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Sammanfattning 

 

Denna rapport handlar om problematiken kring användandet av handfängsel. Syftet med 

denna rapport är att undersöka vad poliser i yttre tjänst tycker om nuvarande lagtext och hur 

de tillämpar den samt om eventuell kränkning vid användande av handfängsel. Vi har använt 

oss av all lagtext som reglerar polisens användande av handfängsel samt intervjuat nio poliser 

i yttre tjänst. Utifrån detta så har vi kommit fram till olika slutsatser som vi senare 

problematiserar i diskussionen. Sammanfattningsvis kan vi säga att polismännen tillämpar och 

tolkar lagarna på olika sätt. De flesta poliser som vi intervjuat önskade en lagändring som gör 

att man kan fängsla i ett tidigare skede än vad som är tillåtet idag.  
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1 Inledning  
 
1.1         Bakgrund 
 

Under vår tid på polisutbildningen har handfängselanvändandet ofta diskuterats. 

Diskussionerna har handlat om kränkning av den som blir belagd med fängsel, när man har 

rätt att fängsla och om problematiken kring handfängsel vid transport av misstänkta. Vi tänker 

undersöka om den diskussionen även pågår ute bland poliser i yttre tjänst.  

 

Vi har tagit del av ett gammalt fördjupningsarbete om handfängsel som beskriver 

problematiken med att poliserna i yttre tjänst tror sig veta hur man skall tolka lagtexten om 

handfängsel, men arbetet visar att många poliser tolkat lagen på olika sätt.  

 

Vi tycker att detta är ett intressant ämne att skriva om eftersom det är svårt att tolka lagarna 

som gäller kring användandet av handfängsel samt hur poliserna använder sig av fängsel i 

dagsläget.  

 

1.2 Syfte  
 

Syftet med denna rapport är att undersöka vad poliser i yttre tjänst anser om nuvarande lagtext 

och hur de tillämpar den.  

 

1.3 Frågeställningar 
 

•  Anser poliserna i yttre tjänst att lagen är lätt tolkad? 

•  Önskar poliserna i yttre tjänst en förändring/förbättring av lagtexten? 

•  Uppfattar poliserna att de som blir belagda med handfängsel mer kränkta än 

de som inte blir fängslade. 
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1.4 Avgränsningar 

 
•  Vi begränsar oss till att endast skriva om handfängselanvändning ur polisens 

synvinkel. Det hade även varit intressant att undersöka vad personer som 

blivit fängslade känner angående kränkning gentemot dem, men det har vi 

tyvärr inte lyckats med. Omfattningen av vårat arbete räcker inte till för en 

sådan studie. 

 

•  Vi har intervjuat nio ordningspoliser, vilket ger en begränsad bild av hur det 

faktiskt förhåller sig. 

 

1.5 Tillvägagångssätt 
 

För att få klarhet för vad poliserna i yttre tjänst tycker om handfängsel och hur de upplever att 

de misstänkta reagerar på handfängsel (ang. kränkningen) så har valde vi att intervjuat nio 

stycken poliser i yttre tjänst, från länen där vi gjort våra fältstudier. Dessa län är Dalarna och 

västra Götaland. Intervjuerna skedde i samband med att vi praktiserat på 

ordningsavdelningarna, samt en intervju gjordes vid hundenheten i Dalarna. Poliserna som vi 

intervjuat har inte varit förberedda på ämnet utan vi har strävat efter att få raka och direkta 

svar på hur de tolkar lagstiftningen samt hur den tillämpas. Alla intervjuer har gått till på ett 

liknande sätt, dvs. de har fått berätta om egna händelser där de använt handfängsel. Därefter 

så har vi kommit in på hur poliserna tolkar lagstiftningen och hur de tillämpar den. 

Intervjuerna skedde patrullvis i och med att de jobbar i par och hade samma tankar om hur de 

arbetar. Ett undantag var dock polisen som arbetade inom hundenheten, han intervjuades 

enskilt eftersom han arbetade ensam den dagen.  

