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Sammanfattning 
Polis, åklagare och domstol fattar varje år beslut som påverkar livet för 
tusentals människor. Beslut om tvångsmedel handlar om ingrepp mot den 
enskilde och polisens rätt att agera i dessa situationer påverkas av olika 
bestämmelser och principer. Den största praktiska betydelsen har de 
straffprocessuella tvångsmedlen vid förundersökningen i brottmål. 
Åklagarna skulle inte på ett effektivt sätt kunna utreda och ingripa mot 
brottsligheten utan medverkan av polisen och tillgången till olika typer av 
tvångsmedel. Vid valet av tvångsmedel utgår man ifrån den allmängiltiga 
grundsatsen om minsta möjliga ingripande. 
 
För att ett straffprocessuellt tvångsmedel skall få användas mot någon krävs 
dels misstanke om ett konkret brott och dels, vanligen, misstanke mot viss 
person. Vid beslag tar polisen tillfälligt hand om någons lösa egendom. 
Beslag skall riktas mot ett bestämt och redan tillgängligt föremål och får 
inte användas för att leta efter föremål. Det krävs att föremålet eller den 
skriftliga handlingen skäligen kan antagas ha betydelse för 
brottsutredningen, ha berövats någon genom brott eller kunna förverkas på 
grund av brott. Beslag delas in i olika grupper utifrån vilket syfte det har, 
exempelvis bevis – och informationsbeslag, återställandebeslag eller 
förverkandebeslag. 
 
Lagen om godtrosförvärv av lösöre blev tidigare kritiserad bland annat för 
att den gav allmänheten uppfattningen att den underlättade handeln med 
stöldgods. Det inte längre möjligt att göra godtrosförvärv av stöldgods 
genom ändrade bestämmelser i godtrosförvärvslagen. Ägaren får dock inte 
vara passiv utan måste kräva tillbaka egendomen från innehavaren inom en 
tidsfrist på sex månader. 
 
Ändringar har även gjorts i 27 kap. RB vad gäller beslag. Ägaren får 
tillbaka godset utan att betala lösen och processbördan har flyttats från 
denne till hälaren. Syftet var att underlätta för en målsägande att enklare och 
snabbare få tillbaka beslagtagen egendom. För polisen medförde detta nya 
satsningar på utbildning, nya rutiner och att nya blanketter har utarbetats. 
Lagändringen som innebär att exstinktionsprincipen tillämpas i vissa fall 
och vindikationsprincipen i andra leder till att tillämpningsområdet för 
häleri i praktiken har utvidgats. I vilken utsträckning de nya reglerna om 
godtrosförvärv förändrar förutsättningarna för att någon skall dömas för 
häleri eller häleriförseelse är en uppgift för rättstillämpningen. 
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Förord 
Redan innan jag började med denna uppsats hade ett intresse för polisen och 
polisens arbete vaknat hos mig. Jag tog därvid kontakt med 
Polismyndigheten i Göteborg och där särskilt kommissarie Niclas Hallgren 
som intresserade mig för den problematik som finns kring beslag av 
stöldgods. 
 
Detta gav mig anledning till att närmare studera de förändringar som bland 
annat skett inom lagen om godtrosförvärv och dess konsekvenser jämfört 
med vad som gällt enligt den gamla lagstiftningen. 
 
Jag vill tacka Niclas Hallgren för att han inspirerat mig och även för att han 
givit mig viktiga råd och påpekanden under arbetets gång. 
 
Göteborg i december 2004, 
 
Maria Ganters 
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Förkortningar 
BrB Brottsbalken 
FAP Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd för 

polisväsendet 
Fu-ledare Förundersökningsledare, undersökningsledare 
HD Högsta domstolen 
JO Justitieombudsmannen  
LUL Lag (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga  

lagöverträdare 
NJA Nytt juridiskt arkiv, avdelning 1 
PL Polislagen (1984:387) 
PRU Polisrättsutredningen 
RB Rättegångsbalken 
RF Regeringsformen 
RPS Rikspolisstyrelsen 
RÅ Riksåklagaren 
SOU Statens offentliga utredningar 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund och syfte 

Denna uppsats syftar till att ge läsaren god bild av befintliga 
straffprocessuella tvångsmedel, grundläggande regler för dessa samt i vilka 
sammanhang de är användbara. Jag har genom hela uppsatsen 
huvudsakligen utgått från polisens arbete. Vidare är avsikten att, fr.o.m. 
kapitel 6, mer ingående behandla tvångsmedlet beslag och belysa den 
problematik som finns kring beslag av stöldgods. De nya och förändrade 
reglerna om godtrosförvärv och dess konsekvenser i nu aktuella 
sammanhang behandlas i uppsatsen. Mina utgångspunkter för uppsatsen är 
bland annat följande frågor. 
 
Vad är det som styr och påverkar användningen av straffprocessuella 
tvångsmedel? Vilka lagändringar har skett på området? Är dessa 
förändringar positiva eller negativa för polisen? Hur påverkas hanteringen 
av stöldgods inför framtiden? Hur kommer polisens arbete att påverkas av 
de nya reglerna? 
 

1.2 Metod 

Metoden är rättsvetenskaplig. Materialet är främst litteratur på området, 
lagtext och relevanta JO-avgöranden. Vad gäller helt nya regler har jag 
huvudsakligen utgått från förarbetet till dessa, material från Polismyndighet 
och Riksåklagaren men även rättsfall omnämns. 
 

1.3 Avgränsning 

Jag fokuserar mitt arbete på polisens roll i användandet av straffprocessuella 
tvångsmedel. Uppsatsen behandlar också polisens arbete och de nya rutiner 
som polisen fått med anledning av ändringar i rättegångsbalken, främst den 
helt nya 27:4 a § och de nya reglerna vad gäller godtrosförvärv. Den 
fördjupade delen av uppsatsen begränsas till beslag och då framförallt 
beslag av stöldgods. Jag kommer inte att gå närmare in på andra 
tvångsmedel och inte heller på de förändringar som skett i 
konsumentköplagen.  
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2 Straffprocessuella 
tvångsmedel 

2.1 Inledning 

Varje år fattar polis, åklagare och domstol beslut som påverkar livet för 
tusentals människor. Det handlar om ingrepp mot den enskilde; beslut om 
tvångsmedel, till exempel husrannsakan, hämtning till förhör, gripande, 
anhållande eller häktning. Vad som styr och påverkar dessa beslut i form av 
regler, den enskildes rättigheter och skyldigheter finner man bland annat i 
regeringsformen (RF), rättegångsbalken (RB) och i polislagen (PL).1

 
Polisen har många uppgifter i samhället och en av huvuduppgifterna är att 
förebygga brott, hindra störningar av den allmänna ordningen och att ge 
allmänheten skydd och hjälp. Polisen skall också, när ett brott väl har 
begåtts, genom spaning och andra åtgärder uppdaga och utreda brottet.2
 
Olika bestämmelser och principer styr polisens rätt att agera i dessa 
situationer. Dels med lagstiftning genom utfärdande av generella och 
straffsanktionerade rättsnormer, till exempel BrB, specialstrafförfattningar 
och ordningsföreskrifter på lokal nivå och dels genom åtgärder och 
ingripanden i enskilda fall.3

 
Ingripanden i enskilda fall kan vara dels yttre, faktiska handlingar som när 
polisen ingriper för att förhindra allmän fara4, i trafiksituationer eller för att 
förhindra brottsliga angrepp mot staten, mot enskilda personer eller enskild 
egendom eller i sökandet efter brottslingar. Det kan också dels handla om 
polisbeslut, det vill säga polisbefallningar, polisförbud och polistillstånd.5
Det är vid förundersökningen i brottmål som de straffprocessuella 
tvångsmedlen har sin största praktiska betydelse. Förundersökningen är den 
materiella grund på vilken åklagaren stödjer sitt beslut m åtal och o utan 
tvångsmedel skulle han inte alltid kunna styrka sitt åtal.6

 
Likställdheten mellan parterna i brottmål är mycket mindre än i tvistemål 
eftersom åklagare och polis har tillgång till straffprocessuella tvångsmedel. 
Polisen har möjlighet att utan förvarning ta sig in i den misstänktes bostad 
och ta med sig bevismaterial, alltså beslag genom husrannsakan. Åklagaren 
                                                 
1 Åman, Brage, Polisen kommer – Något om tvångsmedlen i rättegångsbalken, Stockholm, 
1992, s. 9. Polislag (1984: 387). 
2 Polislagen 1-2 §§. 
3 Sjöholm, Erik, När och hur får polisen ingripa?, Polisrättens allmänna grunder, 
Stockholm, 1973, s. 9. 
4 Det kan röra sig om olyckshändelser eller skadegörelse vid offentliga platser. 
5 Sjöholm, s. 9. 
6 Sjöholm, s. 124. 
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kan samtidigt anhålla den misstänkte och på så sätt begränsa dennes frihet 
att själv eller tillsammans med sin försvarare skaffa fram bevisning för att 
han är oskyldig. Likställdheten mellan parterna får dock inte inskränkas mer 
än vad som är absolut nödvändigt.7
 
Det faktum att åklagaren har en starkare position än försvaret brukar 
förklaras med att åklagarna i samarbete med polisen har den viktiga 
uppgiften att bekämpa brottsligheten. Utan medverkan av polisen, och 
tillgången till olika typer av tvångsmedel, skulle inte åklagarna på ett 
effektivt sätt kunna utreda och ingripa mot brottsligheten.8
 
Om försvaret hade fått lika goda möjligheter till att handla under 
förundersökningen skulle det kunna anses som försvårande för åklagarens 
utredning. Bakom denna ståndpunkt ligger det faktum att det är åklagaren 
som har bevisbördan för alla relevanta brottsrekvisit och att den misstänkte 
inte har sanningsplikt utan kan förhålla sig passiv och till och med 
motarbeta den pågående utredningen.9
 
Polisen bistår även flera andra myndigheter när de utnyttjar olika typer av 
tvångsmedel.10 Gränsen mellan olika tvångsåtgärder måste dras utifrån de 
olika ändamål som varje tvångsmedel var för sig kan sägas ha. När polisen 
använder tvångsmedel då de assisterar åklagare och domstol, t.ex. griper en 
misstänkt tjuv, görs detta i allmänhet i brottsutredande syfte. Polisen står 
också för det faktiska omhändertagandet av en person i t.ex. ett 
utvisningsärende, även om det är en förvaltningsmyndighet som i sista hand 
fattar det beslutet.11

 
Polis och åklagares förfogande över straffprocessuella tvångsmedel bidrar 
alltså till en effektiv lagföring av brott och det i sin tur gör 
brottspreventionen starkare i samhället och även målsägandens rättsskydd. 
För att åklagaren snabbt skall kunna bestämma om han skall åtala eller inte 
behöver han utnyttja effektiva medel. Beslutar han sig sedan för att åtala 
den misstänkte behövs i många fall tvångsåtgärder för att kunna bereda 
målet till huvudförhandling och se till att den tilltalade då är närvarande.12

 

2.2 Regeringsformen 

I praktiken kommer syftet med att utöva en effektiv brottsbekämpning i 
konflikt med det faktum att de straffprocessuella tvångsmedlen, liksom 
andra tvångsingripanden, kan riktas mot den enskildes personliga frihet och 
integritet eller mot egendom.13

                                                 
7 Ekelöf, Bylund, Boman, Rättegång – tredje häftet, Stockholm, 2000, s. 21. 
8 Ekelöf m.fl., s. 21-22. 
9 Ekelöf m.fl., s. 27. 
10 Ekelöf m.fl., s. 23. 
11 Ekelöf m.fl., s. 23. 
12 Ekelöf m.fl., s. 27. 
13 Sjöholm, s. 124. 
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Avsikten med grundlagsregleringen är enligt förarbetena till RF att ge ett 
lika starkt skydd som det som finns i Europakonventionen för den enskildes 
rättigheter.14 Varje medborgare har ett skydd gentemot det allmänna, eller 
företrädare för det allmänna, som till exempel poliser eller ordningsvakter, 
enligt 2 kap. RF. Detta skydd får dock begränsas genom lag.15

 
En del rättigheter är absoluta, det vill säga det får inte göras inskränkningar 
i dessa utan att det skett en grundlagsändring först. Det finns även relativa 
rättigheter, vilka får begränsas genom vanlig lag eller annan författning om 
lagen tillåter det. För en sådan begränsning krävs i allmänhet att den: 
1. tillgodoser ett syfte som är acceptabelt i ett demokratiskt samhälle 
2. inte går utöver vad som är nödvändigt för ändamålet 
3. inte innebär ett hot mot den fria åsiktsbildningen 
4. inte görs bara på grund av politisk, religiös, kulturell eller annan 

liknande åskådning.16 
 
Utöver detta finns särskilda skyddsregler i 2:13,14 RF. I dessa sägs att 
begränsning av yttrande- och informationsfriheten får ske med hänsyn till 
bland annat allmän ordning och säkerhet eller förebyggande och beivrande 
av brott. Mötes- och demonstrationsfrihet får begränsas med hänsyn till 
ordning och säkerhet vid sammankomsten eller till trafiken.17

 
Lag eller andra föreskrifter får inte meddelas i strid med de skyldigheter 
som Sverige har på grund av den europeiska konventionen för skydd av de 
mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, allt enligt 2:23 
RF.18

 

2.3 Europakonventionen 

I artikel 5:1 finns en fullständig uppräkning av de sex fall då ett 
frihetsberövande är tillåtet och för denna uppsats är det tredje fallet mest 
aktuellt. Här behandlas de situationer då någon är frihetsberövad för att 
ställas inför behörig rättslig myndighet. Viktigt att komma ihåg är att den 
som blivit anklagad för brott skall ses som oskyldig till dess att han dömts 
för brottet, enligt artikel 6:2. 
 
I artikel 5:2 sägs att den som berövats friheten skall utan dröjsmål 
underrättas om de skäl som ligger bakom åtgärden och om alla anklagelser 
mot honom. Underrättelsen skall ske på ett språk som vederbörande förstår, 
vilket kan medföra att tolk måste anlitas.19

                                                 
14 Westerlund, Gösta, Straffprocessuella tvångmedel – En studie av rättegångsbalkens 24 
till 28 kapitel och annan lagstiftning, Göteborg, 2000, s. 10. 
15 2:6, 12 §§ RF, Westerlund, s. 10. 
16 2:12 RF, Westerlund, s. 10. 
17 Westerlund, s. 10. 
18 Westerlund, s. 10. 
19 Artikel 5:2, Westerlund, s. 9. 
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Den frihetsberövade har, enligt artikel 5:3, en absolut rätt att utan dröjsmål 
ställas inför en domare. Han har även rätt till rättegång inom skälig tid, eller 
till frigivning i väntan på rättegång. Enligt artikel 5:4 har den 
frihetsberövade rätten att kräva att domstol snabbt prövar lagligheten av 
frihetsberövandet och beslutar att frige honom, i fall frihetsberövandet inte 
är lagligt.20

 
Alla har rätt till skydd för sitt privat- och familjeliv, sitt hem och sin 
korrespondens, allt enligt artikel 8:1. Både kroppsvisitation och 
kroppsbesiktning är åtgärder som begränsar rätten till skydd för privatlivet. I 
detta skydd ingår dessutom följande; skydd mot påtvingad medicinsk 
undersökning, psykiatrisk undersökning, undersökning av bagage och bilar, 
fotografering av misstänkta samt tagande av fingeravtryck och blodprov. 
Husrannsakan medför en inskränkning i skyddet för det egna hemmet.21 
Inskränkningar i dessa sammanhang får bara göras om de har stöd i lag och 
det i ett demokratiskt samhälle är nödvändiga med hänsyn till bland annat 
landets yttre säkerhet, den allmänna säkerheten och förebyggande av brott.22

 

2.4 Fyra olika grupper 

Till straffprocessuella tvångsmedel brukar, enligt terminologin i RB, endast 
räknas de tvångsmedel som finns i 24-28 kap. I mera vid mening finns det 
flera andra i RB reglerade åtgärder som bör inordnas under tvångsmedel 
enligt allmän uppfattning inom doktrinen, som till exempel hämtning och 
medtagande till förhör.23 Dessa skall dock inte behandlas närmare i 
uppsatsen. Tvångsmedlen kan delas in i fyra olika grupper; personella, 
reella, momentana samt perdurerande.24

 
Personella tvångsmedel vänder sig mot någons personliga frihet och 
integritet. Några exempel är gripande, anhållande och häktning, 
övervakning, reseförbud och kroppsvisitation.25 Det primära syftet med flera 
av de personella tvångsmedlen är att säkerställa att personen i fråga är 
tillgänglig.26  
 
Reella tvångsmedel är till exempel husrannsakan, beslag och kvarstad. De 
avser föremål och syftet är att inskränka förfoganderätten över 
egendomen.27  
                                                 
20 Artikel 5:3, 5:4, Westerlund, s. 9. 
21 Artikel 8:1, Skyddet omfattar främst en persons privatbostad, men i fallet Niemietz mot 
Tyskland, 1992-12-15 ser. A nr 251-B, kommit fram till att även advokatkontor omfattas 
av skyddet i artikel 8:1. Se Westerlund, s. 9. 
22 Westerlund, s. 9-10. 
23 Sjöholm, s. 124. 
24 Westerlund, s. 19. 
25 Sjöholm, s. 125. 
26 Sjöholm, s. 141. 
27 Ekelöf m.fl., s. 26, Westerlund, s. 20. Det finns både personell och reell husrannsakan. 
En reell husrannsakan fordrar att fängelse kan följa på brottet, medan det för personell inte 
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De momentana tvångsmedlen genomförs antingen genom viss handling eller 
genom en sammanhängande serie av handlingar och de avslutas automatiskt 
inom en kortare tidsperiod.28

 
Vidare skiljer sig tvångsmedelsanvändningens varaktighet, det vill säga 
huruvida de är fortlöpande eller inte, perdurerande. Vanligtvis finns det i 
sådana fall, om de är perdurerande, speciella regler för bland annat när 
beslut skall hävas, om tillståndstid och om tid för åtal.29 Det finns två 
beslutsmöjligheter för att de perdurerande tvångsmedlen skall upphöra: 
 Beslut om upphävande. Till exempel när åklagare häver sitt 

anhållningsbeslut på grund av att det inte längre finns någon grund för 
häktning. 

