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 Sammanfattning 

Denna rapport handlar om att försöka åskådliggöra lagstiftningen kring 

användandet av handfängsel. Under polisutbildningen har vi upptäckt att lagen 

inte är helt enkel att förstå. Det har visat sig att lagen tolkas på olika sätt av olika 

personer. Vi känner oss därför osäkra på vad som verkligen gäller och vill reda ut 

detta. Syftet med rapporten är att klargöra vad lagstiftningen säger kring polisens 

användning av handfängsel. Samt även att ge en inblick i hur denna lagstiftning 

tolkas av poliser i yttre tjänst. För att ta reda på vad lagstiftaren har tänkt har vi 

studerat lagtext, propositioner till lagarna, JO-beslut samt annan litteratur som 

behandlar ämnet. Vi har även genomfört samtal med nio poliser i yttre tjänst. 

Detta för att få en bild av hur lagen tillämpas i praktiken. Vi har först presenterat 

vad lagen säger och vid vilka tillfällen en polisman får belägga en person med 

fängsel. Under diskussionsavsnitten har vi jämfört lagstiftningen med resultaten 

av våra samtal med poliser i yttre tjänst. Sammanfattningsvis kan sägas att 

polismännen vi samtalat med tolkar lagstiftningen på olika sätt. Vissa använder 

det mindre restriktivt än andra. De flesta menar dock att situationerna då 

handfängsel får användas är självklara och ser inga större problem med detta.  
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1  Inledning 

Denna rapport handlar om polisens rätt att använda handfängsel. Författarna 

försöker reda ut vad lagstiftningen säger och hur den tolkas av poliser i yttre tjänst.  

 

1.1 Bakgrund 

Under vår polisutbildning har vi diskuterat lagstiftningen kring användandet av 

handfängsel ett antal gånger. Det har visat sig att lagen tolkas på olika sätt av olika 

personer. I vissa typer av övningar har vi använt handfängsel rutinmässigt utan 

närmare eftertanke, och i vissa övningar har vi fått berättat för oss att det absolut 

inte är aktuellt med handfängsel. Vi känner oss därför osäkra på vad som verkligen 

gäller och vill reda ut detta. När vi snart ska ut i verkligheten och börja jobba vill vi 

inte vara osäkra på detta ämne då det handlar om vår egen säkerhet. 

Ett problem som vi har uppfattat är situationer där man ska transportera personer 

som inte är uppenbart våldsamma och därmed inte kan beläggas med fängsel. Vi 

som poliser kan ha en känsla för att personen inte är stabil, han kanske också är 

påverkad. Det finns då mycket begränsade möjligheter att förebygga våldsamheter 

genom att använda handfängsel. 

När vi började fördjupa oss i ämnet upptäckte vi att det fanns två motioner i 

riksdagen rörande lagstiftningen kring handfängsel. Vi tolkar detta som att det finns 

saker som är värda att lyfta fram och diskutera. Ämnet känns också aktuellt och det 

är andra personer än vi som har uppmärksammat osäkerhet kring lagstiftningen. 

 

1.2 Syfte 

Vi vill med denna rapport klargöra rättsläget kring polisens användning av 

handfängsel och skapa en förståelse för hur denna lagstiftning tolkas av poliser i 

yttre tjänst.  
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1.3  Frågeställningar 

• Vad säger lagen om polisens rätt att använda handfängsel? 

• Vad har poliser för tankar kring detta och hur tolkar de lagen? 

 

1.4  Avgränsningar 

Detta fördjupningsarbete är begränsat till att gälla enbart fängselanvändning av 

polis. Vi har inte tittat närmare på ordningsvakter, häktespersonal med flera. 

 

1.5 Tillvägagångssätt 

För att ta reda på hur lagstiftaren har tänkt har vi studerat lagtext, propositioner till 

lagarna, JO-beslut samt annan litteratur som behandlar ämnet. Vi har även 

genomfört samtal med nio poliser i yttre tjänst. Detta för att få en bild av hur lagen 

tillämpas i praktiken. 
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2  Teoretisk bakgrund 

I detta kapitel tas de lagar som är aktuella för fängselanvändande upp. Både 

lagtexten och syftet med lagarna redovisas här. Det ges även en definition av vad 

handfängsel är samt en koppling till det grundläggande taktiska förhållningssättet. 

Vi belyser även en motion till riksdagen som berör detta ämne. 