 

I samband med intervjuerna med dessa poliser så har vi även granskat lagtexter och 

kommentarer. Där har vi tagit reda på deras åsikter angående lagtexter och andra 

frågeställningar. 
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2 Juridiska utgångspunkter  
 

Följande lagrum reglerar när poliserna har rätt att använda handfängsel. 

 

2.1 Polislagen (1984:387) 
 

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. Lag (1998:27).1 

 

Paragrafen tillkom genom 1998 års lagstiftning. Denna paragraf reglerar en polismans rätt att 

belägga den som är frihetsberövad med fängsel. Paragrafen hänvisar till vad som gäller för 

häktade och anhållna enligt 15§ lagen (1976:371) om behandlingen om häktade och anhållna 

m.fl. Häkteslagens bestämmelser om fängsel kan inte tillämpas på den som omhändertagits 

med stöd av polislagen eller lagen om omhändertagande av berusade personer förrän han tas i 

förvar i arrest. Enligt denna bestämmelse har polisen befogenhet att belägga frihetsberövade 

med fängsel i alla de situationer som åsyftas i häkteslagen, oberoende av den rättsliga grunden 

av frihetsberövande. Bestämmelsen omfattar alla fall då polisen ingriper genom att 

omhänderta eller på annat sätt inskränka någons rörelsefrihet.2   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1 Polislagen (1984:387) 
2 Berggren N-O Munck J, Polislagen en kommentar 
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2.2 Lag om behandlingen av häktade och anhållna                           

m.fl. (1976:371) 
 

15§      Den häktade får beläggas med fängsel 

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  

 
Enligt denna lag så får man belägga med fängsel om personerna är rymningsbenägna eller om 

de tidigare har försökt att fly. Man får även fängsla om de uppträder våldsamt. 

 

Bedömningen om det föreligger flyktfara eller risk för säkerheten bör liksom i andra fall 

grundas på omständigheterna i det enskilda fallet. 

 

Precis som vid alla andra former av polisingripanden måste behovs och 

proportionalitetsprincipen i PL 8§ beaktas vid bedömningen om fängsel får användas.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
3 Lag om behandling av häktade och anhållna m.fl. (1976:371) 
4 Johansson F, Allmän polislära 
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2.3 Polislagen (1984:387) 
 

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.5 

 

En sak som vi nämnt tidigare är att något rutinmässigt användande av handfängsel får inte 

förekomma. Riksdagen har dock ansett i två motioner att polisen i förebyggande syfte bör ges 

befogenhet att använda fängsel för att i vissa fall förhindra ytterliggare våldsbrott.6  

Mot regeringens syn på möjligheterna att använda fängsel i dessa situationer, uttalar Chefs: 

JO i sin kritik mot Kalmarpolisen i ett ingripande mot s.k. skinnskallar i Nybro, att det inte är 

tillåtet att använda handfängsel i förebyggande syfte.7 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
5 Polislagen (1984:387) 
6 Motion 2004/2005: Ju380, Motion 2000/2001: Ju221 
7 Johansson F, Allmän polislära 
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3 Resultat 
 

I följande kapitel så presenterar vi resultatet av våra intervjuer, sedan en kritisk granskning 

av detta och tillsist följer resultatsammanfattningen. 

 

3.1 Intervjuer med poliser 
 

3.1.1 Polisman 1 
 

Denne polisman berättar att han tycker att lagarna som behandlar handfängsel är relativt 

lättförstådda men att han ibland använder sig av handfängslet i situationer som han är tveksam 

till om det är rätt rent juridiskt. Som exempel berättar han att det händer att han fängslar 

personer, kända våldsverkare, vid omhändertagande eller gripande som han vet har varit 

bråkiga vid tidigare ingripanden. Han säger vidare att han gör detta i ett förebyggande syfte 

därför att han vet att om han inte gör det så kommer det att uppstå bråk. Annars så använder 

han sig av fängslet när det föreligger hot om våld, flyktfara och vid ingripanden när den 

misstänkte är våldsam. 