 Beslut om nytt likartat tvångsmedel. Exempelvis då den anhållne blir 
häktad.30 

                                                                                                                            
ställs något krav på brottets svårighetsgrad. För dem båda gäller att ett brott skall ha 
förövats, det räcker dock med anledning till misstanke om brott, och det är inte tillåtet att 
använda tvångsmedlet i brottsförebyggande syfte. Om husrannsakan skall ske hos annan än 
den misstänkte gäller dock i viss mån andra förutsättningar, se vidare Sjöholm, s. 150-151. 
28 Westerlund, s. 20. 
29 Ekelöf m.fl, s. 26-27. 
30 Westerlund, s. 20. 
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3 Viktiga principer 

3.1 Inledning 

Vid valet av tvångsmedel utgår man ifrån den allmängiltiga grundsatsen om 
minsta möjliga ingripande. Om ett visst tvångsmedel som är mindre 
kännbart för den enskilde är tillräckligt skall detta användas.31 Detta är en 
praktiskt betydelsefull regel som ger en polisman viss frihet i bedömningen 
när det gäller ingreppet i fråga.32 Utgångspunkten för tvångsmedel är alltså 
att de skäl som finns för att använda åtgärden skall väga upp det intrång som 
åtgärden betyder för den misstänkte. Utöver detta finns det speciella skäl för 
varje särskilt tvångsmedel.33

 

3.2 Principerna 

Det är viktigt att ett ingripande mot en enskild inte går emot grundlagens 
bestämmelser och det är huvudsakligen sex principer som bör 
uppmärksammas.34 Principerna är allmängiltiga och gäller för alla former av 
offentligrättslig maktutövning och för alla slags tvångsmedel; reglerade, 
oreglerade, direkta, indirekta, personella och reella. De gäller även vid 
utfärdande av generella normer, som till exempel lokala föreskrifter för den 
allmänna ordningen. Den typ av föreskrift får inte lägga något onödigt tvång 
på allmänheten eller i övrigt medföra en inskränkning i den enskildes frihet 
om denna inte är befogad.35

 

3.2.1 Legalitetsprincipen 

Sin största praktiska betydelse har legalitetsprincipen inom polisrätten när 
det gäller den straffprocessuella uppgiften att utreda brott.36 Enligt 
legalitetsprincipen måste det alltid finnas lagstöd då en åtgärd används som 
begränsar de grundläggande fri- och rättigheterna. Myndigheter får alltså 
inte använda en lagregel så att den i själva verket utvidgar regelns 
tillämpningsområde, vilket framkommer av lagtexten och förarbeten. 
Principen kommer till uttryck både i 1:1 och 2:12 RF. HD har uttalat att det 
finns anledning att vara restriktiv vid användning av en bestämmelse som 
medför ett undantag från en rättighet som är skyddad i grundlagen.37 

                                                 
31 Sjöholm, s. 124. 
32 Sjöholm, s. 100. 
33 Wennberg, Suzanne, Introduktion till straffrätten, Stockholm, 1998, s. 83. 
34 Westerlund, s. 11. 
35 Sjöholm, s. 80. 
36 Sjöholm, 102. 
37 Westerlund, s. 12, NJA 1996 s 577. Enligt PL 8 § 2 st. måste en polisman ha ett direkt 
lagstöd för att företa ett ingripande som begränsar någon av de grundläggande fri- och 
rättigheter som anges i 2 kap. RF. 
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Principen innebär vidare att en myndighet i stort sett är skyldig att agera när 
förutsättningarna enligt lag är för handen och denna grundsats gäller i 
princip inom straffrätten och även beträffande polisens ingripande mot 
begångna brott.38 Det nyss sagda innebär dock inte att straffprocessuella 
tvångsmedel blir direkt tillämpliga vid ett ingripande som har till syfte att 
avbryta ett brott. I dessa lägen skall hänsyn tas till innebörden av de 
särskilda bestämmelser som finns om tvångsmedlen. Avslutningsvis gäller 
för en polis att hålla sig inom de rättsliga gränserna som finns avseende 
utövandet av maktbefogenheter39 Polisen får aldrig begå en kriminaliserad 
handling för att kunna efterforska eller avslöja ett brott.40

 
3.2.2 Behovsprincipen 

Behovsprincipen innebär att straffprocessuella tvångsmedel får användas 
bara då det är nödvändigt och om det valda tvångsmedlet ger önskad effekt 
med tanke på syftet med åtgärden. Principen medför en betydelsefull 
begränsning av polisens ingreppsrätt. Det skall inte finnas möjlighet att 
använda sig av en mindre ingripande åtgärd eller så skall de åtgärder som 
prövats inte gett önskat reslutat.41 Således är ett ingripande som orsakar den 
enskilde större skada, lidande eller intrång än vad som är nödvändigt för att 
uppnå det aktuella syftet rättsstridigt.42 Om en polisman kan lösa en 
tjänsteuppgift utan omedelbart tvång med hjälp av en annan åtgärd, 
exempelvis en tillsägelse eller en erinran, skall han göra det. Ett exempel; en 
person för oljud på allmän plats och stör ordningen men så fort denne blivit 
tillsagd av polisman upphör han. Därmed är störningen undanröjd och ett 
tvångsingripande mot mannen är därför obefogat.43 Behovsprincipen 
innebär också att ingripandet, tvångsåtgärden, skall upphöra så fort som 
syftet med det har uppnåtts eller om det visar sig att ingripandet inte ger 
något resultat, särskilt när det rör sig om den enskildes personliga integritet 
eller frihet.44

 

3.2.3 Proportionalitetsprincipen 

Proportionalitetsprincipen tar sikte på den skada och de negativa följder 
som tvångsmedel kan medföra. I polisrättslig mening kan skada vara 
rättslig, ekonomisk, personlig eller immateriell.45 Skälen för åtgärden måste 

                                                 
38 Sjöholm, s. 92, Berggren Nils-Olof, Munck Johan, Polislagen –en kommentar, 
Stockholm, 2003, s. 19. 
39 Sjöholm, s. 97. 
40 Berggren, Munck, s. 63. 
41 PL 8 § 1 st., Westerlund, s. 12. Sjöholm, s. 98. Principen finns i 1:1:25 RB beträffande 
avvägningen mellan reseförbud och häktning. 
42 Sjöholm, s. 82. 
43 Vidare skall hänsyn inte bara tas till ingripandets omedelbara verkan utan även till 
eventuella indirekta biverkningar som olägenheter, obehag och liknande. En polisman skall 
se till så att åtgärden inte väcker onödig uppmärksamhet, Sjöholm, s. 81-82. 
44 Sjöholm, s. 85. 
45 Sjöholm, s. 86. 
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kompensera det intrång eller men som drabbar den misstänkte eller något 
annat intresse; det måste finnas proportion mellan medel och mål. Ju 
allvarligare eller mer omfattande faran är desto effektfullare medel får 
polisen använda. Ett ingrepp i någons personliga frihet och integritet är till 
sin art mer allvarligt än ingrepp mot egendom eller andra ekonomiska 
intressen. Hänsyn skall också tas till de indirekta skador eller besvär som 
kan drabba tredje man.46 Principen finns i alla kapitel om tvångsmedel. JO 
har förklarat att den som fattar beslutet i varje enskilt fall skall bestämma 
huruvida skadan av tvångsmedlet står i rimlig proportion till vad som står att 
vinna med åtgärden.47 Principen för med sig många och svåra bedömnings- 
och avvägningssituationer och det ställer höga krav på polismännen och 
deras omdöme, insikter och erfarenheter.48

 
3.2.4 Ändamålsprincipen 

Enligt ändamålsprincipen får lagarna användas för det syfte de är avsedda 
för och skall således inte kringås. Principen anses följa av 2:12 RF, vilken 
reglerar de inskränkningar som får göras i de medborgerliga fri- och 
rättigheterna. Dessa rättigheter får till exempel inte begränsas utöver vad 
som är nödvändigt med tanke på ändamålet.49 För att anses som nödvändig 
måste en åtgärd som en polis utför vara ändamålsenlig, det vill säga den 
skall vara ägnad att leda till det resultat polismannen är ute efter. Åtgärder 
som inte är lämpliga för att uppnå syftet är att betrakta som otillåtna. I 
situationer där en polisman kan välja mellan flera lämpliga och likvärdiga 
medel, bör han välja det som bäst tillgodoser syftet med ingripandet.50 
Vidare kan underlåtenhet att ingripa följa av denna princip. Finner polisen 
att den åtgärd som behövs för att avvärja en fara strider mot 
ändamålsprincipen är underlåtenhet rättsenlig.51

 

3.2.5 Likhetsprincipen 

Likhetsprincipen, som finns i 1:9 RF; uttrycker att den offentliga makten 
skall utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda 
människans frihet och värdighet.52 Principen innebär att lika 
                                                 
46 Westerlund, s. 12, Sjöholm, s. 86-87, 269, Berggren, Munck, s. 143. Beträffande men för 
tredje man finns det t.ex. föreskrifter om polisens rätt att använda skjutvapen och 
spikmatta, dessa hjälpmedel får i regel inte användas om ingripandet medför risk för 
utomstående. 
47 Westerlund, s. 12. Se 24:1:3, 25:1:3, 26:1:2, 27:1:3 och 28:3a RB, JO 1996/97 s 56. 
48 Hur proportionalitetsprincipen tillämpas kan prövas i efterhand av JO och JK som är 
särskilda rättskyddsorgan. Skulle polismannens agerande anses som tjänstefel kan det bli 
fråga om en bedömning av saken i allmän domstol eller av disciplinär myndighet. 
Bedömningen skall grundas på den faktiska situationen och hänsyn skall tas till alla 
relevanta omständigheter, Sjöholm, s. 87-88, 98. 
49 Westerlund, s. 12-13. 
50 Sjöholm, s. 83-84. 
51 Sjöholm, s. 99. 
52 Principen benämns också likformighets- eller likställighetsprincipen inom doktrinen, 
Sjöholm, s. 89, Westerlund, s. 13. 
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sakförhållanden skall bedömas lika. Detta är dock en grundsats som av flera 
olika skäl inte är så lätt att tillämpa i praktiken, inte minst inom polisrätten. 
Anledningen till detta är i korthet följande. När en polis skall ta ställning till 
huruvida han skall eller bör ingripa i en situation, och på vilket sätt, måste 
han ibland grunda sitt beslut på delvis obestämda eller opreciserade regler 
och anpassa sig till omständigheterna i varje enskilt fall. Följden blir 
emellertid att om det finns flera lösningar i ett visst specifikt fall –och en av 
dessa lösningar tidigare används, kräver likhetsprincipen att denna praxis 
följs. Just denna valda lösning skall alltså användas i alla likartade fall. Det 
är självfallet möjligt för polisen som myndighet att ändra på praxis om det 
visar sig att den inte längre är sakligt och rättsligt riktig. Detta ses snarare 
som en skyldighet. Principen åsidosätts dock inte om polisen använder sig 
av andra medel vid ingripande mot vissa företeelser än vad som gjorts vid 
andra tillfällen. Poliser är inte skyldiga att bruka samma ingreppssätt som 
tidigare utnyttjats vid liknande situationer. En polis har trots allt en ganska 
stor valfrihet ifråga om vilka medel han skall använda och följden av detta 
kan därför bli olika resultat, även om principen har en begränsande inverkan 
på denna frihet.53

 
3.2.6 Objektivitetsprincipen 

Polisen och andra förvaltningsmyndigheter skall beakta allas likhet inför 
lagen och även iaktta saklighet och opartiskhet, allt enligt 
objektivitetsprincipen i 1:9 RF. Detta gäller för alla som har uppgifter inom 
den offentliga förvaltningen i sin verksamhet.54 För en polisman medför 
detta att han varken får använda sina maktbefogenheter på ett godtyckligt 
sätt eller får ta hänsyn till subjektiva syften och intressen. En polis skall i sin 
tjänsteutövning alltid handla rättvist, sakligt och opartiskt samt bortse från 
irrelevanta intressen eller synpunkter. Maktbefogenheterna skall utnyttjas 
för att upprätthålla allmän ordning och säkerhet och om gränsen överträds är 
det fråga om illojal maktutövning, vilket kan resultera i att beslutet i fråga 
upphävs. En polismans objektivitet innefattar även ett förbud mot att ta 
emot mutor eller annan typ av otillbörlig belöning och han får inte genom 
att till exempel sätta sig i skuld bli beroende på något sätt av en verksamhet 
som han till uppgift att övervaka. Kravet på objektivitet gäller även för de 
andra principerna som jag redogjort för i detta kapitel.55

                                                 
53 Sjöholm, s 90, 100. 
54 Westerlund, s. 13. 
55 Sjöholm, s. 90-91. 
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4 Gemensamt för 
straffprocessuella tvångsmedel 

4.1 Inledning 

De straffprocessuella tvångsmedlen har vissa särdrag. Det skall vara fråga 
om; 
 andra åtgärder än straff eller sanktioner; 
 åtgärder med funktioner i straffprocessen; 
 tvång mot person eller egendom.56 

Reglerna förutsätter således att tvång kan komma att användas och så sker 
också i verkligheten; tvång eller våld används när en misstänkt inte 
självmant samarbetar. Men det är också så att vissa åtgärder som inte har 
inslag av tvång, ses som tvångsmedel i detta sammanhang. Till exempel 
gäller detta för hemlig telefonavlyssning och för en delvis öppen TV-
övervakning. Att det här talas om tvångsmedel trots att det inte förekommer 
tvång, kan ha att göra med att det rör sig om en integritetskränkning mot 
den avlyssnade/övervakades vilja.57

 
Det är dock inte så att en viss åtgärd som, om den utförs av polisen under en 
brottsutredning, skall ses som ett straffprocessuellt tvångsmedel enbart på 
grund av att den har inslag av våld eller tvång. Detta gäller till exempel då 
polisen använder sig av vapen, fängsel och liknande som närmast skall 
betraktas som hjälpmedel när man genomför de så att säga riktiga 
straffprocessuella tvångsmedlen, som till exempel vid gripande av en 
misstänkt person.58

 
En åtgärd ses alltså som ett tvångsmedel då det är fråga om något som 
enskilda skyddas mot enligt regeringsformen. Detsamma gäller om åtgärden 
innebär ett intrång i Europakonventionens mänskliga fri- och rättigheter 
eftersom konventionen numera utgör svensk lag. Även andra ingrepp bör 
kunna ses som tvångsmedel om de är kriminaliserade och därför inte kan 
utföras utan lagstöd.59

