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Abstract 

Denna rapport behandlar polisens fängselanvändning. Syftet med rapporten är att 

sammanställa befintlig lagtext och praxis samt att belysa problematiken kring 

lagarnas uppbyggnad. Vi har tagit del av lagtext, praxis, förarbeten, domar och 

poliser i yttre tjänsts åsikter för att belysa dessa områden. Vi har även granskat 

personalansvarsnämndens årsrapporter och konstaterat att mellan åren 1998-2007 

så granskades endast fyra fall av felaktigt fängselbeläggande. Ett felaktigt 

fängselanvändande resulterar, enligt brottsbalkens regler, antingen i ett olaga 

tvång eller tjänstefel. Sammanfattningsvis så har vi dragit slutsatserna att lagen är 

otydligt formulerad, det finns en gråzon samt att det tycks ovanligt att poliser 

drabbas av påföljd vid ett felaktigt fängselanvändande.   
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1  Inledning 

Denna rapport behandlar polisens användande av handfängsel utifrån gällande 

lagstiftning och praxis. Vidare så är vår förhoppning med rapporten att den skall kunna 

fungera som en handbok för poliser och polisstudenter. Anledningen till att vi vill 

belysa detta ämne är att vi inte tycker att det finns någon bra litteratur på ämnet som 

på ett överskådligt sätt kan beskriva polisens fängselanvändning. Inte heller tycks 

lärare och poliser kunna svara på det frågor som uppkommit under utbildningens gång.  

 

Detta inledande kapitel har som uppgift att introducera läsaren in i ämnet, bistå läsaren 

med den fakta som legat till grund för vårt val av ämne samt det frågeställningar som 

vi vill ha svar på.  

1.1 Bakgrund 

När jag och min kollega en dag snubblade över en artikel i Juridisk Tidsskrift, skriven 

av Annika Norée (2001), som behandlade lite av problematiken med polisens 

fängselanvändning så uppstod genast ett intresse från vår sida. Norée skrev, i korta 

drag, om ett fall där två polismän grep en man misstänkt för rattfylleri. Mannen hade 

kört in i en trädgårdshäck och när polismännen bad honom ta ut nyckeln så försökta 

han istället starta bilen. Polismännen drog då ut mannen och belade honom med 

handfängsel. Det visade sig senare att mannen i själva verket inte var berusad, han 

hade istället drabbats av en hjärnblödning. Vidare skriver författaren att polismännen 

friades i tingsrätten medans i hovrätten dömdes de båda polismännen för tjänstefel. 

Hovrätten anförde att männen visserligen haft fog för sitt våldsanvändande när det tog 

ut honom ur bilen, men de tyckte att när poliserna fått ut mannen i bilen så förelåg inte 

längre någon flyktfara. Författaren å andra sidan ansåg att det förelåg flyktfara och att 

ärendet borde tagits upp i Högsta Domstolen för ytterligare prövning. Med flyktfara 

innebär risk att en misstänkt avviker eller på annat sätt undandrar sig lagföring eller 

straff. 

 

När vi läst artikeln så blev vi konfunderade. Vår uppfattning hade fram tills nu varit att 

om det föreligger flyktfara så får polisman använda sig av handfängsel. Är inte det här 

flyktfara?  

http://sv.wikipedia.org/wiki/Lagf%C3%B6ring
http://sv.wikipedia.org/wiki/Straff
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Viss oklarhet har även infunnit sig på utbildningen, dels i diskussioner mellan elever 

men även mellan elever och lärare. Vissa lärare har inte kunnat förklara närmare, för 

oss, i vilka situationer som polisen har rätt att använda handfängsel och vilket lagstöd 

som är gällande. Om det nu är så att vi kan belägga med handfängsel vid flyktfara, vad 

krävs då för att det skall anses föreligga flyktfara. 

 

I vår första, överskådliga, granskning av lagstiftningens uppbyggnad så tyckte vi att 

den lämnade stort utrymme för tveksamheter och misstolkningar gällande den 

konkreta tillämpningen för poliser i yttre tjänst. 

1.2 Syfte 

Syftet med denna rapport är att undersöka hur lagstiftningen gällande polisens 

användning av handfängsel är reglerad, undersöka den problematik som vi anser 

existerar samt att undersöka vilka påföljder som finns vid felaktigt användande av 

fängsel.  