 

Polismannen berättar att han inte kan minnas något specifikt tillfälle då någon omhändertagen 

eller gripen person skall ha blivit kränkt på grund av att han/hon blivit fängslad. Den 

kränkande delen ligger i så fall redan i själva omhändertagandet eller gripandet. Som han 

upplever det så har personerna ifrågasatt varför de grips och blivit upprörda p.g.a. det, men 

inte så mycket av att bli belagd med fängsel. Den delen är så pass liten jämfört med det övriga 

såsom att uniformerade poliser medtar en person som de skyddsvisiterar och sedan sätter in i 

en polisbil för vidare transport.  

 

På fråga om han vid något tillfälle ångrat att han inte belagt en person med fängsel så svarar 

han att han inte kan minnas ett sådant tillfälle. Däremot så berättar han om en situation som 

två kollegor till honom råkade ut för. Det var en patrull som hade blivit beordrade till en 

lägenhet där en man hade misshandlat sin fru. När poliserna kom till platsen så var mannen 

väldigt lugn och stillsam gentemot poliserna. Mannen greps eller medtogs från lägenheten och 
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skulle transporteras in till polisstationen. På vägen in så utbryter det ett vilt bråk inne i bilen. 

Mannen lyckas ta stryptag på polisen som kör och den andra polisen försöker med alla medel 

få personen att sluta. Situationen var så pass allvarlig att polisen i baksätet hade funderingar 

på att använda sig av sitt skjutvapen för att få stopp på angreppet. Polisen som körde lyckades 

få stopp på bilen och ta sig ut och hjälpte sedan kollegan i baksätet. Efter ett visst tumult ute 

på vägen så lyckades patrullen fängsla mannen och de kunde sedan fortsätta in till 

polisstationen.  

 

Polisen berättar att i denna situation så upplevde kollegorna att det var fara för deras liv, i och 

med att personen angrep föraren. Föraren lyckades hålla fordonet kvar på vägen, men om inte 

han hade lyckats med det, så riskerade de alla tre att skadas allvarligt eller i värsta fall 

omkomma. Lyckligtvis så gick det bra denna gång, men denna situation hade kunnat undvikas 

helt om mannen hade varit fängslad sedan tidigare. En aspekt polisen hade i denna situation 

var att mannen som kollegorna ingrep emot hade visat sig vara våldsam mot sin fru, men 

gentemot kollegorna så hade han varit lugn. Han anser vidare att i sådana situationer borde 

man få använda sig av handfängslet.  

 

Innan PL 10a tillkom år 1998, så hade polisen möjlighet att fängsla en person för att 

säkerställa transport och han önskar att den regeln återinfördes.  

 

Oftast när han använder sig av handfängslet så är det vid omhändertagande eller gripande av 

alkoholpåverkade personer, drogpåverkade personer eller psykiskt sjuka personer som pendlar 

i humöret 

 

3.1.2 Polisman 2 och 3 
 

Dessa två polismän berättar att de använder sig av fängsel i situationer när de skall 

frihetsberöva någon person som inte vill följa med in till stationen för att säkerställa 

transporten. De berättar vidare att de använder sig av fängslet när de har att göra med psykiskt 

labila personer och då väljer de att fängsla i ett förebyggande syfte. Samtidigt som de säger att 

lagen är relativt lättolkad så önskar de ändå att det fanns något rättspraxis som gjorde det 

enklare att tillämpa lagen. De tror att om man förklarar på ett bra sätt för den personen som 

man belägger med fängsel så borde det inte vara ett problem med att fängsla i förebyggande 
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syfte, därför önskar de att den möjligheten fanns. De poängterar att det är viktigt att man 

förklarar för den frihetsberövade att de fängslar honom/henne för deras egen och för 

polisernas egen säkerhet. 

 

På fråga om de upplevt att någon person de har fängslat har blivit kränkt på grund av detta så 

svarar de att kränkningen ligger mest i att de måste följa med in till stationen. 

De berättar vidare att de tycker att det fungerar bra med deras användande av handfängsel, 

men de vet ej om det beror på att de gör helt rätt juridiskt eller om det beror på att de inte har 

blivit granskade i sitt användande. Om det skulle prövas och det visar sig att de tillämpar 

lagen fel så vill de ha en lagändring som gör att det finns möjlighet att använda sig av 

handfängsel i förebyggande syfte. En annan sak de tycker är viktigt är att verkligen beskriva i 

avrapporteringen om skälen till varför handfängsel användes.  