 
 
 
Beträffande unga lagöverträdare gäller i korthet följande. 
                                                 
56 Ekelöf m.fl., s. 22. 
57 Ekelöf m.fl., s. 25. Vidare har polisrättsutredningen (PRU) i ett betänkande från 1995 
(SOU 1995:47) förklarat att skälet till att hemlig teleavlyssning och hemlig TV-
övervakning räknas till de straffprocessuella tvångsmedlen, är att dessa ryms inom 
grundlagsskyddet i 2:6 RF. Till dessa tvångsmedel bör även lagreglerad TV-övervakning 
kunna räknas, enligt PRU, Westerlund, s. 14. 
58 Ekelöf m.fl., s. 25. 
59 Westerlund, s. 14, Norée, Annika, Laga befogenhet- Polisens rätt att använda våld, 
Stockholm, 2000, s. 148. 
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En minderårig kan bli föremål för ett polisingripande om denne utgör en 
störning eller fara för allmän ordning och säkerhet, antingen detta grundar 
sig på en handling eller en underlåtenhet att handla. Om denna handling 
eller underlåtenhet är uppsåtlig, oavsiktlig, medveten, omedveten eller beror 
på slarv eller liknande spelar i princip ingen roll för det polisrättsliga 
ansvaret. Avgörande är istället bara det faktiska och objektiva förhållandet 
att en störning eller fara föreligger för allmän ordning och säkerhet, 2 § PL. 
Därvid kan alltså polisen ingripa även mot en minderårig.60 Enligt praxis 
kan polisen också rikta sina åtgärder mot den som har uppsiktsplikt över den 
minderårige. Det kan röra sig om föräldrar, förmyndare, lärare eller 
barnvakt. Huruvida polisens ingripande bör riktas mot den minderårige eller 
någon annan alternativt mot båda, bedöms av polisen utifrån de allmänna 
grunder som finns för ingreppsrätten.61

 
När det handlar om unga lagöverträdare och straffprocessuella tvångsmedel 
är förhållandet emellertid ett annat. Enligt 35 § LUL gäller att om någon är 
misstänkt för att före 15 års ålder ha begått ett brott och om det finns 
särskilda skäl, kan beslag, husrannsakan och kroppsvisitation enligt 
bestämmelserna i 27 och 28 kap RB företas mot den unge. Däremot får inte 
de tvångsmedel som finns i 24-26 kap RB användas, det vill säga bland 
annat häktning, anhållande och reseförbud.62

 

4.2 Begreppen samtycke och begäran 

Tvångsmedel får bara användas när de förutsättningar som finns i RB är 
uppfyllda och ett samtycke av den som åtgärden riktar sig emot kan således 
inte ersätta en eventuell brist i de legala förutsättningarna.63 Man bör 
emellertid hålla isär de åtgärder som görs med samtycke och de som görs på 
begäran av den som berörs.64

 
Enligt 28:1 st 3 RB får vid husrannsakan hos den misstänkte inte i något fall 
åberopas hans samtycke med mindre än att han själv begärt åtgärden. Detta 
för att slippa situationer där den misstänkte upplever ett tvång att gå med på 
en husrannsakan för att undanröja en misstanke mot honom. Regeln skall 
tolkas restriktivt med tanke på grundlagsskyddet och därför bör, utöver den 
misstänktes begäran, krävas att det är fråga om ett brott där fängelse finns i 
straffskalan, att personen är misstänkt och att det verkligen är personen i 
fråga som av egen fri vilja begärt åtgärden.65 En begäran måste presenteras 
till någon som har befogenhet att besluta om husrannsakan. Peter Fitger 

                                                 
60 Här finns en viktig skillnad mot straffrätten enligt vilken gärningar i allmänhet bara är 
straffbara när de begås uppsåtligen, Sjöholm, s. 104. 
61 Sjöholm, s. 109. 
62 Westerlund, s. 15. Lag (1964: 167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare, 
LUL. 
63 Sjöholm, s. 124-125, 24:23, 28:1 st. 3 RB. 
64 Westerlund, s. 17. 
65 Ekelöf m.fl., s. 75, 81. Se vidare om husrannsakan i Polislagen bl.a. 8, 10, 20, 22 §§. 
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anför bland annat: ”Att det verkligen förekommer en frivillighet markeras 
emellertid bäst genom att den enskilde förklarar sig vilja ha åtgärden 
utförd, d.v.s. framställer en begäran och inte bara samtycker.”66 Är det så 
att åtgärden avser ett visst föremål och den enskilde vet var detta finns kan 
han givetvis i stället lämna ut föremålet utan husrannsakan.67

 
Beträffande husrannsakan hos annan än den som är misstänkt kan däremot 
ett samtycke uppväga en brist i de legala förutsättningarna.68 Polislagens 20 
§, som gäller särskilda befogenheter för husrannsakan, är något av ett 
undantag och bestämmelsen innebär att polisen i vissa fall får företa en 
husrannsakan hos någon i syfte att leta efter en person som enligt tillämplig 
speciallagstiftning skall omhändertas. Till exempel då polisen letar efter en 
viss efterlyst person. Personen kan exempelvis omfattas av utlänningslagen, 
lagen om vård av missbrukare i vissa fall eller lagen om psykiatrisk 
tvångsvård. Trots att förutsättningarna för husrannsakan enligt RB inte är 
för handen, kan polisen enligt 20 § gå in i en persons bostad med dennes 
samtycke om det är nödvändigt. Det bör vara fråga om fall där husrannsakan 
är gynnande för den enskilde. Paragrafen ger dock inte polisen rätt att mera 
allmänt söka efter efterlysta personer.69

 
Varje medborgare är gentemot det allmänna skyddad mot påtvingat 
kroppsligt ingrepp enligt 2:6 RF. Från olika håll i doktrinen har det påpekats 
att stadgandet inte kan användas om personen ifråga frivilligt lämnat sitt 
samtycke. Detta borde i så fall avse de gånger då ingreppet är gynnande för 
personen och i andra fall borde det inte vara möjligt att avtala bort 
bestämmelser i grundlagen eftersom det skulle strida mot syftet bakom de 
grundläggande fri- och rättigheterna.70

 
Vad gäller kroppsvisitation finns det ingen uttrycklig bestämmelse i RB som 
säger att ett samtycke väger upp en brist i de legala förutsättningarna, men 
skyddet i 2:6 RF kan begränsas genom lag. Dock inte genom avtal.71 Om en 
misstänkt person blir tillfrågad om han har något att invända mot en 
kroppsvisitation, kan han känna sig tvingad att gå med på denna. Dessutom 
är det svårt att i efterhand kontrollera om samtycket lämnades frivilligt eller 
om det förekommit medvetna eller omedvetna påtryckningar. Ingripanden 

                                                 
66 Fitger, Peter, Laghandböcker, Rättegångsbalken, Stockholm, 2002, s. 28:9. 
67 Det kan också påpekas att en polisman som håller förhör hemma hos någon oförhindrat 
kan göra iakttagelser som kan vara av betydelse vid utredningen. I rättslig synvinkel går det 
dock en gräns mellan sådana allmänna iakttagelser och direkta undersökningsåtgärder. I de 
senare skall reglerna om husrannsakan tillämpas, Fitger, s. 28:9.  
68 Sjöholm, s. 151. 
69 Det kan röra sig om situationer då en person inte vågar gå in i sin bostad på grund av att 
han misstänker att en efterlyst person befinner sig där och i så fall har polisen rätt att gå in 
trots att inte förutsättningarna för husrannsakan föreligger, Westerlund, s. 16, Berggren, 
Munck, s. 131. Befogenheten för polisen att företa husrannsakan i sin brottsspanande och 
brottsutredande verksamhet regleras i övrigt i 28 kap. RB. 
70 Westerlund, s. 15. 
71 Ekelöf m.fl., s. 81. Vidare om kroppsvisitation se Polislagen bl.a. 10, 19, 22, 23 §§.  
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av det aktuella slaget får således inte användas utan stöd i lag oavsett om 
den utsatte har gett sitt samtycke eller inte.72

 
Som exempel på detta kan nämnas att polis eller ordningsvakt inte har rätt 
att kroppsvisitera folk vid en fotbollsmatch och som grund åberopa ett avtal 
mellan arrangören och åskådaren, där åskådaren skulle ha samtyckt till en 
kroppsvisitation för att få komma in. Det är viktigt att komma ihåg att 
skyddet gäller bara mellan den enskilde och det allmänna och alltså inte 
mellan två enskilda parter. Därför gäller skyddet inte mellan å ena sidan 
väktare, match- och krogvärdar och å andra sidan besökande till ett 
evenemang. Grundlagen överträds inte om matchvärdar –utan misstanke om 
brott -kräver med stöd av avtalslagen att få visitera åskådare för att dessa 
skall få tillträde till en arena. Om någon inte vill låta sig visiteras kan han 
inte tvingas till det men får då inte heller lov att komma in.73

 
I praktiken blir konsekvensen av att det på vissa krogar i entréerna endast 
finns ordningsvakter att det inte är möjligt att visitera dem som vill komma 
in med avtalslagen som grund.74 En lösning på denna situation är att 
ordningsvakter ansvarar för ordningen och insläppen utanför entréerna, för 
att sedan låta klubbvärdar sköta den så att säga avtalsmässiga visitationen 
innanför insläppen. Den senare måste dock ske innan gästerna betalat 
entrébiljetten och klubbvärdarna får inte arbeta ihop med ordningsvakterna 
så att visitationen äger rum i direkt närhet till dessa. Anledningen är att 
gästerna i sådana fall kan få intrycket att ordningsvakterna är delaktiga i 
visiteringen, något som skulle kunna ge upphov till en känsla av tvång.75

 
Ytterligare en intressant fråga är huruvida polisen skall ha rätt att kopiera en 
handling som är frivilligt överlämnad, utan att själva originalhandlingen 
beslagtas. Gösta Westerlund menar att så bör vara fallet och tar upp följande 
exempel. En fotbollsmatch videofilmas av en privatperson och strax intill 
honom begås ett allvarligt brott. Polisen som misstänker att brottet finns 
med på videofilmen vill därför ta denna i beslag. Helt ärligt uppger mannen 
att han inte sett brottet och vill inte frivilligt lämna över filmen. 
Anledningen är att det på samma film finns ett avsnitt från hans barnbarns 
dop att det detta skall visas för släkt och vänner just ikväll. Mannen menar 

                                                 
72 Westerlund, s. 15. Ordet kroppsvisitation är egentligen missvisande eftersom visitationen 
enligt lagens förarbeten inte får avse själva kroppen, utan bara någons kläder eller annat 
som personen bär på sig. Undersökning av någons kropp får i stället göras enligt 
bestämmelserna om kroppsbesiktning som finns i 28 kap. 12, 13 §§ RB, Åman, s. 18. 
73 Avtalet som stödjer visitationen brukar finnas på baksidan av entrébiljetten, men även ett 
muntligt avtal är gällande, Westerlund, s. 15. 
74 Westerlund, s. 15. 
75 Westerlund, s. 16. Genom lagstiftning 1993 har det i 28 kap 11 § tredje stycket RB 
införts en legaldefinition på kroppsvisitation. Med kroppsvisitation menas en undersökning 
av kläder och annat som någon bär på sig samt av väskor och andra föremål som någon har 
med sig. Det saknar, enligt lagmotiven, betydelse om en väska är tillstängd eller ett paket 
förseglat, undersökningen faller ändå in under kroppsvisitation. Denna ändring har stor 
praktisk betydelse eftersom undersökning av en tillstängd väska tidigare var att anses som 
husrannsakan. Det skall nu vara lättare att tolka och tillämpa begreppet kroppsvisitation 
både inom RB och PL, Berggren, Munck, s. 120. 
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vidare att det är så viktigt för honom att behålla filmen att han är beredd att 
med våld hindra polisen från att ta den. Däremot kan han gå med på att 
frivilligt följa med till polisstationen för att polisen skall kunna göra en 
kopia.76

 
Att i ovan nämnda situation bruka våld mot videofilmaren och därmed 
riskera att han gör sig skyldig till våld mot tjänsteman för att kunna ta 
filmen i beslag, skulle uppenbart strida mot proportionalitetsprincipen så 
som den finns uttryckt i 27:1 st 3 RB. Polisen bör här ha rätt att kopiera det 
aktuella avsnittet utan att ta originalet i beslag. Polisen skall dock alltid 
dokumentera hur man fått tillgång till föremålet, oavsett om beslagsreglerna 
tillämpas eller inte.77

 
Ovanstående resonemang om hur polisen skall ha rätt att kopiera en 
handling utan att beslagta den är bara aktuellt vid bevis- och 
informationsbeslag. Rör det sig om återställande- eller förverkandebeslag 
skall däremot som huvudregel reglerna för beslag tillämpas. Reglerna om 
beslag bör användas även om någon frivilligt överlämnar ett föremål, om 
föremålet som sådant behövs tas om hand under brottsutredningen.78

 

4.3 Fara i dröjsmål 

Begreppet fara i dröjsmål har stor betydelse i samband med tvångsmedel, 
till exempel kan en polisman på egen hand ta beslut om husrannsakan, 
kroppsvisitation och kroppsbesiktning enligt 28:13 st 1 RB om sådan fara 
finns. Vidare kan en polis ta föremål i beslag och ta lös egendom i förvar. 
Begreppet i fråga finns i flera lagrum men trots det finns inte någon legal 
definition av vad som avses med sådan fara, inte ens i förarbetena. Rent 
allmänt kan man dock uttrycka att sådan fara föreligger först då det är så 
pass bråttom att ändamålet som finns bakom åtgärden går om intet i fall man 
väntar med att företa åtgärden.79

 
Viktigt att veta är att det är omständigheterna i det enskilda fallet som skall 
utgöra grunden för bedömningen, till exempel skall hänsyn tas till polisens 
tekniska möjligheter att få kontakt med en behörig person som kan fatta 
beslut. Tekniska möjligheter utesluter dock inte att det faktiskt kan vara 
fråga om fara i dröjsmål i det enskilda fallet. Det kan exempelvis vara så att 
det inte finns tid för polismannen att ge en utförlig redogörelse av ärendet så 
att åklagare eller förundersökningsledare, fortsättningsvis fu-ledare, kan 
sätta sig in det.80

                                                 
76 Westerlund, s. 16. 
77 Westerlund, s. 16-17. Även Polisrättsutredningen (PRU) är av samma åsikt i 
SOU 1995:47, s. 198-199, 356. 
78 Westerlund, s. 16-17. 
79 Åman, s. 19, Westerlund, s. 17. En polisman kan som sagt fatta beslut om husrannsakan 
vid fara i dröjsmål, dock inte vid eftersökande som syftar till delgivning av stämning i 
brottmål, Ekelöf m.fl., s. 76. 
80 Westerlund, s. 17. 
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Frågan om vad som avses med fara i dröjsmål har behandlats i bland annat 
ett JO fall från 1993/94. Det gällde kroppsvisitation av en misstänkt 
narkotikabrottsling och bakgrunden var följande; två polismän hade sett hur 
A träffat B på gatan och överlämnat något till B. De båda personerna var 
sedan tidigare kända för att ha sysslat med försäljning av narkotika. När 
polismännen fick kontakt med A, förnekade denne att han träffat någon och 
han lämnade även i övrigt oriktiga uppgifter om vad han gjort. Polismännen 
misstänkte att mannen gjort sig skyldig till narkotikabrott och de menade att 
det förelåg fara i dröjsmål. Därför beslöt en av polismännen att kontrollera 
A och de tog med denne in i en port där de utförde en ytlig 
kroppsvisitation.81

 
Trots att polisen inte fann någon narkotika ansåg de att det fanns skäl för en 
grundligare visitation. Denna typ av visitation skall genomföras inomhus 
och i ett avskilt rum, enligt 28 kap. 13 § andra st RB, och A fördes därför till 
polisstationen där han kroppsvisiterades. JO godkände polismännens 
handlande trots att beslut av fu-ledare saknades. Således godtog JO deras 
bedömning om att det redan från början förelåg fara i dröjsmål. JO påpekade 
dock att från det man kommit till polisstationen fanns det uppenbarligen 
inte längre något hinder mot att frågan om kroppsvisitation överlämnades 
till behörig fu-ledare.82