1.3  Frågeställningar 

 Hur är lagstiftningen formulerad och var regleras den? 

 Är gällande lagstiftning och praxis tydlig eller finns det utrymme för enskild 

polismans bedömning? Finns det någon gråzon? 

 Vad händer om polisen använder handfängsel i situationer som lagstiftningen 

inte medger? 

 

1.4 Tillvägagångssätt 

Denna rapport är en litteraturgranskning. Anledningen till att vi valt att använda oss av 

litteraturgranskning är att den passar väl för vårt syfte. En litteraturgranskning har som 

syfte att sammanställa all litteratur som finns på området och det är just därför detta 

tillvägagångssätt passar vår rapport bra. Vi har sökt i Umeå Universitetsbiblioteks 

databaser och kataloger för att hitta tidskrifter, litteratur, juridisk litteratur och rättsfall. 

Sökord som vi använt oss av är: Polislagen, 10a§, PL 10a§, fängsel, handfängsel, 

polis, polisen, tjänstefel och våldsanvändning. Vi har även varit i kontakt med polisens 
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ansvarsnämnd (PAN) för att ta del av deras årsredovisningar mellan åren 1998-2007. 

För vår del blev det naturligt att granska redovisningarna från 1998 till 2007 då en 

lagändring trädde ikraft första januari 1998, gällande Polislagen (1984:387) 10a§. Vi 

har valt att granska dessa årsredovisningar för att utröna hur många ärenden gällande 

felaktigt handfängselanvändande som leder till disciplinpåföljd. För att belysa om 

poliser i yttre tjänst upplever att det finns någon gråzon och utrymme för polismans 

enskilda bedömning, har vi tagit del av en rapport grundad på intervjuer med poliser i 

yttre tjänst. 

 

Upplägget kommer att se ut så att under resultatdelen så presenterar och 

sammanställer vi den litteratur och lagstiftning som är relevant. Under 

diskussionsdelen kommer vi att besvara våra frågeställningar utifrån vad som 

framkommit under resultatavsnittet.   
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2  Resultat 

Under detta kapitel kommer gällande lagstiftning, en polismans åsikter om den 

eventuella gråzon som finns samt de straff och påföljder som blir aktuella vid felaktig 

fängselanvändning presenteras. 

 

2.1 Lagstiftning 

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.  

 

Denna paragraf trädde i kraft den 1 juli 1998. Anledning till lagändringen var att 

polisen tidigare använde sig av lagen (1976:371) om behandling av häktade och 

anhållna m.fl. (den så kallade behandlingslagen) när man belade gripna, anhållna eller 

häktade med handfängsel (Prop. 1996/97:175). När det istället handlade om 

omhändertagande av personer som inte var misstänkta för brott kunde polisen inte 

använda handfängsel, med stöd av denna lag, förrän de var intagna i häkte eller arrest. 

Polisen stödde sig i dessa fall på de generella reglerna för polisens våldsanvändning 

som finns i Polislagen (1984:387) 10§. Med att inskränka någons rörelsefrihet ansågs i 

detta fall exempelvis någon som omhändertagits med stöd av polislagen eller lag 

(1976:511) om omhändertagande av berusade personer m.m. Mot denna bakgrund 

ansåg regeringen att det fanns ett behov av att alla personer, oavsett grund för 

frihetsberövandet, skulle omfattas av samma bestämmelser (Prop. 1996/97:175). 

Dessutom så anförde regeringen, i samma proposition, att det i dåvarande lagstiftning 

återfanns större möjligheter att ingripa mot flyktfara med stöd av behandlingslagen än 

Polislagens (1984:387) 10§. Det föreligger alltså, med stöd av den nya bestämmelsen i 

Polislagen (1984:387) 10a§, inget krav på att den frihetsberövade skall tas i förvar i 

polisarrest.  
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Med fängsel avses ett tekniskt hjälpmedel som sammanbinder fötter eller händer, 

anledningen till att definitionen inte tagits med i lagtexten är att regeringen trodde att 

den snabbt skulle bli föråldrad mot bakgrund av den utveckling som förelegat på 

området (Prop. 1996/97:175). 