 

När de sedan studerar lagtexten tillsammans så reagerar en av poliserna på att det står att det 

ska vara ”oundgängligen nödvändigt med hänsyn till den omhändertagnes egen eller annans 

säkerhet till liv och hälsa”. De ifrågasätter hur man ska kunna veta att det är 

just ”oundgängligen nödvändigt” att belägga någon med fängsel. 

 

Avslutningsvis fick polismännen frågan om de tyckte att lagen var lättolkad, men denna gång 

blev svaret nej. 

 

3.1.3 Polisman 4 och 5  
 

Efter att de berättat om olika tillfällen där de har använt handfängsel så hade vi möjlighet att 

ställa frågor utifrån vad de berättade. De tyckte inte att man får fängsla i för stor utsträckning 

med tanke på den fängslades personliga integritet, men att vissa poliser ibland fängslar i 

förebyggande syfte. Vidare säger de att de har satt fängsel utan att ha rätt till det för att 

säkerställa transport. Han tyckte definitivt att man skulle få fängsla tidigare och därför hade 

han en önskan om att lagen skulle ändras.  

 

Ett av tillfällena då de vill kunna fängsla tidigare är när man transporterar någon misstänkt. 

De skulle då inte ta för vana att fängsla alla men att om de kände att de vill så skall det räcka 
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för att få fängsla. Ett annat tillfälle där de vill kunna fängsla tidigare är om det finns fler 

misstänkta än det finns poliser på plats.   

 

De berättade om ett speciellt tillfälle då de satt handfängsel i förebyggande. Det stod en bil 

längst vägen med ljuset på. Poliserna stannade och ville fråga om personen i bilen behövde 

hjälp. De kände igen personen som sov. På passagerarsätet låg det en fjäderbatong. De 

misstänkte att personen tagit GHB eftersom han var känd för det sedan tidigare och att han 

sov bekräftade även deras misstankar. Poliserna bestämde sig att sätta handfängsel på honom i 

förebyggande syfte då han sov. 

 

En fråga var om de tyckte att lagen om behandling av häktade och anhållna §15 och PL10a 

var lätt tolkad? Till en början så tyckte de att den var lättförstådd men i slutet av intervjun 

efter att granskat lagarna lite närmre så tyckte de inte längre att den var lätt att tolka. 

 

3.1.4 Polisman 6 och 7  
 

Poliserna tyckte inte att de fängslade i för stor utsträckning med tanke på den fängslades 

personliga integritet. De tyckte att deras användande av fängsel var bra som den var. De sa 

även att i vissa fall då de hade rätt att använda fängsel så gjorde de inte det eftersom de ville 

ha ett bra förhör med den misstänkte senare.  

 

Poliserna berättade att de ibland väljer att inte använda bilbälte när de transporterar gripna för 

att om det uppstår tumult i baksätet så skall polisen i baksätet snabbt kunna ingripa.  

 

3.1.4 Polisman 8 och 9  
 

Patrullen berättade att de vill ha en lagändring men att de inte bryr sig så väldigt mycket. De 

använder handfängsel när de känner att det behövs. På fråga om vad som kan hända så säger 

de att även om de skulle blivit anmälda för tjänstefel så läggs ärendet ner. De känner ingen 

större oro. Det händer inte så ofta att de använder sig av handfängsel i förebyggande syfte 

men då de känner att det skulle kunna bli någon farlig situation, innan transport, så belägger 

de den misstänkte med fängsel.  
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De har inte upplevt att de misstänkta känner sig kränkta när de belägger någon med fängsel 

eftersom de förklarar att det är för polisernas och deras egen säkerhet. Detta förstår oftast de 

misstänkta och tar det ej personligt.  

