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Förkortningar  

BrB – Brottsbalk (1962:700) 

Europakonventionen – Europeiska konventionen den 4 nov. 1950 om skydd för de 

mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna 

IU – Polisens avdelning för interna utredningar 

JO – Justitieombudsmannen/Riksdagens ombudsmän 

Knivförbudslag – Lag (1988:254) om förbud beträffande knivar och andra farliga före-

mål 

PL – Polislag (1984:387) 

RB – Rättegångsbalk (1942:740) 

RF - Regeringsform (1974:152) 
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1 Inledning 

1.1   Bakgrund  

Sedan 2006 har polisen i Sverige haft befogenhet att utföra husrannsakningar i fordon i 

brottsförebyggande syfte. Bestämmelsen, som är placerad som 20 a § i polislagen 

(1984:387)(PL), ger polisman möjlighet att vid behov genomsöka fordon efter vapen 

eller andra farliga föremål som är ägnade att användas vid brott mot liv och hälsa, om 

det med hänsyn till omständigheterna kan antas att sådant föremål kan anträffas och 

förklaras förverkat.  

 

20 a § PL skiljer sig från andra husrannsakansregler genom att polisman är beslutsfat-

tare och att det räcker med att det kan antas att det finns vapen i fordonet. Någon kvali-

ficerad misstanke om vapenbrott, förberedelse till misshandel eller motsvarande krävs 

således inte. I stället räcker det med att objektiva omständigheter tyder på att vapen eller 

andra farliga föremål finns i fordonet.1 Vilka objektiva omständigheter som fordras för 

att 20 a § PL ska kunna tillämpas framgår dock inte av förarbetena. Det finns därför 

anledning att utreda bestämmelsens tillkomst i ljuset av kraven som ställs på rättighets-

inskränkande lagstiftning. 

 

Polisen har nu haft befogenheten att utföra husrannsakningar jämte 20 a § PL i åtta år. 

Med tanke på att det är oklart hur bestämmelsen ska tillämpas, är det intressant att be-

döma hur den teoretiskt sett borde vara tänkt att användas och jämföra det med hur den 

faktiskt tillämpas i praktiken. 

 

1.2   Syfte  

Syftet med denna uppsats är att undersöka om 20 a § PL, i egenskap av rättighetsin-

skränkning, är förenlig med legalitets- och proportionalitetsprinciperna. Vidare klargör 

jag tillämpningsområdet för 20 a § PL och visar hur bestämmelsen tillämpas i praktiken.  

 

                                                
1 Prop. 2005/06:113 s. 63. 
2 Prop. 1973:90 s. 246, prop. 1975/76:290 s. 57f. 
3 Se även 8 kap. 2 § 2 RF där det förtydligas att föreskrifter ska meddelas genom lag om de avser förhål-
landet mellan enskilda och det allmänna under förutsättning att föreskrifterna gäller skyldigheter för en-
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1.3   Metod  

Den metod jag använder i störst utsträckning är den rättsdogmatiska med analys och 

ledning av rättskällor. Vad avser grundläggande fri- och rättigheter har lagtext, förarbe-

ten, praxis och doktrin använts. Det finns många fler rättsfall än de jag hänvisar till, 

både från nationella domstolar och från Europadomstolen, men av tids- och utrymmes 

skäl nämns endast ett fåtal. Inom området 20 a § PL finns inte någon praxis och egentli-

gen inte heller någon doktrin, varför förarbetena har störst betydelse.  

 

Utöver de källor den rättsdogmatiska metoden behandlar har jag inhämtat information 

från andra källor. För att undersöka hur 20 a § PL tillämpas praktiskt, har jag begärt ut 

beslutsunderlag i form av protokoll från i synnerhet Polismyndigheten i Uppsala län, 

med protokoll för både 2011 och 2012, men också ett antal från Polismyndigheten i 

Gävleborgs län. Protokollen från Gävleborgs län sträcker sig inte över hela 2013, varför 

protokoll från Polismyndigheten i Uppsala län har hämtats ut för samma tidsperiod som 

de från Gävleborgs län. Syftet med det är att jämföra tillämpningen i de två länen med 

varandra. Resultaten presenteras som ungefärliga procenttal för att ge en överblick om 

hur 20 a § PL tillämpas. 

 

Vidare har jag intervjuat en polis i befälsställning och en nyutbildad polis för att få en 

ytterligare fingervisning om hur bestämmelsen tillämpas i praktiken. Tanken är att visa 

hur polisman på fältet tolkar regeln och också hur den tillämpas utöver det som redovi-

sas i avrapporteringen. De intervjuade poliserna har valts efter deras erfarenhet, att det 

blev just dessa personer beror på slumpen. 

 

1.4   Avgränsning 

För att göra en heltäckande bedömning hade det varit intressant att också undersöka hur 

husrannsakan enligt rättegångsbalken och andra husrannsakningar enligt polislagen för-

håller sig till legalitets- och proportionalitetsprinciperna. Det blir dock mer en fråga om 

hur lagstiftaren förhåller sig till grundlag och internationella åtaganden vid stiftandet av 

rättighetsinskränkande lagar. Denna uppsats är specifikt inriktad på 20 a § PL. Andra 

husrannsakansbestämmelser nämns endast i jämförelsesyfte.  
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1.5   Disposition 

Uppsatsen är indelad i tio kapitel, där majoriteten av kapitlen har underrubriker. Första 

kapitlet ger introducerande information om bland annat bakgrunden till ämnet, syftet 

och metoden och sista kapitlet ger en sammanfattning av det jag kommit fram till under 

arbetets gång. Kapitel två presenterar det skydd enskilda har mot det allmänna avseende 

husrannsakan. Tredje kapitlet behandlar de offentligrättsliga principer som är av störst 

intresse för uppsatsens syfte. Kapitel fyra presenterar de husrannsakansbestämmelser 

som jag anser är viktiga att jämföra med 20 a § PL. I femte kapitlet förklarar och jämför 

jag de olika beslutsnivåerna som finns för husrannsakan. I kapitel sex beskriver och 

diskuterar jag beredningen av 20 a § PL. I kapitel sju analyseras hur 20 a § PL är tänkt 

att tillämpas i teorin, baserat på hur jag tolkar förarbetena. I åttonde kapitlet analyseras 

20 a § PLs förenlighet med legalitets- och proportionalitetsprinciperna enligt beskriv-

ningen av principerna i kapitel tre. I kapitel nio redovisar jag slutligen hur 20 a § PL 

tillämpas i praktiken med utgångspunkt från husrannsakansprotokoll och intervjuer.  
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2 Skydd mot husrannsakan 

2.1   Inledning  

Den här uppsatsen behandlar 20 a § PL, vilken är en bestämmelse som ger polis befo-

genhet att utföra husrannsakan i fordon. Enligt regeringsformen (1974:152)(RF) och 

Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och grundläggande 

friheterna (Europakonventionen) är dock enskilda skyddade mot den typen av ingrepp 

från det allmänna. I detta kapitel behandlas det skyddet. De nämnda lagarna stadgar 

även lagstiftarens skyldighet att iaktta legalitets- och proportionalitetsprinciperna, varför 

det här kapitlet är intressant även ur det perspektivet. Principerna beskrivs mer utförligt 

i kapitel tre och 20 a § PLs förenlighet med dem analyseras i kapitel åtta. 

 

2.2   Regeringsformen 

Andra kapitlet i regeringsformen räknar upp grundläggande fri- och rättigheter. I 2 kap. 

6 § andra meningen RF stadgas bland annat att var och en gentemot det allmänna är 

skyddad mot husrannsakan och liknande intrång. Begreppet husrannsakan inbegriper 

undersökning av hus, rum eller slutet förvaringsställe oavsett syftet med undersökning-

en.2 En husrannsakan i fordon omfattas således av det grundlagsstadgade skyddet.  

 

De grundläggande fri- och rättigheterna i andra kapitlet är dock inte undantagslösa. I 2 

kap. 20 § räknas de fri- och rättigheter upp som kan begränsas. En viktig förutsättning 

är att begränsningen görs genom lag.3 Detta sammanhänger med att all offentlig makt 

utgår från folket, att riksdagen är folkets främsta företrädare och att det är riksdagen 

som stiftar lag.4 Att all offentlig makt utgår från folket är ett uttryck för legalitetsprinci-

pen. Nämnda princip innebär, förutom att begränsning sker genom lag som beslutats av 

folkvalda representanter, att rättighetsinskränkande lagar måste vara tydliga. För en-

skilda individer såväl som tillämparna av rättighetsinskränkande bestämmelser, är det 

                                                
2 Prop. 1973:90 s. 246, prop. 1975/76:290 s. 57f. 
3 Se även 8 kap. 2 § 2 RF där det förtydligas att föreskrifter ska meddelas genom lag om de avser förhål-
landet mellan enskilda och det allmänna under förutsättning att föreskrifterna gäller skyldigheter för en-
skilda eller i övrigt avser ingrepp i enskildas personliga eller ekonomiska förhållanden. 
4 Se 1 kap. 1 och 4 §§ RF. 
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av yttersta vikt att det är klart och tydligt hur lagarna ska tillämpas, så väl som hur de 

inte får tillämpas.5 

 

2 kap. 20 § 2 RF gör gällande att om alla förutsättningar är uppfyllda, kan skyddet mot 

husrannsakningar begränsas. Vilka förutsättningar som måste vara uppfyllda i övrigt 

framgår av 21 § samma kapitel. I nämnda bestämmelse stadgas att begränsningar endast 

får ske för att tillgodose ändamål som är godtagbara i ett demokratiskt samhälle. Vidare 

får begränsningen aldrig gå utöver vad som är nödvändigt med hänsyn till det ändamål 

som har föranlett den och inte heller sträcka sig så långt att den utgör ett hot mot den 

fria åsiktsbildningen såsom en av folkstyrelsens grundvalar. Lagstiftaren måste således 

beakta proportionalitetsprincipen vid stiftandet av rättighetsbegränsande lagar, genom 

att se till att det råder rimlig proportion mellan skydd och inskränkning.6  

 

2.3   Europakonventionen 

Utöver skyddet i regeringsformen finns en ytterligare begränsning avseende stiftandet 

av rättighetsinskränkande lagar. 2 kap. 19 § RF stipulerar att lag eller annan föreskrift 

inte får meddelas i strid med Sveriges åtaganden på grund av Europakonventionen. Vad 

som nu är av intresse är artikel 8.1 Europakonventionen – rätt till skydd för privat- och 

familjeliv. Förutom skyddet för privat- och familjeliv, garanterar artikeln även var och 

ens rätt till respekt för sitt hem och sin korrespondens. Med tanke på att Europadomsto-

len gett termen ”hem” en vid tolkning på så vis att även kontorslokaler omfattas,7 bör så 

även gälla en persons privata fordon. Utan att specificera vilken typ av rättighet som 

avsågs, antogs i förarbetena till 20 a § PL att husrannsakan i fordon är skyddat genom 

artikel 8.8 

 

I likhet med ordningen i regeringsformen kan de mänskliga rättigheterna och grundläg-

gande friheterna i konventionen begränsas. I artikel 8.2 Europakonventionen stadgas att 

inskränkningar endast får göras med stöd av lag och om det i ett demokratiskt samhälle 

är nödvändigt med hänsyn till statens säkerhet, den allmänna säkerheten, landets eko-

nomiska välstånd eller till förebyggande av oordning eller brott eller till skydd för hälsa 
                                                
5 Bylund (2006) Straffprocessuella tvångsmedel (23-28 kap. RB), Rättegång – tredje häftet, s. 47. 
6 Bull/Sterzel s. 101. 
7 Cameron (2011), s. 122. 
8 Prop. 2005/06:113 s. 17. 
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eller moral eller andras personers fri- och rättigheter. Även här förutsätts således en 

proportionalitetsbedömning göras.  

 

2.4    Avslutande kommentar 

Både regeringsformen och Europakonventionen garanterar enskilda skydd mot husrann-

sakan från det allmänna. Det skyddet kan dock begränsas om vissa förutsättningar är 

uppfyllda. Det som krävs är att inskränkningen sker genom lag, med iakttagande av 

legalitets- och proportionalitetsprinciperna. Jag återkommer till de principerna i kapitel 

tre och åtta.  
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3 Offentligrättsliga principer 

3.1   Inledning 

Ett av syftena med den här uppsatsen är att analysera 20 a § PLs förenlighet med legali-

tets- och proportionalitetsprinciperna, vilket sker i uppsatsens åttonde kapitel. För att 

den analysen ska bli så tydlig som möjligt beskriver jag därför de principerna i detta 

kapitel. Proportionalitetsprincipen ska dock inte endast följas av lagstiftaren utan även 

av rättstillämparna. Med anledning av det, presenterar jag även proportionalitetsprinci-

pen såsom den kommer till uttryck i rättegångsbalken (1942:740)(RB) och i polislagen. 

Utöver proportionalitetsprincipen ska polismän i sin tjänsteutövning agera i enlighet 

med objektivitetsprincipen, varför även den beskrivs kort.  

 

3.2   Legalitetsprincipen 

Redan i regeringsformens första paragraf presenteras legalitetsprincipen genom formu-

leringen att den offentliga makten utövas under lagarna. Det har stort symboliskt värde 

att principen presenteras i portalparagrafen tillsammans med de övriga grundpelarna av 

det svenska statsskickets grunder. En historisk tillbakablick visar att principens place-

ring i grundlagen tillkom på begäran av Justitieombudsmannen (JO), som ansåg att den 

offentliga maktens lagbundenhet är så grundläggande att den skulle lagfästas i rege-

ringsformens inledande paragraf.9  I modern tid har Cameron beskrivit principen som en 

”viktig förutsättning för en rättsstats existens, funktion och legitimitet”10. Att agera utan 

hänsyn till legalitetsprincipen kan därför innebära ett agerande i strid mot det svenska 

statsskickets grunder.  

 

Legalitetsprincipen ger uttryck för ”maktutövningens normbundenhet i motsats till god-

tycke”11. Normbundenheten innebär att inget offentligt organ får meddela föreskrifter 

som står i strid med normer högre upp i normhierarkin. Riksdagen kan således inte stifta 

lag som strider mot grundlag.12 Den innebär också en förutsebarhet för den som kan 

                                                
9 Prop. 1973:90 s. 228, vilket kommenteras av Sterzel (2012), s. 78f. 
10 Cameron, SvJT 2006 s. 578. 
11 Sterzel (2009), s. 113 och Sterzel (2012), s. 73.  
12 Prop. 2009/10:89 s. 142. 
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komma att bli föremål för det allmännas maktbefogenheter. Att den offentliga makten 

ska utövas under lagarna innebär däremot inte ett absolut krav på att det alltid rör sig 

om en av riksdagen stiftad lag, utan kan lika gärna avse författningar stiftade av andra 

organ efter bemyndigande.13 När det rör sig om rättighetsinskränkningar däremot före-

ligger ett undantagslöst krav på stöd i lag. 