 

Vidare i propositionen behandlades polisen möjligheter att belägga omhändertagna, 

rutinmässigt, med handfängsel. Någon sådan möjlighet ansåg regeringen inte att lagen 

medger, utan det krävs istället att beslutet grundas på omständigheterna i det enskilda 

fallet (Prop. 1996/97:175). De tillfällen då polisman får belägga med handfängsel 

behandlas under nästa avsnitt.   

 

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

 

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.  

 

Denna lag trädde i kraft 1 jan 1977, syftet med lagen var att underlätta situationen för 

den häktade i olika situationer (Prop. 1975/76:90). I ovanstående paragraf regleras 

polismans möjlighet att belägga häktade, anhållna och gripna samt i övriga fall då 

polisen berövar någons rörelsefrihet, Polislagen (1984:387) 10a§. Enligt ovan nämnda 

paragraf så beskrivs två situationer: 

 Under punkt 1 ovan anges det första tillfället då polisen kan belägga med 

fängsel: dels så skall denne befinna sig under transport eller utanför 

förvaringslokalen samt att det skall vara nödvändigt ur säkerhetsskäl. Med 

säkerhetsskäl åsyftas, enligt prop. 1975/76:90, bl.a. flyktfara. Fängsel kan 

användas redan då det finns risk att en misstänkt avviker eller på annat sätt 

undandrar sig lagföring eller straff (Prop. 1996/97:175). Bedömningen om det 

föreligger någon flyktfara skall bedömas utifrån förutsättningar från varje 
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enskild situation, att personen visat sig vara rymningsbenägen tidigare 

påverkar denna bedömning (Prop. 1996/97:175). Rikspolisstyrelsen anförde i 

en skrivelse till regeringen vikten av att kunna belägga av säkerhetsskäl under 

transporten (Prop. 1996/97:175). Länsstyrelsen i Uppsala Län framförde 

liknade åsikter. Regeringen ansåg dock inte att enbart den omständigheten att 

t.ex. en polisman var ensam utgjorde möjlighet att belägga med handfängsel ur 

säkerhetssynpunkt (Prop. 1996/97:175).  

 Under punkt 2 anges de övriga fall där häktade, anhållna, gripna samt i övrigt 

frihetsberövade personer kan beläggas med handfängsel. Det är fråga om 

övriga tillfällen då denne uppträder våldsamt. Andra medel skall ha visat sig 

vara otillräckliga. Det skall dessutom vara oundgängligen nödvändigt med 

hänsyn till personens egen eller annan säkerhet till liv eller hälsa. Regeringen 

ansåg att polisen bör har rätt att i förebyggande syfte belägga med handfängsel 

för att förhindra ytterligare våldsanvändning (Prop. 1996/97:175). Till skillnad 

mot regeringens ståndpunkt gällande fängselanvändningen i förebyggande 

syfte uttalade Chefs: JO i sin kritik mot Kalmarpolisens ingripande mot 

skinnskallar i Nybro, att det inte var tillåtet att använda sig av handfängsel i 

förebyggande fall (JO:s beslut 2000-06-05, dnr: 3626-199).  

 

Vid alla former av polisingripande skall Polislagen (1984:387) 8§ iakttas, se nedan. 

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.  
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Med hänsyn till vad som tidigare nämnts om polismans beläggning av handfängsel bör 

polislagens (1984:387) 8§ behandlas. Den behandlar polismans skyldighet att beakta 

proportionalitet och behovet att utföra en viss åtgärd. Detta är bland annat grunden till 

varför det inte får förekomma någon rutinmässig fängselbeläggning, utan varje tillfälle 

måste beaktas för sig (JO 1994/95 s. 166). Det finns dock undantag då det kan anses 

vara försvarligt att rutinmässigt använda handfängsel och det är vid mycket grov 

brottsligt samt då betydande risker föreligger (JO 1979/80 s. 129). En polisman får 

inte enbart med beaktande av att denne tjänstgör ensam belägga någon med 

handfängsel utan en avvägning enligt behovs- och proportionalitetsprincipen måste 

göras (Prop. 1996/97:175). Om det är fråga om en person som inte är frihetsberövad 

bör ändamålet särskilt beaktas (Prop. 1996/97:175). Regeringen skriver, i 

propositionen, att det inte torde vara försvarligt att belägga ett vittne med fängsel, 

under transport, även det finns risk att personen avviker. 