 

 

 

3.2     Intervjuer med poliser, kritisk granskning 
Vi har i vårt arbete intervjuat nio stycken poliser och dessa intervjuer har skett antingen 

individuellt eller i patrull. Ingen av de nio poliserna har varit förberedda på ämnet och våra 

frågor, utan vi har eftersträvat raka och spontana svar. Det vi har fått fram i intervjuerna 

speglar ju inte vad ALLA poliser i Sverige tycker om lagstiftningen runt 

handfängselanvändandet.  

 

Vissa intervjuer blev lidande på grund av tidsbrist hos de poliser vi intervjuade och därför 

kunde vi inte få riktigt så fullständiga svar som vi ville ha. 

 

3.3    Resultatsammanfattning 
 

Sammanfattningsvis så kan vi säga att många poliser har kunskap om lagarnas tillämpning 

huruvida man får eller inte får använda handfängsel.  

 

Många har kunskap om lagtexterna men använder sig av en egen tillämpning och fängslar 

även när lagen egentligen inte tillåter det.  

 

Andra kunde varken lagtexterna eller när man egentligen får använda sig av fängsel men att 

de trodde sig förstå lagrummen som reglerar handfängselanvändandet. 

 

Vissa poliser tyckte inte att personerna upplevde handfängsel som kränkande medan andra lät 

bli att fängsla även när de hade rätt att fängsla för att förhöret skulle gå mera smärtfritt. 
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4    Diskussion 
 

I detta kapitel har vi för avsikt att diskutera vårt resultat i förhållande till våra frågeställningar. 

Diskussionen baseras på intervjuerna och de juridiska utgångspunkterna.  

 

4.1 Tycker poliserna i yttre tjänst att lagen är lätt tolkad? 
 

Efter intervjuerna så har det visat sig att poliserna inte tycker att lagrummen kring 

användandet av handfängsel är lättolkade. De har även en önskan om att det skulle finnas 

rättspraxis gällande användandet av fängsel som skulle underlätta polisernas användande. Ett 

exempel på detta är att i Lagen om behandlingen av häktade och anhållna m.fl. står det i andra 

punkten ”att det skall vara oundgängligen  nödvändigt med hänsyn till den häktades egen 

eller annans säkerhet till liv eller hälsa. Poliserna hade svårt att förstå när det verkligen är 

oundgängligen nödvändigt och önskar här ett rättspraxis som förklarar denna text. 8 

 

Vissa poliser har sagt att lagarna är relativt lättolkade men att de inte är säkra på om de tolkar 

lagarna rätt eller om det beror på att de inte blivit granskade i deras användande av 

handfängsel. 

 

Polisman åtta och nio berättade att de önskade en lagändring men att de inte brydde sig så 

mycket. De använder handfängsel när de känner att det behövs. Även om de blir anmälda för 

tjänstefel så vet de om att ärendet kommer att läggas ner. Frågan är om de är osäkra på 

lagrummen och går på känsla, och för att det inte skall kännas helt fel så väljer de att inte bry 

sig,. Eller är det så att de helt enkelt inte bryr sig eftersom de vet att en eventuell anmälan 

läggs ner och gör vad som känns säkert för dem.  

                                                
8 Lag om behandling av häktade och anhållna m.fl. (1976:371) 
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4.2 Önskar poliserna i yttre tjänst en förändring/förbättring av 

lagtexten? 
 

En gemensam uppfattning hos poliserna som vi intervjuat är att de önskar en lagändring som 

gör att man har rätt att fängsla i ett förebyggande syfte. Detta skall ses som en möjlighet och 

inte ett måste. Här skall poliserna bedöma situationen i varje enskilda fall.  

 

Nackdelarna med att inte kunna fängsla i ett tidigare skede är att säkerheten minskar för såväl 

polis som gärningsman. Exempel på detta är det som polisman 1 berättade i intervjun 

angående omhändertagandet av mannen som misshandlat sin fru och där det blev tumult 

senare i bilen eftersom poliserna inte hade rätt att fängsla honom. I en annan intervju 

berättade poliserna att de ibland väljer att sitta utan bilbälte i baksätet för att snabbt kunna 

ingripa om gärningsmannen blir våldsam. Detta är exempel på när det kan uppstå en farlig 

situation om man inte har rätt att fängsla i ett tidigare skede ur trafiksäkerhetssynpunkt.  