 

Av 2 kap. 21 § RF framgår att ändamålet med en rättighetsbegränsning måste vara god-

tagbar och nödvändig. Enligt förarbetena till paragrafens föregångare, 2 kap. 12 § RF, 

som hade samma formulering i denna del, innebär det att lagstiftaren måste vara tydlig 

med ändamålet med begränsningen när rättighetsinskränkande regler införs.14 Bull 

anger dock att en brist i tydligheten botas av domstolars och myndigheters tolkningar av 

rättighetsinskränkningen, således genom praxis eller restriktiva tolkningar.15 

 

Utöver att syftet med en rättighetsinskränkning ska framgå tydligt ska lagarna även 

”helst sakna vaga, obestämda och mångtydiga rekvisit”16. Bylund menar att man på så 

sätt slipper godtyckliga, slumpmässiga och överraskande ingripanden, som hotar den 

allmänna rättssäkerheten i samhället. Det hänger ihop med idén att rättighetsinskrän-

kande bestämmelser ska tolkas enligt ordalydelsen och med restriktivitet.17  

 

Legalitetsprincipen kommer även till uttryck i Europeiska konventionen om skydd för 

de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. Av artikel 8.2 Europakon-

ventionen framgår att rätten till skydd för privat- och familjeliv inte får inskränkas annat 

än med stöd av lag, att ingreppet måste vara ägnat att tillgodose något av de i artikeln 

uppräknade allmänna eller enskilda intressena och att det måste vara nödvändigt i ett 

demokratiskt samhälle. Kravet på stöd i lag innebär i första hand stöd i nationell lag. 

Lagen måste ge skydd mot godtycke genom att vara tillräckligt tillgänglig för allmän-

heten och måste vara utformad med tillräcklig precision, så att inskränkningarna kan 

förutses i rimlig utsträckning. En nationell lag som ger rättstillämparna ett tolkningsut-

rymme och en rätt till skönsmässig bedömning är dock inte i sig oförenlig med kravet 

                                                
13 Prop. 1973:90 s. 397 och SOU 2010:29 s. 144. 
14 Se Bull (1997) s. 434 som hänvisar till SOU 1975:75, s. 202 och prop. 1975/76:209 s. 153. 
15 Bull (1997) s. 435f. 
16 Bylund (2006) Straffprocessuella tvångsmedel (23-28 kap. RB), Rättegång – tredje häftet, s. 47. 
17 NJA 1996 s. 577 och Lindberg, s. 19. 
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på förutsägbarhet. Det förutsätter å andra sidan att gränserna för den skönsmässiga be-

dömningen är tillräckligt klara för att ge individen skydd mot godtyckliga ingrepp.18 

 

I målet Malone mot Förenade kungariket konstaterade Europadomstolen att de engelska 

bestämmelserna som reglerade inskränkningarna avseende telefonavlyssning och brev-

kontroll var dunkla och kunde tolkas på olika sätt. Kravet på tydlighet i lagen ansågs 

därför inte vara uppfyllt och rättighetsinskränkningen hade därför inte skett i överens-

stämmelse med lag. I samma rättsfall hade en registrering av telefonnummer som gjorts 

inte heller varit förenligt med kravet på laglighet, då de regler som tillämpats varit för 

otydliga.19  

 

3.3   Proportionalitetsprincipen 

3.3.1 Proportionalitetsprincipen enligt RF  

För att kunna stifta rättighetsbegränsande lagar måste lagstiftaren iaktta proportional-

itetsprincipen. Av 2 kap. 21 § RF framgår som tidigare nämnt att begränsningar, som i 

sak får göras, endast får göras för att tillgodose ändamål som är godtagbara i ett demo-

kratiskt samhälle. Begränsningarna får inte heller gå utöver vad som är nödvändigt med 

hänsyn till det ändamål som har föranlett den. Lagstiftaren åläggs därmed ett tydlighets-

krav, på så vis att de måste redovisa skälen för att göra rättighetsbegränsningen. Om ett 

sådant tydliggörande inte finns är det svårt att avgöra om lagen tillkommit på ett korrekt 

sätt.20 

 

Proportionalitetsprincipen gör gällande att en avvägning ska göras mellan motstående 

intressen och mellan skada och nytta. I bedömningen ingår ett mål som ska uppnås, ett 

medel för att uppnå detta och de intressen som får vika för att målet ska kunna uppnås. 

Bedömningen av dessa delars förhållande till varandra kan enligt Bull ske i olika steg. 

Först prövas om det finns skäl att tro att medlet kan uppnå målet. Den andra frågan är 

om det finns mindre ingripande alternativ som kan nå samma mål. Ett tredje och sista 

                                                
18 Danelius, s. 351. 
19 Se Danelius, s. 405. 
20 Bull/Sterzel s. 101. 
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steg är att bedöma om en reglering, som klarat de tidigare två stegen, medför så stora 

ingrepp i skyddsvärda intressen att den ändå framstår som oproportionerlig.21  

 

Bull menar dock att kravet på att beakta proportionaliteten inte ska drivas för långt. Om 

det endast rör sig om ett mindre och väsentligen obetydligt överskridande av vad som 

faktiskt skulle vara nödvändigt för att uppnå ett visst ändamål, borde det vara legitimt. 

Bull anser att total exakthet inte kan krävas och att det därför till viss del är domstolens 

uppgift att genom praxis se till att bestämmelser som i någon mån överskrider det till-

låtna inte i praktiken får denna effekt. De tre stegen i proportionalitetsbedömningen ska 

därför kompletteras med bedömningen om det fanns alternativ som med hjälp av färre 

eller mindre omfattande ingrepp i rättigheterna nått samma resultat, och om dessa alter-

nativ är så pass mycket bättre att man kan påstå att den normgivande instansen borde ha 

valt dessa i stället.22  

 

Principen i regeringsformen riktar sig inte enbart till lagstiftaren utan även till tillämpa-

ren. Det innebär att samtliga utövare, såsom domstol, åklagare och polis, är skyldiga att 

efterleva proportionalitetsprincipen i sin yrkesutövning.23 

 

3.3.2   Proportionalitetsprincipen enligt Europakonventionen 

Precis som regeringsformen uppställer Europeiska konventionen om skydd för de 

mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna en liknande skyldighet för lagstif-

taren. Vad som nu är av intresse är artikel 8 i Europakonventionen, om rätten till skydd 

för sitt privat- och familjeliv. Andra punkten i artikeln kungör vilka möjligheter som 

finns för att inskränka rätten till privat- och familjeliv. För att en inskränkning ska få 

ske måste det göras genom lag och under förutsättning att det i ett demokratiskt sam-

hälle är nödvändigt med hänsyn till statens säkerhet, den allmänna säkerheten, landets 

ekonomiska välstånd eller till förebyggande av oordning eller brott eller till skydd för 

hälsa eller moral eller för andra personers fri- och rättigheter. Rättighetsinskränkningar 

som till sin typ är konventionsenliga kan således endast godtas om de står i rimlig relat-

ion till det intresse de är avsedda att tillgodose. Om de är oproportionerliga, och alltså 

                                                
21 Bull (1997) s. 446. 
22 Bull (1997) s. 447. 
23 Prop. 1975/76:209, s. 39, 99 och 153 samt Helmius, s. 134. 
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mera långtgående än som framstår som rimligt för sitt ändamål, kan de däremot inne-

bära brott mot konventionen.24 

 

Innebörden av en proportionalitetsbedömning är att det ska göras en avvägning mellan å 

ena sidan de enskildas rättigheter och samhällets intresse i stort, där resultatet ska vara 

en balans mellan de två intressena. Vidare ska det föreligga en rimlig relation mellan 

mål och medel.25  

 

3.3.3   Proportionalitetsprincipen i RB 

Proportionalitetsprincipen i 2 kap. 21 § RF och artikel 8 Europakonventionen riktar sig, 

som tidigare nämnt, främst till lagstiftaren även om den även ska följas av rättstilläm-

parna.26 För att poängtera det senare finns principen dessutom i 28 kap. 3 a § RB. Av 

nämnda bestämmelse framgår att husrannsakan endast får beslutas om skälen för åtgär-

den uppväger det intrång eller men i övrigt som åtgärden innebär för den misstänkte 

eller för något annat motstående intresse.  

 

3.3.4   Behovs- och proportionalitetsprinciperna enligt PL 

Precis som i rättegångsbalken finns proportionalitetsprincipen även i polislagen. Av 8 § 

PL framgår att polisman som har att verkställa en tjänsteuppgift ska under iakttagande 

av vad som föreskrivs i lag eller annan författning ingripa på ett sätt som är försvarligt 

med hänsyn till åtgärdens syfte och övriga omständigheter. Det är ett uttryck för polis-

mans skyldighet att agera i enlighet med proportionalitetsprincipen vid utövning av 

samtliga sina tvångsbefogenheter. Att agerandet ska ske ”under iakttagande av vad som 

föreskrivs i lag eller annan författning” innebär att om ingripandet är reglerat specifikt i 

lag, ska polisman följa den, oavsett om han eller hon anser att det är mer proportioner-

ligt att agera på ett annat sätt.27  

 

Efterföljande mening i paragrafen gör gällande att om tvång måste tillämpas, att det ska 

ske endast i den form och den utsträckning som behövs för att det avsedda resultatet ska 

                                                
24 Danelius s. 53. 
25 Sporrong-Lönnroth v. Sweden, Lithgow and others v. The United Kingdom, se Sterzel (2009), s. 138. 
26 Se avsnitt 3.3.1 och specifikt fotnot 15. 
27 Prop. 1983/84:111 s. 79. 
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uppnås. Denna, så kallade behovsprincip, är också grundläggande för all polisiär 

tvångsmakt.28 Principerna tillämpas både vid beslutsfattande, huruvida ingreppet behövs 

och är proportionerligt, och vid verkställande av ett redan fattat beslut.29  

 

Av andra stycket i 8 § följer att ett ingripande som begränsar någon av de grundläg-

gande fri- och rättigheterna som avses i 2 kap. RF inte får grundas enbart på behovs- 

och proportionalitetsprinciperna. Om det finns lagstöd för ett ingripande kan inte en i 

sig mindre ingripande åtgärd utföras om det inte finns stöd för det. Ett ypperligt exem-

pel på det är fallet då en kvinna som skulle tvångsmedicineras av läkare tillsammans 

med polismän, medicinerades i hemmet i stället för på sjukhuset dit hon enligt 

handräckningen skulle föras. Det finns inte lagstöd för att tvångsmedicinera någon i 

hemmet men däremot att göra detsamma på en sjukvårdsinrättning.30 

 

3.4   Objektivitetsprincipen  

I 1 kap. 9 § RF stipuleras bland annat att de som fullgör offentliga förvaltningsuppgif-

ter, såsom polisanställda, ska i sin verksamhet iaktta saklighet och opartiskhet, vilket är 

ett uttryck för objektivitetsprincipen.31 Att myndighetspersoner ska iaktta saklighet in-

nebär att deras beslut inte ska gynna eller missgynna enskilda utan att det har stöd i lag. 

Detta krav ska vara ett skydd mot det maktmissbruk som legalitetsprincipen inte förmår 

att förhindra.32 Opartiskheten, även om den i viss mån sammanhänger med sakligheten, 

tar dock främst sikte på objektiva omständigheter som närmast kan liknas med reglerna 

om jäv. Med detta avses förhållandet mellan den som utövar makt och den som är i be-

roendeställning till denna, exempelvis en polis som hamnar i en situation där han/hon 

måste fatta beslut om tvångsmedel rörande sitt eget barn, syskon etcetera. Kravet på 

saklighet riktar sig alltså mot vilka faktorer som ligger till grund för fattandet av ett 

visst beslut, medan kravet på opartiskhet i huvudsak riktar sig till hur beslutsprocessen 

kan uppfattas utåt.33 

 

                                                
28 Prop. 1983/84:111 s. 79. 
29 Berggren/Munck s. 60. 
30 JO 1983/84 s. 190. 
31 Bull (2012), s. 97. 
32 Bull (2012), s. 101f. 
33 Bull (2012), s. 103. 
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En myndighetsanställd som inte iakttar objektivitetsprincipen skulle kunna bli åtalad för 

tjänstefel, jämte 20 kap. 1 § brottsbalken (1962:700)(BrB), då det är att betrakta som 

agerande i strid med det som gäller för uppgiften.34 

 

3.5   Avslutande kommentar  

Lagstiftaren är skyldig att iaktta både legalitets- och proportionalitetsprinciperna. Even-

tuella brister är allvarliga, i synnerhet när det rör rättighetsinskränkande lagstiftning. För 

att en rättighetsinskränkande lag ska vara förenlig med legalitetsprincipen krävs både att 

lagstiftaren varit tydlig med syftet med rättighetsinskränkningen och att rekvisiten i be-

stämmelsen är så pass tydliga att enskilda är skyddade mot godtyckliga ingrepp. Om 

lagstiftaren inte varit tillräckligt tydlig kan dock i vissa fall sådana brister botas av 

praxis från domstol och att övriga rättstillämpare tolkar rättighetsinskränkningarna re-

striktivt.  

 

Utöver det faktum att lagen ska vara proportionellt avvägd måste den även tillämpas i 

enlighet med proportionalitetsprincipen. Det innebär, exempelvis, att en polisman inte 

kan besluta om husrannsakan jämte 20 a § PL endast för att bestämmelsen finns, om 

ingreppet inte står i proportion till ändamålet med undersökningen. Principerna fyller 

sina respektive funktioner och bidrar till rättssäkerhet för enskilda individer, på så vis 

att staten inte godtyckligt ska kunna inskränka grundläggande fri- och rättigheter. I vissa 

fall kan det vara upp till domstolarna att se till att lagstiftning som visserligen kan vara 

oproportionerlig, tillämpas på ett sådant sätt att de blir proportionerliga.  

 

Objektivitetsprincipen är viktig i sammanhanget myndighetsutövning och rättighetsin-

skränkningar. I den fortsatta framställningen bör hållas i minnet att enskilda polismän är 

skyldiga att iaktta behovs- och proportionalitetsprinciperna samt objektivitetsprincipen i 

all sin myndighetsutövning. 