  

2.2 Enskild polismans bedömning   

För att belysa vår andra frågeställning (om poliserna upplever att det finns någon 

gråzon) har vi valt att ta del av en rapport som behandlar polisers, i yttre tjänst, 

inställning till de lagrum som reglerar polisens fängselanvändning. Intervjuerna 

presenterades i en rapport av Blomfeldt & Myszkowski år 2004 där skriver de i sin 

diskussion följande: 

 

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. 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 
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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 (Blomfeldt & Myszkowski, 2004, s. 11). 

 

I samma artikel som i inledningen skriver Annika Norée (2001) att, när det gäller 

ifrågasättande av handfängsel, rätten först måste ta hänsyn om det förelegat några 

objektiva rekvisit för att sedan ta hänsyn till de subjektiva rekvisit som föreligger. Det 

är således polismannens subjektiva bedömning som skall ligga till grund för rättens 

bedömning, alltså hur polismannen upplevde situationen. 

 

2.3 Straff och påföljder vid felaktig fängselanvändning 

Under detta avsnitt presenteras vilka påföljder som är aktuella dels från rättsväsendet 

samt från Personalansvarsnämnden, PAN. Ett hovrättsfall, på det aktuella ämnet, 

presenteras också. 

Personalansvarsnämnden vid Rikspolisstyrelsen 

Den nämnd som prövar frågor gällande polisväsendets tjänsteansvar heter: 

Personalansvarsnämnden (PAN) och ligger under Rikspolisstyrelsen (RPS). Den 

inrättades 1 juli 1987 och övertog då ansvaret från de olika länsstyrelserna. Enligt 

polisförordningen (1998:1558), 6 kap. 14§ så prövar nämnden frågor som rör:  

 Skiljande från anställning på grund av personliga förhållanden. Här omfattas 

uppsägning och avskedande som regleras i lag (1992:80) om 

anställningsskydd, 7§ och 18§.  

 Disciplinansvar, påföljderna är varning och löneavdrag och det regleras i 

lag (1994:260) om offentlig anställning, 14§. 

 Åtalsanmälan, anmälan till åtal enligt lag (1994:260) om offentlig anställning, 

22§. 

 Avstängning, en anställd får avstängas från arbetet, om det är påkallat som ett 
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led vid avskedande eller uppsägning (RPS, 2006). 

Nämndens ansvarar för alla anställda vid RPS, Statens kriminaltekniska laboratorium 

samt den lokala polisorganisationen (Förordning (1989:773) med instruktionen för 

Rikspolisstyrelsen, 26§).   

 

Vi har under arbetets gång granskat PAN:s verksamhetsrapporter från åren 1998 till 

och med 2007. Under denna granskning har vi hitta fyra fall då PAN prövat frågan om 

tjänsteansvar när det gäller tveksamheter beträffande om det funnits förutsättningar för 

fängselbeläggning. Ärendena var följande: 

 En inspektör har tillsammans med en kollega stoppat en epa-traktor som i hög 

fart kördes av 15 årig person, inspektören drog ut föraren genom den öppna 

fönsterrutan samt kastat ner honom dels på fordonets flak och dels på marken. 

Inspektören hade vidare belagt 15 åringen med handfängsel trots att det inte 

förelegat förutsättningar för det. Han var således åtalad för: 

Misshandel/tjänstefel samt tjänstefel. Nämndens beslut var att inspektören 

inte kommer att avskiljas från tjänsten om hans döms enligt åtalet, ärende nr: 

PAN-793-18/99 (RPS, 2000). 

 En inspektör hade omhändertagit en man för identifiering trots att det saknades 

grund för åtgärden, belagt mannen med handfängsel trots att det inte varit 

befogat och underlåtit att skyndsamt fastställa hans identitet. Inspektören var 

således åtalad för tjänstefel.  Nämnden beslutade att inspektören inte kommer 

att skiljas från sin anställning om hans döms. Nämnden ansåg att handlandet 

varit mycket klandervärt om det överstämmer med gärningspåståendet. Det var 

dock inte så allvarligt att han med anledning av det inträffade kommer att 

skiljas från sin anställning, ärende nr: PAN-793-27/07 (RPS, 2008). 

 Det sista ärendet är PAN:s prövning av det fallet som nämns i inledning. Detta 

behandlas, tillsammans med Hovrättens Dom, under nästa rubrik.  