 
Polisrättsutredningen är av en annan uppfattning. Då åtgärden att ta med A 
till polisstationen bara var en del av genomförandet av det beslut som 
polismannen redan tagit om kroppsvisitation, borde polismännen kunnat 
slutföra detta ingripande på polisstationen, utan att få beslutet omprövat av 
fu-ledare. Det bör påpekas att polisen inte hade haft befogenhet att, i väntan 
på åklagarens beslut om kroppsvisitation, hålla kvar A eftersom han inte var 
gripen.83

 
I ett annat fall från 1998 var inte JO lika bestämd huruvida det förelåg fara i 
dröjsmål eller inte sedan en person förts till en polisstation. JO menar här att 
det kan ifrågasättas om så var fallet. Vidare menade JO att man inte kunde 
kritisera polismännens agerande vad gällde kroppsvisitation eftersom 
rättsläget måste anses oklart.84

 
Gösta Westerlund är av den uppfattningen att det bara i undantagsfall skall 
ses som fara i dröjsmål efter det att någon förts in på en polisstation och att 
det bara de gånger då det är omöjligt att komma i kontakt med åklagare eller 
fu-ledare kan bli tal om denna typ av fara.85

                                                 
81 En s.k. skyddsvisitation, Westerlund, s. 18, JO 1993/94 s. 101. 
82 Åman, s. 19, Westerlund, s. 18. 
83 Westerlund, s. 18, SOU 1995:47 s. 175-176. 
84 Westerlund, s. 18. 
85 Westerlund, s. 19. 
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5 Förutsättningar för 
användandet 

5.1 Inledning 

För att ett straffprocessuellt tvångsmedel skall få användas mot någon krävs 
att det finns dels misstanke om ett konkret brott och dels, vanligen, 
misstanke mot viss person. Det är graden av misstanke som avgör. Ju högre 
misstankegraden är, desto allvarligare tvångsmedel får användas. De olika 
graderna av misstanke skall i korthet beskrivas i detta kapitel, först vad 
gäller misstanke om brott och sedan misstanke mot person.86

 

5.2 Misstanke om brott 

 Enligt 23:1 RB skall förundersökning inledas så snart det på grund av 
angivelse eller av annat skäl finns anledning att anta att ett brott som 
hör under allmänt åtal har förövats. Det skall således röra sig om 
misstanke om ett konkret brott och en sådan kan finnas trots att det är en 
okänd gärningsman. Det räcker alltså inte med att det finns misstankar 
om att någon sysslar med brottslig verksamhet, i fall man inte känner till 
något konkret fall. Anledning att anta att brott förövats är en svag grad 
av misstanke.87 

 
 I 28:1 RB finns uttrycket förekommer anledning att brott förövats. 

Ordvalet till trots innebär detta ingen förändring i kravet på bevisstyrka 
jämfört med ovan i 23:1. Det är samma sak som uttrycks och en 
husrannsakan får inte ske om inte också förutsättningarna för en 
förundersökning enligt 23:1 RB är för handen.88 

 
 Skäligen kan antas äga betydelse för utredning om brott. Detta uttrycks i 

27:1 och tyngdpunkten ligger här på ordet skäligen. Graden av 
misstanke kan jämföras med kravet beträffande den som är skäligen 
misstänkt för ett brott. Därför måste det också i detta fall ha tillkommit 
en omständighet som mer eller mindre direkt pekar på att det aktuella 
föremålet har betydelse för brottsutredningen, för att det skall bli fråga 
om skälig misstanke. Det skall finnas relativt starka, konkreta och 
objektivt grundade omständigheter som visar på att föremålet är av 
denna betydelse.89 

 

                                                 
86 Westerlund, s. 21. 
87 Westerlund, s. 21. 
88 Westerlund, s. 21. 
89 Westerlund, s. 21-22. 
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5.3 Misstanke mot person 

 Den lägsta graden av misstanke, kan misstänkas för brott, behandlas i 
23:9 RB och det kan vara tillräckligt med mycket svag bevisning. Dock 
skall det finnas en konkret omständighet som tyder på att det är 
personen i fråga som kan ha förövat brottet. Westerlund tar upp följande 
exempel. Någon eller några personer har utfört en kassaskåpssprängning 
i en kommun. Det finns fem stycken möjliga gärningsmän som tidigare 
är kända för denna typ av brott. Inledningsvis kan alla fem misstänkas 
för brottet och polisen kan i denna situation hämta dem till förhör utan 
föregående kallelse. Detta är möjligt eftersom det skäligen kan befaras 
att den/de som begått brottet skulle undanröja bevis eller på något annat 
sätt försvåra utredningen om de blev kallade till förhör.90 

 
 Anledning att anta att den misstänkte avvikit eller på annat sätt håller 

sig undan, 24:17 RB. Vilket beviskrav som finns här är inte klart och 
därför kan man anta att det är detsamma som i 23:1, se ovan 5.2. Det vill 
säga det är endast en misstanke om ett konkret brott och graden av 
misstanke i 24:17 kan därför jämställas med ”kan misstänkas”.91 

 
 Att vara skäligen misstänkt uttrycks på två olika sätt, dels att någon är 

skäligen misstänkt för brott och dels att någon skäligen kan misstänkas 
för brott. Det finns ingen skillnad i kravet på bevisstyrka och JO har 
uttalat att det är olika uttryck för samma sak. Om någon skall ses som 
skäligen misstänkt för brott måste det finnas konkreta omständigheter 
som starkt talar för att personen har förövat gärningen. Graden av 
misstanke är högre då någon är skäligen misstänkt än vid ”kan 
misstänkas”.92 

 
För skälig misstanke krävs en omständighet som på ett mer specifikt sätt 
pekar ut personen i fråga som skyldig till ett visst brott. Det går därför inte 
att grunda ett beslut om kroppsvisitation på bara allmänt vetande om en 
persons sätt att leva eller tidigare brottslighet. Det är inte möjligt att uttala 
några bestämda anvisningar för vad som krävs för att en misstanke skall 
anses som skälig, detta menar JO i ett fall från 1996. Det får istället 
bedömas från fall till fall och det finns således alltid utrymme för olika 
bedömningar.93 Avslutningsvis, det krävs inte att ett brott verkligen har 
begåtts för att någon skall ses som skäligen misstänkt.94

                                                 
90 Westerlund, s. 22. 
91 Westerlund, s. 22. 
92 23:18, 23:2 RB, Westerlund, s. 22-23. 
93 Till exempel kan inte det faktum att en person, som sedan tidigare är känd för 
narkotikabrott, och som befinner sig i anslutning till en bostad eller lokal vilken har 
förekommit i narkotikasammanhang, inte ensamt vara tillräcklig grund för en skälig 
brottsmisstanke. Westerlund, s. 22-23, JO 1990/91 s 62, 1992/93 s 204, 4029-1995. 
94 Westerlund, s. 24. När polis och åklagare har relativt starka skäl att grunda misstanken 
på skall de underrätta den misstänkte om det vid nästa förhör, 23:18 RB. Vidare skall den 
misstänkte upplysas om möjligheten att få en offentlig försvarare utsedd, han skall få 
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 I vissa situationer kan man hämta någon till förhör utan att ha skickat ut 
en kallelse, 23:7. Det kan vara en misstänkt person, men även ett vittne 
eller målsägande som man skäligen befarar inte skulle uppmärksamma 
kallelsen. Viktigt att påpeka är att man är mycket återhållsam med att 
använda denna möjlighet eftersom det kan röra sig om personer som inte 
är misstänkta för något.95 

 
 På sannolika skäl misstänkt för brott. En misstanke av denna grad måste 

vid en objektiv bedömning framstå som befogad. Misstanken, menar 
Ekelöf, skall grundas på den bevisning som finns i det enskilda fallet. 
Den får således inte grundas på subjektiva antaganden eller gissningar 
av olika slag som bygger på vad den misstänkte tidigare gjort sig skyldig 
till. HD menar att en person kan vara på sannolika skäl misstänkt för att 
ha begått ett brott, trots att händelseförloppet inte är helt klart eller 
vilken del personen hade i detta.96 

 

5.4 Utgångspunkter för åtal 

I avsnittet skall kortfattat beskrivas utgångspunkter för åtal och 
åtalsunderlåtelse. En åklagare har inte bara rätt utan också skyldighet att 
åtala en misstänkt person för brott om han har tillräcklig bevisning, 
tillräckliga skäl och om brottet hör under allmänt åtal, något som kallas för 
absolut åtalsplikt. Det finns dock flera undantag från denna plikt och frågan 
om åtal skall väckas beror i hög grad på om åklagaren finner det lämpligt.97

 
För beslut om åtal förutsätts att åklagaren vid en objektiv bedömning kan 
förvänta sig att den misstänkte blir fälld, eller att åklagaren anser att frågan 
är så pass svårbedömd att en domstol skall ta ställning till den.98 För en 
fällande dom krävs att det är ställt utom allt rimligt tvivel att den tilltalade 
är skyldig till vad åklagaren åtalat honom för. Här finns två frågor att ta 
ställning till. Dels, har det begåtts ett brott, dels, vem har i så fall begått 
brottet?99 Åklagaren måste ta hänsyn till att det är han som har bevisbördan, 
det vill säga det ligger på honom att bevisa att den misstänkte är skyldig.100

 
Åklagaren har också rätt att i vissa fall underlåta åtal, s.k. åtalsunderlåtelse. 
Detta är något annat än beslut om nedläggning av förundersökning och det 
måste stå klart att den misstänkte begått brottet. Något väsentligt allmänt 
eller enskilt intresse får inte åsidosättas. Åtalsunderlåtelse kan ske då: 
 det är fråga om vissa bagatellförseelser 

                                                                                                                            
inblick i utredningsmaterialet och fortlöpande bli informerad om utredningen, Wennberg, s. 
80. 
95 Westerlund, s. 25. 
96 Westerlund, s. 25-26, NJA 1995 s. 3. 
97 20:3, 6, 23:2 RB. I och med att det finns flera undantag från denna regel kan man istället 
kalla det för relativ åtalsplikt, Wennberg, s. 15-16, Norée, s. 317. 
98 Norée, s. 318. 
99 Westerlund, 26. 20:6, 23:2 RB. 
100 Wennberg, s. 81. 
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 man kan anta att påföljden för brottet inte skulle bli annat än böter eller 
villkorlig dom 

 det finns särskilda skäl som gör det uppenbart att det inte krävs någon 
påföljd för att avhålla den misstänkte från att fortsätta begå brott 

 vid brott av psykiskt störda personer eller ungdomar under 18 år 
eller 
 när det med hänsyn till omständigheterna i övrigt inte finns några andra 

skäl för att väcka åtal.101 
 
Jag har tidigare nämnt att med tillräckliga skäl för åtal avses då åklagaren på 
objektiva grunder kan se fram emot en fällande dom. Det är dessutom så att 
en åklagare riskerar att göra sig skyldig till tjänstefel om han inte åtalar i 
dessa fall. Å andra sidan kan han dömas för obefogat åtal om det visar sig 
att förutsättningarna för åtal inte förelåg. Eftersom det är svårt att bedöma 
om det finns tillräckliga skäl för åtal eller inte, finns här en bred marginal. 
Det krävs mycket för att ett åtal skall ses som så grundlöst att det anses 
obefogat och därmed straffbart.102 Om det förefaller mer troligt att det inte 
blir en fällande dom så föreligger det inte sannolika skäl för att åtalet skall 
bifallas.103

                                                 
101 20:7 RB. Bergström, Håstad, Lindblom, Rylander, Juridikens termer, Stockholm, 1998, 
s. 190, Rembe, Eklund, Juridiska ord och begrepp, Göteborg, 2001, s. 145. Brottet kan till 
exempel ha varit ovanligt bagatellartat eller begåtts mer av obetänksamhet och tanklöshet. 
Om den misstänkte är under 18 år och vård kommer till stånd utan lagföring kan åklagaren 
underlåta åtal under förutsättning att något väsentligt intresse inte åsidosätts. Om brottet är 
mycket grovt, t.ex. mord, mordbrand, våldtäkt eller rån, skall den misstänkte dock nästan 
alltid åtalas, Wennberg, s. 16, 82. 
102 Westerlund, s. 26. 
103 Westerlund, s. 27. 
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6 Beslag, 27 kap RB 

6.1 Inledning 

Av naturliga skäl avgörs från fall till fall vad som bör tas i beslag. Det finns 
ingen som har intresse av att göra ett beslag som är mer omfattande än vad 
utredningen kräver, inte minst av praktiska skäl. Att göra avgränsningar 
precis i början kan dock vara svårt.104 Reglerna om beslag finns i 27:1-14 
§§. Inledningsvis bör påpekas att lagtexten i 1 § är utformad så att föremål i 
vissa situationer får tas i beslag, det finns således inget krav på att föremål 
skall tas i beslag när förutsättningarna för detta är uppfyllda. Vid beslag tar 
polisen i anslutning till en brottsutredning tillfälligt hand om någon annans 
lösa egendom, inklusive skriftliga handlingar.105 Vad gäller fast egendom 
eller byggnad används 15 §, som jag skall återkomma till. 
 
Under förundersökningen kan domstol ta upp frågan om beslag och en 
framställan till domstol om beslag kan göras av både fu-ledaren och 
åklagaren. Själva beslutet kan fattas av rätten eller åklagaren. Före det att 
åtal väckts får rätten besluta om beslag bara på yrkande av åklagare och 
efter åtal är väckt får frågan tas upp också på yrkande av målsäganden eller 
på rättens eget initiativ. Om fara är i dröjsmål, se avsnitt 4.3., kan rätten 
interimistiskt besluta om beslag. Då rätten beslutat om beslag går det i 
omedelbar verkställighet. Själva verkställigheten av beslutet ankommer på 
polisen.106

 
För det praktiska utredningsarbetet är beslag ett mycket väsentligt 
tvångsmedel. Det fordras inte att en viss person redan är misstänkt för 
brottet och beslagsrätten omfattar alla brott oavsett svårighetsgrad. Beslag 
skall riktas mot ett bestämt och redan tillgängligt föremål och får inte 
användas för att leta efter föremål. För att beslaget skall leda till avsett 
resultat bör det äga rum i ett tidigt skede av utbildningen.107 I situationer 
som kräver husrannsakan, kroppsvisitation eller kroppsbesiktning för att 
hitta ett föremål, skall det förordnas om denna typ av åtgärd och inte om 
beslag. Det är först när man funnit föremålet i fråga som ett beslut om 
beslag får tas.108 Över beslaget skall föras protokoll där både ändamålet med 
beslaget och en beskrivning av föremålen finns med (27:11, 13 § § RB). 
 