 
 
 
 

                                                
34 Bull (2012), s. 107. 
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4 Husrannsakan  

4.1   Inledning 

I förarbetena till 20 a § PL nämndes husrannsakansbestämmelserna i 28 kap. RB samt 

20 och 23 §§ PL. Det är relevant att diskutera befintliga lagar som utgör en liknande 

rättighetsinskränkning som den som avses stiftas. Däremot tycks lagstiftaren i detta fall 

inte ha använt sig av aktuell lagstiftning som förebild, med tanke på att 20 a § kom att 

skilja sig från de andra husrannsakansreglerna i flera relevanta avseenden. I stället val-

des att ta ledning av en kroppsvisitationsregel i polislagen. Varför 20 a § PL stiftades 

med utgångspunkt från 19 § andra stycket 1 PL är inte självklart, tvärtom finns det an-

ledning att ifrågasätta den lösningen. Jag återkommer till den diskussionen längre fram i 

kapitel sex. 

 

I detta kapitel ger jag korta introduktioner till husrannsakansbestämmelserna enligt 28 

kap. RB, 20 § PL och 23 § PL, med anledning av att det var dessa bestämmelser som 

lagstiftaren hänvisade till i förarbetena till 20 a § PL. Syftet med det är att kunna jäm-

föra de reglerna med 20 a § PL. En sådan jämförelse är intressant då det finns två vä-

sentliga skillnader. Dessa skillnader återkommer jag mer till i kapitel sju. Först ger jag 

dock en kort genomgång av husrannsakan generellt för att tydliggöra innebörden av 

åtgärden och förklara de olika syftena som finns med tvångsmedlet.  

 
 

4.2   Allmänt om husrannsakan 

Reglerna om husrannsakan möjliggör för myndigheterna att genomsöka utrymmen som 

de annars inte skulle ha tillgång till.35 Själva begreppet husrannsakan inbegriper ”varje 

av myndighet företagen undersökning av hus, rum eller slutet förvaringsställe oavsett 

syftet med undersökningen”36. Syften för husrannsakan kan vara olika: att eftersöka en 

person eller att eftersöka ett föremål.37 Den förstnämnda undersökningen benämns per-

sonell husrannsakan, medan den andra kallas reell.38 Enligt Lindberg är en av de viktig-

                                                
35 Lindberg, s. 508. 
36 Prop. 1975/76:209 s. 147 samt Lindberg, s. 507. 
37 Syftet kan givetvis också vara att söka både person och föremål. 
38 Lindberg, s. 508 och Bylund i Rättegång – tredje häftet, s. 114. 
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aste funktionerna med husrannsakan att skapa förutsättningar för att använda andra 

straffprocessuella tvångsmedel. Med detta menas exempelvis att husrannsakan kan leda 

till att föremål anträffas som kan underkastas beslag eller att personer anträffas som kan 

gripas.39  

 

Straffprocessuella tvångsmedel är verktyg som åklagare och polis har i sin brottsutre-

dande verksamhet. Utan dessa skulle brott generellt sett inte kunna leda till åtal.40 En 

förutsättning för en fällande dom är ju att åklagaren kan visa, med olika typer av bevis-

medel, att det är ställt utom allt rimligt tvivel att den misstänkte personen har utfört 

brottet.41 Om gärningsmannen aldrig gripits eller hans fingeravtryck inte säkrats på 

mordvapnet, kan inte personen fällas för brottet. Det är således en grundförutsättning att 

straffprocessuella tvångsmedel kan användas av brottsutredande myndigheter. 

 

Husrannsakan används dock inte enbart i brottsutredande syfte. Det är nog så viktigt att 

polisen tilldelas befogenheter att på ett effektivt sätt förebygga brott, att omhänderta 

personer eller föremål i enlighet med speciallagstiftning eller att undsätta personer som 

inte är i stånd att påkalla hjälp. I polislagen finns reglerna om när polisen får bereda sig 

tillträde till utrymmen i andra syften än brottsutredande.  

 

4.3   Husrannsakan enligt 28 kap. RB  

I 28 kap. RB stadgas polis, åklagares och rättens möjligheter att besluta om husrannsa-

kan. Kapitlet reglerar två typer av husrannsakningar: personella och reella. Det är den 

senare formen som är av intresse i denna uppsats. Reella husrannsakningar är sådana 

där föremål eftersöks. Av 28 kap. 1 § RB framgår att husrannsakan får företas i hus, 

rum eller slutet förvaringsställe för att söka efter föremål som kan tas i beslag eller i 

förvar eller annars för att utröna omständigheter som kan vara av betydelse för utred-

ning om brottet eller om förverkande av utbyte av brottslig verksamhet enligt 36 kap. 1 

b § BrB, om det finns anledning att anta att ett brott har begåtts på vilket fängelse kan 

                                                
39 Lindberg, s. 508. 
40 Bylund i Rättegång – tredje häftet, s. 38. 
41 Ekelöf m.fl. Rättegång – fjärde häftet, s. 151ff. 
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följa. Regeln är tillämplig på husrannsakan i bil då en stängd bil betraktas vara ett slutet 

förvaringsställe.42  

 

Till skillnad från 20 a § PL som tillämpas i brottsförebyggande syfte, är en förutsättning 

för att kunna besluta om husrannsakan enligt 28 kap. 1 § RB att rekvisiten för att inleda 

förundersökning är uppfyllda.43 Av 23 kap. 1 § RB framgår att förundersökning ska 

inledas så snart det av olika anledningar finns anledning att anta att ett brott som hör 

under allmänt åtal har förövats. Det hör ihop med att 28 kap. 1 § RB uppställer kravet 

att det ska finnas anledning att anta att ett brott har begåtts för att husrannsakan ska 

kunna komma på fråga. Konsekvensen av detta är att husrannsakningar för att före-

bygga eller uppdaga brott inte kan göras med stöd av lagrummet. De straffprocessuella 

tvångsmedlen som redovisas i rättegångsbalken syftar endast till att underlätta förunder-

sökning och rättegång eller att säkra verkställighet av dom i brottmål.44 

 

En husrannsakan enligt 28 kap. 1 § RB får inte ske hos annan än den som skäligen kan 

misstänkas för brottet om inte synnerlig anledning finns eller minst en av tre uppräk-

nade undantag är uppfyllda. Dessa är, enligt andra stycket, att brottet är begånget hos 

honom eller henne, den misstänkte är gripen där eller annars om det finns anledning 

anta att föremål som kan tas i beslag, i förvar eller kan förverkas finns hos denna per-

son. Synnerlig anledning är ett mycket högt ställt krav i förhållande till vad som fordras 

för husrannsakan hos den som är skäligen misstänkt.45  

 

Av 28 kap. 4 § RB framgår att beslut om husrannsakan får fattas av undersökningsleda-

ren, åklagaren eller rätten. Om det föreligger fara i dröjsmål och således att beslut av 

behörig befattningshavare inte kan inväntas, får dock beslut fattas av polisman, i enlig-

het med 5 § samma kapitel. Oavsett vem som fattar beslutet måste proportionalitetsprin-

cipen iakttas, vilket utöver 2 kap. 21 § RF46 förtydligas i 28 kap. 3 a § RB.  

 

Ytterligare av intresse är 28 kap. 3 § andra stycket RB. Den bestämmelsen gör gällande 

att husrannsakan, likt den som får företas enligt 28 kap. 1 § RB, får utföras i en lokal 
                                                
42 Prop. 1997/98:181 s. 18 och Bylund, Straffprocessuella tvångsmedel i Rättegång – tredje häftet, s. 112. 
43 Prop. 2005/06:113 s. 18. 
44 Lindberg, s. 8. 
45 Bylund, Straffprocessuella tvångsmedel i Rättegång – tredje häftet, s. 114-115. 
46 Även rättstillämpare och utövare förväntas följa proportionalitetsprincipen genom 2 kap. 21 § RF. Se 
avsnitt 3.3.1 och fotnot 15. 
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som brukar användas gemensamt av personer som kan antas ägna sig åt brottslig verk-

samhet, om det förekommer anledning att brott har förövats för vilket det är föreskrivet 

fängelse ett år eller däröver och det finns särskild anledning att anta att ändamålet med 

rannsakan kommer uppfyllas. Av tredje stycket framgår att samma regler avser utrym-

men och fordon som finns i omedelbar anslutning till lokalen och brukas av dem som 

använder lokalen. Den väsentliga skillnaden mellan 28 kap. 3 § andra stycket RB och 

28 kap. 1 § RB är att det inte är lika reglerat hos vem husrannsakan får ske. Husrannsa-

kan enligt 28 kap. 3 § andra stycket RB kan inte ske annat än en lokal som inte huvud-

sakligen utgör en bostad, medan husrannsakan enligt 28 kap. 1 § RB kan ske i hus, rum 

eller slutet förvaringsställe oavsett om huset används som bostad eller inte. Vidare 

måste det inte vara klarlagt vem det är som disponerar lokalen för att beslut enligt 28 

kap. 3 § andra stycket RB ska kunna fattas. I stället är kravet enligt lagtexten att lokalen 

brukar användas gemensamt av personer som kan antas ägna sig åt brottslig verksam-

het.47  

 

Syftet med 28 kap. 3 § andra stycket RB var primärt att kunna utföra husrannsakningar i 

mc-klubbarna Hells Angels, Bandidos och andra grupperingars lokaler under mindre 

stränga förutsättningar.48 I likhet med 20 a § PL framstår denna bestämmelse som vag 

och kan tänkas inbjuda till husrannsakningar trots att tillräckliga förutsättningar inte är 

vid handen. Däremot framgår det av förarbetena till 28 kap. 3 § andra stycket RB hur 

bedömningen ska göras, vilket inte görs i motiven till 20 a § PL. Bland annat framgår 

det att det inte är tillräckligt att personerna som brukar uppehålla sig i lokalen är dömda 

för brott, utan att det endast kan vara en av flera faktorer som indikerar att personerna 

kan antas ägna sig åt brottslig verksamhet.49 Andra väsentliga skillnader från 20 a § PL 

är att det för den här typen av husrannsakan krävs att det finns misstanke om ett konkret 

brott och att det är förundersökningsledare, åklagare eller rätten som är beslutsfattare.  

 

4.4   Husrannsakan enligt 20 § PL 

Polisen har särskilda befogenheter att utföra husrannsakningar i vissa fall utöver de si-

tuationer som regleras i rättegångsbalken. En av dessa befogenheter är 20 a § PL. En 

                                                
47 Mina kursiveringar. 
48 Prop. 1997/98:181 s. 25. 
49 Prop. 1997/98:181 s. 26. 
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annan regleras i 20 § PL. Den sistnämnda gör gällande att polisman får bereda sig till-

träde till ägarens eller innehavarens bostad eller något annat ställe, i syfte att eftersöka 

föremål som med stöd av lag eller annan författning ska omhändertas. Med ”något annat 

ställe” avses de platser som omfattas av 28 kap. 10 § RB, således sådana som visserli-

gen inte är slutna men som ändå inte är tillgängliga för allmänheten, såsom bland annat 

fabriksområden.50  

 

De tillfällen då 20 § blir tillämplig är när annan författning gör gällande att ett specifikt 

föremål ska omhändertas och husrannsakan är en förutsättning för omhändertagandet. 

När ett vapen exempelvis ska omhändertas i enlighet med 6 kap. 4 § vapenlagen 

(1996:67) för att det finns risk för att det missbrukas, kan 20 § PL således tillämpas. 

Bestämmelsen kan även vara behjälplig när polis genom handräckning blivit ålagd att 

omhänderta ett föremål, såsom när länsstyrelsen beslutat att polisen ska omhänderta ett 

djur enligt 31 § djurskyddslagen (1988:534).51 

 

Eftersom husrannsakansbeslutet är beroende av annan lagstiftning eller författning som 

förutsättning, är det endast specifikt utpekade föremål polisen får leta efter och som de 

har befogenhet att omhänderta. Polisen kan därför inte bereda sig tillträde till någons 

bostad och rent allmänt leta efter exempelvis vapen, såsom är fallet med husrannsak-

ningarna i fordon enligt 20 a § PL.52 

 

Om det finns synnerliga skäl att anta att föremålet finns hos någon annan än ägaren, får 

husrannsakan ske hos den personen. Med synnerliga skäl menas att det ska föreligga en 

faktisk omständighet som påtagligt visar att man med fog kan förvänta sig att det man 

söker finns hos den där husrannsakan företas.53 I likhet med husrannsakan enligt 28 kap. 

1 § RB är misstankegraden för husrannsakan hos annan än föremålets ägare således 

avsevärt mycket högre.  

 

Av paragrafens tredje stycke framgår att det är polismyndigheten som beslutar om hus-

rannsakan. Om det föreligger fara i dröjsmål får dock polisman själv fatta beslutet.  Vid 

                                                
50 Prop. 1983/84:111 s. 129. 
51 Prop. 2005/06:113 s. 19 samt Berggren/Munck, s. 146. 
52 Prop. 2005/06:113 s. 19 samt Berggren/Munck, s. 142. 
53 JO 1985/86 s. 125, JO 1985/86 s. 150 och JO 1988/89 s. 68. Se även prop. 1990/91:129 s. 14 och prop. 
1997/98:181 s. 19f. 
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husrannsakan enligt 20 a § PL är däremot polisman beslutsfattare under alla omständig-

heter, således oavsett om fara är i dröjsmål eller inte. Just denna skillnad har stor bety-

delse. Under kapitel fem samt avsnitt 7.2 och 7.3 återkommer jag till beslutsnivåerna.   

 

4.5   Husrannsakan enligt 23 § PL 

En annan husrannsakansbefogenhet polisen har regleras i 23 § PL. Enligt denna kan 

polis bereda sig tillträde till ett hus, rum eller annat ställe för att söka efter sprängmedel, 

vapen eller något annat föremål. Förutsättningen för detta är att det av särskilda skäl 

finns risk att något brott som innebär fara för liv eller hälsa eller för omfattande förstö-

relse av egendom kommer att förövas på en viss plats. Syftet med husrannsakan är inte 

brottsutredande, för då är 28 kap. RB mer lämpad, utan snarare att förebygga brott och 

att lämna allmänheten skydd och hjälp.54 Däremot är en utgångspunkt att det rör sig om 

risk för brott. Vid rena olyckssituationer tillämpas snarare bestämmelsen om nöd i 24 

kap. 4 § BrB. 