 

Svea Hovrätts Dom, 2000-05-16, Mål nr: B 703-00 

Denna dom behandlar den händelsen som beskrivits tidigare i inledningskapitlet då två 

polismän belagt en man, som poliserna misstänkte för rattfylleri, med handfängsel. I 

detta fall är det två poliser som är föremål för domstolens och PAN:s bedömning.  
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 Svea Hovrätt: De två poliserna var åtalad, gällande den aktuella händelsen, för 

olaga tvång (Brottsbalken, BrB, 4:4§) alt. tjänstefel (BrB 20:1§). Det bör 

nämnas att poliserna även var åtalad för andra händelser. I det aktuella ärendet 

dömde hovrätten poliserna för tjänstefel. Anledningen till att 

fängselbeläggning ansågs felaktig var följande: Mannen var oskadliggjord 

(axeln var ur led, ena höft krossad och han hade drabbats av en högersidig 

hjärnblödning) och kunde således inte sätta sig till motvärn. Det förelåg inte 

heller någon beaktansvärd flyktfara då mannen tagits ur bilen. Anledningen till 

att den felaktiga fängselbeläggningen bedömdes som tjänstefel och inte för 

olaga tvång var att hovrätten inte ansåg att polisen haft något uppsåt och 

således inte kan dömas för ett uppsåtligt brott som olaga tvång är. Hovrätten 

ansåg att poliserna oaktsamt åsidosatt vad som för dem i egenskap av poliser i 

myndighetsutövning gällt för tjänsten genom att belägga med handfängsel då 

det inte var påkallat av omständigheterna. Gärningen var inte att anse som 

ringa och poliserna dömdes således för tjänstefel. 

 

 PAN: Före domen uttalade PAN att polisman 1 som var åtalad för olaga tvång 

samt vid ett annat tillfälle för misshandel (BrB 3:5), ofredande (BrB 4:7§) och 

olaga tvång skulle skiljas från sin tjänst om han dömdes enligt åtalet. Polisman 

1 dömdes i det aktuella fallet för tjänstefel samt i det andra fallet för 

misshandel, ofredande och tjänstefel. Tjänstefelet bestod i bägge fallen utav ett 

felaktigt fängselbeläggande och hovrätten bedömde det inte som olaga tvång i 

något utav fallen. Efter domen var PAN:s beslut följande: Polisman 1 får 

behålla sitt jobb med anledning av att misshandeln trots att den inte var att anse 

som ringa ändå inte var av allvarligare slag. Dessutom så har hovrätten ändrat 

brottsrubriceringen från olaga tvång till tjänstefel vid två tillfällen. (PAN-793-

55/99)  

Polisman 2 skulle inte skiljas från sin tjänst om han döms för vållande till 

kroppsskada (BrB 3:8§) samt olaga tvång. (PAN-793-56/99) 
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Brottsbalk (1962:700) 

Nedan presenteras de lagrum i brottsbalken som kan bli aktuella vid felaktig 

fängselanvändning. 

 

4 kap. 4 §: Den som genom misshandel eller eljest med våld eller genom 

hot om brottslig gärning tvingar annan att göra, tåla eller underlåta något, 

dömes för olaga tvång till böter eller fängelse i högst två år. Om någon med 

sådan verkan övar tvång genom hot att åtala eller angiva annan för brott 

eller att om annan lämna menligt meddelande, dömes ock för olaga tvång, 

såframt tvånget är otillbörligt. 

Är brott som avses i första stycket grovt, dömes till fängelse, lägst sex 

månader och högst sex år. Vid bedömande huruvida brottet är grovt skall 

särskilt beaktas, om gärningen innefattat pinande till bekännelse eller annan 

tortyr.  

 

20 kap. 1§: Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet vid myndighetsutövning 

genom handling eller underlåtenhet åsidosätter vad som gäller för uppgiften 

skall dömas för tjänstefel till böter eller fängelse i högst två år. Om gärningen 

med hänsyn till gärningsmannens befogenheter eller uppgiftens samband med 

myndighetsutövningen i övrigt eller till andra omständigheter är att anse som 

ringa, skall inte dömas till ansvar. 

Om ett brott som avses i första stycket har begåtts uppsåtligen och är att anse 

som grovt, skall dömas för grovt tjänstefel till fängelse, lägst sex månader och 

högst sex år. Vid bedömande av om brottet är grovt skall särskilt beaktas om 

gärningsmannen allvarligt har missbrukat sin ställning eller om gärningen för 

någon enskild eller det allmänna har medfört allvarligt förfång eller otillbörlig 

förmån som är betydande. 