Våld får användas enligt 10 § 4 p PL vid beslag eller annat 
omhändertagande av egendom.109 Fjärde punkten är enligt andra stycket 

                                                 
104 Kronqvist, Stefan, Brott och digitala bevis –en handledning, Stockholm, 2003, s.80. 
105 Westerlund, s. 77. 
106 Westerlund, s. 86, 27:4, 27:5 st. 2, 30:12 RB. 
107 Sjöholm, s. 154, Ekelöf m.fl., s. 59. 
108 Westerlund, s. 77-78, 27:5:1 RB. 
109 Norée, s. 153. 
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tillämplig bara när polisen möts av motstånd.110 Hur mycket våld en polis 
får använda får bedömas utifrån hänsyn till behovs- och 
proportionalitetsprinciperna och från fall till fall.111 För att kunna åberopa 
laga befogenhet vid försvarlighetsbedömningen krävs att andra medel än de 
som användes var otillräckliga för att kunna genomföra tjänsteåtgärden och 
att det med hänsyn till omständigheterna var försvarligt att använda våld. 
Förutsättningarna är enligt 10 § följande: 
 
1) användandet av våld skall syfta till att genomföra en tjänsteåtgärd, 2) 
våldsanvändningen är tidsbegränsad till vad som verkligen är nödvändigt 
och 3) våldet skall vara försvarligt med hänsyn till omständigheterna i varje 
enskilt fall.112

 
Det saknar alltså betydelse om föremålet i fråga finns hos en misstänkt 
person eller någon annan, till exempel målsägande eller vittne, det kan ändå 
vara möjligt att ta föremålet i beslag. Det som avgör är om föremålet kan 
vara intressant för polisen till exempel i brottsutredningen. Generellt sett 
görs det inte heller någon skillnad mellan situationer där föremålet har 
överlämnats frivilligt av innehavaren och när så inte är fallet. Om något har 
tagits om hand för ett givet ändamål inom reglerna för beslag skall det 
betecknas som ett beslag även om den misstänkte av fri vilja överlämnat 
saken.113

 
Polisen har inte automatiskt rätt att undersöka ett föremål endast på grund 
av att det finns ett beslut om beslag. Polisrättsutredningen, menar dock att 
det ligger i sakens natur att polisen har rätt att undersöka ett föremål som är 
beslagtaget. Men detta gäller inte om reglerna i 28 kap RB kan tillämpas, 
det vill säga om det som tagits i beslag är att anse som ett ”slutet 
förvaringsställe”. Ett exempel på nyss nämnda situation är då en bil har 
tagits i beslag, det krävs då beslut om husrannsakan för att kunna undersöka 
den. Kraven för att få göra en husrannsakan är nämligen högre än de för att 
få ta något i beslag. Därför kan man befara att reglerna om husrannsakan 
skulle sättas ur spel om ett beslut om beslag automatiskt skulle medföra rätt 
att undersöka föremål.114

 
När en polisman griper eller anhåller en misstänkt får han lov att ta föremål 
och skriftliga handlingar i beslag. Detta gäller även när han verkställer 
beslut om häktning, och husrannsakan eller utför en kroppsvisitation och i 
fall då fara är i dröjsmål. En polisman får dock inte ta försändelser som är 
under befordran i beslag. I övriga fall tas beslut om beslag, som angivits 
ovan, av åklagaren eller rätten. Verkställs beslaget av någon annan, t.ex. en 
polisman, och det inte finns ett beslut om beslag så skall polismannen 

                                                 
110 Berggren, Munck, s. 77. 
111 Norée, s. 156. 
112 Norée, s. 199. 
113 Westerlund, s. 78. 
114 Westerlund, s. 78. 
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anmäla detta till fu-ledaren eller åklagaren som i sin tur prövar om beslutet 
skall stå fast.115

 

6.2 Olika typer av beslag 

Jag har tidigare nämnt att det inte bara är hos en för brott misstänkt person 
som föremål kan beslagtas, utan hos vem som helst och oavsett hur grovt 
brottet är. Det behöver inte heller finnas någon risk för sabotage.116 Det 
krävs dock att ett löst föremål eller skriftlig handling skäligen kan antagas: 
 
1. ha betydelse för utredning om brott 
2. ha berövats någon genom brott eller 
3. kunna förverkas på grund av brott.117 
 
Beslag delas därför in i olika grupper, utifrån vilket syfte det har: 
 
1. bevis – och informationsbeslag 
2. återställandebeslag 
3. förverkandebeslag.118 
 
I 36 kap. BrB och i flera specialstraffrättsliga författningar finns 
bestämmelser om förverkande av brottsverktyg och utbyte av brott m.m.119

 
Avslutningsvis skall sägas att beslag enligt 27:1 RB förutsätter att man kan 
anta att ett brott har begåtts, medan det enligt 27:14 a RB finns en möjlighet 
att – utan misstanke om brott – i brottsförebyggande syfte ta den typen av 
föremål i beslag som ryms inom förverkanderegeln i 36:3 BrB. För polisen 
innebär detta att i en situation där man till exempel är rädd för en 
konfrontation mellan ungdomsgäng, i vilken vissa föremål kan komma att 
användas som vapen vid brott mot liv eller hälsa, finns möjlighet att 
beslagta dessa för att avvärja brott.120

 
6.2.1 Bevis- och informationsbeslag 

Denna typ av beslag görs i syfte att få fram bevis eller annan information 
om ett visst specifikt brott. Föremålet i fråga skall skäligen kunna antas ha 
betydelse som utgångspunkt för förundersökningen eller vara till hjälp för 
att spana efter gärningsmannen Det krävs således inte att föremålet skäligen 
kommer att åberopas som bevis i rättegång. Dessa beslag kan göras av 

                                                 
115 27:4 RB, Sjöholm, s. 154. 
116 Ds Ju 1987:12, Beslag, kvarstad och vittnesförhör i internationella förhållanden, s. 27. 
117 27:1 RB. 
118 Westerlund, s. 78. 
119 Regler om förverkande och beslag finns bl.a. i lagstiftning om varusmuggling, sprit, 
fiskeri, jakt, vapen och narkotika. Ekelöf m.fl., s. 60. 
120 Sådana beslag förutsätter dock i allmänhet att polisen kan göra kroppsvisitation för att 
leta efter de farliga föremålen, Ekelöf m.fl., s. 60. 
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diverse tillhyggen eller vapen med fingeravtryck på, blodiga kläder, 
stöldgods eller narkotika. Beslag kan även göras av kontanter i syfte att leta 
efter fingeravtryck.121

 
Beträffande fast egendom, fasta föremål eller föremål som av utredningsskäl 
inte bör flyttas finns det möjlighet att utnyttja avstängning eller förbud mot 
flyttning.122

 
Det kan vara svårt att vid en husrannsakan avgöra vad som kan vara av 
intresse för utredningen. Exempelvis vid misstanke om ekonomisk 
brottslighet kanske alla handlingar som hittas i inledningsskedet är aktuella 
för beslag. Det finns i detta läge möjlighet att antingen fortsätta 
husrannsakan i lokalerna där föremålen hittats, eller så kan den som 
genomför undersökningen, utan beslut om beslag, ta med sig föremålen till 
polisstationen för att där fortsätta sin husrannsakan. Utsorteringen av de 
handlingar som beslagtagits skall ske noggrant, omedelbart och i ett 
sammanhang. Vidare skall det som inte tas i beslag omedelbart lämnas 
tillbaka.123

 

6.2.2 Återställandebeslag 

Beslaget syftar till att återställa viss specifik egendom, som någon kommit 
över genom brott, till ägaren eller annan som har rätt till den, exempelvis en 
panthavare.124 Skulle det vara så att stöldgodset redan sålts är det inte 
möjligt att istället beslagta de pengar som den misstänkte nu innehar.125

 
Återställandebeslag innebär att man i praktiken lämnar tillbaka t.ex. 
stöldgods till målsäganden utan ”riktigt” beslut om beslag. Det skall vara 
uppenbart att egendomen tillhör målsäganden.126

 
Sedlar och dylikt som stulits är möjliga att beslagta om de med hjälp av 
märkning eller på annat sätt kan identifieras som det aktuella 
stöldobjektet.127 Vad gäller förmögenhetsbrott kan man därför säga att när 
pengar hittas hos den som grips eller anhålls misstänkt för 
förmögenhetsbrott, är det endast undantagsvis möjligt att skäligen anta att 
det är just dessa pengar som är de stulna. Därför kan inte fu-ledaren eller 
åklagaren ta just dessa pengar i beslag. Således kan endast kvarstad bli 
aktuellt för att säkerställa målsägandens rätt.128 Det är bara rätten som kan 
                                                 
121 Westerlund, s. 78. 
122 Ekelöf m.fl., s. 59, 27:15 RB, se även 17:13 BrB enligt vilken man kan dömas för 
överträdelse av myndighets bud, om man olovligen rubbar, skadar eller annars förfogar 
över egendom som är föremål för beslag. 
123 Westerlund, s. 79. 
124 Westerlund, s. 93. 
125 Ekelöf m.fl., s. 59. 
126 Ekelöf m.fl., s. 59-60. 
127 Ekelöf m.fl., s. 59-60. 
128 Kvarstad är en civil- eller straffprocessuell säkerhetsåtgärd enligt vilken en gäldenär 
eller misstänkt person provisoriskt tas ifrån besittningen till –eller förbjuds att förfoga över 
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förordna om kvarstad, men i väntan på det beslutet kan både åklagaren eller 
fu-ledaren ta pengarna i förvar, något även en polisman kan göra vid fara i 
dröjsmål. Ett exempel på nämnda situation är ett fall där JO godtog att 
pengar togs i beslag i ett tidigt stadium av förundersökningen. Senare under 
denna uppstod dock tvivel huruvida det var just de beslagtagna pengarna 
som åtkommits genom brott. Därför menade JO att åklagaren skulle ha hävt 
beslaget, ansökt om kvarstad och tagit pengarna i förvar i väntan på ett 
beslut från rätten.129

 
6.2.3 Informell besittningsrestitution 

Detta kan ibland ersätta ett återställandebeslag. Polisen kan nämligen i 
praktiken lämna tillbaka ett stulet föremål till målsäganden utan att ta det i 
beslag först. Detta handlande är tillåtet om den misstänkte avslöjas på bar 
gärning eller på flyende fot men förfarandet får absolut inte användas i 
situationer där den misstänkte säger att han har rätt till egendomen på något 
sätt. Westerlund menar att informell besittningsrestitution får ske i följande 
situationer: 
1. föremålet innehas av den misstänkte 
2. denne ertappas på bar gärning eller flyende fot 
3. det är uppenbart vem som har rätt till föremålet 
4. den misstänkte samtycker till att föremålet överlämnas 
5. det är möjligt att omedelbart återställa föremålet till den berättigade, 

eller någon som företräder denne. 
Det är mycket viktigt att ingripandet dokumenteras så att det är möjligt att i 
efterhand kontrollera att förutsättningarna för detta var uppfyllda.130

 

6.2.4 Förverkandebeslag 

Beslaget görs för att säkerställa ett framtida förverkande av föremål på 
grund av brott. Man skiljer mellan sak- och värdeförverkande. Bara 
sakförverkande kan säkerställas genom beslag, medan värdeförverkande 
säkerställs enligt 26 kap RB, det vill säga enligt reglerna om kvarstad. 
Därför gäller att när en polis tar hand om viss egendom för att säkerställa ett 
förverkande måste han bestämma sig för om det är just den aktuella 
egendomen som skall förverkas, eller om det endast är värdet av denna 
egendom.131

 
I de fall då det rör sig om pengar kan problem uppkomma. 
Förverkandebeslag kan bara göras om pengarna är det ursprungliga bytet 
som åtkommits genom brottet. Är det istället så att pengarna trätt istället för 

                                                                                                                            
egendom som tillhör honom, det vill säga; egendomen beläggs med kvarstad, Bergström 
m.fl., s. 97. 
129 Westerlund, s. 79, JO 1977/78 s. 90. 
130 Westerlund, s. 80. 
131 Westerlund, s. 80-81. 
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det ursprungliga bytet säkras förverkandet genom att pengarna tas i 
förvar.132

 

6.3 Färsk gärning 

Färsk gärning föreligger inom en tidsperiod av 24 timmar från det att 
besittningsrubbningen tidigast kan ha skett. Det är alltså inte från det att 
ägaren upptäcker att något saknas, enligt Westerlund. Det är dock ingen 
definitiv tidsgräns, rätten att ta tillbaka egendom kan i vissa situationer 
upphöra tidigare. Man kan uttrycka det så att fristen på 24 timmar bara 
medför en presumtion att det under denna tid oftast inte hinner inträda något 
lagligt fång som avslutar äganderätten för den tidigare besittaren. Således 
föreligger det inte någon färsk gärning, objektivt sätt, om ett sådant fång 
skulle ha ägt rum. Låt säga att en person kommer tillbaka till sin bostad 
efter att ha varit bortrest i två dygn och upptäcker att hans cykel är borta. 
Knappt en timma senare får han syn på en person som cyklar på hans cykel. 
Då cykeln kan ha stulits redan två dygn tidigare kan det inte bli fråga om 
färsk gärning i detta fall.133

 

6.4 Skriftliga handlingar 

Skriftliga handlingar kan tas i beslag, men det finns vissa inskränkningar.134 
Enligt 27:2 1 st. RB får en skriftlig handling inte tas i beslag om man kan 
anta att innehållet är sådant att ett vittne med stöd av 36:5 RB (se vidare 
nedan) kan vägra uttala sig och om handlingen innehas av vittnet eller av 
den som tystnadsplikten gäller. Det är däremot möjligt att beslagta 
handlingen om den finns hos tredje man.135

 
Ett skriftligt meddelande, se 27:2 2 st., mellan den misstänkte och en till 
honom närstående får inte tas i beslag annat än undantagsvis och förbudet 
omfattar också skriftligt meddelande mellan närstående till en misstänkt. 
Även om både avsändare och mottagare är misstänkta för brott får beslag 
inte ske. Är det däremot tredje man som innehar meddelandet finns inget 
sådant förbud.136

 
Från denna regel finns undantag, regeln gäller inte om misstanken avser: 

1.  brott där minimistraffet är två års fängelse 
2. brott som avses i lagen (1952:98) med särskilda bestämmelser om 

tvångsvård i vissa brottmål. Lagen stadgar att beslag får ske även då 

                                                 
132 Westerlund, s. 81. 
133 Westerlund, s. 81-82. 
134 Ekelöf m.fl., s. 60. 
135 Det är inte bara skriftliga meddelanden som inte får tas i beslag, utan även andra 
handlingar som till exempel läkarjournaler, Westerlund, s. 83. 
136 Begreppet närstående behandlas i 36:3 RB, Westerlund, s. 84. 
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minimistraffet är under två år, exempelvis vid sabotagebrott och 
brott mot 18 och 19 kap BrB.137 

 
Förbudet mot beslag av skriftliga meddelanden mellan närstående i 27:2 RB 
innebär att inte heller husrannsakan eller kroppsvisitation får företas med 
detta syfte. Vår anonymitet tryggas också i viss utsträckning genom 3:3 
TF.138

 
När det gäller brevkontroll av försändelser under befordran finns det regler 
om beslag och kvarhållande för beslag. En polisman kan inte fatta beslut 
angående försändelser under befordran, även om det skulle föreligga fara i 
dröjsmål. Beslag kan bara ske om fängelse i ett år eller mer är föreskrivet 
för brottet. Dessutom skall försändelsen kunna beslagtas hos mottagaren. 
Det krävs ett beslut av rätten för att möjliggöra ett kvarhållande av en 
försändelse som är under befordran. Avsändaren och mottagaren skall 
meddelas om beslaget först då det inte är till nackdel för utredningen på 
något sätt.139

 
Det är inte bara försändelser till eller från den misstänkte som kan beslagtas. 
Varje försändelse som skäligen kan antas ha betydelse för utredningen kan 
tas i beslag, oavsett vem som är avsändare eller mottagare.140

 
Jag skall nu återkomma till 36:5 RB där första stycket hänvisar till 
sekretesslagens bestämmelser om skydd för bland annat rikets säkerhet. En 
person bunden av denna tystnadsplikt måste ha tillstånd från den aktuella 
myndighet varifrån uppgiften hämtats för att kunna vittna.141

 
I bestämmelsens andra stycke behandlas personer ur vissa yrkesgrupper; 
advokater, läkare, psykologer, psykoterapeuter och familjerådgivare enligt 
socialtjänstlagen m.fl. Dessa personer får inte höras som vittnen i fråga om 
något som de blivit anförtrodda i sin yrkesutövning eller om något som de 
fått vetskap om i samband med denna. Detta gäller dock inte om det är 
tillåtet enligt lag eller om personen, till vars förmån tystnadsplikten gäller, 
ger sitt samtycke.142 Har en klient lämnat en handling till sin advokat och 
frågeförbud enligt 36:5 RB gäller, får handlingen i fråga inte beslagtas hos 
någon av dem.143

 
Vidare framgår i tredje stycket att rättegångsombud, biträden och försvarare 
inte skall vittna om något de delgetts, om inte parten tillåter det. Dock 
gäller, oavsett vad som står i andra och tredje styckena, att andra än 

                                                 
137 Westerlund, s. 84. 
138 Det finns dock inga lagenliga garantier för att denna typ av information inte kommer att 
avslöjas som en effekt av en fullt legal husrannsakan på ett företag eller en advokatbyrå, 
Ekelöf m.fl., s. 62. 
139 27:3, 9, 11 § § RB, Westerlund, s. 85. 
140 Westerlund, s. 85. 
141 Westerlund, s. 83. 
142 Westerlund, s. 83. 
143 27:2, 36:3, 5 §§ RB, Ekelöf m.fl., s. 60. 
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försvarare är skyldiga att vittna i mål där brottet har ett minimistraff på 
fängelse i två år, se fjärde stycket. För en präst inom ett trossamfund gäller 
ett absolut vittnesförbud för sådant han har fått veta under bikt eller enskild 
själavård.144