 

2.1 Handfängsel 

Det finns ingen klar definition på vad begreppet handfängsel är. Anledningen till 

detta är att utvecklingen på det tekniska området sannolikt skulle medföra att en 

sådan definition snabbt skulle bli föråldrad. Med fängsel menas ett tekniskt 

hjälpmedel som binder samman händer eller fötter. Den typ av fängsel som oftast 

används är handfängsel. De består av två kolvar, med rörliga byglar, som förbinds 

med en kort kedja.1 

Det kan även nämnas här att all användning av handfängsel ska protokollföras enligt 

polislagen 28 §.2 Ett sådant protokoll bifogas som bilaga 1. 

 

2.2 Lag (1976:371) om behandlingen av häktade och anhållna m.fl. 

I 15§ regleras i vilka situationer en häktad person får beläggas med fängsel. Vidare 

gäller detta även de som är anhållna eller gripna, enligt 23§ 1p. 

 

15§: 

 

1. Under transport och annars under vistelse utanför förvaringslokalen, om det är 

nödvändigt av säkerhetsskäl och 

2. i övrigt för att betvinga våldsamt uppträdande av den häktade, om andra medel 

visar sig otillräckliga och det är oundgängligen nödvändigt med hänsyn till den 

häktades egen eller annans säkerhet till liv eller hälsa.3 

                                                
1 Polishögskolan, Konflikthantering/självskydd s.145 
2 Lag (1984:387) Polislagen 
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Båda punkterna behöver inte vara uppfyllda, utan det finns två olika situationer då 

det kan bli aktuellt med handfängsel. 

Det är i punkten 1 som tolkningsproblemen finns. I situationer där punkten 2 blir 

aktuell råder antagligen ingen tveksamhet om hur man ska agera eftersom 

våldsanvändning blir nödvändig. 

 

Det är egentligen denna paragraf som hela arbetet är uppbyggd runt. Hur man ska 

tolka ”nödvändigt av säkerhetsskäl” som står i punkten 1. 

 

JO framhåller: 

”det krävs att det föreligger någon specifik omständighet som medför att en sådan 

åtgärd framstår som nödvändig av säkerhetsskäl och att lagstiftningen inte medger 

att handfängsel regelmässigt används vid transport av omhändertagna personer. 

Användande av fängsel måste således grundas på en bedömning i varje enskilt 

fall.”4 

 

 

I förarbetena till denna lag och polislagen 10a§ (se sidan 5) har nämnts att en 

situation som kan tolkas in i detta uttryck är om personen i fråga är 

rymningsbenägen. Det finns då möjlighet för polisman att använda handfängsel 

förebyggande, men då måste syftet vara att minska flyktfaran.5 Det måste dock vara 

grundat i något, till exempel att personen visat sig vara rymningsbenägen tidigare. 

Inte heller kan man tolka in det faktum att man som ensam polis ska transportera en 

känd våldsbrottsling, då finns inte möjlighet att använda handfängsel enligt 

förarbetena.6 

Länsstyrelsen i Uppsala län har i remissvar till propositionen till polislagen 10a § 

påpekat att fängsel bör få användas under transport, alltså inte enbart då detta är 

påkallat av säkerhetsskäl utan även när det krävs av trafiksäkerhetsskäl. 

Länsstyrelsen hänvisar till 101§ vägtrafikkungörelsen (1972:603) där det står: 

                                                                                                                                               
3 Lag (1976:371) om behandlingen av häktade och anhållna m.fl. 
4 Betänkande 2004/2005: JUU19 Polisfrågor 
5 Proposition 1996/1997:175. Ändringar i polislagen m.m. 
6 Ibid. 
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Passagerare får ej medtagas i sådant antal eller placeras på sådant sätt att fara kan 

uppstå. 

Detta påpekande fick inget gehör. Därmed kan inte poliser motivera sina 

fängselprotokoll med att det skulle innebära en risk ur trafiksäkerhetssynpunkt att 

låta en person transporteras utan fängsel.7  

 

Det skall även nämnas att det inte finns någon möjlighet att belägga en person under 

15 år med handfängsel. Detta nämns i 23§ sista stycket.8 

 

 

2.3 Polislagen 10 a § 

10 a § 

Vad som i 15 § första stycket lagen (1976:371) om behandlingen av häktade och 

anhållna m.fl. föreskrivs i fråga om rätten att belägga någon med fängsel skall gälla 

även då en polisman omhändertar eller på annat sätt inskränker någons 

rörelsefrihet.9 

Paragrafen hänvisar till tidigare nämnda lag om behandlingen av häktade och 

anhållna m.fl. Här utökas användanden av handfängsel att inte gälla enbart de som 

har blivit gripna, anhållna eller häktade, utan även personer som blivit 

omhändertagna, oavsett på vilken rättslig grund de har blivit frihetsberövade på. 