Den som är ledamot av en beslutande statlig eller kommunal församling är inte 

underkastad ansvar enligt första eller andra stycket för någon åtgärd som han 

vidtar i denna egenskap. 

Vad som sägs i första och andra styckena skall inte heller tillämpas, om 

gärningen är belagd med straff enligt någon annan bestämmelse.   
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Den sistnämnda paragrafen är subsidiär till övrig lagstiftning i brottsbalken, det skall 

således först bedömas om det förelegat något annat brott innan det tas ställning till 

eventuellt tjänstefel (Holmqvist, 2009). 
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3  Diskussion 

Under detta avsnitt i rapporten skall vi besvara frågeställningarna vi presenterade i 

början av arbetet, utifrån de resultat vi sammanställt.  

 

Som vi skrev under resultatdelen så regleras polisens fängselanvändning dels av 

Polislagen (1984:387) 10a§. Denna paragraf hänvisar i sin tur till Lag (1976:371) om 

behandlingen av häktade och anhållna m.fl. 15§. Anledningen till att polislagens 

paragraf tillkom beror bland annat på den ger polisen möjlighet att fängselbelägga 

personer som har sin rörelsefrihet begränsad eller är omhändertagen. Detta gjorde 

polisen tidigare med stöd av polislagen 10§.  

 

Polislagen refererar i sin tur till Lag (1976:371) om behandlingen av häktade och 

anhållna m.fl. 15§, 23§ 1p. Med bakgrund av det som sägs i dessa två paragrafer och 

polislagen 10a§ så är grundförutsättningen för att belägga med fängsel att personen är: 

Häktad, Anhållen, Gripen, Omhändertagen eller på annat sätt inskränkt sin 

rörelsefrihet.  

 

De faktiska förutsättningar som måste föreligga (förutom ovan nämnda) är: Flyktfara 

(under transport eller annars utanför förvaringslokal om det är nödvändigt av 

säkerhetsskäl) eller betvinga våldsamt uppträdande (om övriga medel visat sig 

otillräcklig och det är absolut nödvändigt ur hänsyn till personen eller övrigas säkerhet 

mot liv eller hälsa) Polislagen (1984:387) 8§. Vid all fängselbeläggning skall behovs- 

och proportionalitetsprincipen beaktas. Den innebär bland annat att det inte får 

förekomma något rutinmässigt fängselanvändande med undantag för ingripande mot 

mycket grov brottslighet (polisen kan alltså rutinmässigt använda sig av fängsel vid 

just nämnda fall). Precis som de poliser som intervjuades tyckte även vi att 

lagstiftningen var enkel. När vi sedan läste Annika Norées artikel från 2001 och läste 

lagstiftningen lite noggrannare så upplevde vi den som krånglig och ganska otydlig. Vi 

upplever nu att vi har bättre koll på lagstiftningen men då det finns väldigt liten praxis 

på området så kvarstår fortfarande vissa oklarheter. Vi kan inte annat än att hålla med 

vissa poliser i intervjun om oklarheten med vad som menas med t.ex. oundgängligen 

nödvändigt, när är det oundgängligen nödvändigt? Vi ställer oss också frågan varför 
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lagstiftaren inte valt att reglera polisens fängselanvändning enbart i Polislagen 10a§? 

Visserligen så vill lagstiftaren kanske undvika att lagstifta för samma sak i olika lagar 

men vi tror att det skulle förenkla och förtydliga mycket samt att poliser i yttre tjänst 

lättare skulle sätta sig i lagstiftningen. 

 

I den rapport som vi tog del av så intervjuades nio poliser. Av den diskussion som 

författarna skrev (som vi presenterar under resultatet) så framkommer det bland annat 

att de flesta poliserna tycker, åtminstone efter intervjun, att lagstiftningen är 

svårtolkad.  

