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Sammanfattning 
LOB är en vårdlag som ger polisen rätt att omhänderta den som påträffas 
berusad och på grund av berusningen inte kan ta hand om sig själv eller 
utgör en fara för andra. Årligen genomförs omkring 50 000 
omhändertaganden och huvuddelen placeras i polisarrest för tillnyktring. 
Syftet med uppsatsen är att granska LOB och den faktiska tillämpningen 
av LOB ur ett rättssäkerhets- och integritetsperspektiv.  
 
Betydelsen av begreppet rättssäkerhet är omstridd. Vi menar att begreppet 
rättssäkerhet omfattar rättslig förutsebarhet, rättslig likhet, rättsskydd mot 
integritetskränkningar och rättslig tillgänglighet. Personlig integritet är ett 
begrepp som för olika människor innehåller och betyder olika saker. Om 
en kränkning av den personliga integriteten har skett måste avgöras på ett 
objektivt sätt genom en avvägning mellan statens intresse att genomföra 
intrånget och den enskildes intresse av skydd mot integritetskränkningar.  
 
Genom tillkomsten av LOB avkriminaliserades det offentliga fylleriet och 
omhändertagande av berusade skulle ske med beaktande av den enskildes 
vårdintresse. Lagstiftarens intention är att omhändertagande skall ske med 
restriktivitet och att frihetsberövande skall ske endast om andra alternativ 
inte är möjliga. En garanti för korrekt tillämpning är förmansprövning. 
Förmannen skall överpröva den enskilde polismannens beslut att 
omhänderta en person och avgöra var personen skall placeras. Intentionen 
med lagen upprätthålls inte alltid av polisen. Inom poliskåren skapas 
istället en egen förståelse för hur lagstiftningen skall tolkas. Även 
förmannen tillhör poliskåren vilket innebär att den granskning som 
förmannen genomför blir illusorisk. Konkreta exempel finns på att LOB 
används i direkt bestraffande syfte gentemot personer som ger sig in i 
konflikt med polisen och där polisen känner att de måste visa 
handlingskraft för att inte förlora kontrollen över situationen. Därigenom 
iakttas inte de krav som ställs på polisen enligt objektivitets- och 
likhetsprincipen i RF.  
 
Omhändertagande av berusade tillhör inte kärnan i polisens verksamhet 
utan betraktas som ett ”skitjobb”. Trots detta sker ett stort antal 
omhändertaganden enligt LOB. 80 % av de som omhändertas 
frihetsberövas. Det kan därför misstänkas att LOB inte alltid används för 
sitt primära ändamål utan även när andra åtgärder istället skulle ha 
vidtagits, dvs. för uppgifter som tillhör kärnan i polisverksamheten som att 
upprätthålla ordning och beivra och förebygga brott. Vid en jämförelse 
med förhållandena i Danmark framkommer det att det är en betydligt 
mindre andel av befolkningen i Danmark som frihetsberövas på grund av 
berusning än i Sverige. Både i Sverige och i Danmark är huvudregeln att 
berusade skall placeras i arrest endast om andra alternativ inte finns 
tillgängliga men Danmark har enligt statistiken lyckats betydligt bättre än 
Sverige.  
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Felaktig tillämpning av LOB möjliggörs av att rekvisiten för när 
omhändertagande skall ske är ytterst vagt formulerade. LOB uppfyller 
därmed inte de krav som följer av legalitetsprincipen, art. 5 EKMR och art. 
8 EKMR eftersom rättslig förutsebarhet är ett krav. Vidare finns inte ett 
effektivt övervaknings- och sanktionssystem för att uppmärksamma och 
beivra felaktigheter i tillämpningen av LOB. Kårandan inom polisen 
möjliggör att felaktig tillämpning sker och att missbruk av LOB inte 
uppmärksammas. Endast få poliser skulle välja att ange en kollega som 
begår brott eller gör sig skyldig till andra oegentligheter i tjänsten trots att 
varje polis officiellt är skyldig att rapportera till sin förman. I Sverige finns 
inte någon uttrycklig rätt att få lagligheten av ett omhändertagande prövat i 
domstol. Att införa en sådan rätt diskuterades vid tillkomsten av LOB men 
infördes aldrig. Vi menar att om Sverige förvägrar den enskilde 
domstolsprövning av omhändertaganden skall detta betraktas som en 
kränkning av rätten till tillträde till rättegång enligt art. 6.1 EKMR. 
 
Utöver själva omhändertagandet kan även andra konsekvenser följa av ett 
omhändertagande. Ett exempel på detta är en prövning av körkortsinnehav. 
Risken är att bristerna vid själva omhändertagandet får konsekvenser i 
senare led. Ett körkortsingripande skall inte ske automatiskt efter ett visst 
antal omhändertaganden utan en ordentlig undersökning om personen 
anses olämplig att inneha körkort skall göras. Det finns även exempel på 
konsekvenser som inträder per automatik. Vapenlicens skall enligt polisens 
föreskrifter inte utfärdas till den som de senaste 24 månaderna 
omhändertagits enligt LOB. De rättsliga följder som kan inträda visar att 
det är mycket viktigt att omhändertaganden sker korrekt Att utredningar 
initieras på grund av omhändertaganden utgör ett rättssäkerhetsproblem om 
det även sker mot personer som egentligen inte omfattades av LOB men 
som av polisen uppfattas som LOB-bara. 
 
Vår slutsats är att LOB och hur den tillämpas är förenad med bristande 
rättssäkerhet och används på ett sätt som kan kränka den personliga 
integriteten. Det är svårt att kontrollera den praktiska tillämpningen av 
LOB. Polisen tillåts därför att tolka och tillämpa LOB på ett sätt som inte 
överensstämmer med lagstiftarens intentioner. De brister som finns i 
övervaknings- och sanktionssystemet är en anledning till att tillämpningen 
kan ske på ett rättsosäkert sätt. Att överföra ansvaret för de omhändertagna 
till kommunen är en åtgärd som föreslagits. Det menar vi skulle öka den 
enskildes rättssäkerhet då polisens tillämpning av LOB därmed kommer att 
granskas av ett utomstående organ.  
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Förord 
 

Den kände flotte juris och alkoholie studeranden Georg Firkus, 
gemenligen kallad ”Groggen”, är uppe och flaxar i civilrätt. Men han har 

djupt föraktat att sätta sig in i lagen om skadestånd. 
Professorn (ger ett exempel): - Om man på en middag råkar slå över sin 

dam en såsskål, är man då skyldig att ersätta henne klänningen? 
Groggen: Tja – nog skulle jag betala henne! 

 
Albert Engström 

 
 
Denna uppsats utgör vårt examensarbete och innebär för oss båda 
avslutningen på vår utbildning vid Juridicum i Lund. Många är de som på 
ett eller annat sätt bidragit till uppsatsens och studiernas fullbordan. Vi vill 
först och främst tacka varandra för ett gott samarbete. Utan större osämja 
har vi lyckats att slutföra uppsatsen. Vidare vill vi tacka alla andra både 
inom och utanför Juridicum som under processens gång bidragit med 
insiktsfulla kommentarer, vägledning och uppmuntran. Ett särskilt tack vill 
vi rikta till Karol Nowak som inspirerat oss och givit oss uppslag i ämnet. 
Ansvaret för uppsatsen åvilar författarna gemensamt. Någon uppdelning 
oss emellan har inte gjorts.  
 
Det är kutym att även harangera sina nära och kära i sådana här förord och 
vi vill inte sätta oss över dylika traditioner: dessa tackas härmed trots att de 
varken har stoppat våra strumpor eller skrivit ut vårt manus.  
 
Vi kommer nu, med stor och ärligt känd lättnad, för första gången på 
många år att lämna Juridicum bakom oss, och vandra ut i världen för att 
med juristens ögon återupptäcka den. 
 
Höckerkulla och Lund, november 2006 
 
Anna Dahlström Christian Malmqvist
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1 Inledning 
 

- Se opp därnere, får nu blir det vågsvall! 
 

Albert Engström 
 

1.1 Bakgrund 
En kväll får polisen ett larm om en påstådd kvinnomisshandel. Eftersom 
poliserna som kommer till platsen bedömer situationen på det viset att man 
inte kan konstatera sannolika skäl för att brott har begåtts kan de inte gripa 
mannen. Mannen som påstås ha misshandlat kvinnan är emellertid onykter. 
Poliserna lurar ut mannen ur lägenheten och omhändertar honom istället 
enligt LOB. Poliserna handlar på detta vis enbart för att tillgodose 
kvinnans behov. Vakthavande befäl konstaterar att mannen är berusad och 
att omhändertagandet verkar vara riktigt. Efter sex timmar i förvar släpps 
mannen. Att mannen omhändertagits enligt LOB meddelas till Vägverket 
som initierar ett ärende rörande mannens lämplighet att inneha körkort. 
Även socialtjänsten får meddelande om att mannen omhändertagits och 
startar en familjeutredning.1  
 
Idag skulle väl ingen människa anse att en person som inte står anklagad 
för något brott skall ha sämre rättssäkerhet än den som är det. Denna 
uppsats handlar bland annat om detta. I en rättsstat skall medborgarna 
åtnjuta skydd i förhållande till staten. Ett ingripande med stöd av LOB kan 
innebära ett betydande ingrepp i den enskildes liv och kan få långtgående 
rättsliga konsekvenser.  
 
Varje medborgare har i förhållande till det allmänna ett skydd mot 
frihetsberövande enligt RF och EKMR. LOB ger dock samhället 
befogenheter men även skyldighet att omhänderta personer som är så 
onyktra att de är en fara för sig själva och för andra. Att ett 
omhändertagande har skett i ett gott syfte, primärt till skydd för den 
berusade, gör inte att det går att bortse från att det är ytterst viktigt att den 
omhändertagna personens rättssäkerhet och integritet tillvaratas. När det 
gäller fall av frihetsberövanden enligt LOB finns det alltid en risk att 
samhället använder sin maktposition på ett otillbörligt sätt. Vår 
uppfattning, om det överhuvudtaget skall vara möjligt att omhänderta 
berusade personer, är att ett sådant förfarande inte helt går att undvika. 
Detta kan möjligen påverka vårt förhållningssätt. Den huvudsakliga frågan 
i uppsatsen är istället om ett omhändertagande enligt LOB erbjuder någon 
rättssäkerhet för den person som omhändertas.  

