vara syftet med skuldebrev. Man vill framförallt att skuldebreven ska vara lätt 

omsättningsbara. I linje med syftet bör det krävas relativt höga krav för att ha skälig 

misstanke och att därmed ond tro ska uppstå. Som nämndes i inledningen finns 
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nyanser i språket att tillgå för att skapa en så precis innebörd som möjligt. Det är 

därför till viss del förvånande att man inte använder sig av mer precisa ordval istället 

för att slentrianmässigt utrycka sig på visst sätt när det framgår att så tydliga 

skillnader, lagarna emellan, föreligger. Varför förklarar t.ex. förarbetena till 

kommissionslagen att skälig misstanke är de fall då någon hade viss anledning att tro? 

Vore det inte lämpligare att använda sig av det uttrycket för att inte skapa förvirring? 

Förarbetena till kommissionslagen gör även hänvisningar till både skuldebrevslagen 

och godtrosförvärvslagen. Givetvis kan det finnas fördelar med att hänvisa och 

använda sig av begrepp på likadant sätt som man gjort i andra lagar. Det kan användas 

för att skapa en enhetlig lagstiftning. Hänvisningarna som gjorts i förarbetena verkar 

emellertid inte vara helt igenomtänkta. Som redovisats ovan kan de båda 

hänvisningarna ifrågasättas och det riskerar därför att skapa mer förvirring än det 

bringar klarhet.   

 

Som framgått av resultaten i uppsatsen händer det att lagtext och förarbeten inte ger 

några konkreta och tydliga exempel på vad kravet om skälig misstanke faktiskt 

innebär. En fördel det dock möjliggör är att det går att ge närmare beskrivningar i 

föreskrifter, handböcker, genom utveckling i domstolar och hos beslutsfattande 

myndigheter. Det är möjligtvis också en av anledningarna till att skälig misstanke i de 

olika lagarna har kommit att skilja sig åt. Vad den skäliga misstanken kommer att 

innebära står, vid författandet av en lag, säkert inte helt klart. Det kan nog därför vara 

bra att lämna visst utrymme för att se hur lagstiftningen fungerar i praktiken och i 

vilka situationer misstankar hos någon eller mot någon uppkommer. Detta borde dock 

främst vara att föredra inom förmögenhetsrätten. Ett hårdare krav på enhetlighet och 

förutsägbarhet borde ställas på de lagar som har beviskravet som förutsättning för att 

få använda sig av tvångsmedel mot en misstänkt. I de lagarna är det av stor vikt att 

allmänheten kan förstå innebörden av lagstiftningen, samt att myndigheterna inte 

utnyttjar sin maktposition och därmed kränker en enskilds integritet mer än 

nödvändigt. Det kan därför ifrågasättas om åtminstone beviskravet i utlänningslagen 

borde ses över. 

 

Det verkar råda begreppsförvirring huruvida skälig misstanke i vissa fall är ett 

beviskrav eller inte. Calissendorff och Advokatsamfundet benämner skälig misstanke i 

penningtvättslagen som ett beviskrav, trots att en mer korrekt definition av begreppet 

borde vara att det rör sig om ett insiktsrekvisit. Även om begreppet, skälig misstanke, 

på så sätt kan ha olika innebörd, i form av insiktsrekvisit och beviskrav, går det ändå 

att se vissa likheter. I samtliga fall rör det sig om uttryck för grad av sannolikhet för en 
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misstanke, vilket därför gör det möjligt att jämföra dem med varandra. En annan likhet 

är att det för de flesta av de granskade lagarna finns lite beskrivet rörande generella 

och typiska omständigheter som kan föreligga vid skälig misstanke. Det saknas 

således en tydlig definition av vad skälig misstanke innebär, trots att det är ett relativt 

centralt begrepp både inom de enskilda lagarna, men även inom lagstiftningen i stort. 

Bristen på en enhetlig innebörd, eller förklaringar om begreppets olika innebörd, har 

inte uppmärksammats i den mån det skulle kunna tänkas att det skulle göras. Som 

nämnts ovan uppmärksammade visserligen Hovrätten för Västra Sverige lagstiftaren 

om att användandet av vissa begrepp inom civilrätten för ens tankar till brottmål och 

de ifrågasatte därmed lämpligheten av användandet, men förvånande nog har detta inte 

gjorts i fler fall. 