 

Vad som avses med ”särskilda skäl” framgår inte av förarbetena. Däremot används som 

exempel de tillfällen då polisen mottar anonyma meddelanden om att en bomb placerats 

på en viss plats eller åtgärder till skydd för främmande statschefer, utländska sändebud, 

allmänna sammankomster och ingripanden vid hot om sabotage och liknande.55 Vidare 

tydliggörs att husrannsakningar och andra åtgärder som kan vidtas enligt lagrummet, 

inte får utföras i allmänt förebyggande syfte. Det måste alltid kunna pekas på att det på 

grund av särskilda skäl föreligger en viss risk.56  

 

Av tredje stycket framgår att beslutsfattare ska vara polismyndigheten. Om det däremot 

föreligger fara i dröjsmål får polisman själv fatta beslutet om husrannsakan. Beslutsni-

våerna i 20 och 23 §§ PL är följaktligen likadana, medan 20 a § PL endast har polisman 

som beslutsfattare. Jag får som nämnts tidigare anledning att återkomma till de olika 

beslutsnivåerna och skillnaderna mellan 20 a § PL och de andra husrannsakansbestäm-

melserna.  

 

                                                
54 Prop. 1983/84:111 s. 130. 
55 Prop. 1983/84:111 s. 132f. 
56 Prop. 1983/84:111 s. 134. 
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4.6   Avslutande kommentar  

Detta kapitel visar skillnaderna mellan husrannsakan i brottsutredande och brottsföre-

byggande syfte samt introducerar ett antal husrannsakansbestämmelser. Även om syf-

tena med husrannsakningarna är olika, förefaller dock uppbyggnaden av reglerna vara 

liknande, med undantag för 20 a § PL. I både 28 kap. 1 § RB och 20 § PL uppställs 

högre krav för att få besluta om husrannsakan hos annan mot husrannsakan hos den det 

berör. Husrannsakan enligt 20 a § PL får däremot ske i fordon oavsett vem som äger 

det. Det är således ovidkommande om personen som äger fordonet är berörd eller inte. 

Vidare får polisman endast fatta beslut om fara är i dröjsmål avseende 28 kap. 1 § RB, 

20 § PL och 23 § PL, annars ska antingen exempelvis förundersökningsledare eller po-

lismyndigheten vara beslutfattare. Vad gäller 20 a § PL är dock polisman alltid besluts-

fattare, oavsett om det potentiellt sett skulle finnas tid att kontakta en förman. Jag får 

anledning att återkomma till dessa skillnader senare i framställningen, i kapitel fem och 

under rubrikerna 7.2 och 7.3. 
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5 Beslutsnivåer 

5.1  Inledning 

I denna uppsats läggs stor vikt vid vem som har befogenhet att fatta beslut om husrann-

sakan. Anledningen till det är att beslutsfattandet skiljer sig åt mellan 20 a § PL och 

andra husrannsakansbestämmelser. Jag anser att just den skillnaden är relevant att be-

lysa. För att visa vilka skillnaderna i beslutsnivåerna är, beskriver jag i detta kapitel vad 

det innebär att polismyndigheten, kontra att polisman själv får fatta beslut.  

 

5.2   Polismyndigheten 

Vid husrannsakan jämte polislagen är normalt polismyndigheten beslutsfattare. Att 

myndigheten är beslutsfattare betyder enligt 3 kap. 8 § 3 polisförordningen (1998:1558) 

att beslutet ligger på högt uppsatt polischefspersonal. Dessa kan dock, enligt andra 

stycket, delegera beslutsfattandet till annan anställd med den kompetens, utbildning och 

erfarenhet som behövs. Polismyndigheterna har idag olika organisationsuppbyggnader 

och delegationsordningar, varför det inte klart kan sägas vilken position som beslutar i 

dessa frågor. Generellt kan antas att den här typen av beslut fattas av vakthavande befäl 

eller inre befäl.57 Från och med januari 2015 blir polisen i Sverige endast en (1) myn-

dighet, varpå delegationsordningen blir enhetlig. 

 

5.3   Polisman 

Enligt huvudregeln är undersökningsledare, åklagare eller rätten behöriga beslutsfattare 

enligt 28 kap. RB och för 20 § och 23 § PL är det polismyndigheten. När det föreligger 

fara i dröjsmål blir dock polisman behörig beslutsfattare. Allmänt kan sägas att fara i 

dröjsmål föreligger om ändamålet med åtgärden skulle gå om intet om den fick anstå till 

polismannen kunnat utverka ett beslut av polismyndigheten. Det kan vara fallet om en 

polisman ser in genom ett lägenhetsfönster att en person är i färd att skada sig själv, 

någon annan eller förstöra bevisning. Den moderna kommunikationstekniken gör det 

                                                
57 På polismyndigheten i Uppsala län svarar vakthavande befäl normalt för beslut rörande husrannsakan 
jämte polislagen där myndigheten står som beslutsfattare i lagen. 
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dock i princip alltid möjligt för en polisman att få kontakt med behörig beslutsfattare. 

Det borde därför numera sällan kunna anses att det föreligger fara i dröjsmål.58 Om det 

sällan kan anses föreligga fara i dröjsmål kan konstateras att det är mer regel än undan-

tag att polisman inte får fatta husrannsakansbeslut. 

 

När det gäller husrannsakan enligt 20 a § PL finns dock endast en beslutsfattare och det 

är polisman. Det innebär att oavsett om det föreligger fara i dröjsmål eller inte, är det 

alltid polisman själv som avgör om förutsättningarna i enskilda fall är tillräckliga för 

beslut om husrannsakan.  

 

5.4  Avslutande kommentar 

Att polismyndigheten är beslutsfattare innebär att högt uppsatt polischefspersonal ska 

svara för besluten. De som är behöriga har dock möjlighet att delegera besluten till så-

dan personal som har den kompetens, utbildning och erfarenhet som krävs. När det är 

fara i dröjsmål och det inte finns tid att inhämta beslut från behörig beslutsfattare får 

polisman själv fatta beslut. Regeln om fara i dröjsmål finns både i 28 kap. RB och i 20 

och 23 §§ PL. Oavsett om det föreligger fara i dröjsmål eller inte är polisman ensam 

beslutsfattare i 20 a § PL. Varför den skillnaden i beslutsfattare är intressant att under-

stryka, återkommer jag till nedan i avsnitt 7.2 och 7.3. 

 

 

 

 

 

 

                                                
58 JO 1997/98 s. 133 ff. 
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6 Beredningen av 20 a § PL 

6.1   Inledning 

Med vetskap om hur andra husrannsakansbestämmelser är utformade är det i detta fall 

intressant att, innan tillämpningsområdet för 20 a § PL analyseras, först se hur det kom 

sig att regeln stiftades. Generellt sett kan nog en bestämmelses beredning sakna relevans 

i sammanhang som dessa. I detta fall bidrar det dock till en förklaring till varför 20 a § 

PL skiljer sig från andra husrannsakansbestämmelser och i stället är en kopia av regeln 

om kroppsvisitation i 19 § andra stycket 1 PL. Med anledning av det presenteras och 

diskuteras beredningen av 20 a § PL i detta kapitel. 

 

6.2   Bestämmelsens beredning 

Frågan om polisens möjligheter att utföra husrannsakningar i fordon i förebyggande 

syfte väcktes av representanter från Polismyndigheten i Stockholms län, genom en skri-

velse till Justitiedepartementet den 27 augusti 2003. I skrivelsen framfördes att ”det bör 

införas” en möjlighet för polisman att genomsöka fordon efter vapen motsvarande möj-

ligheten att kroppsvisitera jämte 19 § andra stycket 1 PL. Till följd av skrivelsen hölls 

ett möte hos dåvarande länspolismästare Carin Götblad med representanter från Justi-

tiedepartementet. På mötet framkom att bilar används i stor utsträckning för att förvara 

och flytta vapen, särskilt i samband med krogbesök i innerstan. Med anledning av detta 

lämnade Regeringskansliet i uppdrag till chefen för Statens kriminaltekniska laborato-

rium, överdirektören Olof Egerstedt, att bland annat undersöka möjligheten att lagstifta i 

enlighet med förslaget som lämnades av Polismyndigheten i Stockholm.59  

Utredningen syftade således till att undersöka behovet av en reglering som gav polisen 

möjlighet att utföra husrannsakan i brottsförebyggande syfte, i samma utsträckning som 

19 § andra stycket 1 PL tillåter kroppsvisitationer.60 Enligt min mening hade det varit 

rimligare att mer generellt undersöka behovet av en husrannsakansreglering i brotts-

förebyggande syfte. Utredningen hade då kunnat resultera i slutsatsen att det visserligen 

finns ett behov men att det är lämpligare att bestämmelsen är uppbyggd på samma sätt 

                                                
59 Ju2004/1021/P, bilaga 2 till promemoria Ju2004/5742/PO. Min kursivering. 
60Ju2004/5742/PO, s. 13 och 19. 
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som andra husrannsakansregler. Med det avses att det eventuellt hade gjorts skillnad på 

att göra husrannsakan hos den det berör kontra hos annan, men framför allt att polisman 

endast fått beslutanderätt vid fara i dröjsmål. Trots att utredningsdirektivet var specifikt 

hade ändå varit önskvärt att det motiverats varför 19 § andra stycket 1 PL är en bra fö-

rebild för 20 a § PL. Nu framstår det snarare som att polisen beställt en befogenhet och 

fått den. 

Ett ytterligare argument för den tesen är att det behov utredningen sattes att undersöka, 

bedömdes genom att en enkät skickades till Rikskriminalpolisen och ett antal polismyn-

digheter.61 I enkäten ombads myndigheterna besvara frågan: finns ett behov av att införa 

en möjlighet för polisen att söka efter vapen och andra farliga föremål i fordon i samma 

utsträckning som kroppsvisitationer kan ske enligt 19 § andra stycket 1 PL? Om ett så-

dant behov finns ombads myndigheterna uppskatta den närmare omfattningen av detta, i 

form av ungefärligt antal fall per år där nya regeln skulle behövas, samt ange i vilka 

typer av situationer en ny möjlighet att eftersöka vapen skulle behövas.62 Polismyndig-

heten i Stockholms län bad således om en befogenhet och utredningen frågade andra 

representanter i polissverige om de också tyckte att de hade ett behov. Behovet behövde 

aldrig underbyggas med specifika exempel utan generella antaganden från myndighet-

erna accepterades. I promemorian redovisas nämligen att ”i många enkätsvar har om-

vittnats att vapen förekommer i allt större utsträckning”, att det ”enligt många svar är 

vanligt att vapen förvaras i fordon” samt att trots att ”alla tillfrågade polismyndigheter 

[inte] har kunnat kvantifiera behovet, så tyder dock de uppskattningar som gjorts i sva-

ren på att en ny reglering skulle förhindra ett stort antal brott”63.  

Vidare anförs i utredningen att regeln visserligen innebär en inskränkning av grundlags-

skyddet mot husrannsakan men att ”intresset av att förebygga att vapen m.m. används i 

brottsliga sammanhang är så starkt att polisen bör ges en befogenhet att i detta syfte 

genomsöka fordon i vissa lägen”.64 Då en husrannsakan i bil ”ju” är mindre känsligt ur 

integritetssynpunkt än kroppsvisitering och polisen redan har befogenhet att kroppsvisi-

tera i dessa situationer, anses att en dylik reglering är lämplig.65 Mot bakgrund av detta 

lämnades förslag om stiftande av en bestämmelse som möjliggör för polisen att utföra 
                                                
61 Ju2004/5742/PO, s. 11 och 19. 
62 Ju2004/5742/PO, s. 19 samt prop. 2005/06:113, s. 20. 
63 Ju2004/5742/PO, s. 22f. 
64 Ju2004/5742/PO, s. 23. 
65 Ju2004/5742/PO, s. 23, från vilken ”ju” är ett citat. 
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husrannsakan i fordon, i samma utsträckning som kroppsvisitationer kan ske jämte 19 § 

andra stycket 1 PL.  

Kroppsvisitation enligt 19 § andra stycket 1 PL får utföras av polisman i den utsträck-

ning det behövs för att söka efter vapen eller andra farliga föremål som är ägnade att 

användas vid brott mot liv eller hälsa, om det med hänsyn till omständigheterna kan 

antas att ett sådant föremål kan förklaras förverkat enligt 36 kap. 3 § BrB. Bestämmel-

sen skiljer sig från dess motsvarigheter i 28 kap. 11 § RB och 19 § första stycket PL. 

Den förstnämnda regeln påminner om rekvisiten för husrannsakan enligt 28 kap. 1 § 

RB. Kroppsvisitation får nämligen endast ske av en person som kan misstänkas för brott 

som kan medföra fängelsestraff för att söka efter föremål som kan tas i beslag eller för-

var eller för att utröna omständigheter som kan vara av betydelse för utredning av brott 

eller förverkande. Andra än de som skäligen kan misstänkas för brott får kroppsvisiteras 

om det finns synnerlig anledning att det därigenom kommer anträffas föremål som kan 

tas i beslag eller att det annars är av betydelse för utredning av brottet. Kroppsvisitation 

enligt 19 § första stycket PL får å sin sida ske av bland annat en polisman som med laga 

stöd griper eller frihetsberövar någon om det är nödvändigt av säkerhetsskäl eller för att 

fastställa personens identitet. Reglerna om kroppsvisitation enligt 19 § andra stycket 1 

PL är således inte lika hårt reglerade. 

Med anledning av att 19 § andra stycket 1 PL har vagare rekvisit än andra kroppsvisitat-

ionsregler hade det varit lämpligt att inom ramen för förarbetena till 20 a § PL, utvär-

dera tillämpningen av den. Om det då framkommit att rekvisiten i 19 § andra stycket 1 

PL är för vaga, på så sätt att rättssäkerheten eftersätts, hade det varit svårt att motivera 

en ny bestämmelse med liknande formulering. Eftersom det finns anledning att ifråga-

sätta uppbyggnaden av 20 a § PL och då rekvisiten är desamma som i 19 § andra stycket 

1 PL, är det troligt att en sådan utredning visat att kroppsvisitationsbestämmelsen hade 

sina brister. 
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6.3   Avslutande kommentar 

Husrannsakansbestämmelsen 20 a § PL stiftades mot bakgrund av ett önskemål av Po-

lismyndigheten i Stockholms län och motiverades av ett uppskattat behov hos andra 

polismyndigheter. Att den sedan kom till med 19 § andra stycket 1 PL om kroppsvisitat-

ion som förebild är anmärkningsvärt. Det finns därför anledning att ifrågasätta utform-

ningen av 20 a § PL eftersom den slutligen kom att skilja sig från befintliga husrannsa-

kansbestämmelser på väsentliga grunder. Skillnaderna består i hos vem husrannsakan 

får genomföras och vem som är beslutsfattare.  
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7 20 a § PL i teorin  

7.1   Inledning  

I 20 a § PL står bland annat att polisman får genomsöka ett fordon i den utsträckning 

det behövs för att söka efter vapen och andra föremål, om det med hänsyn till omstän-

digheterna kan antas att ett sådant farligt föremål finns i fordonet. Det jag valt att foku-

sera på är vilka dessa omständigheter är. Vad som avses med andra farliga föremål som 

är ägnade att användas vid brott mot liv eller hälsa är i sammanhanget också en viktig 

fråga. Svaret är dock inte enkelt då alla föremål potentiellt sett kan användas vid brott 

mot liv eller hälsa. Med anledning av det lämnar jag den frågan därhän. 