                                                 
1 Lundberg, Magnus: Vilja med förhinder s. 84.  
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Begreppet rättssäkerhet är mångfacetterat och innebörden växlar beroende 
på situation och användare.2 Utvecklingen av ett rättssäkerhetsskydd har 
under senare år präglats av EKMR. Proportionalitetsprincipen och rätten 
till ett rättssäkert förfarande både med avseende på omhändertagande och 
på konsekvenser för den enskilde är viktig för denna utveckling.  
 

1.2 Syfte och frågeställningar 
Det mest centrala undersökningsområdet i uppsatsen är LOB:s relation till 
kravet på rättssäkerhet men även dess relation till personlig integritet. 
LOB-lagstiftningen behandlas med utgångspunkt i RF och EKMR. Syftet 
med uppsatsen är att genom en analys av den rättsliga regleringen närmare 
studera hur LOB tillämpas, hur tillämpningen överensstämmer med lagen 
samt hur den enskildes rättssäkerhet tas tillvara. Lagstiftning på området 
kommer att sättas i relation till polisens faktiska tillämpning av lagen. En 
hypotes i uppsatsen är att individens rättssäkerhet är bristfällig eller 
åtminstone försvagad på grund av LOB-lagstiftningen och den faktiska 
tillämpningen av LOB.  
 
I uppsatsen inriktar vi oss huvudsakligen på dessa spörsmål:  

- På vilket sätt sker omhändertaganden? 
- Sker omhändertaganden för individen på ett rättssäkert sätt och 

med respekt för den personliga integriteten?  
- Vilket organ bör besluta om och verkställa omhändertaganden för 

att maximera rättssäkerheten för den enskilde?  
- Vilka rättsverkningar kan följa av ett omhändertagande och finns 

det risker att rättssäkerhetsbrister vid själva omhändertagandet får 
automatiska rättsliga konsekvenser för individen? 

 

1.3 Avgränsningar 
Syftet och frågeställningarna sätter en naturlig gräns för uppsatsen. Vi 
inriktar oss främst på de materiella och formella förutsättningarna för att 
omhänderta berusade personer enligt LOB. Även narkotikapåverkade 
personer kan omhändertas enligt LOB men detta berör vi inte. Skälet till 
denna avgränsning är att narkotikabruk är kriminaliserat. Det kan av den 
anledningen uppkomma andra problem när det gäller exempelvis 
avgränsningen mot andra tvångsmedel än de problem som uppkommer vid 
ett omhändertagande av alkoholberusade.  
 
Vi behandlar inte frågan om omhändertagandets vara eller inte vara. Inte 
heller tar vi upp frågan om lagens effektivitet, dvs. om lagens uppställda 
syfte uppnås. Vi berör i relevanta delar PolisL och RB i de delar som gäller 
tvångsmedel som kan komma i konflikt med LOB men vi gör inte anspråk 

                                                 
2 Om rättssäkerhetsbegreppet, se kap. 6. 
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på någon fullständig redogörelse vad gäller de allmänna bestämmelserna 
för polisingripanden. Vi redogör främst för körkortsingripanden när det 
gäller de rättsliga konsekvenserna av ett omhändertagande.  
 
Något särskilt genderperspektiv har vi inte i uppsatsen. Begreppet berusade 
avser således både kvinnor och män. Vi kommer alltså inte att granska 
tillämpningen utifrån om det är en kvinna eller man som omhändertar eller 
omhändertas. Med lätthet inses att det är skillnad på bedömning beroende 
på könet på både den som omhändertar och den som omhändertas. 
 

1.4 Metod och material 
Metod för uppsatsen har valts efter den problemställning som har framförts 
eftersom metoden skall vara ett hjälpmedel att besvara de i uppsatsen 
ställda frågorna. I uppsatsen har vi använt rättsvetenskaplig metod när det 
gäller att fastställa gällande rätt. Vi har utgått från lagtext, förarbeten och 
till viss del doktrin. Vad gäller rättsliga avgöranden av tillämpningen av 
LOB är sådana mycket begränsade. Främst är det uttalanden av JO som vi 
har använt oss.  
 
Syftet med uppsatsen är inte bara att fastställa gällande rätt utan även visa 
på den faktiska tillämpningen av LOB. I dessa delar har vi använt oss av en 
orsaksförklarande ansats för att förklara, beskriva och förstå hur polisen 
faktiskt tillämpar lagstiftningen och varför. Det normativa syftet hänger 
samman med den juridiska undersökningen och syftet att försöka förklara 
orsaker tillhör undersökningsfältet om rättsreglers verkningar och 
effektivitet. Att kombinera metoder ger en möjlighet att analysera ett 
problem ur flera synvinklar. I uppsatsen har vi valt att kombinera den 
rättsdogmatiska metoden med en orsaksförklarande ansats för att påvisa 
om det finns och i så fall varför det finns en diskrepans mellan gällande rätt 
och verklighet samt hur den påverkar rättsäkerheten.  
 
Carlström konstaterar att till skillnad från andra länder har svensk 
forskning rörande polisens arbete inte varit särskilt omfattande.3 
Förklaringen kan vara att det bland akademiker i allmänhet finns en 
fördomsfull och ointresserad inställning till polisen.4 På senare år har dock 
intresset för polisforskning ökat inom flera olika forskningsdiscipliner och 
även inom juridiken.5 Materialet som vi använt oss av är företrädesvis 
avhandlingar rörande praktiskt polisarbete. Vi har inte gjort några egna 
intervjustudier som underlag för undersökningen av den praktiska 
tillämpningen av polisarbete och LOB utan istället utnyttjat sekundärkällor 
från forskare som utfört omfattande empiriska undersökningar av praktiskt 

                                                 
3 Carlström, Ann Kristin: På spaning i Stockholm s. 20.  
4 Bergman, Kjell: Poliser mellan klassförtryck och brottsbekämpning s. 2f. 
5 Inom juridiken kan framhållas exempelvis följande avhandlingar Norée, Annika: Laga 
befogenhet och Helmius, Ingrid: Polisens rättsliga befogenheter vid spaning.  
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polisarbete. Därmed får slutsatserna från dessa forskare bedömas vara 
trovärdiga.6

 
Vi har även valt att göra en komparativ undersökning på så vis att vi i tur 
och ordning gör länderundersökning. Ländernas lagstiftningar jämförs 
sedan med Sveriges. Hela uppsatsen har givetvis inte en komparativ 
inriktning. Jämförelsen med motsvarande bestämmelser i Danmark, 
Finland och Norge tjänar inte enbart som en källa för konstruktion utan 
som jämförelsematerial och som grund för kritiska synpunkter på det 
svenska förfarandet. I detta avseende kan det möjligen anses vara en brist 
att enbart välja dessa tre rättsordningar som jämförelseobjekt. Danmark, 
Finland och Norge uppvisar dock stora likheter med Sverige vad gäller 
historisk utveckling, rättsordningens uppbyggnad och sociala problem. 
Länderna har också valts för att materialet är lättillgängligt. Materialet som 
används för den komparativa undersökningen är lag, förarbete, praxis och 
doktrin.  
 

1.5 Disposition  
Uppsatsen är indelad i tio kapitel. Efter detta inledningskapitel följer ett 
kapitel med historisk bakgrund. Där ges en historisk översikt av den 
svenska lagstiftningen angående berusade personer och en beskrivning av 
hur och varför fylleri avkriminaliserades. I kapitel 3 beskriver vi LOB 
utifrån gällande rätt. En stor del av kapitlet ägnas åt en grundlig 
genomgång av förutsättningarna för omhändertagande enligt LOB. I detta 
kapitel tar vi även upp avgränsningar gentemot RB och PolisL. Därefter i 
kapitel 4 behandlar vi polisens tillämpning av LOB i praktiken och 
kontrollen av tillämpningen. De rättsliga konsekvenserna av ett 
omhändertagande redogör vi för i kapitel 5. Kapitel 6 handlar om 
begreppen rättssäkerhet och integritet och där ges också en definition av 
hur vi använder begreppen i uppsatsen. I kapitel 7 tar vi upp konkreta 
bestämmelser i RF och EKMR som vi anser är till för att garantera 
rättssäkerhet och integritet enligt vår definition i kapitel 6. Kapitel 8 
handlar om förslag till förändringar av LOB som relativt nyligen lagts 
fram. Den komparativa delen har infogats som en självständig del i 
kapitel 9.  
 
Varje kapitel inleds med närmare syfte och frågeställningar och avslutas 
även med synpunkter. Även en mer utförlig disposition finns i kapitlens 
inledningar. Kapitel 10 innehåller en avslutande övergripande diskussion 
där gjorda iakttagelser och slutsatser knyts ihop. Här för vi en något friare 
diskussion utifrån de tre spörsmål vi angett i vårt syfte i inledningen. Vi 
har valt detta upplägg med relativt fristående kapitel för att göra 
framställningen mer överskådlig.  

                                                 
6 De avhandlingar vi främst vill framhålla är Granér, Rolf: Patrullerande polisers 
yrkeskultur och Ekman, Gunnar: Från text till batong. Granér har sedan i annan forskning 
forskat mycket kring hur polisen faktiskt arbetar.  
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2 Historisk bakgrund 
 

Ja, de är hårda tider - - - Snart får en väl blanda vatten i brännvine.  
 