 

Fördelarna med att kunna fängsla i ett tidigare skede är att det ökar säkerheten för såväl polis 

som gärningsman. Problematiken här skulle kunna bli att poliserna så småningom börjar 

fängsla alla gripna och omhändertagna utan att fundera på varför det är relevant att fängsla 

just i dessa enskilda fall bara för enkelhetens skull.  

 

4.3 Uppfattar poliserna att de som blir belagda med 

handfängsel  mer kränkta än de som inte blir fängslade? 
 

Eftersom poliserna inte har frågat de som blivit belagda med handfängsel vad de tycker, 

angående kränkningen, så kan poliserna ej vara helt säkra på vad de som blev fängslade 

egentligen kände. Detta medför att många personer kan ha blivit kränkta utan att det kommit 

till polisernas kännedom.  
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Polismännen 6 och 7 beskriver att i vissa fall då de hade lagligt stöd att belägga någon med 

fängsel valde de att inte göra detta på grund av förestående förhör. Detta på grund av deras 

vilja att få till ett bra förhör, valde de att bortse från säkerhetsaspekten i situationen, genom att 

inte belägga denne med fängsel. 

 

Poliserna vi intervjuat har en gemensam åsikt om att de inte tror att personerna blir mer 

kränkta av bli belagda med handfängsel. De tror istället att den största kränkningen ligger i att 

personerna skall transporteras in till polisstationen.  

4.4 Slutsatser och förslag 

 

De flesta poliser som vi har intervjuat önskar en lagändring som gör att polis får fängsla i ett 

tidigare skede/förebyggande syfte. Detta kan vi hålla med om, men en sådan lagändring måste 

formuleras på ett sådant sätt att polis inte kan missbruka fängselanvändandet genom att alltid 

fängsla. Lagändringen vi önskar är att det skall räcka med att det finns en konkret känsla av 

att det skulle kunna bli farligt för poliserna, eller den omhändertagna, för att denne kan 

beläggas med handfängsel. Samtidigt upplever vi att det finns en risk med en sådan 

lagändring som medför att onödigt många personer kommer att uppleva en kränkning 

gentemot dem i polisernas omhändertaganden. Detta skulle kunna medföra att förtroendet för 

polisen försämras i allmänhet och vissa misstänkta personer blir mindre samarbetsvilliga, som 

exempelvis vid senare förhör. 

Vår tanke med denna lagändring är att öka säkerheten, både för polis och för de 

omhändertagna. Vi tycker att säkerheten borde värderas högre än en eventuell 

integritetskränkning av den omhändertagna. Vi tycker även att det borde räcka med en 

paragraf i polislagen  som reglerar användandet av handfängsel.  

En av poliserna vi intervjuat berättade att han ofta sitter utan bälte i baksätet under transport 

med en person som inte är fängslad.  

Med tanke på tidigare resonemang angående säkerheten så anser vi att en lagändring borde 

genomföras så att man har en större möjlighet att kunna belägga en omhändertagen person 

med fängsel i förebyggande syfte. I och med att polisen berättar att han inte har bilbältet på 
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sig så väljer han detta för att öka polisernas säkerhet under transporten, men samtidigt så 

åsidosätter han sin egen säkerhet med tanke på vad som kan hända i trafiken när man inte 

använder bilbälte. Anledningen till att han inte har bilbälte måste vara att han tror att det 

eventuellt kan hända något med personen som är omhändertagen, till exempel att den 

personen blir våldsam under transporten. Det får dock inte bli något rutinmässigt användande 

av handfängsel och det skall alltid krävas en adekvat bedömning av varje enskild situation. 

Det är alltid viktigt att tänka på behovs och proportionalitetsprincipen innan man använder sig 

av handfängsel. 

Kontentan av detta tycker vi är att om det redan finns en sådan misstanke om att en 

omhändertagen person kan bli våldsam, så borde detta vara skäl nog att få fängsla den 

personen. 
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Bilaga 1 – 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 

 

 

 