 
Slutligen, den som utsatts för beslag vid t.ex. en husrannsakan och beslaget 
inte var förordnat av rätten, kan begära att rätten överprövar beslutet, något 
som i så fall sker efter en förhandling. Förhandlingen skall ske så snart som 
möjligt efter det att begäran gjorts.145 Har åklagaren hävt beslaget får i 
princip inte denna typ av prövning ske. För att kunna klaga måste den 
utsatte ha varit närvarande vid beslaget eller blivit upplyst om det efteråt. 
Han har rätt att utan dröjsmål få veta vad som hänt med det som beslagtagits 
och även vilket brott som misstanken grundar sig på.146

 
Frister för när åtal skall väckas finns även vad gäller beslag.147 När rätten 
beslutar om beslag eller fastställer ett verkställt beslag, skall man även 
bestämma inom vilken tid åtal skall väckas. Denna tid får inte vara längre än 
vad som är nödvändigt och normalt skall åtal väckas inom en månad från 
det att beslaget verkställts.148

 
Beslaget skall omedelbart hävas om inte åtal väckts inom den föreskrivna 
tiden.149 När målet avgörs skall rätten pröva huruvida beslaget skall bestå. 
Det bör också hävas om åtalet ogillas eller om yrkandet om förverkande 
ogillas. Tingsrättens beslut om beslag kan överklagas genom besvär till 
hovrätten.150

 

6.5 Hävning av beslag 

Beslag kan hävas under följande förutsättningar, om 
 inte åtal väcks under föreskriven tid, eller om ingen begärt förlängning 

av den tiden 
 åtalet ogillas 
 yrkandet om förverkande ogillas 
 förundersökningen läggs ned  eller 
 skäl för beslag inte längre föreligger.151 

I 27 kap 8 § 2 st RB uttrycks att en underrättelse skall skickas ut till den 
som drabbats av beslaget innan det får hävas. För att så skall ske är det 
tillräckligt att någon gjort anspråk på det beslagtagna föremålet. Vanligtvis 
är det målsäganden eller dennes försäkringsbolag som framställer detta 

                                                 
144 Detta gäller också för någon som har motsvarande ställning, Westerlund, s. 84, 36:5 5 
st. RB. 
145 27:6 RB. 
146 27:11, 13 §§ RB. 
147 Ekelöf m.fl., s. 61. 
148 Ds Ju 1987:12, s. 27, 27:7, 8 §§ RB. 
149 Ds Ju 1987:12, s. 27, 27:7, 8 §§ RB. 
150 Ekelöf m.fl., s. 61, 49:5 mom 6 RB. 
151 27:7, 8 §§, 49:5 6 st. RB, Westerlund, s. 87. 
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anspråk.152 Huvudregeln är att den som är ansvarig för att beslaget skall 
hävas, normalt sett åklagaren eller fu-ledaren, är den som skickar ut 
underrättelsen.153

 
För att ytterligare förstärka sökandens möjligheter att vidta åtgärder för att 
säkerställa sin rätt, finns förutom kravet på underrättelse, en tidsfrist innan 
beslaget får hävas. Tidsfristen är tre veckor från det att underrättelsen 
skickats ut. Under denna tid kan det t.ex. vara aktuellt att ansöka om 
kvarstad enligt 15 kap RB och få sin ansökan prövad.154

 
Det är rätten som fattar beslutet om att häva ett beslag, enligt 27:8 3 st RB. 
Om beslaget har beslutats eller fastställts av annan, enligt 5 §, får också fu-
ledaren eller åklagaren häva. Således har inte annan polisman än fu-ledaren 
rätt att häva ett beslag. Detsamma gäller också i de situationer där polisman 
gjort ett felaktigt beslag. En polis skall dock kunna häva om det är 
uppenbart att det inte längre finns skäl för beslaget. Det inte är rimligt att ett 
beslag skall bestå längre än vad som är nödvändigt endast på grund av att 
det krävs administrativa åtgärder för att häva det.155 Å andra sidan är det 
rimligt att de personer som är mest insatta i förundersökningen också är de 
som fattar beslut om huruvida det är uppenbart att beslaget inte skall 
bestå.156

 
Denna huvudregel skulle kunna åsidosättas i exempelvis följande situation. 
Ett beslag görs av en polisman i yttre tjänst. Det kommer sedan fram nya 
omständigheter som pekar på att det är uppenbart att beslaget inte skall 
bestå. Polismannen skall då kunna häva det om han inte kan få kontakt med 
polisstationen. Det måste vara möjligt att häva ett sådant beslag om det 
beslagtagna inte ännu tagits till en polisstation, dvs. fram till dess att 
polismannen avrapporterat sitt beslag. När så har skett går ansvaret över till 
fu-ledaren eller åklagaren. Kravet på att det skall vara uppenbart innebär 
också att en polis vid minsta tveksamhet skall lämna ifrån sig ansvaret.157

                                                 
152 Ordalydelsen i andra stycket tyder på att det troligen rört sig om ett återställande beslag. 
153 Westerlund, s. 88. 
154 Westerlund, s. 88. 
155 Uttalanden från Polisrättsutredningen i SOU 1995:47 s. 445, Westerlund, s. 89. 
156 Westerlund, s. 89. 
157 Westerlund, s. 89. 
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7 Ändrade regler i lagen om 
godtrosförvärv av lösöre 
En särskild utredare tillsattes av regeringen 1993. Uppgiften var att se över 
lagen (1986:796) om godtrosförvärv av lösöre. Lagen hade blivit kritiserad 
bland annat för att den gav allmänheten uppfattningen att den underlättade 
handeln med stöldgods. Huvuduppgiften var att granska hur lagen 
tillämpades vad gäller godtrosförvärv av stöldgods och utreda om reglerna 
borde ändras i syfte att motarbeta handeln med stöldgods. Lagen byggde på 
exstinktionsprincipen. Den innebär att en förvärvare blir ägare till egendom 
trots att den förvärvats från en person som inte har rätt att överlåta den, men 
förvärvaren måste vara i god tro. Den ursprunglige ägaren skulle betala 
lösen för att få tillbaka egendomen. Nackdelar och fördelar med en 
lagändring till vindikationsprincipen när det gäller stöldgods övervägdes 
också i utredningen. Denna princip innebär att den ursprunglige ägarens rätt 
består och att denne har rätt att återfå egendomen från en godtroende 
förvärvare utan att betala lösen för den. Målsägande skulle enklare och 
snabbare få sin egendom tillbaka och alltså med största sannolikhet inte 
behöva invänta domstolens avgörande i brottmålet. Utredningen resulterade 
i betänkandet Godtrosförvärv av stöldgods?, SOU 1995:52.158

 
Ytterligare en utredning inleddes 1998 med uppdrag att lämna förslag på 
hur reglerna för godtrosförvärv skulle vara utformade i fortsättningen. Det 
vill säga huruvida en lagreglering, när det gäller stöldgods, skulle baseras på 
vindikationsprincipen istället för på exstinktionsprincipen. I juni 2000 kom 
betänkandet Vindikation av stöldgods, SOU 2000:56.159

 
Genom ändrade bestämmelser i lagen om godtrosförvärv av lösöre är det 
inte längre möjligt att göra godtrosförvärv av stöldgods och annan tillgripen 
egendom. Den bestulne skall ha rätt att återfå egendomen utan att betala 
lösen, oavsett om den som har förvärvat egendomen är i god tro eller inte.160

 
Ändringarna trädde i kraft 1 juli 2003. Ändringar har även gjorts i 27 kap. 
RB vad gäller beslag. Syftet är att underlätta för en målsägande att enklare 
och snabbare få tillbaka beslagtagen egendom.161 De nya bestämmelserna 
kan bara tillämpas på de förvärv som skett efter ikraftträdandet. För förvärv 
som gjorts före ikraftträdandet skall alltså de äldre bestämmelserna gälla.162 

                                                 
158 Regeringens proposition 2002/03:17, Förvärv av stöldgods i god tro, s. 12. I 
betänkandet föreslogs inte någon särregel om vindikation av stöldgods. Dock föreslogs en 
skärpning av kriterierna för god tro. Regeringen beslutade härefter om propositionen 
Godtrosförvärv (Prop. 1997/98:168), Prop. 2002/03:17, s. 12, 30. 
159 Utredaren skulle också ta ställning till vilka fall av olovlig hantering i övrigt som alltid 
skulle leda till att den ursprunglige ägarens rätt bestod, Prop. 2002/03:17, s. 12. 
160 Prop. 2002/03:17, s. 1. 
161 Prop. 2002/03:17, s. 29. 
162 Prop. 2002/03:17, s. 33. 
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Dessa ändringar behandlas i prop. 2002/03:17. Där föreslogs även ändringar 
i konsumentköplagen, något jag inte kommer att behandla närmare.163

 
Ändringarna i godtrosförvärvslagen medför att det inte längre är möjligt att 
göra ett godtrosförvärv när ägaren berövats egendomen genom att någon 
olovligen tagit den eller tilltvingat sig den genom s.k. råntvång. Ägarens rätt 
till egendomen består i dessa fall, även om förvärvaren varit i god tro. Lösen 
behöver inte betalas av ägaren för att få tillbaka egendomen. Ägaren får 
dock inte vara passiv utan måste kräva tillbaka egendomen från innehavaren 
inom sex månader från det att han fick, eller måste antas ha fått, kännedom 
om innehavet. En begäran om att få ut egendomen kan ske formlöst.164 
Eftersom lagens 3 § inte direkt anknyter till något brott, krävs det inte att 
någon kan fällas till ansvar för ett brott för att bestämmelsen skall bli 
tillämplig.165

 
Ägaren får således inte vara passiv utan måste kräva tillbaka egendomen 
från innehavaren inom tidsfristen på sex månader. Gör han inte det får 
förvärvaren äganderätt till egendomen om förutsättningarna för 
godtrosförvärv enligt 2 § är uppfyllda. Någon rätt för ägaren att få tillbaka 
egendomen enligt denna paragraf finns då inte längre i förhållande till 
förvärvaren eller i förhållande till senare förvärvare av egendomen.166

 
Den fjärde paragrafen i godtrosförvärvslagen är ny och innehåller 
bestämmelser om möjlighet att få äganderätt till egendom på grund av hävd. 
Den som förvärvar egendom genom en överlåtelse från en person som inte 
var ägare eller behörig att förfoga över den och sedan med 
äganderättsanspråk innehaft egendomen i tio år, får äganderätt till denna på 
grund av hävd. Förutsättningen för detta är emellertid att förvärvaren inte 
vid förvärvet eller under innehavet borde ha misstänkt att överlåtaren inte 
hade förfoganderätt. Förvärvaren skall alltså ha varit i god tro om 
överlåtarens förfoganderätt både vid överlåtelsen och under de tio år han 
haft egendomen.167

 
Om den ursprunglige ägaren menar att innehavaren inte var i god tro vid 
förvärvet eller att den goda tron upphört under innehavstiden, är det han 
som skall visa detta. Han skall ange de omständigheter som han anser tyder 
på att den som överlät egendomen inte var behörig att göra det. Den 
ursprunglige ägaren har bevisbördan. Visar det sig att innehavaren borde ha 
misstänkt att överlåtaren inte hade förfoganderätt, är det inte möjligt för 
förvärvaren att få äganderätt på grund av hävd.168

                                                 
163 Prop. 2002/03:17, s. 1. 
164 3 § Godtrosförvärvslagen, se även Skrivelse från Rikspolisstyrelsen (RPS), 2003-06-13, 
Information med anledning av ändrade regler om godtrosförvärv m.m., POL-102-3012/03, 
s. 1. 
165 3 § 1 men. Prop. 2002/03:17, s. 36. 
166 3 § 2 men. Prop. 2002/03:17, s. 36. Se även Rättsenheten vid Polismyndigheten i 
Hallands län informerar om godtrosförvärv av lös egendom m.m., 2003-06-17, s. 1-2. 
167 Prop. 2002/03:17, s. 37-38, Rättsenheten informerar, s. 2. 
168 Prop. 2002/03:17, s. 38, Rättsenheten informerar, s. 2. 
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Det är inte nödvändigt att det är samma person som haft egendomen under 
hävdetiden. Är det så att ingen av dem, varken vid sitt förvärv eller under 
sitt innehav, borde ha misstänkt att överlåtaren inte hade förfoganderätt får 
den senaste förvärvaren äganderätt till egendomen på grund av hävd, när 
förvärvaren sammanlagt haft egendomen i tio år. Det första förvärvet måste 
ske genom överlåtelse men efter det kan förvärv ske också genom arv, 
testamente, bodelning eller genom annat liknade fång. Har någon förlorat 
äganderätt på grund av hävd har denne rätt att få tillbaka egendomen mot 
lösen, enligt 5 §.169

                                                 
169 Prop. 2002/03:17, s. 38, Rättsenheten informerar, s. 2. 
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8 Problematiken kring beslag 
av stöldgods 

8.1 Inledning 

Bakgrunden och skälen till regeringens proposition Förvärv av stöldgods i 
god tro (2002/03:17) och förslaget att det införs regler som innebär att 
egendom som tagits i beslag snabbare kan återställas till målsäganden är i 
korthet följande. 
 
Egendom som man skäligen kan anta är berövad någon genom brott kan tas 
i beslag, vilket kallas återställandebeslag. Beslagets ändamål är att 
säkerställa målsägandens rätt till egendomen och har inget utredningssyfte. 
Före regeringens förslag i nämnda proposition krävdes att den som blev 
utsatt för beslag accepterade att egendomen i fråga lämnades ut till 
målsäganden för att polis och åklagare skulle kunna besluta om detta.170

 
Utredningens förslag var att utvidga möjligheten att besluta om ett 
utelämnande till målsäganden. Enligt den nya 27:4 a paragrafen i 
rättegångsbalken skall fu-ledare under förundersökningen kunna besluta om 
att beslagtagen egendom skall lämnas ut till målsäganden, eller till den som 
trätt i dennes ställe, till exempel ett försäkringsbolag. I avsnitt 8.3.1 finns ett 
nytt avgörande från Högsta domstolen som belyser detta närmare. Det skall 
vara uppenbart att denne har bättre rätt till föremålet än den hos vilket 
beslaget gjordes.171 Förutsättningarna för detta beslut skulle vara: 
 
 den från vilket beslaget görs skall underrättas om att beslutet kan 

komma att fattas172 
 åtal skall inte ha väckts173 
 vid beslutet skall föremålet endast vara beslagtaget på grund av det 

skäligen kan antas vara berövat någon genom brott. Det får således inte 
vara så att föremålet har betydelse för brottsutredningen174 

 det skall vara uppenbart att målsäganden har bättre rätt till föremålet.175 

                                                 
170 Regeringens proportion 2002/03:17, Förvärv av stöldgods i god tro, s. 29. Föremålet får 
inte heller vara p.g.a. brott förverkat. Däremot hindras inte ett utlämnande av att föremålet 
tidigare kan ha varit av betydelse för utredningen, om det har upphört att ha betydelse som 
bevis, Skrivelse från RPS, s. 2. 
171 27:4 a första stycket RB. Prop. 2002/03:17, s. 29, 41. Om återställandebeslag se avsnitt 
7.2.2.  
172 27:11 a § RB. 
173 27:4 a § 1 st. RB 
174 Prop. 2002/03:17, s. 29. 
175 27:4 a första stycket. Skyldigheten att underrätta är uppfylld när en kopia av beslutet 
skickats till den som drabbats av beslaget, på dennes senast kända adress, Prop. 
2002/03:17, s. 42. Efter det att åtal har väckts är det alltså inte möjligt för 
undersökningsledaren eller åklagaren att fatta ett sådant beslut, Prop. 2002/03:17, s. 41. 
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Den nya bestämmelsen innebär att det överlåts till polisen –fu-ledaren att ta 
ställning i tvister av rent civilrättslig art, vilket är en ny uppgift för polisen. 
När det gäller beslut om utlämnande av egendom till målsäganden enligt 
27:4 a och fu-ledarens bedömning av vad som anses som uppenbart menade 
man att det i vart fall i början kan uppstå en del tillämpningssvårigheter. I de 
allra flesta fall borde bedömningen dock vara förhållandevis enkel att göra. 
Det finns dock brott där det på grund av särskilda omständigheter är 
motiverat att åklagaren leder förundersökningen. Det kan till exempel vara 
brott som är svårbedömda eller det annars med hänsyn till utredningens art 
eller omfattning är påkallat att förundersökningen leds av åklagaren. 
Polismyndigheten bör underrätta åklagarmyndigheten i ärenden som kräver 
komplicerade juridiska bedömningar.176

 

8.2 Nya rutiner för polisen 

Lagändringen i rättegångsbalken har kortfattat resulterat i följande. Tidigare 
återlämnades stöldgods till den från vilken beslaget gjordes, exempelvis till 
hälaren. Ägaren kunde inte få tillbaka tillgripen egendom utan lösen efter ett 
godtrosförvärv enligt extintionsprincipen, och processbördan lades på den 
ursprunglige ägaren. Nu finns istället ett blandat system där både 
extintionsprincipen och vindikationsprincipen gäller. Ägaren får tillbaka 
godset utan att betala lösen och processbördan har flyttats från denne till 
hälaren. 
 