Albert Engström 
 

I detta kapitel ger vi en historisk bakgrund till omhändertagande av 
berusade personer, till kriminaliseringen och till avkriminaliseringen av 
fylleri. Därefter redogör vi kort för alkoholpolitiken i Sverige och 
utvecklingen på detta område. Syftet med detta kapitel är att ge perspektiv 
på de kommande kapitlen. I detta kapitel har vi ingen direkt frågeställning. 
Förståelse för nuvarande lagstiftning förutsätter dock grundläggande 
insikter i samhällets syn på fylleri och på alkoholpolitikens utveckling.  
Alkoholkonsumtion medför problem för såväl den enskilde som för 
samhället och det är något som uppmärksammats under mycket lång tid. 
Genom olika åtgärder – alltifrån kriminalisering till vård – har samhället 
försökt att främja nykterhet, bekämpa missbruk och medverka till att 
människor inte stör den allmänna ordningen.   
 

2.1 Omhändertagande av berusade 
personer  

År 1813 tillkom de första bestämmelserna i den svenska lagstiftningen 
rörande omhändertagande av berusade personer. I enlighet med 1813 års 
förordning mot fylleri och dryckenskap kunde personer som påträffandes 
berusade omhändertas och placeras i arrest. Även om fylleri hade varit 
kriminaliserat sedan tidigare fanns det inte några bestämmelser om någon 
rätt att omhänderta den som var berusad. Omhändertagandet enligt 1813 
års förordning var inte tidsbegränsat utan personen skulle vara kvar i häkte 
till dess att personen ansågs vara nykter. En begränsning fanns dock 
såtillvida att en person endast kunde omhändertas om denne påträffades på 
allmän plats. I hemmet eller andra enskilda platser fanns inte någon laglig 
möjlighet att omhänderta en berusad person. Ett omhändertagande var i så 
fall på grund av att personen förde oljud och förnärmade andra, alltså inte 
ett omhändertagande som skedde i den enskildes intresse.7  
 
1813 års förordning ersattes sedermera med 1841 års fylleriförordning vars 
bestämmelser om omhändertagande kom att gälla ända fram till LOB:s 
tillkomst år 1976. Enligt 7 § i 1841 års förordning följde att den som 
anträffades ”överlastad av starka drycker” på väg eller gata och andra 
allmänna ställen och som inte kunde vårdas på något annat sätt kunde tas 
om hand av polis och därvid sättas i förvar i häkte till dess att den 
omhändertagne åter var vid sina sinnens fulla bruk. Denna bestämmelse 
                                                 
7 SOU 1968:55 s. 84f.  
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var direkt överförd – i oförändrat skick – från 1813 års förordning mot 
fylleri och dryckenskap.8

  
Omhändertagande enligt 1841 års förordning tog endast sikte på 
alkoholberusning men kom sedermera även att tillämpas analogt för att 
rättfärdiga omhändertaganden av den som var påverkad av andra 
substanser än alkohol. Med tiden kom även förordningen att tillämpas och 
tolkas på ett relativt fritt sätt och en sedvänja växte fram bland poliskåren 
om när ett omhändertagande var berättigat. Detta innebar att polisen gavs 
en frihet att i varje enskilt fall avgöra om ett omhändertagande var 
motiverat.9 I stor utsträckning gjordes dessa lämplighetsbedömningar med 
hänsyn tagen till ålder och kön. Exempelvis var det vanligt att ungdomar 
skjutsades hem till sina föräldrar. Kvinnor ansågs ha ett vårdnadsansvar för 
minderåriga barn och omhändertogs av denna anledning regelmässigt i 
betydligt mindre utsträckning än män.10 De äldre formuleringarna i lagen 
kom med tiden att omtolkas på grund av tillkomsten av annan lagstiftning 
så att ”häkte” avsåg polisarrest och ”väg eller gata och andra allmänna 
ställen” istället tolkades på samma sätt som begreppet allmän plats 
tolkades enligt BrB.11  
 
1841 års förordning angav inte någon bortre tidsgräns för hur länge ett 
frihetsberövande fick pågå. Frigivande skulle ske när personen återfått 
”sina sinnens fulla bruk”. I praktiken var frihetsberövandet för den som 
placerats i arrest normalt sett begränsad till 5-6 timmar.12  
 
År 1966, i samband med polisväsendets förstatligande och RPS:s tillkomst, 
gavs de första instruktionerna ut angående hur polisen skulle agera vid 
omhändertagande av berusade personer.13 Av anvisningarna framgick klart 
den vårdtanke som vuxit fram sedan 50-talet och det betonades vikten av 
att polismannen noggrant skulle undersöka den som omhändertogs för att 
avgöra om denne istället för att placeras i arrest var i behov av sjukvård. 
Synen på att omhändertagandet skedde i personens eget intresse fick på 
grund av RPS:s föreskrift genomslag som motiv. Omhändertagande av 
berusade personer motiverades därmed inte längre med att samhället skulle 
skyddas från de berusade.14

 
Omhändertagande av berusade kunde även före LOB:s tillkomst ske enligt 
19 § PI. Denna bestämmelse som tillkom år 1965 skapade på allvar en 
konkurrens mellan olika tvångsmedel med delvis likartade syften. 
Bestämmelsen var inte begränsad till omhändertagande av berusade 
personer utan en var en allmän bestämmelse för att upprätthålla ordning i 
samhället. Enligt denna kunde en polisman om det var nödvändigt för att 
                                                 
8 SOU 1968:55 s. 87.  
9 Prop. 1975/76:113 s. 17.  
10 SOU 1968:55 s. 152.  
11 SOU 1968:55 s. 110ff.  
12 Prop. 1975/76:113 s. 19. 
13 FAP 253-1 i dess ursprungliga lydelse (numera upphävd). Jfr även nedan 4.1.1 
angående polisväsendets förstatligande.  
14 FAP 253-1 och Prop. 1975/76:113 s. 20f.  
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upprätthålla allmän ordning omhänderta den som genom sitt uppträdande 
störde ordningen eller utgjorde en omedelbar fara för den allmänna 
ordningen. Ett sådant omhändertagande skulle omedelbart ställas under 
förmans prövning och om detta godkändes kunde personen enligt 22 § PI 
hållas i förvar så länge denna person ansågs utgöra en fara för den 
allmänna ordningen.15

 
Den avgörande skillnaden mellan omhändertagande av en berusad enligt 
1841 års förordning och omhändertagande av en ordningsstörande enligt PI 
var att omhändertagande enligt den senare bestämmelsen inte var 
begränsad till att den berusade påträffats på allmän plats och därigenom 
kunde ett omhändertagande ske i hemmet. Vidare krävdes inte heller att 
personen i fråga enligt PI var berusad. Bestämmelsen i PI hade därmed 
stora likheter med senare bestämmelser om omhändertagande av 
ordningsstörande personer enligt LTO (som numera närmast motsvaras av 
13 § PolisL). Om personen inte var så berusad att 1841 års förordning 
ansågs kunna tillämpas erbjöd PI en möjlighet till omhändertagande, dock 
krävdes enligt PI att personen ansågs vara ordningsstörande eller utgöra en 
fara för andra. En viktig skillnad mellan 1841 års förordning och PI var 
dock att en person som omhändertagits enligt PI:s bestämmelser skulle 
underkastas förhör. Polisen sparade då tid när ett omhändertagande skedde 
enligt 1841 års förordning. Det var därmed ”lättare” att genomföra ett 
omhändertagande enligt 1841 års förordning.16  
 

2.2 Kriminaliseringen av fylleri  

2.2.1 Kriminaliseringen 
Sanktioner i form av straff från samhällets sida mot personer som 
missbrukar alkohol har funnits relativt länge i Sverige. Samhället har under 
lång tid vidtagit olika åtgärder för att främja nykterhet. Långt in på 1900-
talet var framförallt kriminaliseringen en av de främsta åtgärderna som 
utnyttjades av staten i syfte att minska alkoholkonsumtionen och därmed 
också nedbringa alkoholens skadliga effekter för samhället och för 
individen och dennes familj.17

  
Fylleri kriminaliserades i Sverige på 1700-talet. Genom en förordning från 
år 1733 bestraffades fylleri oavsett om det skedde på enskild eller allmän 
plats. Av ingressen till förordningen framgår att syftet med 
kriminaliseringen var att värna fylleristens välfärd och det betonas särskilt 
som motiv för kriminalisering de skadliga följder alkoholkonsumtion 

                                                 
15 SOU 1968:55 s. 111.  
16 SOU 1968:55 s. 111. Jfr. även nedan 3.3 angående konkurrens mellan olika 
tvångsmedel i ett nutida perspektiv och hur denna konkurrens skall lösas.  
17 Gustafsson, Ewa: Missbrukare i rättsstaten s. 25. 