Tillämpningsområdet för 20 a § PL skiljer sig till stor del åt från de andra husrannsa-

kansbestämmelserna i rättegångsbalken och de i polislagen. De mest iögonfallande 

skillnaderna är att beslutsfattandet ligger på polisman och att husrannsakan får ske i ett 

fordon oaktat vem som äger bilen. Som jag tidigare påvisat är det mest förekommande 

att beslutsfattandet avseende husrannsakningar är förundersökningsledare, åklagare eller 

rätten (RB) eller polismyndigheten (PL). Endast när fara är i dröjsmål får polisman fatta 

beslut (RB och PL). Vidare finns särregleringar både i rättegångsbalken och polislagen 

avseende vem husrannsakan får företas hos. Kraven för att få utföra en husrannsakan 

hos annan är avsevärt mycket högre i de andra bestämmelserna, men inte i 20 a § PL.  

En del av syftet med uppsatsen är att genom förarbetena tolka 20 a § PLs tillämpnings-

område. Det gör jag i detta kapitel. Jag beskriver även de två skillnader jag anser vara 

av mest relevans, beslutsnivån och det faktum att husrannsakan hos annan inte är särre-

glerat. Vidare ger jag exempel på när det är svårt att avgöra om 20 a § PL eller 28 kap. 1 

§ RB ska tillämpas.  

 

7.2   Polisman som beslutsfattare  

Beslut om husrannsakan enligt 20 a § PL fattas av polisman. Vid ett flertal tillfällen i 

uppsatsen återkommer jag till det konstaterandet. Varför jag gör det beror på att det är 
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så exceptionellt, då det inte finns någon husrannsakansbestämmelse i svensk rätt som är 

uppbyggd på samma sätt. Det vanliga är i stället att polismyndigheten är beslutsfattare, 

och polisman får endast fatta beslut om han eller hon inte hinner ta kontakt med den 

egentliga beslutsfattaren. I propositionen som föranledde 20 a § beskrivs aldrig varför 

polisman själv ska få besluta om husrannsakan. Konsekvent hänvisas endast till att be-

stämmelsen ska korrespondera med 19 § andra stycket 1 PL, där polisman står som be-

slutsfattare. I promemorian förklaras dock att polisman bör få fatta beslutet själv då ”så-

dana situationer där en genomsökning kan bli aktuell kan uppkomma plötsligt och utan 

förvarning”66. Hur detta förhåller sig till reglerna om fara i dröjsmål framgår däremot 

inte. De situationer lagstiftaren syftar på, borde enligt min mening kunna falla in under 

de tillfällen då polisman normalt kan tillämpa undantagsbestämmelsen fara i dröjsmål. I 

vanliga fall är ju polismyndigheten, förundersökningsledaren, åklagaren eller rätten be-

slutsfattare, men då polismannen inte hinner få beslut från dem, således när fara är i 

dröjsmål, får han/hon fatta beslutet själv. 

 

Däremot har JO, som jag tidigare nämnt, konstaterat att det sällan föreligger fara i 

dröjsmål, eftersom polisman på plats med enkelhet kan ringa för att få beslut om hus-

rannsakan. Även om situationen uppkommer plötsligt och utan förvarning borde polis-

mannen hinna inhämta beslut från behörig befattningshavare på myndigheten. Att än-

damålet med åtgärden annars skulle gå om intet är föga troligt.67 När polisen har stoppat 

ett fordon eller om de står bredvid ett parkerat fordon, borde nämligen inte finnas möj-

lighet för personer i eller kring det aktuella fordonet att förhindra polis från att anträffa 

eventuella vapen. Jag menar därför att lagstiftarens motivering till att polisman är ensam 

beslutsfattare inte är tillräckligt övertygande. Tvärtom anser jag att mycket talar för att 

20 a § PL skulle vara uppbyggd på samma sätt som andra husrannsakansbestämmelser 

avseende beslutsfattandet. 

 

7.3   Lagändring avseende beslutsfattare 

Andra husrannsakansbestämmelser i polislagen har polismyndigheten som beslutsfat-

tare och polisman endast när fara föreligger i dröjsmål. När fara sällan, för att inte säga 

aldrig, är i dröjsmål, är det svårmotiverat att polisman ska vara beslutsfattare för 20 a § 

                                                
66 Ju2004/5742/PO, s. 26. 
67 Se avsnitt 4.2.2 där fara i dröjsmål presenteras. 
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PL.68 Med tanke på att tillämpningsområdet för 20 a § PL dessutom är väldigt vagt, 

vore det enligt min mening rimligt att modifiera 20 a § så att polismyndigheten i stället 

stod som beslutsfattare.  

 

Jag menar att det finns flera vinster med att ta bort polisman som beslutsfattare. Ett skäl 

är att polis på plats måste formulera de omständigheter som gör husrannsakan befogad. 

Det är lätt att annars bli ”förblindad” av subjektiva omständigheter – exempelvis 

huruvida individerna på plats agerar nervöst, irriterat eller vägrar samarbeta – snarare än 

vad som faktiskt är relevant. Om någon annan ska pröva frågan kommer han eller hon 

dock kunna sortera de omständigheter som är relevanta och de som inte är tillräckliga. 

På så sätt skulle troligtvis färre men bättre motiverade husrannsakningar utföras.  

 

När det är någon annan som ska stå för beslutet finns anledning att tro att avrapporte-

ringen är bättre. Som det ser ut i Polismyndigheten i Uppsala län idag sätts alla husrann-

sakansprotokoll för 20 a § PL in i en pärm hos vakthavande befäl. Efter en tid arkiveras 

dem. Det är ingen som kontrollerar att beslutet är väl underbyggt eller att det dokumen-

terats på rätt sätt. Om någon annan än den som avrapporterar husrannsakan har beslutat 

om den, borde det finnas en benägenhet hos beslutsfattaren att kontrollera att den som 

verkställt husrannsakan dokumenterar beslutet på rätt sätt. Skulle beslutet ifrågasättas 

senare är det ju beslutsfattaren som kommer behöva stå till svars. 

 

Med polisman som beslutsfattare kan samma fordon stoppas och kontrolleras flera 

gånger på en och samma dag. Vid varje tillfälle kan fordonet bli föremål för husrannsa-

kan. Inspektör Daniel Karlsson tror att det beror på bristande kommunikation mellan 

poliserna.69 Ett fordon med intressanta personer kan potentiellt sett därför bli föremål 

för husrannsakan vid flera tillfällen under kort tid även om det inte anträffas någonting i 

fordonet. Trots att patrullen som kontrollerar fordonet första gången den dagen medde-

lar samtliga tjänstgörande poliser att en husrannsakan med negativt resultat är utförd, 

blir det svårt att nå ut till samtliga poliser i tjänst det dygnet och den veckan. Ett sätt att 

underlätta och minska risken för att vissa personer blir föremål för ingripandet flera 

gånger under kort tid, och på så vis uppleva att de blir trakasserade, är att ha annan än 

polisman som beslutsfattare. Skulle ett inre befäl, exempelvis, vara beslutsfattare har 

                                                
68 Se avsnitt 4.2.2. 
69 Intervju 2014-07-26. 
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denne större överblick över de husrannsakningar som utförts under dagen och kan vida-

rebefordra det till sin avlösare. Dessutom skulle troligtvis benägenheten att dokumen-

tera besluten öka markant, vilket gör det enklare att hålla koll på vem som blivit föremål 

för husrannsakan och när den skett.  

 

7.4   Husrannsakan i annans fordon  

20 a § PL föreskriver inte någon kvalificerande omständighet med avseende på fordo-

nets anknytning till en eller flera personer, vilket Svenska Advokatsamfundet kritiserade 

i sitt remissyttrande. Som svar på kritiken anförde regeringen att bestämmelsen skulle 

förlora mycket av sitt värde om det fordrades en särskild anknytning mellan individerna 

och det för åtgärden aktuella fordonet. I stället, menade regeringen, att det måste över-

lämnas till polisen att i varje enskilt fall göra en bedömning av i vilka fordon det kan 

antas finnas vapen som kan bli föremål för förverkande.70 I promemorian beskrivs att 

det i första hand inte är intressant vem som äger fordonet, utan snarare i vilket samman-

hang det används.71 Det är således ovidkommande vem som äger fordonet så länge poli-

sen antar att det kan finnas vapen i det. För att husrannsakan ska kunna företas hos an-

nan jämte 28 kap. 1 § RB krävs däremot ”synnerlig anledning” och enligt 20 § PL 

”synnerliga skäl”.  

 

Jag håller med regeringen om att det normalt inte borde vara lika integritetskränkande 

att ens bil blir föremål för husrannsakan kontra att få bostaden genomsökt av myndig-

heter.72 Det kan visserligen vara ett argument för att det ska ha mindre betydelse för 

husrannsakan om det finns någon koppling mellan fordonet och individerna i fordonet 

som föranleder ingripandet. Personer som vill transportera vapen ska inte kunna göra 

det ostört endast på grund av att de sitter i en hyrbil. Däremot anser jag det vara besvä-

rande att lagstiftaren inte på något sätt väger upp den integritetskränkning som oskyl-

diga fordonsägare faktiskt kan komma att lida. Med det menar jag att det tydligare 

skulle vara reglerat när och hur husrannsakan jämte 20 a § PL kan utföras. På så vis kan 

fordonsägare som lånar ut sina bilar till personer som kan tänkas hamna i situationer där 

husrannsakan blir aktuell, förutse eventuella ingripanden.  

                                                
70 Prop. 2005/06:113 s. 25. 
71 Ju2004/5742/PO, s. 25. 
72 Prop. 2005/06 s. 23. 
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7.5   Tillämpningsområdet för 20 a § PL 

När polisman är beslutsfattare och det inte finns några tydliga ramar för regelns tillämp-

ning, innebär det att varje polisman har en oantastbar möjlighet att anta huruvida det 

kan finnas vapen i enskilda personers fordon. Vid ett ifrågasättande av polisens age-

rande kan alltid hänvisas till att polismannen antog att det skulle rendera i anträffade 

vapen och andra farliga föremål. För att till synes undvika detta har uppställts som krav 

att det måste finnas någon konkret omständighet som ger objektivt stöd för antagandet. 

Vilken dignitet det måste vara på den objektiva omständigheten utvecklas inte. Det kon-

stateras endast att regeln är utformad så att den inte ska möjliggöra en praktisk tillämp-

ning som av allmänheten kan tolkas som ett utslag av trakasserier från polisens sida.73  

 

Vilken objektiv omständighet som fordras för att den enskilde polismannen ska anses ha 

upparbetat tillräckligt stöd för husrannsakan i fordon framgår alltså inte av förarbetena. 

Däremot lämnas förslag på när bestämmelsen kan komma att tillämpas, baserat på po-

lismyndigheternas enkätsvar. I första hand nämns att bestämmelsen borde vara tillämp-

lig vid kontroll av personer och fordon som har anknytning till brottsbelastad mc-

verksamhet. Andra fall är vid krogrelaterade ordningsstörningar, manifestationer eller 

protestaktioner, där det finns risk för att en stor folkmassa söker våldsam konfrontation 

med polis eller motdemonstranter, risk för sammandrabbningar mellan rasistiska grup-

peringar och autonoma grupper, idrottsevenemang och konflikter mellan ungdomsgäng. 

Ett ytterligare exempel är när en person som förekommer för vapenrelaterade brott sö-

ker upp en målsägande för att trakassera eller hota denne, till exempel anställda i natt-

öppna servicebutiker eller kvinnor som separerat från våldsutövande män.74 Dessa ex-

empel är dock just bara exempel på tillfällen då regeln ska kunna tillämpas. Några be-

gränsningar nämns inte. 

 

Exemplen ovan har dock någonting gemensamt. Det framstår som om att det för hus-

rannsakan förutsätts åtminstone att två omständigheter föreligger, dels att situationen är 

sådan att det typiskt sett kan förekomma våldsamheter, dels att en ytterligare faktor 

finns som förhöjer risken för våldsbrott. Ett evenemang i sig, såsom en demonstration, 

är således inte tillräckligt för att det ska antas att vapen kan förekomma i ett fordon, det 

                                                
73 Prop. 2005/06:113 s. 63. 
74 Prop. 2005/06:113 s. 21. 
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krävs även att någonting ytterligare pekar på att det är troligt, som exempelvis att det 

via underrättelseverksamhet eller liknande, finns risk för att demonstranter kan komma 

att sammandrabba med motdemonstranter. Det som ytterligare pekar på att det är troligt 

är vad som i 20 a § PL beskrivs som ”om det med hänsyn till omständigheterna”. Det-

borde inte enbart kunna vara att individerna i bilen förekommer för våldsbrott eller va-

penbrott sedan tidigare, då lagstiftaren i så fall legitimerar ageranden från polisen som 

närmast kan betecknas som trakasserier av personer som förekommer i polisiära regis-

ter. I stället borde det finnas fler omständigheter, såsom att det via underrättelser har 

framkommit att fotbollssupportrar från rivaliserande klubbar ska mötas på en plats för 

att göra upp och fordonet står på eller är på väg till den plats där det är sagt att bråket 

ska äga rum. 

 

I samband med en anmälan yttrade JO sig att det förutsätts en situation där risken ty-

piskt sett är stor för att vapen eller tillhyggen ska komma till användning vid våldsbrott. 

Utöver de exempel som redovisats ovan nämner JO att bestämmelsen kan tillämpas 

även när en konfrontation mellan rivaliserande gäng ännu inte skett, om det finns risk 

för sammandrabbning. Detta kan ske exempelvis om ett mc-gäng befinner sig på en viss 

plats under sådana förhållanden att det på grund av tidigare erfarenheter eller upplys-

ningar kan antas att avsikten är att invänta och sammandrabba med en fientlig grupp. 