Polisen har genom den nya lagstiftningen fått nya rutiner för hävande av 
beslag när föremål skall utlämnas till målsägande som har bättre rätt till 
föremålet.177 Den nya bestämmelsen i rättegångsbalken, 27:4 a §, lyder: 
 
    Om en målsägande eller någon som trätt i dennes ställe har framställt 
anspråk på det beslagtagna föremålet och det är uppenbart att han eller 
hon har bättre rätt till detta än den hos vilken beslaget har gjorts, får 
undersökningsledaren eller åklagaren innan åtal väckts besluta att 
föremålet skall lämnas ut till honom eller henne. 
    En underrättelse om beslutet skall genast sändas till den hos vilken 
beslaget har gjorts. 
 
Eftersom både polis och åklagare i dess egenskap av fu-ledare kommer att 
kunna fatta ett beslut enligt ifrågavarande lagrum är det viktigt att 
diskussioner förs mellan polis- och åklagarmyndigheterna om hur de nya 
reglerna skall tillämpas och också om hur man skall gå tillväga vid 
överlämnande av ärenden mellan myndigheterna.178

                                                 
176 Prop. 2002/03:17, s. 29-31, se även Skrivelse från RPS, s. 2 samt Rikspolisstyrelsens 
föreskrifter och allmänna råd för polisväsendet (FAP), artikel 403-5 Rikspolisstyrelsens 
allmänna råd om ledningen av förundersökning i brottmål, p 2.4 och 2.5. 
177 Kammaråklagare Michael Magnusson, PM från Riksåklagaren (RÅ), 
Utvecklingsavdelningen, 2003-06-17, Ang. ny rutin för hävande av beslag då föremål skall 
utlämnas till målsägande som har bättre rätt till föremålet, s. 1. 
178 Skrivelse från RPS, s. 3. 
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Beslutet kan därefter prövas av domstol om personen från vilken föremålet 
togs begär det. Domstolen prövar huruvida beslutet att lämna ut föremålet 
till målsäganden skall fortsätta att gälla eller om det skall upphävas. 
Beslutar domstolen att beslutet skall gälla kommer beslaget att hävas och 
föremålet lämnas ut. Upphävs däremot beslutet skall föremålet fortfarande 
vara kvar i beslag.179

 
Beslaget får hävas eller det beslagtagna godset lämnas ut av polis eller 
åklagare först sedan en tidsfrist på tre veckor har gått, eller om personen 
som fråntogs föremålet innan dess har sagt att det kan lämnas ut.180

 
Således rör det sig om två beslut, som båda skall dokumenteras: 
1. En civilrättslig prövning skall göras av polisen av frågan om det är 

uppenbart att målsäganden har bättre rätt till det beslagtagna än den hos 
vilken beslaget gjordes. Detta är alltså en helt ny typ av beslut för polis 
och åklagare. 

2. Det andra beslutet, om det ges utrymme för ett sådant, är det som i 
praktiken upphäver beslaget.181 

 
Polisen har fått nya arbetsuppgifter och konsekvenserna för polisen av 
lagändringen har bland annat Riksåklagaren uttalat sig om. Det kan bli fråga 
om förhållandevis stora satsningar på utbildning, nya rutiner och nya 
blanketter måste utarbetas och detta innebär kostnader för såväl polis- som 
åklagarväsendet. Dessutom måste en informationskampanj föregå införandet 
av de nya reglerna, något som också kommer föra med sig kostnader.182

 
Riksåklagaren och Rikspolisstyrelsen har enats om en del gemensamma 
formuleringar och justeringar för att på så sätt underlätta arbetet. Samarbetet 
har även lett fram till utformning av en blankett vilken polisen i möjligaste 
mån skall ge till den som drabbas av beslag. Skulle det inte vara möjligt att 
överlämna blanketten skall polisen underrätta personen om gällande regler i 
anslutning till förhör, samt dokumentera detta.183

 
När beslaget slutligen skall hävas och godset lämnas ut skall det, som 
tidigare, dokumenteras på själva beslagsprotokollet. För att undvika 
missförstånd skall även komplettering på protokollet göras av till vem 
föremålet lämnas ut. Om en domstolsprövning sker blir konsekvensen, som 
jag nämnt ovan, antingen att beslaget hävs och föremålet lämnas ut eller att 
det skall bli kvar i beslag. Vid en hävning bör lämpligen domstolen 
underrätta polisens godshanterare om detta.184

 
                                                 
179 PM från RÅ, s. 1. 
180 PM från RÅ, s. 1. 
181 PM från RÅ, s. 1. 
182 Regeringens bedömning i denna fråga var att åtgärderna skall kunna finansieras inom 
ramen för befintliga anslag, Prop.2002/03:17, s. 33-34. 
183 27:11 a §, PM från RÅ, s. 1-2. 
184 PM från RÅ, s. 2. 
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8.3 Fler ändringar i RB 

Även 27:6, 8 och 11 § § RB har förändrats. I det första stycket av 6 § har 
endast gjorts språkliga ändringar. I andra stycket uttrycks att den som 
drabbats av beslag får begära att domstolen prövar beslutet enligt 27:4 a § 
om att ett beslagtaget föremål skall lämnas ut till målsägande eller till någon 
som trätt i dennes ställe. Målsäganden, eller den som trätt i dennes ställe, 
har ingen möjlighet att begära domstolens prövning av beslut av fu-ledare 
eller åklagare om att den beslagtagna egendomen inte skall lämnas ut till 
honom.185

 
Bestämmelser om när ett beslag skall eller får hävas och om vem som skall 
fatta det beslutet finns i 8 §. Första stycket i 8 § har inte förändrats, andra 
stycket är däremot helt nytt. Har beslut om utlämnande fattats enligt 27:4 a 
gäller följande. En underrättelse skall, enligt 4 a § andra stycket, skickas till 
den som har drabbats av beslaget om att ett beslut har fattats enligt 4 a § 
gällande att det beslagtagna föremålet skall lämnas ut. Vederbörande skall 
ha rimlig tid på sig att begära domstolens prövning av beslutet. Tidsfristen 
för när föremålet får lämnas ut är därför tre veckor från det att 
underrättelsen har sänts till honom.186

 
Om det fortfarande efter dessa tre veckor inte kommit in en begäran om att 
beslutet skall prövas av domstolen, kan beslaget hävas av fu-ledaren eller av 
åklagaren.187 Medger den hos vilken beslaget gjordes att detta hävs, det vill 
säga att föremålet lämnas ut till målsäganden, kan beslaget dock hävas 
innan tidsfristen.188 En begäran om prövning som görs sedan beslaget hävts 
och föremålet har lämnats ut kommer därför inte att behandlas.189

 
Enligt 8 § fjärde stycket gäller att om den som drabbats av beslaget har 
begärt domstolens prövning är det endast domstolen som kan besluta om 
huruvida beslaget skall hävas eller inte. Har domstolen därefter prövat och 
även fastställt beslutet enligt 27:4 a § av fu-ledaren eller åklagaren om att 
beslagtaget föremål skall lämnas ut till målsäganden skall beslaget hävas i 
och med det, enligt 8 § fjärde stycket. Om domstolen inte fastställer beslutet 
utan stället upphäver det skall domstolen inte göra någon prövning av 

                                                 
185 I Prop. 2002/03:17, förklaras att det enligt RB inte går att begära domstolens prövning 
av ett beslut om det inte finns en särskild bestämmelse om det, s. 43. 
186 Prop. 2002/03:17, s. 44. Underrättelseskyldigheten i 4 a § andra stycket är uppfylld när 
en kopia av beslutet har skickats till personen i fråga under den senast kända adressen. 
Visar det sig därefter att vederbörande flyttat till ny adress framstår det som lämpligt att 
skicka ut underrättelsen på nytt. Avsikten med detta är dock inte att utgångspunkten för 
tidsfristen i 27:8 § andra stycket flyttas fram, Prop. 2002/03:17, s, 42. Se även 
Delgivningslag (1970:428) 3 a § beträffande s.k. förenklad delgivning. 
187 Om domstolen har prövat och även faststället ett beslut om att beslagtaget föremål skall 
lämnas ut till målsäganden, skall domstolen samtidigt häva beslaget. Tingsrättens beslut 
kan överklagas till hovrätten och prövningstillstånd krävs inte, Prop. 2002/03:17, s. 43. 
188 27:8 andra stycket. Treveckorsfristen behöver inte heller hållas om det är domstolen 
som fastställer beslutet att lämna ut egendomen enligt 4 a §, Prop. 2002/03:17, s. 44. 
189 Prop. 2002/03:17, s. 43. 
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förutsättningarna för beslaget som sådant. Således skall detta beslag inte 
anses fastställt av domstolen. Detta innebär att beslaget i detta läge kan 
hävas av fu-ledaren eller av åklagaren.190

 
Den nya 11 a § innehåller bestämmelser om att åklagaren eller polisen är 
skyldiga att underrätta den hos vilken beslaget gjordes om att det kan 
komma att fattas beslut enligt 4 a § om att ett beslagtaget föremål skall 
lämnas ut till målsäganden eller någon i dennes ställe. 
 
    Den hos vilken ett beslag görs skall underrättas om att det kan komma att 
fattas ett beslut enligt 4 a §. Någon underrättelse behövs inte, om det är 
uppenbart att ett sådant beslut inte kommer att fattas. 
 
Denna underrättelse skall ske i anslutning till att beslaget görs eller vid ett 
lämpligt tillfälle efter det, till exempel vid ett förhör. En särskilt utformad 
blankett skall överlämnas vilken innehåller information om innebörden av 
beslutet och även om hur begäran om domstolens prövning sker. Tanken är 
att en underrättelse skall lämnas oberoende av vad som är skälet till 
beslaget, det vill säga inte enbart vid återställandebeslag.191

 
8.3.1 HD mål nr Ö 3282-04 

Som jag nämnt ovan finns det ett nytt avgörande från Högsta domstolen, 
vilket är högst aktuellt för denna uppsats. HD avgjorde i början av 
november i år, 2004, ett mål om utlämnande av egendom enligt 27 kap. 4 a 
§ RB. Fråga var huruvida ett försäkringsbolag, som övertagit den bestulne 
ägarens rätt, även åtnjuter skydd enligt 3 § godtrosförvärvslagen. 

 
HD mål nr Ö 3282-04 
A hade yrkat att Högsta domstolen skulle ändra hovrättens 
beslut och istället fastställa tingsrättens beslut att en 
moped skall lämnas ut till A. Riksåklagaren och Svenska 
Konsumentförsäkringar AB bestred ändring. 
 
A köpte i oktober 2003 en moped vilken togs i beslag i 
februari 2004. Svenska Konsumentförsäkringar gjorde 
anspråk på mopeden med stöd av en överlåtelse från den 
ursprunglige ägaren. Åklagaren beslutade den 13 april 
2004 att mopeden skulle lämnas ut till försäkringsbolaget. 
Det är ostridigt att mopeden har stulits från den 
ursprunglige ägaren och att försäkringsbolaget har 
framställt krav på egendomen inom fristen på sex månader 
som föreskrivs i 3 § lagen om godtrosförvärv av lösöre. 
 

                                                 
190 Prop. 2002/03:17, s. 44. 
191 Prop. 2002/03:17, s. 44-45. 
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Frågan gällde huruvida det hinder mot godtrosförvärv av 
stöldgods som enligt 3 § gäller till förmån för den bestulne 
ägaren, skulle gälla också till förmån för 
försäkringsbolaget när detta har tagit över den bestulnes 
rätt. 
 
Högsta domstolen anförde följande. I paragrafen sägs inte 
att den bestulnes förfoganderätt över egendomen är 
begränsad på det sättet att skyddet mot godtrosförvärv 
slutar gälla om och när han överlåter egendomen. 
Eftersom bestämmelsen syftar till att hindra 
godtrosförvärv av stöldgods kan inte heller det vara en 
möjlig innebörd. Därför borde en överlåtelse från den 
bestulne ägaren också omfattas av skyddet mot 
godtrosförvärv. Den nye ägaren borde alltså kunna 
framställa krav på att få tillbaka egendomen eftersom han 
trätt i den bestulnes ställe. 
 
Högsta domstolen menade att försäkringsbolaget 
uppenbarligen hade bättre rätt till mopeden än A och 
lämnade överklagandet utan bifall. 

8.4 Lag om visst stöldgods m.m. 

Har egendom som berövats någon genom brott hittats hos någon annan som 
uppenbart inte har rätt till den eller om egendomen påträffats utan att vara i 
någons besittning och varken ägaren eller någon annan som har rätt till 
egendomen är känd, skall den tas i förvar om det inte är uppenbart 
oskäligt.192

 
Lagen, den s.k. stöldgodslagen, gäller för all lös egendom, det vill säga även 
för pengar och fordringshandlingar. Det är inte endast brott enligt 
brottsbalken som avses utan även andra brott. Bevisning behöver inte föras 
beträffande det eller de brott som lett till att egendomen kommit ur ägarens 
besittning. Denna typ av krav skulle omöjliggöra att ta egendomen i förvar 
som hittats i en s.k. tjuvgömma. Med tjuvgömma menas när stöldgods till 
exempel är nedgrävt ute i naturen och när både förövaren och ägaren är 
okända.193

 
Lagen kräver inte att egendomen hittats vid en förundersökning i brottmål. 
Det krävs alltså inte att den hos vilken föremålet hittades har kommit åt 
denna genom brott för att egendomen skall kunna tas i förvar. Ett 

                                                 
192 Lag (1974:1065) om visst stöldgods m.m. (s.k. stöldgodslagen), 1 § 1 st. 
193 Egendom i en tjuvgömma får anses vara i någons besittning under förutsättning att den 
som gömt godset i praktiken har möjlighet att hitta det igen, Svensk lagsamling med 
kommentarer, Karnov 3 3157-4691, 2002/03, Blom, Eriksson, Hirschfeldt, Ramberg, 
Stockholm, 2002, s. 3177. 
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förvarstagande kan ske så fort det är uppenbart att innehavaren inte gjort ett 
godtrosförvärv. För att det skall ses som uppenbart krävs stark bevisning.194

 
Stöldgodslagen kan exempelvis tillämpas när stöldgods hittas men både 
brottsling och ägare är okänd. En annan situation är när egendom, som är 
åtkommen genom brott, hittas hos gärningsmannen men målsäganden är 
okänd och egendomen kan alltså inte lämnas tillbaka till denne. Egendomen 
tas då i förvar för den okände ägarens räkning.195

 
En utredning om vem som är ägare skall göras men denna skall stå i rimlig 
proportion till omständigheterna i varje enskilt fall. Som beskrivs ovan skall 
egendom tas i förvar om det inte är uppenbart oskäligt. Det kan till exempel 
finnas fall där det på grund av den tid som gått sedan brottet begicks inte 
kan anses skäligt att ta egendomen i förvar.196 Underlåtelse att ta 
egendomen i förvar kan även bli aktuell om varken ägaren eller annan som 
har rätt till egendomen gör anspråk på den, eftersom åtgärden skulle kunna 
ses som uppenbart oskälig. Här krävs dock ett uttryckligt avstående från den 
som kan tänkas göra anspråk på egendomen.197

 
Beslut om att egendom skall tas i förvar enligt lagen meddelas av allmän 
domstol. Talan behöver inte föras mot den som förklarat att han inte gör 
anspråk på egendomen. När talan inte skall föras mot någon får åklagare 
meddela förordnande om att egendomen skall tas i förvar.198