 17



kunde få för hälsan och familjelivet.18 1733 års förordning kom sedan att 
gälla under ett drygt sekel till den ersattes med 1813 års förordning mot 
fylleri och dryckenskap. Den avgörande skillnaden gentemot 1733 års 
förordning var att bestämmelser om att berusade personer kunde 
omhändertas tillkom vilket vi redogjort för ovan. Det straffbara området 
kom inte att bli föremål för någon förändring.19  
  
Genom 1841 års förordning mot fylleri och dryckenskap som ersatte 1813 
års förordning kom en viss lindring av det straffbara området att ske. Den 
som förtärt alkoholdrycker utan att bli ”oredlig eller synbart berusad” 
skulle inte straffas. Straff skulle vara förbehållet i sådana fall där personen 
uppträtt ordningsstörande vilket betydde att berusning i hemmet inte skulle 
straffas.20 I samband med SL:s tillkomst infördes fylleribrottet i 18 kap. 
som berörde sedlighetsbrott. På detta sätt markerades att kriminalisering av 
fylleri föranleddes av en önskan om att samhället skulle hållas rent och 
snyggt och att fyllerister utgjorde ett hot mot sedlighet och ordning i 
samhället.21

 
Under slutet av 1800-talet och på 1900-talet väcktes förslag om 
straffskärpningar från olika håll. Kritiker menade att en höjning av 
bötesmaximum inte skulle medföra att fylleriet minskade och att den som 
var beroende av alkohol inte skulle avhållas sig från att dricka sig berusad 
på offentlig plats även om straffet skärptes. Trots kritiken kom en höjning 
av straffet ändå att ske år 1904.22 Detta följdes av ytterliggare skärpningar 
av straffet år 1925. Detta skedde för att harmonisera med penningvärdes-
försämringarna och den ekonomiska utvecklingen. Vissa remissinstanser – 
däribland Fångvårdsstyrelsen - menade dock att högre böter förslog inte 
mot dem som var fast i missbruk. Ett fängelsestraff skulle inte vara 
proportionellt utan det som behövdes var en skyddslagstiftning.23 Genom 
en ändring i SL år 1948 kom ett förändrat synsätt på fylleri att föranleda att 
fylleribestämmelsen flyttades från sedlighetsbrotten i 18 kap till 
fridsbrotten i 11 kap. Vidare gjordes vissa förtydliganden i lagtexten 
eftersom den tidigare texten ansågs oklar. Samtidigt som den tidigare 
begränsningen att kriminaliseringen endast avsåg den som var berusad av 
”starka drycker” togs bort beslutades att den också skulle gälla alla 
berusningsmedel. Någon definition av vad som avsågs med 
berusningsmedel gjordes dock inte i propositionen som föregick 
lagändringen.24  
 

                                                 
18 Förordningen den 17 april 1733 emot svalg och dryckenskap. Se även SOU 1968:65 
s. 83 och Gustafsson, Ewa: Missbrukare i rättsstaten s. 25.  
19 SOU 1968:55 s. 85. 
20 SOU 1968:55 s. 86f.  
21 Gustafsson, Ewa: Missbrukare i rättsstaten s. 25. 
22 Prop. 1904:90 s. 7f. Jfr. i ett nutida perspektiv Jareborg, Nils: Allmän kriminalrätt s. 45-
48 angående kritik mot sådan kriminalisering som inte kan förväntas få någon effekt i 
samhället. 
23 Prop. 1925:63 s. 3-13.  
24 Prop. 1948:80 s. 211 och SOU 1968:55 s. 104-106. 
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Vid tillkomsten av BrB år 1965 kom bestämmelsen om fylleri att inflyta i 
16 kap. 15 § BrB. Straffsatsen för fylleri hade tidigare förändrats i ett par 
omgångar men vid BrB:s tillkomst angavs att maximistraffet för fylleri 
skulle vara böter om 500 kr. Detta motiverades med att den preventiva 
effekten av kriminaliseringen inte kunde antas föreligga vid ett lågt belopp 
som i takt med penningvärdesförändringar kommit att bli ännu lägre. Den 
som på allmän plats uppträdde berusad av alkoholhaltiga drycker eller av 
andra medel så att berusningen framgick av tal eller rörelser fick maximalt 
4500 kr i böter. På enskild plats var det alltså tillåtet att uppträda berusad 
och detta korresponderar då med de bestämmelser som gällde för 
omhändertagande av berusade personer som inte heller kunde ske på 
enskild plats. Departementschefen betonade att han ansåg att kampen mot 
fylleriet egentligen borde föras med andra medel än kriminalisering men 
att det ändå inte ännu var berättigat med en avkriminalisering.25 
Bötesbeloppen som utdömdes för fylleri hade varierat kraftigt över landet 
men i samband med att riksåklagaren år 1964 i en rekommendation 
föreskrev att praxis borde vara 50 kr i böter per förseelse26 kom en mer 
enhetlig tillämpning att ske.27

 
Antalet domar och godkända strafförelägganden gällande fylleri var strax 
innan fylleri år 1975 avkriminaliserades drygt 70 000 som fördelades på 
drygt 40 000 enskilda personer.28 Fylleri var ett typiskt återfallsbrott och 
att de som gör sig skyldiga till fylleri vanligtvis i många fall gör sig 
skyldiga till flera förseelser stöds även av äldre statistik. Som jämförelse 
kan nämnas att år 1964 begicks ca. 75 000 fylleriförseelser och i ca. 42 000 
av dessa fall rörde det personer som begått minst två fylleriförseelser under 
kalenderåret.29 År 1964 begicks endast 26 % av fylleriförseelserna av 
debutanter. Med detta avses enligt Fylleristraffutredningens definition en 
person som de föregående fem åren inte dömts för fylleri.30 Statistiken 
visar också att antalet fylleriförseelser stadigt ökade från år 1950 och fram 
till slutet av 1960-talet. Därefter skedde ett trendbrott och antalet fyllerifall 
minskade något fram till dess att fylleri avkriminaliserades i samband med 
tillkomsten av LOB år 1976.31  
 
 
 

                                                 
25 Prop. 1962:10 del B s.238-239 och SOU 1968:55 s. 110. Jfr. även ovan 2.1 angående 
förutsättningarna för omhändertagande av berusade personer. 
26 Motsvarar 442 kr i dagens penningvärde (jämförelse av konsumentprisindex 1964 och 
2005). http://www.iaps.scb.se/KpiLathund/SilverStream/Pages/pgBerakning.html 
(kontrollerat 060907). 
27 SOU 1968:55 s. 110.  
28 Statistikuppgifter i Prop. 1975/76:113 s. 31.  
29 SOU 1968:56 s. 17. 
30 SOU 1968:56 s. 21ff.  
31 Prop. 1975/76:113 s. 31 och SOU 1968:56 s. 17. 
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2.2.2 Fylleridomens rättsliga konsekvenser  
Utöver det straff som följde av en dom eller ett godkänt strafföreläggande 
angående fylleri kunde andra rättsliga konsekvenser följa för den enskilde. 
Övervakning av personen för att tillse att denne skulle hålla sig nykter var 
en sådan konsekvens. Enligt 15 § NyktL kunde följaktligen en 
nykterhetsnämnd ställa en person under övervakning om denne gjort sig 
skyldig till tre fylleriförseelser inom två år. Enligt 18 § NyktL kunde 
länsstyrelsen under vissa omständigheter ålägga den enskilde att inställa 
sig på vårdanstalt. Denna åtgärd kunde dock endast vidtas då andra 
alternativ att få personen att avhålla sig från alkohol visat sig resultatlösa.32

 
En annan konsekvens, som vi kommer att beröra nedan i ett nutida 
perspektiv, är att rätten att inneha eller kunna ta körkort påverkas. En 
person som dömts för fylleri kunde få sitt körkort indraget i enlighet med 
dåvarande körkortslagstiftning eller – om personen ämnade skaffa sig 
körkort - inte få tillstånd till detta.33 Den som dömts för fylleri kunde 
normalt inte få körkort förrän efter två år från det att brottet begåtts. Den 
som redan var innehavare av körkort men som gjort sig skyldig till fylleri 
kunde få körkortet indraget eller om det inte ansågs finnas tillräckliga skäl 
för en återkallelse istället ges en varning. I en utredning konstaterades att 
en fylleridom tenderade att få en sådan stark bevisverkan i de fall en 
person ansökte om körkort att det förelåg en presumtion att personen hade 
ett onyktert levnadssätt och därmed fanns ett starkt argument för att 
körkortet skulle dras in eller att körkortstillstånd ej skulle utfärdas och att 
det var svårt för den enskilde att bryta presumtionen.34  
 

2.2.3 Avkriminaliseringen  
Förslag och diskussioner om att avkriminalisera fylleri fördes fram redan 
på 1800-talet. Ett av de tidigaste förslagen var en motion år 1847 från 
prästståndet. I motionen anfördes att vårdanstalter borde inrättas för dem 
som var beroende av alkohol och att fylleri samtidigt skulle 
avkriminaliseras. Som motiv till detta anfördes att begäret efter alkohol var 
att se som en passion som inte kunde övervinnas ens genom 
kriminalisering. Istället skulle alkoholberoendet betraktas som en sjukdom 
och behandlas på samma sätt som man behandlar andra sjukdomar. 
Förslagen ledde dock inte till någon förändring.35 Under slutet av 1800-
talet väcktes frågan igen men då betydligt försiktigare. I ett antal motioner 
föreslogs att straff för fylleri endast skulle utdömas i de fall den berusade 
samtidigt begick annat brott i samband med fylleriet. Vissa menade dock 
även vid denna tid att fylleristraffet helt skulle avskaffas eftersom 

                                                 
32 SOU 1968:55 s. 118. Tvångsmedel mot missbrukare återfinns numera i LVM som inte 
har någon direkt koppling till omhändertaganden enligt LOB.  
33 SOU 1968:55 s. 119.  
34 SOU 1972:70 s. 53f och 59 och SOU 1968:55 s. 119. 
35 SOU 1968:55 s. 87f.  
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kriminaliseringen var meningslös då den som uppträdde berusad ändå 
kunde anses ha överträtt bestämmelsen om förargelseväckande beteende.36

 
År 1953 avlämnade Straffrättskommittén sitt betänkande till Brottsbalk. 
Detta kom inte att föranleda något förslag till avkriminalisering av fylleri 
utan bestämmelsen om fylleri antogs utan någon ändring av tidigare 
rättsläge.37 Kritik riktades dock från Strafflagsberedningen som menade att 
bötesstraffet var ett verkningslöst medel mot fylleri. Berusade personer 
som uppträdde störande på allmän plats kunde enligt beredningen 
omhändertas oaktat att fylleri var kriminaliserat menade de. Själva 
omhändertagandet av den berusade ansågs ur preventiv synpunkt vara en 
mer lämplig åtgärd mot offentligt fylleri och alkoholmissbruk än hotet om 
bestraffning. Själva bestraffningen i form av böter hade så begränsade 
individualpreventiva effekter att det i förhållande till de olägenheter som 
böterna medförde inte kunde motiveras.38