 

Några poliser sa att de tyckte att lagarna var lättolkad även om det inte är säkra på om 

de tolkar lagarna rätt. Två av poliserna sa att de använde sig av fängsel när de kände 

att det behövdes oavsett om det var rätt eller inte. Om det blev anmälda för tjänstefel 

så säger de sig veta att det ändå blir nedlagt. Det är alltså beroende av vad 

polismännen skriver och säger i kommande avrapportering som avgör. Det finns 

således ett ganska stort utrymme för enskild polismans bedömning i detta fall. Samma 

åsikter som ovan hänförde även Annika Norée i sin artikel, detta presenterades tidigare 

under resultatet. Alltså att det måste vara enskild polismans bedömning av situationen 

som skall vara avgörande för rättens bedömning. Att det finns gråzon tycker vi 

framkommit ganska tydligt, dels från de intervjuer som författarna, Blomfeldt & 

Myszkowski, genomfört och dels med tanke på den otydlighet i lagstiftningen som vi 

anser finns.  

 

 

När en polisman är misstänkt för brott så finns främst två separata påföljdssystem. 

Dels PAN som tar ställning till eventuellt tjänsteansvar samt de ordinära 

brottsmålsdomstolarna. Under de år som vi granskat PAN:s årsredovisningar så har vi 

hittat fyra ärenden. I alla fall så har poliserna varit misstänkta för andra brott i 

samband med de aktuella ingripandena. Det fallet där polisen bara blev fälld för 

felaktigt fängselanvändande så blev hans kollega i samma händelse dömd för flertalet 

brott. Vi har således inte kunnat finna ett enda fall där polisen varit åtalad eller 

granskad av PAN enbart på grund av ett felaktigt fängselanvändande. I två av fallen 
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vet vi inte utgången men PAN uttalade före domen att poliserna skulle behålla jobbet 

även om de dömdes enligt åtalen. För att förtydliga så är det här alltså frågan om de 

två första fallen som vi presenterade under avsnittet om PAN. När det gäller de två 

andra polismännen som var föremål för Svea Hovrätts granskning, så skulle en av 

poliserna inte avskiljas från sin tjänst om han dömdes. Det är alltså fråga om tre fall 

där poliserna får behålla sin tjänst även om de döms för tjänstefel för felaktigt 

fängselanvändande. I det fall där PAN yttrat sig före åtalet om att polismannen skulle 

avskiljas om han dömdes i enlighet med åtalet, så fick även han i slutändan behålla sin 

tjänst efter att domstolen ändrat rubriceringarna från olaga tvång till tjänstefel i två 

fall. Av vad vi sett så avskiljs alltså inte polisen från sin tjänst så länge han döms för 

oaktsamhet i samband med det felaktiga fängselanvändandet. När det gäller det 

uppsåtliga brottet, olaga tvång, så kan vi inte dra några slutsatser då vi inte kunnat 

hitta något fall då en polis dömts för olaga tvång. De tycks även förefalla så att ingen 

polis blir granskad bara på ett felaktigt fängselanvändande. Detta faktum tycker vi är 

ganska underligt och vi ställer oss frågan varför. Kan det vara som en polisman i 

intervjun säger att åtalet läggs ner om det blir anmälda för tjänstefel, poliserna 

friskriver sig i arrestantbladet eller är det så att polisen i stor utsträckning använder 

handfängsel när det är befogat? Vi har inget svar på den frågan men vi tror att det är en 

kombination av dessa.  

 

Vi tror vidare att en lagändring skulle minska risken för onödigt våldsanvändande. En 

formulering i stil med ”när säkerheten eller andra omständigheter så påkallar” skulle 

göra det möjligt för polismännen att i ett tidigare skede belägga personer med 

handfängsel och genom det minska risken för onödigt våldsanvändande.  

Genom en sådan formulering skulle man även komma runt den problematik som 

föreligger då en ensam polis ska transportera en frihetsberövad person själv i 

polisbilen. Sen tror vi att i de fall man är två och transporter en person som man är 

osäkra på väljer polisen som sitter vid den frihetsberövade att inte använda sitt 

säkerhetsbälte för att snabbare kunna agera mot personen om denne skulle bli 

våldsam. En klart onödig risk för enskild polisman som också skulle undvikas, med en 

lagändring.  
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3.1 Förslag 

Ett intressant ämne att granska vidare är om det ligger något i vår tes om att poliser i 

många fall ”friskriver” sig på arrestantbladet är kopplingen till våldsamt motstånd 

(BrB 17:4§). Då gränsen mellan våldsamt motstånd och rätten att belägga någon med 

handfängsel med nuvarande lagstiftning måste anses vara hårfin.
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