Polisman behöver därför inte väga in varför personen har blivit frihetsberövad utan 

det faller åter igen tillbaka på 15§ i häkteslagen, hur man tolkar punkten 1. Det är 

den enskilde polismannen som fattar beslut om fängselanvändning. 

 

 

 

                                                
7 Proposition 1996/1997:175. Ändringar i polislagen m.m. 
8 Lag (1976:371) om behandlingen av häktade och anhållna m.fl. 
9 Lag (1984:387) Polislagen 
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2.4 Polislagen 8 § - proportionalitetsprincipen 

8 § 

En polisman som har att verkställa en tjänsteuppgift skall 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. Måste tvång tillgripas, 

skall detta ske endast i den form och den utsträckning som behövs för att det 

avsedda resultatet skall uppnås. 

Ett ingripande som begränsar någon av de grundläggande fri- och rättigheter som 

avses i 2 kap. regeringsformen får ej grundas enbart på bestämmelserna i första 

stycket.10 

 

För att en polisman skall få använda ett tvångsmedel som handfängsel måste 

han/hon alltid se till syftet med handlingen. Detta regleras i polislagen 8§ och 

benämns som behovs och proportionalitetsprincipen. 

Behovsprincipen innebär att alla ingripanden en polis gör endast får ske då det är 

absolut nödvändigt för att avvärja eller undanröja en fara eller störning. 

Proportionalitetsprincipens andemening är att de skador och olägenheter som 

ingripandet kan medföra måste vara försvarligt och stå i proportion till syftet med 

åtgärden. Polisingripanden skall även ske i enighet med lag eller författning och 

detta framgår också av polislagen 8§ och kallas legalitetsprincipen.11  

En polisman måste alltså ställa sig frågan om ingripandet är försvarligt med hänsyn 

till åtgärdens syfte och övriga omständigheter, samt om ingripandet medför den 

lindrigaste formen av tvång som situationen kräver.12 Uppfylls inte kraven så finns 

det heller ingen grund för den aktuella tvångsåtgärden. Polislagens 8§ brukar ibland 

skämtsamt kallas ”PL 8 våld med måtta” men den fyller en oerhört viktig funktion 

vid alla typer av polisingripanden. 

                                                
10 Lag (1984:387) Polislagen 
11 Berggren N-O, Munck J, Polislagen En kommentar 
12 Berggren N-O, Munck J, Polislagen En kommentar 
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2.5 Polislagen 10 § 

10§ 

 

Polisman får, i den mån andra medel är otillräckliga och det med hänsyn till 

omständigheterna är försvarligt, använda våld för att genomföra en tjänsteåtgärd, 

om 

 

1. han möts med våld eller hot om våld 

2.  någon som skall häktas, anhållas eller annars med laga stöd berövas frihet 

försöker undkomma eller polismannen annars möts av motstånd när han skall 

verkställa ett sådant frihetsberövande. 

3. det är fråga om att avvärja en straffbelagd handling eller en fara för liv, hälsa 

eller värdefull egendom eller för omfattande skada i miljön. 

4. polismannen med laga stöd avvisa någon från ett visst område eller utrymme 

eller verkställa eller biträda vid kroppsvisitation, kroppsbesiktning eller annan 

liknade åtgärd, vid beslag eller annat omhändertagande av egendom eller vid 

sådan husrannsakan som avses i rättegångsbalken 

5. polismannen med laga stöd skall stoppa ett fordon eller annat transportmedel 

eller skall kontrollera ett fordon eller ett fordons last, 

6.  polismannen annars med laga stöd har att bereda sig tillträde till, avspärra, 

tillstänga eller utrymma byggnad, rum eller område, biträda någon i 

myndighetsutövning med en sådan eller någon liknande åtgärd eller vid exekutiv 

förrättning enligt vad som är föreskrivet därom, eller 

7.  åtgärden i annat fall är oundgängligen nödvändig för den allmänna ordningens 

eller säkerhetens upprätthållande och det är uppenbart att den inte kan 

genomföras utan våld. 