 
Fylleristraffutredningen som år 1968 avlämnade sitt betänkande baserade 
sitt förslag om avkriminalisering på att åtgärderna mot det offentliga 
fylleriet skulle vara mer inriktade på ett vårdande perspektiv. Utredningen 
ansåg exempelvis att det förelåg en motsättning mellan att å ena sidan se 
fylleri som ett sjukligt beteende som skulle behandlas och å andra sidan 
samtidigt straffbelägga samma beteende. Den sammantagna slutsatsen var 
att fylleri borde avkriminaliseras.39

 
Fylleristraffutredningen redogjorde dock för ett antal motargument även 
om dess slutliga ställningstagande ändå var att fylleri borde 
avkriminaliseras. Ett av dessa var att de skäl för avskaffandet av 
fylleristraffet som angavs inte kunde appliceras på dem som inte uppvisade 
sjukdomssymtom, såsom ungdomar och tillfällighetsfyllerister. Böter 
menade man torde i dessa fall ha en avhållande effekt på fortsatt drickande 
i dessa grupper. Mot detta ställs dock åsikten att det sällan är 
förstagångsfyllerister som straffas för fylleri utan de som straffas är i de 
flesta fall de som återfaller i brott och därmed har ett vårdbehov. De 
uppvisar ofta ett begynnande missbruk. Ett ytterliggare argument för 
kriminalisering som framhölls var att kriminaliseringen av fylleri var rotad 
i det allmänna rättsmedvetandet och att en avkriminalisering skulle 
uppfattas som att samhället sanktionerar alkoholmissbruk. Den 
allmänpreventiva effekten av straffet för fylleri kom därmed att framhållas 
och straffhotet i sig skulle ha en återhållande effekt på allmänhetens 
alkoholförtäring.40   
 
Avkriminalisering av fylleri kom sedan att ske år 1975 i enlighet med 
Fylleristraffutredningens förslag och i stort sett med samma motivering. 

                                                 
36 SOU 1968:55 s. 89.  
37 SOU 1953:14 s. 294.  
38 Yttrandet refereras i SOU 1968:55 s. 67f.  
39 SOU 1968:55 s. 299f. 
40 SOU 1968:55 s. 300f. Se vidare angående den allmänpreventiva effekten som kan 
förväntas av en kriminalisering i Jareborg, Nils: Allmän kriminalrätt s. 46f.  
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Föredragande statsrådet anförde i propositionen att ett viktigt skäl till 
avkriminalisering var att bestraffning av fylleri i många fall skapade mer 
problem än det löste och utgjorde ett hinder mot strävandet att ha ett mer 
vårdinriktat synsätt på fylleri. För återfallsfyllerister hade bestraffningen i 
många fall en negativ inverkan på behandlingen av alkoholproblemen. 
Dessa personer utsattes i många fall efter bötesstraffet som utdömdes för 
fylleriförseelsen för indrivningsförsök eller indrivning. För den som har 
vårdbehov för sitt alkoholmissbruk skapade detta betydande olägenheter. 
Istället anfördes att fylleri borde bestraffas endast i särskilt allvarliga fall 
och då om det tog sig i uttryck i förargelseväckande beteende.41

 
Vidare anfördes att den allmänpreventiva effekten av kriminaliseringen 
måste anses som mycket begränsad. Föredragande statsrådet ansåg dock i 
och för sig att kriminaliseringen var ett medel att förhindra 
alkoholmissbrukare att uppsöka allmänna platser samt att det också måste 
anses ha en återhållande effekt på alkoholkonsumtionen. Kriminaliseringen 
kunde dock inte i praktiken anses ha fått denna moralbildande effekt utan 
denna borde kunna uppnås på ett annat sätt som inte var lika ingripande för 
den enskilde.42 Justitieutskottet instämde i huvudsak i detta men betonade 
starkare än föredragande statsrådet att kriminalisering inte är ett medel som 
bör användas för att motverka alkoholmissbruk eller att förhindra att 
personer uppträder berusade på allmän plats. Andra medel för att motverka 
de sociala problem som alkoholmissbruk medför måste vidtas.43

 
Effektivitetsargumentet anfördes också som skäl för att avkriminalisera. 
De resurser som polis, åklagare och domstol måste lägga ner på att utreda 
fylleriförseelser och lagföra personer ansågs kunna användas på ett bättre 
sätt. Indrivning av böter var ofta resultatlöst och tog alltför mycket resurser 
i anspråk.44 De följder som en lagföring för fylleri kunde medföra, 
exempelvis körkortsindragning, kom nu istället att kunna grundas på eller 
initieras genom ett omhändertagande enligt LOB.45 Avkriminaliseringen 
av det offentliga fylleriet skedde i en tid då även andra avkriminaliseringar 
var vanliga och alternativa lösningar eftersöktes. Ett exempel på detta är att 
sanktionsavgifter i effektivitetens namn kom att ersätta eller komplettera 
tidigare kriminaliseringar. I likhet med avkriminalisering av fylleri var 
tillkomsten av sanktionsavgifter baserat på att det var mer effektivt ur 
samhällelig synpunkt i och med att rättsväsendet befriats från en betydande 
arbetsbörda.46  
 

                                                 
41 Prop. 1975/76:113 s. 76f.  
42 Prop. 1975/76:113 s. 77ff.  
43 JuU 1975/76:37 s. 16ff.  
44 Prop. 1975/76:113 s. 78. 
45 Se vidare nedan 5.1 och Prop. 1975/76:113 s. 106-119.  
46 Se ex. Prop. 1971:10 s. 197-199 angående motiven bakom införande av skattetilläggen.  
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2.3 Alkoholpolitiken 
Målsättningen med den svenska alkoholpolitiken är idag att minska 
alkoholens skadliga verkningar såväl medicinskt som socialt och då med 
betoning på att skydda den enskilde individen från alkoholens 
skadeverkningar. I ett historiskt perspektiv har synen på fylleri varit 
annorlunda. Som exempel kan nämnas att syftet med kriminaliseringen av 
fylleri i 1864 års strafflag var att hålla samhället rent och snyggt och hålla 
berusade borta från gatorna och inte att skydda den enskilde individen.47  
 
Gustafsson menar utifrån en genomgång av motiven för olika 
lagstiftningsåtgärder som vidtagits mot missbrukare av alkohol att staten 
sedan dess officiellt har ändrat inställning till alkoholmissbruket och har 
gått från alkoholistvård till missbrukarvård. Individens behov är nu det 
bakomliggande intresset i de fall tvångsåtgärder vidtas på grund av 
missbruk och inte som tidigare samhällets olägenhet av att missbrukare 
stör andra genom sin uppsyn.48 Individintresset betonades första gången i 
förarbetena till 1954 års NyktL där man för första gången talade om 
nykterhetsvård istället för alkoholistvård. Enligt den lagstiftning som 
föregick NyktL – 1913 års lag om behandling av alkoholister – skulle 
åtgärder gentemot en person främst vidtas i de fall missbruket orsakade 
olägenhet för samhället.49  
 
Målet med den svenska alkoholpolitiken är numera att minska alkoholens 
skadliga verkningar och då primärt utifrån individens egna intressen vilket 
ligger i linje med den utveckling som skett när det gäller 
avkriminaliseringen av fylleri. Att minska alkoholens skadeverkningar sker 
exempelvis numera genom monopol på detaljhandelsförsäljning av 
alkohol, punktskatt och åldergränser för inköp. Dessa sätt att motverka 
alltför hög alkoholkonsumtion och åtgärder för att motverka 
skadeverkningarna har funnits ända sedan 1500-talet i Sverige även om det 
som tidigare nämnts var sedlighetsskäl som låg till grund för åtgärderna 
och inte individintresset som nu officiellt är motivet bakom åtgärderna.50  

                                                 
47 Gustafsson, Ewa: Missbrukare i rättsstaten s. 25 och 40.  
48 Gustafsson, Ewa: Missbrukare i rättsstaten s. 25-34. 
49 Prop. 1954:159 s. 43f och 58. Jfr. nedan 9.3 angående Norge där individintresset 
betonades betydligt tidigare än i Sverige när det gäller lagstiftning angående personer med 
missbruksproblem genom en lagstiftning som tillkom år 1900.  
50 Gustafsson, Ewa: Missbrukare i rättsstaten s. 40f. 
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2.4 Avslutande synpunkter 
Sverige har en lång tradition av att ingripa mot personer som uppträder 
berusade i samhället. Historiskt har synen på fylleri varit att det skall 
bekämpas genom kriminalisering och skälet till detta har främst varit att 
skydda samhället och inte primärt ett skydd för den enskilde individen. 
Kriminaliseringen har sin grund i lagstiftning från 1700-talets början som 
delvis motiverades av att skydda den enskilde och dennes familj men detta 
blev med tiden ett underordnat skäl. Uppfattningarna har sedan svängt och 
den enskilde individens intressen har istället satts i fokus, dvs. 
lagstiftningen är uttalat paternalistisk.  
 
Avkriminaliseringen är ett tydligt exempel på det förändrade synsättet. Det 
skäl som föranledde avkriminaliseringen är att straff för fylleri kan skada 
individen. Det talades inte längre om att kriminaliseringen behövdes för att 
upprätthålla ett samhälle fritt från berusade och kunde därmed inte 
motiveras med detta. Fylleri var ett typiskt återfallsbrott och därmed hade 
inte kriminaliseringen någon preventiv effekt. Avkriminaliseringen 
skapade dock problem. De rättsliga konsekvenserna som följde av en 
fylleridom upphörde i och med avkriminaliseringen. Detta skapade en 
lucka som man på något sätt var tvungen att fylla.  
 
Syftet med bestämmelserna om omhändertagande av berusade personer är 
detsamma som syftet med kriminaliseringen av fylleri. Bestämmelserna 
om omhändertagande har historiskt motiverats delvis med omsorgen om 
individen men samhällsintresset har varit den dominerande anledningen 
under lång tid. Att personer inte kunde omhändertas i hemmet – där de inte 
störde någon förutom möjligen sin familj – stödjer också enligt vår mening 
att det främst var en lagstiftning för att hålla fylleriet borta från gatorna. 
 