Vidare anförde JO att bedömningen om det finns tillräckligt underlag för husrannsakan 

ska ske med utgångspunkt från samtliga omständigheter i det enskilda fallet samt 

grunda sig på den kunskap och erfarenhet som polisen har.75  

 

I det praktiska polisarbetet tycks det dock i viss mån ha tagits för givet att det i princip 

är tillräckligt för husrannsakan att någon av individerna som sitter i ett fordon före-

kommer i belastningsregistret för våldsbrott, brott mot knivförbudslagen eller vapenla-

gen oavsett i vilken situation fordonet kontrolleras.76 Av det som framkommit ovan kan 

det vara av intresse att en person förekommer i belastningsregistret, men det är inte till-

räckligt. När det enda ingångsvärde polisen hänvisar till är belastningsregistret, eller i 

värsta fall förekomst i misstankeregistret eller polisens allmänna spaningsregister, finns 

överhängande risk att enskilda utsätts för otillbörliga ingripanden. Dessa ingripanden 

                                                
75 JO diarienummer 1566-2013 se även fotnot 77. 
76 Se avsnitt 9.5. 
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kan då av enskilda upplevas som trakasserier från polisens sida, även om polisen inte 

alls har den intentionen.  

 

När det i förarbetena förklaras att bestämmelsen är utformad så att det inte ska vara 

möjligt att tillämpa regeln på ett sätt som kan uppfattas som trakasserier, är det inte helt 

klart vad som menas. Det kan närmast tolkas som att bestämmelsen inte kan missbru-

kas, med hänvisning till att poliser i sin generella tjänsteutövning är skyldiga att ta hän-

syn till behovs- och proportionalitetsprinciperna. Enligt min uppfattning är det tvärtom 

en överhängande risk att det kan upplevas som om att polisen trakasserar vissa individer 

när det är oklart vad som fordras för ett beslut om husrannsakan enligt 20 a §, även om 

poliserna tror sig iaktta behovs- och proportionalitetsprinciperna. 

 

7.6   Konflikten mellan 20 a § PL och 28 kap. RB i praktiken 

7.6.1   Inledning 

Husrannsakan enligt 20 a § PL får tillämpas i brottsförebyggande syfte, när det kan an-

tas att det i ett fordon förvaras vapen eller andra farliga föremål som är ägnade att an-

vändas vid brott mot liv eller hälsa. Husrannsakan enligt 28 kap. 1 § RB däremot får 

endast företas om det finns anledning att anta att ett brott har begåtts på vilket fängelse 

kan följa, om det bland annat kan vara av betydelse för utredning om brottet. I vissa 

situationer är det dock svårt att avgöra vilken av bestämmelserna som ska tillämpas.  

 

Av 20 § fjärde stycket PL framgår bland annat att rättegångsbalken ska tillämpas vid 

husrannsakan för eftersökande av föremål som är underkastat beslag. Föremål som får 

tas i beslag är sådana som skäligen kan antas ha betydelse för utredning om brott eller 

kan vara avhänt någon genom brott eller förverkat på grund av brott, enligt 27 kap. 1 § 

RB. Hänvisningen i 20 § fjärde stycket PL till att rättegångsbalken har företräde framför 

20 § PL borde rimligtvis gälla för alla typer av husrannsakningar i polislagen. Till stöd 

för det är förarbetenas tydlighet om att 20 a § PL rör sig om en brottsförebyggande åt-

gärd, snarare än en brottsutredande.77  

 

                                                
77 Se bland annat prop. 2005/06:113 s. 21. 
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Nedan följer tre scenarion som exemplifierar den problematik som kan uppstå vid valet 

mellan 20 a § PL och rättegångsbalken. 

 

7.6.2   Synligt vapen i bilen  

Hur polisen ska agera när de vid en fordonskontroll utifrån sett ser att det ligger ett va-

pen eller vapenliknande föremål i bilen är inte självklart. De kan å ena sidan agera 

brottsförebyggande och besluta om husrannsakan för att förverka föremålet, å andra 

sidan har de en rapporteringsskyldighet, enligt 9 § PL, som innebär att de ska rapportera 

brott som kommer till deras kännedom. En kniv som förvaras i ett fordon på allmän 

plats kan vara brott mot knivförbudslagen, på samma sätt som ett jaktvapen kan vara ett 

brott mot vapenlagen. För att precisera problematiken: ska polismannen som ser vapnet 

eller kniven i bilen besluta om husrannsakan enligt 20 a § PL eller begära beslut enligt 

rättegångsbalken för att komma åt föremålet? 

 

Det kan argumenteras för att en synlig kniv i ett fordon är en sådan objektiv omständig-

het som gör att fler vapen eller andra farliga föremål kan antas finnas i fordonet, varför 

20 a § PL kan tillämpas. Däremot finns förutsättning för att göra en husrannsakan enligt 

rättegångsbalken, då det tycks röra sig om brott mot knivförbudslagen eller vapenlagen. 

Om rättegångsbalken har företräde borde inte 20 a § PL kunna tillämpas i en sådan situ-

ation. Det förekommer dock att synliga vapen är skäl för husrannsakan enligt 20 a § 

PL.78 Då det inte finns någonting vare sig i förarbeten eller i praxis som tydligt tar av-

stånd från att 20 a § PL tillämpas på det sättet, är det enklare för polisman att själv 

kunna fatta beslut på ”lösare” grunder än att behöva be om ett beslut av annan. 

 

20 a § PL möjliggör att besluta om husrannsakan för att eftersöka föremål som kan an-

tas anträffas och förklaras förverkat enligt 36 kap. 3 § BrB. Om det kan konstateras ge-

nom att titta in i ett fordon att det kan röra sig om brott mot 1 § knivförbudslagen, ska 

kniven, om det inte är uppenbart oskäligt, förverkas jämte 5 § knivförbudslagen. Är det 

ett vapen eller ammunition som skymtas, kan det röra det sig om vapenbrott enligt 9 

kap. 1 och 2 §§ vapenlagen. Vapen som varit föremål får sådana brott förverkas, om det 

inte är uppenbart oskäligt, enligt 9 kap. 5 § samma lag.  

                                                
78 I polismyndigheten i Uppsala län ca 5 procent 2011, ca 14 procent och ca 8 procent mellan 130101 och 
130612. I polismyndigheten i Gävleborgs län ca 5 procent av fallen mellan 130101 och 130612. 
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Det ena behöver dock inte utesluta det andra. I de situationer polisen inte redan innan 

sett att det ligger en kniv i ett fordon och sedan via 20 a § PL anträffar den, upprättas 

normalt79 en anmälan om brott mot knivförbudslagen och kniven förverkas. I den situat-

ionen borde vara ovidkommande enligt vilket lagrum förverkandet sker, även om det i 

förverkandeprotokollet måste framgå vilken bestämmelse som tillämpats. Detsamma 

borde gälla även om ett vapen skymtats i fordonet. Det svåra består snarare i om det 

konstaterade vapenbrottet eller brottet mot knivförbudslagen förhindrar tillämpning av 

20 a § PL. Jag skulle säga att det gör det. Oavsett om polisen misstänker att det finns 

fler vapen i bilen eller inte så krävs husrannsakan för att komma åt föremålet som ligger 

där. Det mest korrekta borde då vara att tillämpa 28 kap. 1 § RB. Inom ramen för det 

beslutet bör hela fordonet kunna genomsökas efter andra vapen. Huruvida fordonet ägs 

av annan än den som färdas i det för stunden spelar ingen roll då brottet begåtts i fordo-

net.80 

 

Beslut om husrannsakan enligt 20 a § PL hindras dock normalt inte av att personerna i 

fordonet gör sig skyldiga till andra brott. Ett ringa narkotikabrott eget bruk på en passa-

gerare eller (drog)rattfylleri på föraren borde exempelvis inte påverka möjligheten att 

använda 20 a § PL för att leta efter vapen i fordonet. Beslutet måste dock vara väl un-

derbyggt och får inte vara ett skäl att enklare bereda sig tillträde till fordonet för att söka 

efter narkotika eller stöldgods. 

 

7.6.3   Husrannsakan vid förundersökning 

En ytterligare fråga som kan uppkomma är huruvida 20 a § PL kan tillämpas inom ra-

men för en pågående förundersökning. Lättast är att visualisera problemet genom ett 

exempel: Låt säga att det föreligger en pågående rivalitet mellan två kriminella gäng. 

Under kvällen har en person ur ena gänget blivit skjuten. Några timmar senare stoppar 

och kontrollerar en polispatrull ett fordon i stadens centrala delar, alltså på ”gängneu-

tral” mark. I fordonet sitter personer tillhörande det rivaliserande gänget. Det finns ing-

en misstänkt person i ärendet med den skjutna personen. Det är dock inte långsökt att 

tro att det är någon från antagonistgänget som är gärningsman. Ska polispatrullen kon-

                                                
79 Om inte rapporteftergift lämnas i enlighet med 9 § andra stycket PL. 
80 Se 28 kap. 1 § andra stycket om husrannsakan hos annan. 
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takta förundersökningsledaren för att be om husrannsakansbeslut enligt rättegångsbal-

ken eller själva besluta om husrannsakan enligt 20 a § PL för att få genomsöka fordonet 

efter vapen? Då ingen av personerna i bilen är skäligen misstänkt för skjutningen, 

kommer en eventuell husrannsakan i bilen företas hos annan. För att det ska få ske 

krävs, som nämnt i avsnitt 4.3, bland annat synnerlig anledning. Det är inte troligt att 

sådan synnerlig anledning finns i förevarande exempel. För att kunna söka i fordonet 

måste patrullen därför använda sig av 20 a § PL, då det finns objektiva omständigheter 

som gör att det kan antas finnas vapen i fordonet. Samma lösning blir det om polispa-

trullen vid samma tidpunkt, vid samma rådande omständigheter skulle stoppa och kon-

trollera ett fordon i vilket personer tillhörande den skjutna personens gäng sitter. Såsom 

situationen ser ut är det troligt att gängmedlemmarna bär vapen för att kunna skydda sig 

själva men också kanske för att hämnas kvällens skjutning. Husrannsakan enligt 20 a § 

PL bör då kunna utföras. 

 

7.6.4   Förberedelsebrott kontra förebyggande av brott 

Ett annat exempel kan användas för att belysa en ytterligare svårighet. En ung mans 

syster blev misshandlad och hotad av sin före detta pojkvän. En sen kväll en vecka se-

nare ringer den före detta pojkvännen till polisen och meddelar att den unge mannen har 

knackat på hans dörr, skrikit och gapat samt att han fortfarande står utanför bostaden. 

När polispatrull kommer till platsen finns den unge mannen kvar utanför. Han står 

bredvid sin parkerade bil. Både systerns före detta pojkvän och polispatrullen misstän-

ker att den unge mannen är där för att hota och/eller misshandla den före detta pojkvän-

nen. Ska polispatrullen då kontakta en förundersökningsledare och meddela att det finns 

anledning att anta att ett förberedelsebrott81 är begånget och att det önskas göras en hus-

rannsakan i den unge mannens bil för att eftersöka vapen eller ska patrullen själv be-

sluta om husrannsakan enligt 20 a § PL?  

 

Först och främst kan konstateras att så som situationen ser ut finns det mycket som ty-

der på att den unge mannen är på platsen för att antingen skrämma eller göra illa den 

före detta pojkvännen. Egentligen borde patrullen kunna skriva en anmälan om förbere-

delse till olaga hot eller misshandel och be den unge mannen lämna platsen. Det är dock 

svårt för en åklagare att bevisa att det var den unge mannens avsikt bara för att han 
                                                
81 Se 23 kap. 2 § BrB om förberedelsebrott.  
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knackade på hos den före detta pojkvännen. Han kanske bara ville skälla på honom. Om 

det däremot skulle visa sig finnas någon form av vapen i bilen, blir det något lättare för 

åklagaren. Med denna motivering skulle beslut om husrannsakan enligt 28 kap. 1 § RB 

kunna fattas, då det kan anträffas föremål som är av betydelse för utredningen i ärendet.  

Å andra sidan skulle kunna argumenteras för att det inte är tillräckligt att tro att den 

unge mannen är på platsen i syfte att fullborda ett brott, varför det endast i förebyg-

gande syfte genomförs en husrannsakan enligt 20 a § PL då omständigheterna ändå är 

sådana att det skulle kunna finnas vapen i bilen. Patrullen borde i detta skede därför i 

stort sett själva kunna välja vilken väg de vill gå. Skulle den före detta pojkvännen vilja 

att en anmälan skrevs blir det dock situationen en annan. Polispatrullens rapporterings-

skyldighet gör i detta läge i princip att den före detta pojkvännen inte kan nekas en poli-

sanmälan. Jag skulle säga att polisen då är förhindrad att besluta om husrannsakan en-

ligt 20 a § PL. Om en anmälan skrivs måste patrullen ta ställning till om de antar att det 

finns vapen i bilen. Tror polisen att det finns det, borde rättegångsbalken vara den rätta 

vägen. Det är svårt att argumentera för att omständigheterna inte är tillräckliga för en 

husrannsakan enligt rättegångsbalken, men att det är tillräckligt för en husrannsakan 

enligt 20 a § PL när de enda omständigheter som finns är de som omfattas av förunder-

sökningen. 

 

7.7   Avslutande kommentar 

I detta avsnitt analyserades tillämpningsområdet för 20 a § PL. Alla lagar och regler 

kräver tolkning vid tillämpning. Vad som blir tydligt är dock att det inte är helt klart hur 

lagstiftaren har tänkt att regeln ska tillämpas. Däremot framgår att polisens användning 

av tvångsmedlet i relativt stor utsträckning inte tycks vara förenlig med lagstiftningen. 

Denna brist består i att rekvisiten för husrannsakan inte alltid är uppfyllda. Jag åter-

kommer dock till den praktiska tillämpningen i kapitel nio. Slutligen gav jag några ex-

empel på när gränsen mellan husrannsakan enligt rättegångsbalken och 20 a § PL är 

svår att dra. Problemet som uppstår är att polisen säkerligen hellre använder sig av 20 a 

§ PL när gränsen är hårfin. Grunden till det antagandet är att polisman då själv får fatta 

husrannsakansbeslutet. 
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8 20 a § PLs förenlighet med offentligrättsliga principer 

8.1   Inledning 

I kapitel tre beskrivs de principer som är av mest relevans för frågan om 20 a § PL är 

förenlig med svensk lag. I ljuset av det och redogörelsen av bestämmelsens tillämp-

ningsområde, analyserar jag i detta kapitel 20 a § PLs förenlighet med legalitets- och 

proportionalitetsprinciperna.  

 

8.2   Förenlighet med legalitetsprincipen 

För att legalitetsprincipen ska anses vara uppfylld krävs bland annat att syftet med be-

stämmelsen är tydligt och att den saknar vaga, obestämda och mångtydiga rekvisit. Av 

vad som framkommit ovan saknar 20 a § PL just tydliga rekvisit, vilket innebär en risk 

för att enskilda kan bli föremål för godtyckliga ingripanden. Med tanke på att det i en 

majoritet av de protokoll jag granskat anges förekomst i belastningsregistret som enda 

objektiva omständighet, framstår det som att flertalet poliser tror att det är tillräckligt 

underlag för beslut. Det är dock inte så konstigt. Av förarbetena kan inte direkt urskiljas 

något hinder mot att tillämpa regeln så. Den enda begränsning som nämns är att till-

lämpningen inte får innebära att den kan uppfattas som trakasserande och att det ska ske 

i förening med behovs- och proportionalitetsbedömningar.  