I fall som avses i första stycket 4 och 6 får våld mot person brukas endast om 

polismannen eller den som han biträder möts av motstånd. 13 

 

I polislagen 10§ regleras polisens rätt att bruka våld. Handfängsel är ett 

tvångsmedel som polisman får använda och anses som våldsutövning.14  

                                                
13 Lag (1984:387) Polislagen 
14 Proposition 1996/1997:175. Ändringar i polislagen m.m. 
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Det är punkten 1 och 2 som är mest relevanta för denna rapport. Dessa är väldigt 

lika de två punkterna i 15 § i Lag (1976:371) om behandlingen av häktade och 

anhållna m.fl. 

Innan paragrafen 10a § infördes i polislagen så tolkades fängselanvändningen på 

omhändertagna personer in i denna paragraf då det ansågs som våldsanvändning.15 

 

Våld innefattar sådana handlingar som är straffbara, som till exempel misshandel i 

brottsbalken. Den som rycker i, knuffar eller håller fast någon annan person utövar 

också våld. Med våld förstås bara sådant angrepp som är påtvingat.16 

 

Om en polisman angrips av en person har han/hon som alla andra rätt att försvara sig 

enligt reglerna om nödvärn i 24 kap. brottbalken. Även i dessa tillfällen får 

handfängsel komma till användning. En viktig skillnad är dock att poliser har en 

befogenhet att bruka våld även när det inte föreligger nödvärn. Denna skyldighet 

skall inte ses som en förmån utan det är en uppgift som samhället ålagt polisen. 

 

Med begreppet motstånd avses inte bara motstånd med våld utan även så kallat 

passivt motstånd. Passivt motstånd kan bestå i till exempel att den som ska 

omhändertas spjärnar emot eller bara genom sin kroppstyngd och orörlighet 

försvårar för polismannen att verkställa ett omhändertagande. Motstånd gör sig även 

den skyldig till som vägrar flytta på sig efter uppmaning, även då räknas det som 

passivt motstånd. Fängsel får dock inte användas vid enbart passivt motstånd.17 

 

2.6 Motion till riksdagen 

Lagstiftningen kring användandet av handfängsel har uppmärksammats i två 

motioner till riksdagen. De är skrivna av samma riksdagsledamot och vid tillfällena 

2000/2001 (Ju221) och 2004/2005 (Ju380). Båda motionerna har samma innehåll 

och den senaste (Ju380) bifogas som bilaga 2. 

                                                
15 Berggren N-O, Munck J, Polislagen En kommentar 
16 Gustavsson S, Poliskunskap Ordningsverksamhet 
17 Gustavsson S, Poliskunskap Ordningsverksamhet  
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Där ges förslaget att få belägga gripna personer med handfängsel i förebyggande 

syfte vid transporter. De motiverar förslaget med att riskerna är alltför stora vid 

transporter med en person som kan bli våldsam i bilen.18 

Båda dessa motioner har avstyrkts av riksdagen och i motiveringen till den senaste 

motionen (Ju380) ges: 

Frågan om polisens användning av handfängsel vid transport i våldsförebyggande 

syfte har behandlats tidigare av utskottet, varvid utskottet inte uteslutit att 

användning av handfängsel som motionären hävdar skulle ha en förebyggande 

effekt. Utskottet menade emellertid att det mot detta måste vägas att det är fråga om 

en integritetskränkande behandling som i många fall är helt onödig. Utskottet ansåg 

mot den bakgrunden att det inte fanns skäl att initiera en lagändring.19 

 

2.7 Grundläggande taktiskt förhållningssätt 

Från och med år 2007 har alla nyutexaminerade poliser genomgått utbildning i 

nationell bastaktik och i nuläget pågår även denna utbildning bland samtliga poliser 

i yttre tjänst. En del i bastaktiken är det grundläggande taktiska förhållningssättet 

(GTF). Där ligger en stor del av fokus på säkerheten för alla de inblandade parterna. 

Det är framförallt i kontrollbegreppet och den taktiska risk- och hotbedömningen 

där handfängsel kan vara ett hjälpmedel. Man ska som polis alltid sträva efter att ha 

kontroll på såväl personen man ingriper mot, samt sina egna tankar och känslor.  

Om du anar att du är måltavla för ett angrepp, uppnår du kontrollen genom att 

motverka gärningsmannens möjligheter att angripa.20 

Handfängsel är ett verktyg som kan användas för att uppnå denna kontroll över 

olika situationer. 

Vid ingripande mot en person kan denne ses som ett problemområde och personens 

händer som de största riskområdena. De farligaste angreppen från en person 

kommer oftast från just händerna. Man ska som polis sträva efter att handskas med 

                                                
18 Motion 2004/2005: Ju380. Handfängsel 
19 Betänkande 2004/2005: JUU19 Polisfrågor 
20 Polishögskolan, Nationell bastaktik 
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så få problem- och riskområden som möjligt för att hålla nere stressen och kunna 

uppnå kontroll.21 Även här kan handfängsel vara ett verktyg, då för att eliminera de 

farligaste riskområdena. 