När en förändrad syn på fylleri och alkoholpolitik antogs under mitten av 
50-talet blev en reformering självklar. De vaga bestämmelserna i 1841 års 
fylleriförordning var inte tillräckligt tydliga för att accepteras. Det krävdes 
klara regler så att åtgärder från statens sida kunde förutses. Detta behandlas 
fortsättningsvis i kapitel 3 där vi redogör för tillkomsten av LOB och de 
motiv som låg bakom denna lagstiftning.  
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3 Allmänt om LOB 
 

Johanson i Fläskåsen har i närmaste stad sålt ved och potatis till de båda 
poliserna. Super sig senare på dagen full och börjar upphäva indianska 

krigstjut. Kommer så på sin vingliga stråt i polisens väg och blir fast.  
Johanson (indignerad): - Vet ni inte hut, har I inget anseende te parsonen.  

 
Albert Engström 

 
Syftet med detta kapitel är att redogöra för intentionerna med LOB. 
Frågeställningen är: När och hur skall LOB tillämpas? Kapitlet skall vara 
en bakgrund till den fortsatta framställningen där den praktiska 
tillämpningen av LOB kommer att belysas. I detta kapitel beskrivs LOB 
med tillämpning av den juridiska metoden och då främst med användning 
av förarbeten. Övrigt rättskällematerial är begränsat.   
 
Kapitlet inleds med en redogörelse för bakgrunden till LOB och vilket det 
bakomliggande syftet med lagen är. Därefter redogör vi för de konkreta 
bestämmelserna när det gäller förutsättningarna för att genomföra ett 
omhändertagande. Här tar vi även upp var en omhändertagen person skall 
placeras samt förmansprövningen och underrättelseplikten. Detta är regler 
som helt eller delvis är uppställda i syfte att garantera ett korrekt förfarande 
så att omhändertaganden inte sker på felaktiga grunder. Hur konkurrens 
mellan LOB och andra personella tvångsmedel i RB och PolisL skall lösas 
tar vi upp sist i kapitlet.  
 

3.1 Tillkomsten av LOB 

3.1.1 Fylleristraffutredningens förslag till 
intentioner med LOB  

Fylleristraffutredningen, som hade till uppgift att utreda bl.a. hur och på 
vilka grunder omhändertagandet av berusade personer förändrats, 
avlämnade år 1968 ett tämligen radikalt förslag som baserades på tanken 
att det var nödvändigt att frångå synsättet att fylleri kan bekämpas genom 
kriminalisering, att berusade personer var en angelägenhet som åvilade 
polisen och att de omhändertagna skulle placeras i polisarrest. Utredningen 
föreslog mot bakgrund av detta att placering av omhändertagna istället 
skulle förläggas till särskilda vårdinrättningar eller tillnyktringsenheter och 
att detta skulle vara ett första steg i en vårdkedja som syftade till att fånga 
upp alkoholmissbrukare för att ”bota” dem från missbruk.51 
Fylleristraffutredningen ansåg vidare mot bakgrund av att syftet med 
omhändertaganden var att ge vård och därför skulle inte omhändertagandet 
                                                 
51 SOU 1968:55 s. 222f.  
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vara alltför kortvarigt. Som huvudregel skulle omhändertagandet pågå 
åtminstone 24 timmar och i undantagsfall ända upp till 48 timmar.52  
 
Utredningen menade också att möjligheterna till omhändertagande – som 
enligt 1841 års förordning inte kunde ske på enskild plats – borde 
utsträckas till att det inte spelade någon roll var en berusad person 
anträffades för möjligheten att omhänderta denne. Detta var ett uttryck för 
att rätten till att omhänderta en berusad borde grundas på ett intresse av att 
på ett tidigt stadium ge personen lämplig vård och därför var platsen 
ovidkommande.53

 
Beträffande placeringen av de omhändertagna anförde utredningen att detta 
primärt inte skulle ske i polisarrester. Det främsta skälet var att 
arrestlokalerna hos polisen inte är anpassade för det tilltänkta ändamålet –
 att ge omvårdnad – samtidigt som polisen inte är utbildad för att ge vård 
och därför inte kan uppfylla de krav som utredningen uppställde på ett 
omhändertagande.54 Oaktat att Fylleristraffutredningen ansåg att 
omhändertagande av berusade inte var en polisiär angelägenhet ansågs det 
dock fortfarande vara lämpligt att polisen hade det övergripande ansvaret 
för att verkställa själva omhändertagandet. Något annan lösning ansågs 
nämligen inte realistisk även om utredningen menade att det vore önskvärt 
om de som var berusade inte omhändertogs av polisen utan istället möttes 
av mer positiva åtgärder.55

 
Åtskilliga av remissinstanserna instämde i utredningens förslag och 
anförde kritik mot den rådande ordningen och ansåg att det var nödvändigt 
att ha ett vårdande perspektiv istället för ett bestraffande. 
Remissinstanserna hade skilda uppfattningar om huruvida det skulle 
upprättas särskilda vårdinstitutioner för dem som omhändertagits enligt 
LOB eller om de skulle integreras i ordinarie sjukvård.56

 

3.1.2 Regeringens och lagstiftarens intentioner 
med LOB 

Det synsätt som Fylleristraffutredningen förmedlade accepterades inte helt 
och fullt av regering och lagstiftare. De tonade ner vårdaspekten något 
även om det inte går att bortse från att vårdaspekten ändå var det som 
framhölls som huvudsyfte. Regering och riksdag ansåg dock att den tid 
som omhändertagandet skulle kunna pågå enligt utredningens förslag var 
alltför lång. Särskilda kliniker för berusade var önskvärt men detta skulle 
vara alltför resurskrävande och slopades därför.57 Även om vårdaspekten 
tonades ned betonades starkt att LOB inte är ett tvångsmedel som skall 
                                                 
52 SOU 1968:55 s. 237-241.  
53 SOU 1968:55 s. 220f. 
54 SOU 1968:55 s. 222.  
55 SOU 1968:55 s. 218f. 
56 Prop. 1975/76:113 s. 54f.  
57 Prop. 1975/76:113 s. 126f och JuU 1975/76:37 s. 18ff. 
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användas för att upprätthålla allmän ordning i samhället och inte heller 
något medel för polisen i kampen mot brottslighet. Detta understryks 
genom att istället för att sammanfoga reglerna om omhändertagande av 
berusade med den dåvarande lagstiftningen om omhändertagande av 
ordningsstörande personer (LTO), som skulle kunna uppfattas som 
naturligt, fanns det enligt föredragande statsrådet ett behov att skapa en 
egen lag för att markera att syftet med omhändertagande av berusade var 
ett helt annat än det som låg bakom LTO.58 Denna åtskillnad kom även 
senare att bibehållas. Vid tillkomsten av PolisL kom reglerna i LTO att 
överföras till PolisL medan LOB förblev en fristående lag.59

 
Även Justitieutskottet kom vid sin behandling att tona ner det vårdande 
syftet i sin motivering och anförde att det viktiga inte var på vilken plats de 
berusade personerna placerades vid omhändertagandet. Däremot var det av 
vikt att de som omhändertogs skulle kunna få tillgång till rehabilitering och 
att LOB skulle ingå som ett första led i en kedja och fånga upp dem som 
var i behov av stöd och hjälp för att komma ifrån sitt missbruk.60  
 

3.2 Förutsättningar för omhändertagande 
enligt LOB  

3.2.1 Personens tillstånd  
Den som anträffas så berusad av alkoholdrycker eller andra 
berusningsmedel att det framgår att denne inte kan ta hand om sig själv 
eller utgör en fara för sig själv eller andra kan omhändertas, 1 § LOB. Två 
förutsättningar skall vara uppfyllda för att ett omhändertagande enligt LOB 
skall kunna ske: 
 

1. En person skall anträffas berusad 
2. Personen skall på grund av berusningen inte kunna ta hand om sig 

själv eller utgöra en fara för sig själv eller andra.  
 

Hur dessa relativt otydliga rekvisit skall tolkas och tillämpas i praktiken 
diskuterades livligt i förarbetena och av remissinstanserna. De flesta 
remissinstanser som yttrade sig över Fylleristraffutredningens förslag till 
LOB framhöll vikten av att bestämmelserna utformades på ett sådant sätt 
att polisen gavs klara anvisningar för när ett omhändertagande av berusade 
personer var befogat för att godtycke i tillämpningen därmed skulle 
förhindras och att tillämpningen inte skulle utsträckas längre än vad 
lagstiftaren avsett.61  
 

                                                 
58 Prop. 1975/76:113 s. 83f.  
59 Prop. 1983/84:111 s. 25-28 och SOU 1982:63 s. 111f. Denna lösning skiljer sig från de 
andra nordiska länderna där bestämmelserna om omhändertagande av berusade återfinns i 
den övergripande polislagstiftningen. Se vidare nedan kap. 9.  
60 JuU 1975/76:37 s. 23 och 28ff.  
61 Prop. 1975/76:113 s. 51f. 
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Föredragande statsrådet ansåg att det var mycket viktigt att 
förutsättningarna måste klargöras tydligt för när det skall vara möjligt att 
omhänderta en berusad person i och med att det är fråga om en ingripande 
åtgärd mot den enskilde. Omhändertagandet av en berusad person enligt 
LOB skall alltid syfta till att tillgodose den omhändertagnes intressen, 
exempelvis genom att se till att personen får vård eller att förhindra att 
personen ytterliggare berusar sig och därmed utsätts för en allvarlig fara 
för hälsan.62 Det diskuterades även i förarbetena huruvida 
omhändertagandet skulle kopplas till om personen uppträtt 
ordningsstörande eller om det enbart skulle fästas vikt vid vårdbehovet när 
beslut om omhändertagande fattas. Det senare var en viktig utgångspunkt 
för omhändertagandet enligt Fylleristraffutredningen.63 Med tanke på att 
det skall vara polisen som svarar för omhändertagandet anfördes att det då 
är mindre lämpligt att knyta omhändertagandet till om det föreligger ett 
vårdbehov. Detta är mycket svårt att bedöma för polisen medan 
ordningsstörning är lättare att bedöma. Slutsatsen är dock att LOB är en 
vårdlag och om personen är ordningsstörande eller ej skall inte ha någon 
betydelse för beslutet om omhändertagandet.64 Det framhålls dock i 
förarbetena att det ordningsstörande momentet ändå måste anses ha en viss 
betydelse i den praktiska tillämpningen. Personen som skall omhändertas 
måste i de flesta fall uppträda ordningsstörande för att polisen 
överhuvudtaget skall uppmärksamma personen och medta denne.65