9.4. Eventuella konsekvenser 

Det är förhållandevis sällan som de språkliga valen motiveras eller ifrågasätts. Olika 

typer av formuleringar av misstankegrader kan förekomma i SOU:er, vilka senare kan 

komma att ändras i propositionerna, utan att några motiveringar till ändringarna görs. 

Som nämnts ovan uppmärksammade Hovrätten för Västra Sverige i sitt remissvar till 

ett lagförslag om godtrosförvärv val av formulering. Den ifrågasatte däri lämpligheten 

av lagstiftarens förslag att skärpa kravet, bl.a. eftersom ordvalet förde tankarna till 

brottmål. Lagstiftaren bemötte dock detta med att uttrycket inte endast förekommer 

inom brottmål utan även inom civilrätten. Hovrätten har rätt i att uttrycket associeras 

med straffprocessen. Lagstiftaren har å andra sidan också rätt i att uttrycket används 

på andra ställen än inom just brottmål. Det skulle vara begränsande att inte kunna 

använda ett sådant uttryck, misstanke, inom olika rättsområden. Det viktiga är dock att 

det i vissa fall görs tydligt. Civilprocessen och straffprocessen står så pass långt ifrån 

varandra att det ändå inte borde krävas någon närmare förklaring av begreppens 

relation till varandra när de används inom de båda disciplinerna. För de lagar som, å 

andra sidan, behandlar ämnen som tangerar straffprocessområdet och har regler som 

mer eller mindre påminner om varandra, borde det vara desto viktigare att se till att 

lagstiftningen, som använder sig av samma begrepp, gör det på likadant sätt, något 

som kan ses som en rättssäkerhetsgaranti. Risken är annars att lagstiftningen uppfattas 

som inkonsekvent och otydlig. Detta kan även tyckas vara särskilt viktigt inom 

områden som reglerar statens maktutövning mot enskilda.  

 

Även bortom straffprocessens område, kan det önskas att noga överväganden görs vid 

val av formuleringar, så att den verkliga betydelsen är den som används. Detta borde 

göras för lagar som har anknytning till varandra, men även inom dessa lagar. Försök 
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till detta har gjorts i förarbetena till kommissionslagen i och med att hänvisningar till 

både godtrosförvärvslagen och skuldebrevslagen görs, även om dessa hänvisningar, 

efter närmare granskning, ändå i viss mån är svårförenliga med de beskrivningar som 

ges i motiven. Risken skulle annars kunna bli att begrepp inom samma lag används på 

skilda sätt utan någon enhetlig uppfattning om dess betydelse. Även detta skulle i sin 

tur kunna leda till att den enskilde medborgaren får svårt att förstå och tolka lagens 

verkliga innebörd, något som inte heller kan uppfattas som varken rättssäkert eller 

processekonomiskt.  

 

Ett annat problem som skulle kunna följa av att begreppet skälig misstanke används 

inom flera rättsområden är att det uppstår en sammanblandning gällande innebörden 

av beviskrav och insiktsrekvisit. När det är fråga om ett beviskrav krävs att det med 

viss sannolikhet, t.ex. skälig misstanke, är visat att viss omständighet föreligger. När 

det, å andra sidan, endast är fråga om en viss grad av insikt som ska föreligga krävs 

det fortfarande att den som har bevisbördan uppfyller det beviskrav som gäller för det 

aktuella rättsområdet, t.ex. beviskravet styrkt inom civilrätten. För gemene man, och 

säkert även bland många jurister, kan detta verka förvirrande. Risken är att någon, 

istället för att uppfatta kravet på skälig misstanke som ett insiktsrekvisit, felaktigt 

utgår från att lokutionen rör visst krav av bevisning som domstolen har att ta ställning 

till.  

 

Att kraven i de granskade lagarna skiljer sig åt kan också vara av just den enkla 

anledningen att skälig misstanke i viss mån bara är en formulering. Lagar föreslås, 

formuleras och antas av människor med olika uppfattningar och nyanser gällande 

språket. Att samma formulering gällande viss misstankegrad förekommer i olika lagar 

borde därför till viss del vara oundvikligt, men något som ändå tål att uppmärksammas 

mer än det gör idag.   
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