 

2.8 Sammanfattning av lagstiftningen 

Handfängsel är ett verktyg som alla poliser bär med sig, det är ett hjälpmedel vid 

tvångsåtgärder och användandet räknas som våld. I polislagen 10a § beskrivs 

polisens rätt att använda handfängsel, den paragrafen pekar i sin tur på Lag 

(1976:371) om behandlingen av häktade och anhållna m.fl., 15§. Dessa lagrum 

lämnar mycket utrymme för tolkningar. Vissa har behandlats av propositionen och 

Justitieombudsmannen, men fortfarande finns mycket utrymme för polismannens 

egna tolkningar. JO säger till och med att polismannen måste göra en bedömning i 

varje enskilt fall, och då ligger ansvaret helt på polismannen.22 

Det finns två punkter som man kan använda sig av, den första punkten hänvisar till 

transport och vistelse utanför förvaringslokal då det skall vara nödvändigt av 

säkerhetsskäl. Den vanligaste orsaken att belägga någon med fängsel enligt den 

första punkten är risken för flyktfara. Den enda gången det kan vara försvarligt att 

sätta fängsel innan något inträffat är just vid dokumenterad flyktfara. Enligt 

förarbetena är det inte försvarligt att använda handfängsel i syfte att förebygga 

våldsamheter.23 Man får ej heller tolka in trafiksäkerheten som skäl att använda 

handfängsel enligt denna punkt. 

Punkt nummer två kan användas för att få kontroll på en bråkig person om andra 

mildare åtgärder av våld inte är tillräckliga. Det skall även vara nödvändigt med 

hänsyn till den gripne/omhändertagnes egen eller annans säkerhet. 

 

                                                
21 Polishögskolan, Nationell bastaktik 
22 Betänkande 2004/2005: JUU19 Polisfrågor 
23 Proposition 1996/1997:175. Ändringar i polislagen m.m. 
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3  Resultat 

För att få en verklighetsnära bild av hur poliser i yttre tjänst tolkar samt tillämpar 

lagstiftningen kring användandet av handfängsel, har vi genomfört samtal med nio 

poliser som är verksamma i tre geografiskt åtskilda myndigheter.  

 

3.1 Samtal med poliser 

Vi har inlett samtalen med att be dem berätta om tillfällen då de använt handfängsel 

samt vad de grundade de besluten på. De har även fått berätta om egna erfarenheter, 

åsikter och funderingar.  

 

Polisman 1 

Polismannen berättar om en händelse då ordningsvakter övermannat en mycket 

stökig person då han kom till platsen. Polismannen kände igen bråkmakaren och 

pratade först med honom. Personen blev då lugn men brusade snabbt upp igen och 

försökte att angripa vakterna. Då beslutade han om att belägga bråkmakaren med 

fängsel för att få kontroll på situationen samt för att på ett säkert sätt transportera 

honom till arresten. 

Polismannen berättar om en annan situation då ordningsvakter hade omhändertagit 

en berusad och våldsam kvinna. När polismannen anlände till platsen försökte han 

prata med henne men det var hopplöst. Hon bara skrek och sparkade på honom och 

på polisbilen. Han beslutade då om att använda handfängsel för att hon var mycket 

bråkig och inte gick att lugna. I polisbilen försökte kvinnan att sparka, spotta och 

bita honom under färden mot arresten. 
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Polisman 2 

Polismannen berättar att han inte kan komma ihåg när han senast belade någon med 

handfängsel. Han säger dock att han själv använder handfängsel mot personer som 

är bråkiga eller har varit inblandade i bråk. Han tycker att handfängsel är bra för att 

sänka våldsnivån samt för att visa vem som har kontrollen när till exempel en 

person skall gripas misstänkt för ett våldsbrott. 

 

Polisman 3 

Polismannen berättar att man inte får använda handfängsel i förebyggande syfte, och 

att polisen använder handfängsel ganska lite. Han tycker inte att det är några 

problem att bedöma om handfängsel får användas, det är oftast lättolkade 

situationer. Man måste göra en bedömning i varje enskilt fall. Han tyckte att det var 

oklart under tiden på polishögskolan men att det klarnar när man börjar jobba. 