 
Syftet med ett omhändertagande skall vara att värna individens välfärd och 
därför skall det faktum att personen är ordningsstörande inte ha någon 
egentlig betydelse. I princip skall det därför enbart vara berusningen som 
avgör om ett omhändertagande skall ske enligt LOB. Det krävs också att 
berusningen gör att personen i fråga är oförmögen att ta hand om sig själv 
och utsätter sig för fara.66 Det förutsätts därför att personen är höggradigt 
berusad för att denne inte skall anses kunna ta hand om sig själv och 
därmed kunna omhändertas.67 I och för sig kan omhändertagande ske även 
om personen inte är höggradigt berusad om det kan antas att personen kan 
komma att utgöra en fara för andra personer. Ett exempel på detta är om 
personen kan antas utgöra en fara i trafiken. Detta förutsätter då att det kan 
konstateras att personen till följd av berusningen inte kan behärska sina 
kroppsrörelser på ett normalt sätt.68

 
Det anförs vidare i förarbetena att det är lämpligt att polisen ges rätt att 
tillämpa LOB på det sätt som är passande i den enskilda situationen utan 
att för den skull detta innebär att de missbrukar sin maktbefogenhet vilket 
betyder att friheten inte får användas för att utsträcka möjligheterna att 
omhänderta berusade personer. Även om en person är så berusad att denne 

                                                 
62 Prop. 1975/76:113 s. 84. 
63 Jfr. SOU 1968:55 s. 213ff.  
64 Prop. 1975/76:113 s. 84f.  
65 Prop. 1975/76:113 s. 37. 
66 Prop. 1975/76:113 s. 84f.  
67 Prop. 1975/76:113 s. 123.  
68 Prop. 1975/76:113 s. 37.  
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rent faktiskt behöver omhändertas med hänsyn till den enskildes intressen 
eller att denne utgör en fara för allmänheten så bör polisen enligt 
föredragande statsråd alltid överväga om det finns bättre alternativ såsom 
att personen kan föras till hemmet av någon anhörig eller att personen– om 
detta är möjligt – transporteras hem.69 Det konstaterades också att det finns 
möjlighet att välja olika alternativ för hur den omhändertagne skall 
behandlas och var denne skall placeras sedan det fastställts att ett 
omhändertagande enligt LOB är nödvändigt.70 Värt att notera är även att 
det inte finns något ålderskriterium i LOB. Mycket unga personer kan 
alltså omhändertas enligt LOB även om det inte är särskilt vanligt.71

  
Uppgiften att utarbeta närmare föreskrifter om hur LOB skall tillämpas i 
praktiken har givits åt RPS.72 Det betonas i dessa råd att huvudregeln är att 
en person som uppfyller förutsättningarna för omhändertagande skall 
omhändertas. Det sägs dock inget i dessa råd närmare om hur rekvisiten i 
LOB skall tolkas, dvs. vad som krävs för att en berusad person skall kunna 
omhändertas. Anvisningen ger inte så mycket vägledning vad gäller när 
förutsättningarna i 1 § LOB anses vara uppfyllda. RPS klargör i 
föreskrifterna istället i vilka situationer som ett omhändertagande enligt 
LOB skall kunna underlåtas. Detta är fallet om det finns en anhörig eller 
annan lämplig person tillgänglig som vill och kan ta hand om den berusade 
personen samtidigt som detta inte får utgöra en fara för denne eller för den 
berusade. Likaledes skall en person som är omhändertagen avlämnas i 
hemmet endast om det finns en överenskommelse med en närstående och 
det förutsätts att det kan ske utan fara för den berusade eller den 
närstående.73  
 
Som anförts ovan tillkommer rätten till omhändertagande av en berusad 
person normalt polisen. Även förordnade ordningsvakter har emellertid rätt 
att genomföra omhändertagande av berusade personer enligt de 
förutsättningar som gäller för en polisman, 10 § LOB. Skälet till att en 
ordningsvakt skall ha denna rätt motiverades med den funktion som 
ordningsvakter har nämligen att upprätthålla den allmänna ordningen vid 
offentliga tillställningar.74 En ordningsvakt måste enligt 10 § 2 st. LOB 
skyndsamt överlämna en omhändertagen person till polisman som då skall 
fatta beslut om omhändertagandet är lagligt grundat och då överta ansvaret 
för personen eller besluta att personen skall friges.75  

                                                 
69 Prop. 1975/76:113 s. 91. 
70 Se nedan 3.2.6.  
71 I praktiken särbehandlas dock ungdomar. Se SOU 2002:117 s. 33 och SOU 1968:55 s. 
152. Se även bilaga angående statistik över hur många personer under 15 år som 
omhändertas varje år. 
72 FAP 023-1 Föreskrifter och allmänna råd om omhändertagande av berusade personer 
(RPSFS 2000:57). Bemyndigandet till RPS grundas på Förordning (1976:518) om 
föreskrifter för verkställighet av lagen om omhändertagande av berusade personer m.m. 
73 2 kap. 1 § FAP 023-1.  
74 Prop. 1975/76:113 s. 128. Se vidare Munck, Johan, Vilgeus, Jan, Carlberg Johansson, 
Lena: Ordningsvakt och väktare s. 41f.  
75 Prop. 1983/84:111 s. 152 och SOU 1982:64 s. 249f. Se vidare Munck, Johan, Vilgeus, 
Jan, Carlberg Johansson, Lena: Ordningsvakt och väktare s. 41f. 
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Ekelöf och Bylund har anfört att det är viktigt att bestämmelsen om 
omhändertagande enligt LOB tolkas och tillämpas i ljuset av vad som är 
polisens uppgifter men att de olika uppgifterna inte får sammanblandas när 
tvångslagstiftning används. Förutom att beivra brott har polisen bl.a. till 
uppgift att ge allmänheten hjälp och ett visst skydd vilket följer av 3 § 
PolisL och det är utifrån dessa syften som polisen skall agera i en 
omhändertagandesituation. När det gäller omhändertagande av berusade 
får detta inte sammanblandas med polisens uppgift att beivra brott och 
upprätthålla ordning. Det är alltså viktigt att omhändertagandet av berusade 
inte får uppfattas av polisen som eller i praktiken vara ett medel att beivra 
och förhindra brott eftersom det för detta finns andra medel som skall 
användas och då med andra konsekvenser för den enskilde.76   
 
Om ett omhändertagande sker skall detta dokumenteras i form av ett 
protokoll, 27 § PolisL. Bestämmelsen infördes år 1998 efter att 
Europarådet riktat kritik mot Sverige angående avsaknad av krav på 
ordentlig dokumentation som gällde ett omhändertagande och att detta 
ansågs medföra allvarliga rättssäkerhetsbrister för den enskilde om denne i 
efterhand vill angripa beslutet.77 Bestämmelsen innebär en skyldighet att 
anteckna vem som fattat beslutet, grunden för beslutet, vilka som deltagit i 
ingripandet, tidpunkten för ingripandet och annan information som kan 
vara av vikt för att i efterhand kunna bedöma ingripandets berättigande.78

 

3.2.2 Platsen för omhändertagande 
Omhändertagande av en berusad person fick ursprungligen endast ske på 
allmän plats och i trappuppgångar och liknande som gränsar till allmän 
plats.79 År 1984 ändrades detta och området där en person kunde 
omhändertas med stöd av LOB utvidgades till att avse samtliga enskilda 
och allmänna platser. Det enda undantaget från detta var att en person 
skulle vara fredad från omhändertagande i de fall personen befann sig i en 
bostad.80 Skälet till att de platser där en person kunde omhändertas 
utökades år 1984 baserades delvis på att JO i ett antal granskningsfall 
konstaterat att begränsningen i den ursprungliga lydelsen av LOB ledde till 
praktiska problem vid bedömningen av om hur och när LOB kunde 
tillämpas. Exempelvis uppkom hos JO frågan om det var möjligt att 
omhänderta en redlöst berusad person i en taxibil då det är tveksamt om 
detta är allmän plats. JO betonade att vårdbehovet måste anses få avgöra 
om ett omhändertagande skall kunna ske och ansåg därför att platsen där 
omhändertagande lagligen kan ske borde utsträckas. Dessa argument kom 

                                                 
76 Ekelöf, Per Olof, Bylund, Torleif, Boman, Robert: Rättegång III s. 24 och Bylund, 
Torleif: Tvångsmedel I s. 50f. Se vidare nedan 4.1.2 angående vad som är polisens 
uppgifter. 
77 Berggren, Nils-Olof, Munck, Johan: Polislagen, en kommentar s. 162f. Angående 
rättssäkerhetsbegreppet se nedan kap. 6.  
78 Prop. 1996/97:175 s. 63-65.  
79 Prop. 1975/76:113 s. 122f.  
80 Prop. 1983/84:111 s 35-38 och 143f. och SOU 1982:64 s.157-162. 
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sedan att ligga till grund för lagändringen.81 Trots lagändringen skall enligt 
RPS:s anvisningar omhändertagande i privata lokaler ändå ske med mycket 
stor försiktighet och endast när det är oundgängligen nödvändigt för att 
kunna reda ut en situation som kan komma att bli en mycket allvarlig.82