 
Enligt min mening är rekvisiten ”om det med hänsyn till omständigheterna kan antas” 

alldeles för vaga, i synnerhet i kombination med att förarbetena inte uppställer tillräck-

liga ramar för tillämpningsområdet. Enligt Bull hade denna brist möjligtvis kunnat botas 

med hjälp av praxis och restriktiv tolkning och tillämpning. Då det inte finns någon 

domstolspraxis och då det visat sig att regeln i viss mån tillämpas extensivt, finns an-

ledning att ifrågasätta regelns förenlighet med legalitetsprincipen. I likhet med utslaget i 

målet Malone mot Förenade kungariket finns risk för att 20 a § PLs otydlighet skulle 

betraktas av Europadomstolen som oförenlig med lag. 

 

Om Europadomstolen kom till slutsatsen att husrannsakningar enligt 20 a § PL inte har 

stöd i lag, skulle polisen inte kunna använda bestämmelsen. Det beror på, som tidigare 
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nämnts, att rättighetsinskränkningar som husrannsakan måste ha stöd i lag för att vara 

förenliga med Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de 

grundläggande friheterna. Det framgår av artikel 8.2 Europakonventionen. Skulle 20 a § 

PL vara oförenlig med kraven som uppställs i konventionen, är varje husrannsakan som 

genomförs ett brott mot den drabbade individens mänskliga rättigheter.  

 

8.3   Förenlighet med proportionalitetsprincipen 

För att kunna avgöra om en lag är förenlig med proportionalitetsprincipen krävs att lag-

stiftaren visar hur den tänkt vid stiftandet. I förevarande fall anförde regeringen att det 

vid en avvägning mellan det förhållandevis begränsade intrång 20 a § PL får anses ut-

göra och vad som står att vinna med åtgärden, skälen för att tillåta åtgärden uppväger 

det intrång som åtgärden utgör för den enskilde. Att intrånget är förhållandevis begrän-

sat motiveras med att det inte är lika integritetskränkande att få sitt fordon genomsökt 

som att en husrannsakan utförs i ens bostad. Det faktum att en oskyldig fordonsägare 

kan få sitt fordon genomsökt motiveras med att det redan finns bestämmelser som tillå-

ter husrannsakan hos annan.82 En viktig aspekt som utelämnas är att det i de andra hus-

rannsakansbestämmelserna ställs avsevärt högre krav på husrannsakan hos annan kontra 

hos den det berör. Vidare problematiseras aldrig att beslutsfattandet skiljer sig från 

andra husrannsakningsregler.  

 

Om jag nu skulle göra en proportionalitetsbedömning i enlighet med den Bull föresprå-

kar, skulle den kunna se ut på följande sätt.83 Steg ett var att bedöma om det finns skäl 

att tro att medlet kan uppnå målet. I förevarande fall är målet att minska vålds- och va-

penbrotten och medlet är husrannsakan enligt 20 a § PL, varför medlet får anses kunna 

uppnå målet. Nästa steg är att avgöra om det finns mindre ingripande alternativ som kan 

nå samma mål, vilket det sannolikt inte finns. Det tredje steget är sedan att bedöma om 

en reglering som klarat de tidigare två stegen, medför så stora ingrepp i skyddsvärda 

intressen att den ändå framstår som oproportionerlig. Här anser jag att det blir problem 

med 20 a § PL. Om bestämmelsen varit formulerad på ett tydligare sätt och polisman 

inte var beslutsfattare, hade dock enskilda varit bättre skyddade. På så vis hade bestäm-

melsen inte framstått som oproportionerlig. Slutligen öppnar Bull för ett sista steg. Om 

                                                
82 Prop. 2005/06:113 s. 23. 
83 Se avsnitt 3.3.1 och not 20. 
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det finns något alternativ till 20 a § PL som innebär färre eller mindre omfattande in-

grepp och som därför borde använts av lagstiftaren. Det går att argumentera för att det 

inte gör någon skillnad för den som blir föremål för husrannsakan oavsett vem som står 

som beslutsfattare och även om bestämmelsen förtydligas. Jag är dock av den uppfatt-

ningen att det utförs husrannsakningar på ett felaktigt sätt idag på grund av formulering-

en i 20 a § PL. Med en annan formulering hade troligtvis färre personer blivit föremål 

för husrannsakan, vilket får betraktas som färre eller mindre omfattande ingrepp och att 

det därför borde använts av lagstiftaren.  

 

Sammantaget innebär detta att det inte på ett tillfredsställande sätt visats på vilket sätt 

det ingrepp 20 a § PL innebär för enskilda vägts emot nyttan med det. Det innebär dock 

inte att bestämmelsen per se är oförenlig med proportionalitetsprincipen. Däremot inne-

fattar principen, som nämnts i kapitel tre, en skyldighet för lagstiftaren att visa den be-

dömning som gjorts. I detta avseende anser jag att lagstiftaren har brustit. När sedan en 

proportionalitetsbedömning görs finns det anledning att ifrågasätta om inte 20 a § PL 

medför så stora ingrepp i skyddsvärda intressen att den ändå framstår som oproportion-

erlig.  

 

8.4   Avslutande kommentar 

Det finns anledning att ifrågasätta om lagstiftaren i tillräckligt hög grad tagit hänsyn till 

legalitetsprincipen och proportionalitetsprincipen vid stiftandet av 20 a § PL. Regeln 

förefaller vara otydlig med vaga rekvisit som kan inbjuda till extensiva tolkningar då 

någon egentlig gräns för tillämpningsområdet inte sätts. Vidare visar inte lagstiftaren på 

ett tillfredsställande sätt hur proportionalitetsbedömningen gått till. Vid en bedömning 

visar det sig dessutom att det finns anledning att ifrågasätta om regeln är förenlig med 

proportionalitetsprincipen.  
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9 20 a § PL i praktiken 

9.1   Inledning  

I förarbetena till 20 a § PL anför polisen att bestämmelsen skulle leda till ett ökat antal 

beslag av vapen och andra farliga föremål samt till fler lagföringar beträffande vapen-

brott.84 Huruvida det uppfyllts under nedan angivna period eller inte och hur stor roll 20 

a § PL har spelat är näst intill omöjligt att beräkna, med tanke på att det är så många 

variabler som spelar in. Exempelvis har det betydelse hur mycket polisen satsat på den 

typ av brottslighet, hur många husrannsakningar som gjorts, hur väl resultaten doku-

menterats och så vidare. Det går endast att mäta den mängd vapen och andra föremål 

som faktiskt anträffats och dokumenterats i husrannsakansprotokollen. Att det finns ett 

mörkertal, således att vapen och andra farliga föremål transporteras i fordon men som 

polisen inte upptäcker, får tas för givet. För att ge en fingervisning om 20 a § PL har 

varit effektiv, har jag i detta kapitel bland annat sammanställt resultaten från de grans-

kade husrannsakansprotokollen. Dessutom presenterar jag hur husrannsakningarna ska 

dokumenteras och hur väl det gjorts, hur 20 a § PL tillämpas i praktiken samt hur 

granskningen av polisens tillämpning ser ut. 

 

9.2   Träffsäkerheten 

Under åren 2011 och 2012 utfördes sammanlagt 338 stycken husrannsakningar enligt 

20 a § PL av Polismyndigheten i Uppsala län. Vid 53 av de tillfällena, således drygt 15 

procent av alla husrannsakningar, 85 anträffades föremål som faller inom tillämpnings-

området för 20 a § PL.86 Att träffsäkerheten är låg kan givetvis bero på ett antal fak-

torer, såsom att polisen söker i fel bilar, att de söker på fel sätt eller helt enkelt att vapen 

inte transporteras i fordon i den utsträckning som lagstiftaren antog. Det finns således 

två olika infallsvinklar: antingen finns ett behov men polisen måste utveckla sina meto-

der eller så finns inget eller ett mycket litet behov av 20 a § PL.  

 

                                                
84 Prop. 2005/06:113 s. 20. 
85 Det är endast i 15 procent av fallen som det noterats på protokollen att någonting anträffats. 
86 Det anträffades även andra föremål som inte faller in under tillämpningsområdet, såsom narkotika och 
stöldgods. 
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9.3   Förekomsten av vapen i landet 

Huruvida polisen söker i fel bilar eller på fel sätt är inte mätbart. Att vapen och andra 

farliga föremål fortfarande finns i omlopp och att de måste transporteras för att kunna 

byta ägare och för att kunna användas vid brott är dock givet. I propositionen Skärp-

ningar i vapenlagstiftningen anförs att det finns tecken på att personer som tillhör kri-

minella gäng har tillgång till skjutvapen i större utsträckning än tidigare och att benä-

genheten att använda vapen har ökat. Under 2010 och 2011 ska 84 skjutningar ha skett i 

Göteborg, varav 35 bedömdes vara gängrelaterade, medan det 2013 skedde över 50 

gängrelaterade skjutningar.87 I 25 procent av de konstaterade fallen av dödligt våld år 

2012 användes skjutvapen, vilket är en något högre andel än året innan (21 procent) och 

resultat från tidigare mätningar (17-18 procent).88 Vidare ökade antalet beslag av skjut-

vapen åren 2002 - 2005, men har därefter minskat fram till 2012.89  

 

Statistik är inte alltid nödvändigtvis med sanningen överensstämmande. För uppsatsens 

vidkommande hade det kunna vara intressant att antalet beslag av vapen sjunkit just det 

år polisen fick befogenhet att söka vapen i fordon, alltså 2006. Siffrorna blir dock miss-

visande då det sannolikt är mest vanligt att knivar eller andra farliga föremål anträffas i 

fordonen och att de snarare förverkas än tas i beslag. Dessutom rör dessa siffror endast 

skjutvapen. Däremot är det intressant att det finns en ökande trend att använda skjutva-

pen, det innebär att det är befogat att jobba hårdare mot framförallt organiserad brotts-

lighet, där den typen av problem är som störst.  

 

Även om resultaten från Polismyndigheten i Uppsala län är låga innebär det dock inte 

nödvändigtvis att det inte finns ett behov av en husrannsakansbestämmelse likt 20 a § 

PL. Inspektör Daniel Karlsson tror inte att den låga träffsäkerheten beror på att det inte 

transporteras vapen i fordon. Han menar att resultatet är en konsekvens av att polisen till 

stor del arbetar kvantitativt snarare än kvalitativt. Trots att en husrannsakan utförts, kan 

ingripande poliser inte med hundra procents säkerhet säga att det inte finns något vapen 

i fordonet. Inspektör Karlsson säger att lagstiftningen är generös, på så vis att den läm-

nar utrymme för att plocka isär fordon, men att polisen inte tar till vara den möjlighet-

                                                
87 Prop. 2013/14:226 s. 34. 
88 Brås rapport, s. 2. 
89 SOU 2013:7, s. 69. 
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en.90 En anledning till det är att det oftast inte är försvarbart ur proportionalitetssyn-

punkt, en annan är att situationerna sällan är sådana att det är möjligt. Majoriteten av 

alla husrannsakningar enligt 20 a § PL utförs nattetid på en väg eller kanske till och med 

vägrenen på en motorväg. Det är väldigt svårt att söka efter vapen, som i princip kan 

gömmas överallt, när det är mörkt ute, platsen är obekväm eller farlig och/eller de som 

blir föremål för tvångsmedlet stressar och distraherar. Inspektör Karlsson menar att det 

finns ett behov av husrannsakansbestämmelsen men att polisen måste förbättra sina me-

toder. Exempelvis tror han att det är att föredra att husrannsakningar genomförs mer 

sällan, när det finns väl underbyggt underlag för beslutet. När det sker bör den vara mer 

grundlig på så vis att ingripande polis med säkerhet ska kunna säga att det inte finns 

några vapen i bilen när husrannsakan är utförd.91 

 

9.4   Dokumentation 

Av 27 § PL framgår att protokoll ska föras över bland annat husrannsakningar som ut-

förs med stöd av polislagen och vad som ska redovisas i protokollet. 27 § andra stycket 

2 PL gör gällande att grunden för beslutet ska framgå. Såvitt här är av intresse ska alltså 

de objektiva omständigheter som föranleder polisen att anta att det finns vapen i ett for-

don förtydligas. Nämnda avrapportering ska ske på en blankett som heter RPS 100.2, 

något som förklaras i 4 § FAP 100-2,92 där omständigheterna ska förtydligas under ru-

briken Grund för beslut (ytterligare beskrivning av händelsen).  

 
År 2011 genomfördes 191 stycken husrannsakningar enligt 20 a § PL i Polismyndighet-

en i Uppsala län enligt skrivna protokoll. År 2012 genomfördes 151 stycken. Enligt un-

derlag lämnat av biträdande avdelningschef Gabriel Ogden på länskommunikationscen-

tralen i Uppsala har polispatruller dock avrapporterat in 550 stycken husrannsakningar 

enligt 20 a § PL under den aktuella tvåårsperioden. Det innebär att ca 38 procent av alla 

husrannsakningar som skedde enligt 20 a § i Uppsala län åren 2011 och 2012 inte av-

rapporterades på särskilt avsett protokoll. 

 

                                                
90 Se prop. 2005/06 113 s. 25. 
91 Intervju 2014-07-26. 
92 Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om dokumentation enligt 27 och 28 §§ polislagen 
(1984:387), RPSFS2011:12 FAP 100-2, 10 januari 2012. 
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De siffror som presenteras ska dock inte betraktas som absoluta. Det är möjligt att ope-

ratörer i länskommunikationscentralen av misstag inte kodat93 händelserapporten på ett 

sådant sätt att det framkommer att en husrannsakan utförts. Det är också möjligt att 

patrullerna utfört husrannsakningar utan att rapportera det till kommunikationscentralen. 

Sammantaget innebär det att mängden husrannsakningar som inte avrapporterats på 

protokoll kan vara högre än siffran som presenteras här. Att den skulle vara lägre, för att 

operatörer i länskommunikationscentralen noterat husrannsakan i rapporten trots att det 

inte skett, är däremot inte lika troligt.  