Den senaste gången var det när en person utanför en krog som skrek och härjade, 

han var väldigt närgången och aggressiv. Då beslutade patrullen att omhänderta 

honom enligt lagen om berusade personer. Då använde han handfängsel, personen 

spände sig, krängde med kroppen och gjorde mycket motstånd vid ingripandet. 

I de flesta fall när han använder handfängsel är personen uppenbart våldsam och 

bråkig. 

Om han griper någon på bar gärning använder han nästan alltid handfängsel, 

speciellt om de har varit eller är bråkiga och har slagits. 

Om gärningsmannen är ganska liten och han inte alls känner sig hotad så kan han 

strunta i handfängsel, även om han skulle ha möjlighet till att använda det. 
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Polisman 4 

Polismannen berättar att man måste pröva varje fall enskilt och inte använda 

handfängsel i förebyggande syfte. Han säger att många skriver i fängselprotokollet 

”för att säkerställa transport” som skäl för fängselanvändandet. Detta tycker han är 

fel, istället ska man motivera just varför man tog det beslutet och på vilka grunder. 

Han berättar om en situation då han använde det för att säkerställa transport. Han 

satt bak i bussen med tre stycken omhändertagna som skulle transporteras några mil. 

En av dem var väldigt stor och aggressiv och då fängslade polismannen honom. 

Detta beskrev han i fängselprotokollet som skäl. 

Polismannen tycker inte att det är svårt att göra bedömningen om han kan använda 

handfängsel. 

Den senaste gången han fängslade någon var när de omhändertog en person enligt 

PL 13§. Personen var stökig och på väg att hoppa på en annan person. Han var 

våldsam mot polismannen och hans kollega. 

 

Polisman 5 

Polismannen berättar att man kan använda handfängsel när man känner att man 

behöver det, oftast kan man skriva ”för att säkerställa transport” som skäl på 

fängselprotokollet. Han kan inte komma ihåg att han har varit i en situation där han 

inte vetat om han får använda handfängsel eller inte. 

Polismannen säger att polisen egentligen använder handfängsel ganska lite. 

 

Polisman 6 

Polismannen berättar att han sällan använder handfängsel utan i stället ”pratar ihjäl 

dem”. Detta för att få ett så bra bemötande som möjligt i senare förhör eller vid 

senare tillfälle. 
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Han anser att polisen borde använda handfängsel i större utsträckning, men kan inte 

säga mer konkreta tillfällen när detta ska användas. 

Polismannen har vid flera tillfällen plockat ur magasinet ur tjänstevapnet och 

stoppat ner det i vänster benficka för att inte gärningsmannen ska ha möjlighet att 

kunna nå vapnet under transporten. Gärningsmannen har vid dessa tillfällen ej varit 

fängslad. Han ser inte detta som ett problem utan gör detta för att säkerställa hans 

egen och kollegans säkerhet.  

Senaste tillfället som han använde handfängsel var vid ett långt förföljande av en 

biltjuv där tjuven till sist motvilligt greps och belades med fängsel. Detta gjordes 

med stöd av PL10§ eftersom tjuven använde motstånd vid gripandet.  

 

Polisman 7 

Senaste gången polismannen använde handfängsel var vid ett övertagande av en 

berusad man inne på en krog. Vakterna hade använt handfängsel på personen 

eftersom han var våldsam och var svår att få kontroll på. När polisen kom på plats 

var den omhändertagne personen upprörd. Polismannen tog in personen i bilen och 

denne fördes till stationen. Först inne på stationen ansåg polismannen att ett nytt 

beslut kunde göras för att handfängsel skulle plockas av mannen.  

 

Polisman 8 

Polismannen berättar om ett tillfälle som han använde handfängsel, det var i 

samband med ett slagsmål på stan. Flera personer fängslades då de var våldsamma 

vid gripandet. 

Polismannen anser att handfängsel är ett bra verktyg för att få kontroll på stökiga 

personer och få trygghet i polisarbetet. Han skulle aldrig till exempel sätta sig i en 

polisbil tillsammans med en gripen person som han uppfattar som ”orolig” utan att 

sätta handfängsel på denne.  
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Polisman 9 

Polismannen berättar att han sällan använder handfängsel. Men kan berätta om ett 

tillfälle som detta skedde. Det var natt och polismannen fick syn på en bil som 

betedde sig lite konstigt så därför togs ett beslut om fordonstopp. Polismannen gör 

en körkortskontroll och i samband med detta kollas även övriga register, där det 

visas sig att mannen är efterlyst på grund av utvisning. När mannen ska gå ur bilen, 

försöker han fly. Poliserna griper mannen och fattar ett beslut om att handfängsel 

skall användas på grund av flyktfara. 