 
Den som är missnöjd med detta beslut kan, enligt 3 §, innan egendomen 
försålts eller förstörts, hos åklagaren anmäla missnöje med beslutet. Om 
åklagaren då vill att beslutet skall bestå skall han väcka talan därom inom en 
månad från det att anmälan gjordes. Väcks inte talan skall åklagaren häva 
beslutet om att ta egendomen i förvar.199 Åklagaren skall genast underrätta 
polisstyrelsen där egendomen förvaras om anmälan om missnöje och i 
väntan på en slutlig prövning får ingen åtgärd beträffande egendomen 
ske.200

 
Riksåklagaren har påpekat att den nya 27:4 a paragrafen, som skall göra det 
omöjligt att göra godtrosförvärv av stöldgods, antagligen kommer att leda 
till ökade kostnader för förvarstagande av stöldgods enligt lagen om visst 
stöldgods m.m.201

                                                 
194 Karnov 3, s. 3177. 
195 Brottsbalken- En kommentar, Del 1, Holmqvist, Leijonhufvud, Träskman, Wennberg, 
Göteborg, 2000, s. 475. 
196 Karnov 3, s. 3177. 
197 Lag om visst stöldgods m.m., 1 § 2 st., Karnov 3, s. 3177. 
198 Lag om visst stöldgods m.m., 2 §. 
199 3 § 1 st. 
200 3 § 3 st. 
201 Prop. 2002/03:17, s. 34. 
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8.5 Häleri och häleriförseelse 

Bestämmelser om häleri finns i 9:6 och om häleriförseelse i 9:7 BrB. I 6 § 
första stycket uttrycks att den som på ett sätt som är avsett att försvåra ett 
återställande tar befattning med något som är berövat någon genom brott, 
bereder sig otillbörlig vinning av annans brottsliga förvärv eller genom 
krav, överlåtelse eller på annat liknande sätt hävdar genom brott tillkommen 
fordran döms för häleri till fängelse i högst två år. Om brottet är grovt döms 
till fängelse i lägst sex månader och högst sex år, enligt tredje stycket.202

 
I paragrafen är således tre typer av gärningar straffbelagda: sakhäleri, 
vinningshäleri och fordringshäleri. Häleri förutsätter ett annat brott, ett s.k. 
förbrott, men är en självständig gärning som har egen brottsbeskrivning. För 
ansvar krävs uppsåt och att alla de objektiva rekvisiten skall vara 
uppfyllda.203

 
För att en gärning skall vara förbrott till häleri, skall detta vara ett fullbordat 
brott och förbrottet skall även vara fullbordat före häleriet.204 Den som döms 
som gärningsman till ett förbrott skall inte dömas för häleri gällande samma 
objekt. Här finns inte utrymme för häleriansvar eftersom hälerihandlingen 
ses som en med brottet medbestraffad och alltså straffri efterhandling. På 
samma sätt bör en hälerihandling för en anstiftare eller medhjälpare till 
förbrottet ses som en medbestraffad och därmed straffri efterhandling. 
Däremot kan befattning med olika objekt vid olika tillfällen ses som flera 
häleribrott.205

 
Är brottet att anse som ringa döms, enligt 7 §, för häleriförseelse till böter 
eller fängelse i högst sex månader. Ansvar för häleriförseelse kan även 
komma ifråga om uppsåtskravet i 6 § inte är uppfyllt. Här är oaktsamhet i 
vissa fall tillräckligt för ansvar, även om häleriförseelse också omfattar 
uppsåtliga handlingar.206 Ett typexempel på häleriförseelse är när en person 
köper stöldgods och redan vid köpet väl misstänker att säljaren har stulit 
föremålet, men underlåter att fråga hur säljaren fått egendomen i sin ägo. 
Köparen hoppas att på så sätt undgå att göra sig skyldig till uppsåtlig 
befattning med stöldgods. Eftersom det kan vara svårt att verkligen visa att 
personen skulle ha köpt föremålet även om han vetat att det var stulet, 
brister det ofta i förutsättningen för uppsåtligt brott, det vill säga häleri. 
Därav denna straffbestämmelse avseende ett oaktsamt förfarande.207

 
                                                 
202 9:6 st. 2 lyder: För häleri döms likaledes den som i näringsverksamhet eller såsom i led i 
en verksamhet, som bedrivs vanemässigt eller annars i större omfattning, på ett sätt som är 
ägnat att försvåra ett återställande förvärvar eller mottar något som skäligen kan antas vara 
frånhänt annan genom brott. 
203 Enligt 9:6 andra stycket kan man dömas till ansvar för sakhäleri även om förbrott inte 
har styrkts, Holmqvist m.fl., s. 473. 
204 Holmqvist m.fl., s. 480. 
205 Holmqvist m.fl., s. 485. 
206 Holmqvist m.fl., s. 474. 
207 Holmqvist m.fl., s. 504-505. 
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Lagen om godtrosförvärv av lösöre, godtrosförvärvslagen, blev kritiserad 
för att den gav allmänheten uppfattningen att lagen underlättade handeln 
med stöldgods. Enligt lagen spelade det inte någon roll hur den ursprunglige 
ägaren hade blivit av med egendomen, det gick att göra godtrosförvärv även 
av stöldgods.208 Intrycket av detta blev att lagen inte motverkade 
brottslighet utan tvärtom utgjorde ett stöd för en marknad för stöldgods. Det 
faktum att den ursprunglige ägaren skulle betala lösen för att få egendomen 
tillbaka om han inte kunde bevisa att förvärvaren inte varit i god tro, 
framstod som både obegripligt och orimligt. Det var dock en vanlig 
missuppfattning att det var lätt att göra godtrosförvärv. Reglerna i 27 kap 
RB om beslag i samband med förundersökning kan ha bidragit till denna 
felaktiga uppfattning om godtrosförvärv.209

 
När en person grips misstänkt för till exempel stöld eller häleri tas ofta den 
egendom som misstänks vara stöldgods i beslag. Framkommer det i 
förundersökningen att bevisningen inte är tillräcklig för åtal skall den läggas 
ned. På samma gång skall alla beslag hävas och egendomen lämnas tillbaka 
till den från vilken det togs. Det spelar ingen roll om någon annan har gjort 
anspråk på egendomen. Reglernas utformning kan få allmänheten att tro att 
frågan om godtrosförvärv i och med det är avgjord, men så är inte fallet. 
Hävningen av beslaget är bara en följd av reglerna om tvångsmedel. Frågan 
huruvida ett godtrosförvärv har skett eller inte kan bara slutligt avgöras av 
domstol och alltså inte av polisen eller av åklagaren i samband med att 
förundersökningen läggs ned. Kritiken av godtrosförvärvslagen kanske till 
viss del grundade sig på en felaktig uppfattning om vad som gällde vid 
beslag och hur bestämmelserna var utformade.210

 
Lagändringen, som innebär att exstinktionsprincipen tillämpas i vissa fall 
och vindikationsprincipen i andra, leder till att tillämpningsområdet för 
häleri i praktiken har utvidgats i jämförelse med tidigare. För den 
ursprunglige ägaren innebar ett godtrosförvärv tidigare att hans rätt 
upphörde och därför skulle senare befattning med föremålet enligt 
dåvarande rätt inte leda till ansvar för häleri. Inte heller den som efter att ha 
gjort ett godtrosförvärv inser att egendomen var stulen gjorde sig skyldig till 
häleri om han därefter sålde egendomen. Den som sedan förvärvade 
egendomen från godtrosförvärvaren gjorde sig inte heller skyldig till häleri, 
enligt tidigare rätt, även om han då var medveten om att egendomen var 
stulen.211

Eftersom möjligheten att genom godtrosförvärv få äganderätt till stöldgods 
inte finns längre, medför det att området för häleri har utökats så att de 
handlanden jag beskrivit ovan kan leda till ansvar. Regeringen var dock av 
den uppfattningen att en naturlig konsekvens av att vindikationsprincipen 

                                                 
208 Se Prop. 1995:52, i betänkandet föreslogs ingen särregel om vindikation av stöldgods 
men väl en skärpning av kriterierna för god tro. 
209 Prop. 2002/03:17, s. 15-16. 
210 Prop. 2002/03:17, s. 15-16. 
211 Prop. 2002/03:17, s. 16. 
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införs, är att ansvar för häleri kan uppkomma i fler situationer och att det 
hindrade inte en lagändring.212

 
Frågan är vad en godtroende förvärvare som efter en tid kommer i ond tro 
kan göra för att undvika ansvar för häleri. I lagrådsremissen anfördes bland 
annat följande. Förvärvaren skall ta kontakt med ägaren och meddela denne 
om sitt innehav och om förvärvaren inte vet vem som är ägare till 
egendomen, eller inte får kontakt med honom, borde han överlämna 
egendomen till polisen. Detta agerande kan tyckas naturligt men frågan är 
om inte lagen ställer för stora krav på ett aktivt handlande för att inte riskera 
att bli åtalad och dömd för häleri, något som påpekats av Lagrådet.213

 
Regeringens avsikt var dock inte att ändra principerna för bedömningen av 
vad som utgör häleri. I vilken utsträckning de nya reglerna om 
godtrosförvärv förändrar förutsättningarna för att någon skall dömas för 
häleri eller häleriförseelse blir en uppgift för rättstillämpningen.214

                                                 
212 Prop. 2002/03:17, s. 16-17. 
213 Prop. 2002/03:17, s. 17, se även Lagrådets yttrande, Bilaga 5. 
214 Prop. 2002/03:17, s. 69-70, se även Lagrådets yttrande, Bilaga 5. 
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9 Analys 
I uppsatsen behandlade lagändringar i godtrosförvärvslagen och i 
rättegångsbalken har fått avsevärda konsekvenser, både positiva och 
negativa beroende på till vem man ser. 
 
Hur har situationen för målsäganden förändrats? Innan lagändringarna trätt i 
kraft lämnade polisen i princip tillbaka egendomen direkt till den som 
egendomen togs ifrån. Den ursprunglige ägarn var tvungen att betala lösen 
för att få tillbaka egendom och hade dessutom processbördan. För 
allmänheten har denna ordning tett sig både orimlig och orättvis. 
 
Ändringarna i godtrosförvärvslagen och i rättegångsbalken har gjort det 
enklare för målsäganden att få tillbaka sin egendom. Nu är det istället så att 
godset lämnas ut till den som har bättre rätt till det, det vill säga normalt den 
ursprunglige ägaren och inte till tjuven eller hälaren. Ägaren är inte längre 
skyldig att betala lösen och processbördan har flyttats till den från vilken 
godset togs. Det är alltså en klar och tydlig skillnad mellan förr och nu. 
Förfarandet för målsäganden för att få tillbaka sin egendom har blivit 
enklare och i viss mån även snabbare. 
 
För polisen har konsekvenserna blivit flera, såsom till exempel rent 
administrativa som framtagande av för ändamålet nya blanketter och 
information om de ändrade reglerna samt även en civilrättslig prövning. En 
förundersökningsledare vid polisen skall efter begäran ta ställning till om ett 
beslagtaget föremål skall utlämnas till någon annan än till den från vilken 
föremålet togs och eventuellt fatta beslut om ett utlämnande av föremålet till 
målsäganden eller annan rättsinnehavare såsom till exempel ett 
försäkringsbolag. Att lösa denna typ av tvister av rent civilrättslig art är inte 
något polisen gjort tidigare. 
 
I de allra flesta fall torde situationen vara enkel att hantera för polisen och 
ett beslut om bättre rätt relativt lätt att fatta. Men polisen har möjlighet att 
överlämna beslutet till åklagare och jag ställer mig frågan på vilka grunder 
detta kan och skall ske. Man kan även fråga sig om beslutsrätten skall 
tillfalla samtliga förundersökningsledare inom polisen. Utgångspunkten 
borde vara att förundersökningsledaren har de juridiska kunskaper som 
krävs. Vid minsta tveksamhet, även i enklare fall, bör ett överlämnande ske 
till åklagare och detta för att inte riskera att det aktuella beslutet dröjer på 
grund av bristande juridiska kunskaper eller annan kompetens hos polisen. 
 
Möjligheten att göra ett godtrosförvärv har således minskat enligt den nya 
lagstiftningen. Följden blir att köpare kommer vara mycket mer försiktiga 
vid sina köp och då i synnerhet av begagnade varor såsom fordon och 
elektronisk utrustning. Det går inte att med framgång hävda att ”allt verkade 
helt okej” om köpet skett på ett mindre legitimt sätt. Stora krav ställs på den 
som är köpare vad gäller god tro. Handeln med begagnade varor kommer 
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således att påverkas negativt av dessa aktuella lagändringar. Möjligheten att 
få avsättning för denna typ av egendom minskar och om omsättningen 
minskar medför det att samhällsekonomin påverkas i viss grad. 
 
Det är uppenbart att handeln med stöldgods motverkas genom de nya 
reglerna även om risken för att bli upptäckt som säljare eller köpare av 
stulen egendom är liten och även om det endast är fråga om en mindre del 
av all stulen egendom som kan spåras eller hittas. 
 
Ytterligare en konsekvens av lagändringen är att exstinktionsprincipen 
tillämpas i vissa fall och vindikationsprincipen i andra, vilket resulterat i att 
tillämpningsområdet för brottet häleri faktiskt har utvidgats. En person som 
tidigare enligt lagen inte gjorde sig skyldig till häleri kan nu ses som hälare 
och kan komma att straffas för det. Detta är ännu en anledning till att köpare 
och säljare måste vara mycket mer försiktiga. Jag menar att det i bästa fall 
kan innebära en brottsförebyggande effekt, i vart fall när det rör sig om mer 
värdefull egendom. 
 
Hur kommer då allmänhetens uppfattning att ändras vad gäller inställningen 
till problematiken kring godtrosförvärv. 
 
Den tidigare gängse uppfattningen har varit att den börda som lagts på den 
bestulne ägaren varit orimlig. Denne har till exempel varit tvungen att 
erlägga lösen för egendom tillhörig honom och dessutom varit den som haft 
processbördan. 
 
Efter lagändring har rättsinnehavarens ställning avsevärt förbättrats till 
exempel genom att processbördan flyttats till tjuven eller hälaren och genom 
att förundersökningsledare nu kan fatta ett beslut i princip omedelbart om 
att egendom kan utlämnas till rättsinnehavaren. 
 
Allmänheten kan således inte längre hävda, vilket ofta tidigare var fallet, att 
lagstiftningen gynnar dem som olovligt befattar sig med stöldgods. 
 
Man kan fråga sig varför Högsta domstolen tar upp fallet Ö 3282-04 till 
prövning då det i lagtexten (27:4 a § RB) direkt framgår att lagen gäller ”… 
en målsägande eller någon som trätt i dennes ställe …”. 
 
Sannolikt ville Högsta domstolen markera att en så viktig rättsinnehavare 
som ett försäkringsbolag omfattas av skyddet enligt 3 § 
godtrosförvärvslagen. Det är ju främst de olika försäkringsbolagen och 
alltså indirekt alla försäkringstagare som drabbas av stölder, häleri m.m. 
 
Enligt stöldgodslagen kan ett förvarstagande ske så fort det är uppenbart att 
innehavaren inte gjort ett godtrosförvärv. Eftersom möjligheten till 
godtrosförvärv avsevärt har minskat medför detta att tillämpningsområdet 
för stöldgodslagen, det vill säga att ta föremål i förvar, har ökat. 
Stöldgodslagen bör därför, vad jag kan förstå, komma att användas i 
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betydligt större utsträckning än tidigare. En konsekvens av detta blir dock 
därför bland annat högre kostnader för staten. 
 
Naturligtvis är det ännu inte möjligt att få en fullständig bild av följderna av 
den nya lagstiftning på de områden jag behandlar i uppsatsen. 
 
Man kan till exempel fråga sig i vilken mån omfattningen av ansvar för 
häleribrott kommer att utvidgas och om polisen kommer att kunna hantera 
de civilrättsliga frågor, som lagstiftaren överlämnat på polisen, på ett 
tillfredsställande sätt. 
Förhoppningsvis kommer dessa och andra frågor att klargöras genom 
rättstillämpningen inom de närmaste åren framöver. 
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Bilaga A 
Underrättelse enligt RB 27:11 a §, RPS 102.6 04-05, dels Polismyndigheten 
i Västra Götaland, dels Polismyndighet 
 
Underrättelse om hävande av beslag i ärendet RB 27:8 tredje stycket, RPS 
102.8 04-05, Ex 1. Polismyndigheten, Ex 2. Berörd person 
 
Ovan angivna bilagor har, av tekniska skäl, inte kunnat bifogas. 
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