 

Ur rättssäkerhetssynpunkt är det väsentliga dock inte att beslutet dokumenteras på det 

protokoll som föreskrivs av Rikspolisstyrelsen, utan det viktiga måste vara att doku-

mentationen uppfyller kraven som uppställs i 27 § PL. Konsekvensen av att beslut inte 

dokumenteras på ett korrekt sätt eller att dokumentationen är bristfällig är bland annat 

att enskilda personer som blivit föremål för ingripanden inte kan få beslutens riktighet 

granskade i efterhand och att poliser som genomfört husrannsakningar på felaktiga 

grunder inte kan lagföras.94 En ytterligare brist är att media eller andra myndighets-

granskande instanser inte kan få den insyn som fordras för sina uppdrag, då myndighet-

en inte har några handlingar som kan lämnas ut eller uppvisas eller att de handlingar 

som finns är bristfälliga.  

 

9.5   Tillämpningen i praktiken 

Efter att ha läst husrannsakansprotokoll från Polismyndigheterna i Uppsala och Gävle-

borgs län, kan misstänkas att befogenheten medvetet används felaktigt. Med detta på-

stående menas att husrannsakningar utförs trots att tillräckliga omständigheter inte varit 

vid handen som gjort att det kunnat antas att det funnits vapen i fordonen. Det största 

problemet under de aktuella åren är att en stor del av de husrannsakningar som gjorts, 

baseras på det enda faktum att någon i eller i anslutning till fordonet förekommer för 

brott mot knivförbudslagen, vapenlagen, andra brott mot liv och hälsa eller rån där va-
                                                
93 Alla händelser som poliser är inblandade i dokumenteras i länskommunikationscentralen. Dokumenten 
(händelserapporterna) fylls i kontinuerligt medan poliserna är involverande i händelserna. När polisen 
anser sig vara färdiga med jobbet, noteras (kodas) vilken åtgärd händelsen renderade i. Exempelvis kan 
en åtgärd vara att polisanmälan är upptagen, förhör hållet eller att en husrannsakan enligt 20 a § PL är 
utförd. 
94 Se anmälan 0150-K1135-13 hos IU där dokumentation från en av enskild påstådd husrannsakan sakna-
des. Poliserna som skulle ha utfört ingripandet kunde inte identifieras bland annat för att de åkt en civil 
bil, varför förundersökningen lades ner. 
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pen förekommit, eller någonting annat som har med individen att göra. År 2011 beslu-

tades 79 procent av husrannsakningarna enbart på grundval av förekomst i polisiära 

register eller att personen tillhörde kriminellt gäng. År 2012 skedde det i 76 procent av 

fallen i Uppsala län. Mellan 2013-01-01 och 2013-06-12 var samma siffra i Polismyn-

digheten i Gävleborgs län hela drygt 87 procent och samma period i Polismyndigheten i 

Uppsala län drygt 74 procent.95 

 

Det är möjligt att polisen har fler belägg för sina beslut men att de av olika skäl inte 

preciserar dem i protokollen. Ett sådant exempel skulle kunna vara att de tror att det är 

tillräckligt att någon i fordonet förekommer i belastningsregistret och att de därför inte 

dokumenterar resterande grunder av tidsbesparingsskäl. Det kan även bero på en gene-

rellt otillräcklig avrapportering. Vid flertalet fall har JO nämligen haft anledning att 

kritisera polisen för dess dokumentation eller brist därav.96 

 

Att ett så stort antal polismän medvetet utför husrannsakningar de inte har grund för är 

inte troligt. Problemet är nog större än att skulden kan läggas på enskilda polismän. An-

ledningen till att det har kunnat bli på detta sätt är troligtvis snarare att lagstiftaren ut-

format 20 a § PL på så sätt att den uppfattas tillåta extensiva tolkningar. För att begränsa 

den nuvarande tillämpningen hade fordrats att åklagare åtalade poliser vid de tillfällen 

då besluten varit tveksamma. Konsekvensen blir annars att poliser utför husrannsak-

ningar som de alltid gjort, då de inte fått repressalier för det och att de för metoderna 

vidare till nyutexaminerade poliser. 

 

Polisassistent Johnsson Bengts har varit polisassistent i tre veckor när jag intervjuar 

henne. Innan dess har hon varit polisaspirant, således under praktisk utbildning, i sex 

månader. Polisassistent Johnsson Bengts har aldrig deltagit i någon husrannsakan jämte 

20 a § PL, vare sig genom eget fattat beslut eller genom verkställande av annans beslut. 

På grund av det har hon heller inte hunnit bli influerad av andra kollegor. I stället base-

ras hennes kunskap om 20 a § PL endast på det hon lärt sig under sin utbildning. På 

polishögskolan har förklarats att det inte är tillräckligt för beslut om husrannsakan att 

någon i bilen förekommer för brott mot knivförbudslagen eller vapenlagen. Snarare har 

exemplen om gänguppgörelser använts. Då det för polisassistent Johnsson Bengts är 

                                                
95 Enligt upprättade protokoll i de båda polismyndigheterna. 
96 Se bland annat JO diarienummer 4480-2011, 341-2012 och 584-2013. 
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klart att det inte är tillräckligt med endast förekomst i polisiära register, kan misstänkas 

att polisens tillvägagångsätt, som jag tidigare nämnt, inte beror på bristfällig informat-

ion från polishögskolan. Snarare tycks det faktum att praxis från domstol inte komplet-

terat den vaga lagstiftningen, inneburit att det inom polisen skapats en egen praxis som 

nyutbildade poliser snart tar efter.97  

 

9.6   Granskning av polisen 

När det visat sig att husrannsakningar sker på otillräckliga grunder i så stor utsträckning 

finns anledning att vända blicken mot de som förväntas kontrollera att polismän agerar 

korrekt. Även om det är få personer som anmäler polisens ingripanden så förekommer 

det.98 Polisen har haft befogenhet att företa husrannsakningar jämte 20 a § PL sedan 

2006. Fram till dags dato finns dock ingen praxis att finna där polis åtalats för att ha 

utfört en tvivelaktig husrannsakan enligt 20 a § PL. JO har endast mottagit en (1) anmä-

lan avseende ett ingripande involverande husrannsakan jämte 20 a § PL. Anmälan ren-

derade inte i någon kritik.99  

 

Det är möjligt att åklagare hitintills inte valt att driva ärenden involverande 20 a § PL-

beslut vidare då de själva inte riktigt vet hur regeln ska tillämpas. En modifiering av 

bestämmelsen, på så vis att rekvisiten förtydligades, skulle kunna bidra till att åklagare 

åtalade vid husrannsakansbeslut som är i gråzonen i större utsträckning. Om regeln inte 

skulle ändras är det ännu viktigare att en uppföljning av husrannsakansbefogenheten 

görs. För det fall att åklagarna inte åtalar för att de är osäkra på när och hur polisen får 

tillämpa 20 a § PL är det ännu viktigare att de åtalar. När lagstiftningen har så pass vaga 

rekvisit måste domstolarna och JO sätta ramarna.  

 

                                                
97 Intervju 2014-08-07. 
98 Diarienummer hos IU: 0150-K1473-13. Samtliga personer i bilen umgås i ”mc-kretsar” och en av per-
sonerna är ledare i ett mc-gäng. Personerna hade varit på fest i en mc-lokal och var på väg till innerstaden 
för att gå på krogen. Med anledning av det utfördes husrannsakan jämte 20 a § PL. Förundersökning lades 
ner på grund av att det inte längre fanns anledning att anta att brott som hör under allmänt åtal har förö-
vats (åklagarens diarienummer AM-42603-13). Åklagaren ansåg således att det fanns grund för husrann-
sakan.  
99 Diarienummer 1566-2013. Kontroll av två fordon med personer i som var på väg till en fest i en mc-
lokal. Även individer från andra mc-gäng var inbjudna. Dessa omständigheter tillsammans med andra, 
gjorde att husrannsakan ansågs vara välavvägd. 
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För att lösa detta problem är det dock inte tillräckligt att endast utomstående instanser 

granskar polisens användning av tvångsmedel. Det finns anledning för polismyndighet-

erna att även internt kontrollera att rättighetsinskränkande lagstiftning tillämpas på ett 

sätt som inte kränker enskildas grundläggande fri- och rättigheter. För det fall brister 

upptäcks, vilket jag anser finns avseende husrannsakningar enligt 20 a § PL, borde för-

tydliganden komma från centralt organ inom polisen och polispersonal borde informe-

ras och utbildas. Majoriteten av de poliser som skulle bli informerade om att de tilläm-

par bestämmelsen fel, skulle troligtvis upphöra med de felaktiga husrannsakningarna. 

På så sätt skulle kvaliteten på ingripandena bli bättre och mängden tvivelaktiga hus-

rannsakningar bli färre.  

 

9.7   Avslutande kommentar  

För att väga teorin bakom 20 a § PL har jag här presenterat några resultat från den prak-

tiska tillämpningen. Siffrorna visar att det är sällan polisen faktiskt anträffar vapen eller 

andra farliga föremål när de utför husrannsakan jämte 20 a § PL, även om det troligtvis 

transporteras och förvaras sådana föremål i fordon. Vidare har jag visat att det i ett stort 

antal fall inte ens dokumenterats på korrekt sätt när husrannsakan utförts. Jag har även 

visat att det utförts många husrannsakningar trots att det inte funnits tillräckliga doku-

menterade skäl som grund för besluten. För att lösa det problemet förespråkar jag slutli-

gen att tillämpningsområdet för 20 a § PL förtydligas från centralt håll inom polisen. 

Vidare att polispersonal utbildas så att de i alla fall inte omedvetet utför och lär nyutbil-

dade poliser att utföra felaktiga husrannsakningar. Slutligen att åklagare åtalar när hus-

rannsakningar utförts på tvivelaktiga grunder. 
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10 Sammanfattning med avslutande kommentarer 

Syftet med den här uppsatsen har varit att utröna huruvida 20 a § PL är förenlig med 

legalitets- och proportionalitetsprinciperna och att klargöra hur 20 a § PL teoretiskt är 

tänkt att tillämpas, för att ställa det emot hur den faktiskt tillämpas i praktiken. 

 

Det stod klart för mig relativt tidigt att lagstiftaren förtjänar viss kritik för hur 20 a § PL 

utformades. Någon ordentlig undersökning innan lagen stiftades gjordes inte med tanke 

på att den utredning som gjordes endast baserades på ett förslag som polisen i Stock-

holm presenterat. Någon allsidig bedömning huruvida förslaget var rimligt eller inte i 

förhållande till annan husrannsakanslagstiftning utelämnades. I stället stiftades 20 a § 

PL med 19 § andra stycket 1 PL som förebild, trots att även den hade behövts granskas 

både ur teoretisk synvinkel men också hur den praktiskt tillämpas av polisen. Då inte 

förarbetena klart och tydligt avgränsar tillämpningsområdet för 20 a § PL anser jag att 

den är för vag för att leva upp till legalitetsprincipens krav. Genom att lagstiftaren inte 

på ett tillfredställande sätt i förarbetena visar hur de olika intressena vägts emot 

varandra och då en av mig utförd proportionalitetsbedömning visar att 20 a § PL troligt-

vis inte är förenlig med proportionalitetsprincipen, anser jag att kritik kan lämnas även 

på den punkten. Sammantaget är min uppfattning att 20 a § PL inte är helt förenlig med 

vare sig legalitets- eller proportionalitetsprinciperna. 

 

Innebörden av slutsatsen att 20 a § PL är för vagt utformad är att tillämpningsområdet 

svårligen kan fastställas. Enligt min analys i kapitel sju förutsätts dock för att husrann-

sakan ska få utföras att två omständigheter föreligger: först ska situationen vara sådan 

att det typiskt sett kan förekomma våldsamheter och sen ska en ytterligare faktor finnas 

som förhöjer risken för våldsbrott. Den senare omständigheten borde kräva underrättel-

seinformation eller att polisen har annan kunskap eller erfarenhet som pekar i den rikt-

ningen. Den enda omständigheten att en individ som förekommer för vålds- eller va-

penbrott sedan tidigare färdas i ett fordon, oavsett plats och tidpunkt, är inte tillräckligt 

för beslut om husrannsakan enligt 20 a § PL.  

 

De protokoll jag inhämtat från Polismyndigheterna i Uppsala län och Gävleborgs län 

visar dock att 20 a § PL i majoriteten av fall under denna period tillämpats med den 
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enda omständigheten som grund att personerna i bilen förekommer i polisiära register 

sedan tidigare. Vidare dokumenteras långt ifrån alla husrannsakningar på ett korrekt sätt 

och det är sällan husrannsakningarna leder till det önskade resultatet: att vapen eller 

andra farliga föremål anträffas och kan förverkas. Min uppfattning är att polisen succes-

sivt utökat tillämpningsområdet för 20 a § PL, genom praxis på arbetsplatsen, och att 

det har fått fortgå till den punkten att de själva inte är medvetna om att de gör fel. Orsa-

ken till det är att lagstiftningen inte klart hindrar det och att de inte blivit uppmärksam-

made på det, genom till exempel information från arbetsgivaren eller repressalier från 

åklagare eller JO. Jag tror att det bästa sättet att lösa dessa problem är att ändra besluts-

fattare i 20 a § PL från polisman till polismyndigheten. Om det inte sker, men även om 

det sker, anser jag att det är upp till domstol att sätta ramarna för bestämmelsens till-

lämpningsområde. Det förutsätter att åklagare driver ärenden vidare där polis är miss-

tänkt för tjänstefel för att ha begått potentiellt sett olagliga husrannsakningar. Främst 

borde dock polisen själv informera och utbilda sin personal för att förhindra att fler 

tvivelaktiga husrannsakningar utförs. 

 

I och med denna sammanfattning och dessa avslutande kommentarer sätter jag nu punkt 

för denna uppsats. Min förhoppning är att de problem jag belyser kommer att uppmärk-

sammas, i synnerhet av polismyndigheterna, inte bara för att säkerställa enskildas rätts-

säkerhet utan också för att poliser ska känna sig trygga i att de utför sitt arbete korrekt.  

 

Det har varit väldigt spännande och givande att på djupet sätta sig in i en fråga som 

länge engagerat mig. Den visade sig dock vara större och mer avancerad än jag först 

trott. Jag har lärt mig att det inte spelar någon roll hur lagstiftaren formulerar lagen, om 

den inte tillämpas på det sätt som var tänkt. Jag har lärt mig att det är lätt att göra fel 

även om viljan och ambitionen är god. Jag har dessutom lärt mig att det tar på krafterna 

att skriva en examensuppsats. Om det inte varit för den hjälp och stöttning jag fått av 

min handledare Ingrid Helmius, min man Oskar Baltzer, min mamma Cilla Franzén, 

min vän Angelica Dipeders och alla andra, hade jag aldrig fått ner mina tankar i skrift. 

Ni ska alla ha ett stort tack. 
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