Polismannen berättar även att om man har en person bak i bilen och man känner sig 

osäker på denna brukar förare och den polisman som sitter bak komma överens om 

att föraren kör extra försiktigt för att polismannen där bak inte har bälte på sig.  

 

3.2 Kritisk granskning av resultatet 

Självklart talar den undersökning vi har genomfört inte för alla poliser i yttre tjänst i 

Sverige. För att få ett mer generaliserbart resultat skulle fler samtal ha genomförts. 

De polismän vi samtalat med har inte varit förberedda på något sätt utan svarat rent 

spontant och det tycker vi är positivt då man inte hinner tänka efter för mycket. 

Samtalen med de olika polismännen har gett olika mycket information. Detta kan 

bero på hur intresserade de var av vår undersökning samt hur upptagna de var i 

övrigt. 

 

3.3 Resultatsammanfattning 

Sammanfattningsvis kan sägas att polismännen vi samtalat med tolkar lagstiftningen 

på olika sätt. Samtidigt så känner de sig säkra på när de får använda handfängsel och 

när de inte får, och de anser inte att det är något problem.  

En djupare analys av resultatet följer i nästa kapitel.
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4  Diskussion 

Bakgrunden till denna rapport låg i en hos författarna upplevd osäkerhet kring 

lagstiftningen samt ett uppfattat tolkningsproblem Syftet med rapporten var att på 

ett enkelt sätt klargöra lagstiftningen samt hur den tolkas. 

Poliser i yttre tjänst som vi samtalat med tycker överlag att det inte är något problem 

med lagstiftningen. De flesta menar att situationerna då handfängsel används är 

självklara och nämner bråk och stök som den främsta anledningen för att fängsla 

någon. Alltså ter sig situationer där punkten 2 i lag om behandlingen av häktade och 

anhållna m.fl. är aktuell inte så svårbedömda. 

Polisman 8 menar att han aldrig skulle utsätta sig för risken att plötsligt bli 

påhoppad av en person utan handfängsel i baksätet på polisbilen. Medan andra 

polismän löser liknande situationer på andra sätt. Polisman 6 berättar till exempel att 

han vid flera tillfällen plockat ur magasinet på sitt tjänstevapen då han suttit bredvid 

en gripen person som inte varit fängslad. Att polisman 8 använder handfängsel 

medan polisman 6 inte gör det i en likartad situation visar på att de tolkar 

”nödvändigt av säkerhetsskäl” på olika sätt. 

Överlag så har poliserna vi samtalat med den uppfattningen att man måste göra en 

bedömning vid varje enskilt fall, polisman 3 och 4 uttalar sig även med just den 

formuleringen. Detta stämmer väl överens med lagstiftarens syfte.  

Genom våra samtal med poliserna har ingen av dem uttalat någon önskan om en 

lagändring, då de inte ser några problem med den nuvarande lagstiftningen. Det ska 

dock nämnas att som det ser ut idag så har den lämnat utrymme för polisen att tolka 

lagen på olika sätt, vilket inte är vad lagstiftarens har tänkt. Det kan också te sig lite 

märkligt att de uppfattar lagen på olika sätt fastän de anser att den är enkel att 

tillämpa. 

Införandet av det grundläggande taktiska förhållningssättet (GTF) lägger fokus på 

kontroll, samt risk- och problemområden. Polisman 2 anger just kontroll som ett 

skäl till varför han använder handfängsel. Detta stämmer väl överens med det 

grundläggande taktiska förhållningssättet.  
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4.1 Slutsats 

Vi har inte uppfattat att poliser ser något problem med användningen av handfängsel 

i det praktiska arbetet. Den vanligaste orsaken till att de använder handfängsel är att 

personen är våldsam, alltså med stöd av punkten 2 i lag om behandlingen av häktade 

och anhållna m.fl. 

Däremot är lagstiftningen bristfällig på det sättet att den lämnar utrymme för 

enskilda poliser att tolka och tillämpa lagen på olika sätt. Handfängsel används olika 

mycket, och i varierande situationer beroende på vilken polisman som är i tjänst och 

hur denne tolkar lagen. 

 

4.2 Reflektioner och förslag 

I det stora hela handlar handfängsel om säkerhet, både för polisen och personen som 

ingripandet är riktat emot. Idag är möjligheterna att med handfängsel förebygga 

våld mycket begränsade. Detta tror vi leder till att en del poliser åsidosätter sin egen 

säkerhet medan andra poliser använder handfängsel mer än vad lagstiftaren har 

tänkt. Vi har även funderat en hel del kring trafiksäkerheten vid eventuellt 

handgemäng i baksätet på en polisbil vid transport. Man har där mycket begränsade 

möjligheter att få kontroll över situationen på grund av det trängda läget.  Det 

faktum att polismannen som sitter i baksätet ofta är utan bilbälte under sådan 

transport gör att risken för allvarliga skador vid en kollision ökar avsevärt. 

Dessutom kan det få förödande konsekvenser om personen kommer åt föraren i 

polisbilen. Dessa risker skulle kunna minimeras om möjligheten fanns att använda 

handfängsel i förebyggande syfte. Det vore tråkigt om det ska behövas en rejäl 

olycka innan någon får upp ögonen för detta. 

Vi har tidigare skrivit om det grundläggande taktiska förhållningssättet där 

säkerheten är i fokus. Detta sätt att tänka ska genomsyra hela det praktiska 

polisarbetet. Skulle det ges utökade möjligheter att använda handfängsel kan detta 

taktiska förhållningssätt utnyttjas ännu mer. Vi anser också att det är en fråga om 

arbetsmiljö, att inte utsätta sig för onödiga risker i arbetet. 
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Att det har skrivits två motioner i riksdagen om ämnet stärker våra tankar kring det 

hela. En fråga som uppkommer är dock varför motionen bara syftar på gripna 

personer. Enligt vår uppfattning kan omhändertagna personer vara minst lika 

våldsbenägna. Regeringen avslog motionen med att det var ofta onödigt 

integritetskränkande.24 Vi anser att; ställer man det mot riskerna som finns så väger 

det senare argumentet mer. Innan vi började på polisutbildningen så trodde vi att 

polisen fick använda handfängsel i mycket större utsträckning än vad de egentligen 

får. Vi tror också att det är den allmänna uppfattningen bland gemene man. Går det 

så långt att man blir mål för ett ingripande av polisen så tror inte vi att det spelar så 

stor roll om man blir belagd med handfängsel eller ej. Man kan dessutom sköta det 

hela professionellt och till exempel utföra åtgärden i bilen, och med händerna på 

framsidan av kroppen. 

Fängselanvändningen av polismän prövas inte av någon förman, såsom till exempel 

ett gripande gör. Detta tror vi beror på hur polismannen har gjort sin bedömning i 

det enskilda fallet eftersom det inte finns några relativt klara regler som det gör för 

ett gripande. Vi tror det skulle vara bra med en lagändring där det ges möjlighet att 

använda fängsel för att förebygga våld. Det ska fortfarande ske en prövning av 

polismannen i varje enskilt fall och tanken är inte att det ska ske rutinmässigt. Det 

ska inte vara ett absolut förbud mot fängselanvändande i förebyggande syfte, utan 

ses som en möjlighet i vissa fall. Avslutningsvis anser vi att lagstiftningen bör 

skrivas om så att den inte lämnar ett så stort utrymme för egna tolkningar. 

                                                
24 Betänkande 2004/2005: JUU19 Polisfrågor 
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Bilaga 2 – Motion till riksdagen, Ju380 

 
 
 
Motion 2004/05:Ju380 

Motion till riksdagen 

2004/05:Ju380 

av Maud Ekendahl (m) 
 

Handfängsel 

 

Förslag till riksdagsbeslut 

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om värdet 

av att förse gripna personer med handbojor under transporter. 

 

Handfängsel bra vid transporter 

Med nuvarande lagstiftning är det inte tillåtet att använda handfängsel i förebyggande 

syfte, ett generellt förbud som är välmotiverat i de flesta sammanhang, dock inte alla. 

Undantag borde göras för transporter av gripna personer. Det förekommer ofta att 

dessa blir våldsamma under färden. 

Vilda tumult i polisbilar medför stora risker för både personskador och materiell 

skadegörelse. Att i ett trångt utrymme sätta handbojor på en hänsynslöst slående 

person är inte lätt. Vill det sig riktigt illa kan sådana situationer även leda till 

trafikolyckor. Noteras bör även att den som slår omkring sig under transporten gör sig 

skyldig till våld mot tjänsteman. 

Om ovanstående risker och konsekvenser beaktas måste en kort stunds bärande av 

handfängsel anses både motiverat och humant. 

Stockholm den 3 oktober 
2004 

 

Maud Ekendahl (m)  

 