 
Skälet till att omhändertagande överhuvudtaget inte får ske i en bostad är 
att det främst är på andra platser som berusade personer är utsatta och 
utsätter andra för faror och risker. Eftersom omhändertaganden skall ske i 
syfte att skydda saknas därför skäl att tillåta polisen att omhänderta 
personer i en bostad.83 Om personen är så alkoholpåverkad att det är fara 
för dennes liv och hälsa är det dock möjligt att hävda nöd för att 
omhänderta personen och föra denne till sjukvård, även om den berusade 
befinner sig i en bostad. Om polisen agerar och ingripandet är berättigat är 
de fria från ansvar enligt 24 kap. 4 § BrB.84

 

3.2.3 Proportionalitets- och behovsprincipen 
Av 2 § LOB följer att polisen skall tillse att själva omhändertagandet inte 
orsakar den berusade större olägenhet än nödvändigt i förhållande till 
åtgärdens syfte och inte heller utsätta den omhändertagne för onödig 
uppmärksamhet. Denna bestämmelse har även sin motsvarighet i 8 § 
PolisL. 8 § PolisL anger de allmänna principerna för hur en polisman skall 
agera vid alla ingripanden. Även om det bara är proportionalitetsprincipen 
i 8 § PolisL som har fått sin direkta motsvarighet i LOB gäller de övriga 
principerna i 8 § PolisL också när omhändertagande enligt LOB skall ske. 
Principerna i 8 § PolisL är allmänna för alla polisingripanden, även de som 
inte har sin rättsliga grund i PolisL. Det medför att en viss restriktivitet 
måste iakttas när ingripanden skall genomföras gentemot enskilda.85  
 
Att 8 § PolisL skall iakttas innebär att utöver den proportionalitetsprincip 
som finns stadgad i 2 § LOB skall även den s.k. behovsprincipen i 8 § 
PolisL beaktas även om man möjligen kan hävda att denna förutsättning 
framgår implicit 1 § LOB. Polismannen måste vid ett tilltänkt 
omhändertagande enligt LOB tillse att själva omhändertagandet är 
förenligt med dessa principer men även att ingripandet är försvarligt med 
hänsyn till åtgärdens syfte och övriga omständigheter. Mer tvång än 
nödvändigt för att det avsedda resultatet skall uppnås får inte användas. 
Den person som omhändertas får inte heller bli föremål för alltför 
omfattande uppmärksamhet. Behovsprincipen betyder att 
omhändertagande måste vara nödvändigt vilket i och för sig redan framgår 
                                                 
81 JO 1978/79 s. 72. Jfr. även JO 1979/80 s. 132 där samma problematik aktualiserad. 
Fallet rörde frågan om det korrekta i att omhänderta en berusad gäst i en annans hem som 
befann sig där olovligen. Se även JO 1979/80 s. 64. Se angående motiven till lagändringen 
Prop. 1983/84:111 s 35-38 och SOU 1982:64 s.157-162. 
82 FAP 023-1 och jfr. Prop. 1983/84:111 s. 35ff och 144.  
83 Prop. 1975/76:113 s. 88f. 
84 Jfr, Berggren, Nils-Olof, Munck, Johan: Polislagen, en kommentar s. 56.  
85 Prop. 1983/84:111 s. 78 och Berggren, Nils-Olof, Munck, Johan: Polislagen, en 
kommentar s. 55ff.  
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av 1 § LOB och förarbetena till denna lagstiftning och betyder också att 
LOB inte skall tolkas extensivt.86

 
I de fall våld måste användas vid ingripanden har en polisman enligt 10 § 
2 p PolisL rätt att använda nödvändigt våld för att kunna fullgöra sin 
uppgift vilket också gäller vid omhändertaganden enligt LOB. Vid all 
våldsanvändning är det av särskilt vikt att polisen beaktar de krav som 
ställs i 8 § PolisL och 2 § LOB. Våldet som används måste vara 
nödvändigt och dessutom stå i rimlig proportion till det som skall 
uppnås.87  
 

3.2.4 Upplysningskrav gentemot den 
omhändertagne 

Enligt 7 § 1 st. LOB finns en skyldighet att upplysa den omhändertagne om 
skälen till omhändertagandet. I det ursprungliga förslaget från regeringen 
fanns inte något krav på att den omhändertagne skulle delges skälen för 
varför denne frihetsberövats. Justitieutskottet ansåg dock att det för 
dokumentationens skull borde hållas ett förhör med den omhändertagne 
beträffande de faktiska omständigheterna och för att bestämmelsen om 
omhändertagandet enligt LOB skall överensstämma med de som gällde 
omhändertagande av ordningsstörande enligt dåvarande LTO. Krav på 
förhör kom därmed att införas i LOB vid dess tillkomst.88

 
Kravet på att hålla förhör med den omhändertagne försvann och ersattes år 
1984 med enbart krav på upplysningsplikt gentemot den omhändertagne 
angående de skäl som låg till grund för polisens omhändertagande. 
LTO/LOB-utredningen konstaterade att förhören med de som 
omhändertagits enligt LOB i praktiken blev ytterst summariska och inte 
tillförde mycket för att kunna klargöra vad som egentligen hänt. Istället 
föreslog utredningen att en underrättelse om omhändertagandet och dess 
grunder skulle vara tillräckligt. I samband med detta skulle den 
omhändertagne kunna få information och råd om hur denne skulle kunna få 
hjälp att komma ifrån sitt missbruk om missbruksproblem förelåg.89 
Regeringen instämde i detta och menade att förhörskravet skulle tas bort 
men att den omhändertagne alltid skulle ges en möjlighet att yttra sig över 
omhändertagandet utan att detta skulle benämnas som ett regelrätt förhör. 
Formerna för detta skulle kunna anpassas till situationen.90

 

                                                 
86 Berggren, Nils-Olof, Munck, Johan: Polislagen, en kommentar s. 58. Se även ovan 
3.2.1 angående förutsättningarna för omhändertagande.  
87 Se vidare om proportionalitetsprincipen och behovsprincipen i samband med 
våldsanvändning vid ingripanden ex. Prop. 1983/84:111 s. 78f, SOU 1982:63 s. 80f och 
Helmius, Ingrid: Proportionalitetsprincipen i Marcusson, Lena (red.): Offentligrättsliga 
principer s. 117-119. 
88 JuU 1975/76:37 s. 24f.  
89 SOU 1983/84:64 s. 199-202.  
90 Prop. 1983/84:111 s. 146f.  
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3.2.5 Förmansprövning av omhändertagandet  

3.2.5.1 Allmänt om förmansprövning och ordinär 
förmansprövning 

Det primära beslutet att en person skall omhändertas enligt LOB åvilar den 
enskilde polismannen att fatta enligt de förutsättningar som angetts ovan. 
Detta beslut skall sedan skyndsamt anmälas till förmannen och om 
personen inte redan släppts skall en prövning ske om omhändertagandet 
skall bestå och var personen i så fall skall placeras. I normala fall är det 
vakthavande befäl som genomför denna överprövning genom att denne 
innehar förmansfunktionen, 5 § LOB.91 Fylleristraffutredningen hade ett 
mer offensivt förslag angående överprövning där den enskilde som 
omhändertagits borde ha rätt att få lagligheten av omhändertagandet prövat 
av domstol i efterhand.92 Regeringen och lagstiftaren ansåg emellertid att 
rätten till laglighetsprövning i domstol inte var nödvändig. De menade att 
en bestämmelse om förmansprövning var tillräcklig för att garantera 
trygghet för den enskilde och skydda denne mot maktmissbruk och felaktig 
tillämpning av LOB.93   
 
I de flesta fall tas den omhändertagne till polisstationen. I de flesta fall har 
förmannen först att ta ställning till om omhändertagandet skall bestå och 
om så är fallet om personen skall föras till sjukhus eller till annan 
vårdinrättning. Förmannen skall då även göra en okulär besiktning av den 
omhändertagne och på grundval av dessa observationer fatta sitt beslut. 94 
Vid denna prövning har även förmannen rätt att omrubricera 
omhändertagandet till någon annan rättslig grund än LOB om 
förutsättningar för detta finns.95 I det fall polispatrullen redan har fört den 
omhändertagne personen till hemmet eller till sjukvården består 
förmannens uppgift i att på grundval av det material som finns och de 
uppgifter som avlämnats avgöra hur omhändertagandet skall redovisas.96

 
Förmansprövningen skall syfta till att säkerställa den enskildes 
rättssäkerhet genom att åtgärden överprövas av någon annan än den som 
fattat det ursprungliga beslutet.97 Förmansprövningen är tänkt att göras 
mycket snabbt efter att en polisman fattat ett omhändertagandebeslut. 
Normalt görs förmansprövningen i och med att den omhändertagne tas in 
på stationen. Prövningen skall garantera att eventuella misstag som begåtts 
i en stressad eller svårbedömd situation skall kunna rättas till.98

 
I en utvärdering av den ordinära förmansprövningen konstaterades att 
denna fungerade i stort sett tillfredsställande och att de som tjänstgör som 
                                                 
91 Beträffande begreppet förman se 4 kap. 3-4 §§ PolisF.  
92 SOU 1968:55 s. 350-354 och nedan 5.5.  
93 Prop. 1975/76:113 s. 92. Se vidare nedan 5.5 
94 Ds 2001:31 s. 37ff. 
95 Se nedan 3.3.2. 
96 Prop. 1975/76:113 s. 92 och 125. 
97 Prop. 1975/76:113 s. 92f. Angående rättssäkerhetsbegreppet se vidare nedan kap. 6.  
98 Rikspolisstyrelsen: Polislagen med kommentarer s. 78.  
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förmän verkar ha god kunskap och erfarenhet när lagligheten vid ett 
omhändertagande enligt LOB skall bedömas. Dock observerades att det på 
senare tid uppmärksammats att de som omhändertas ofta är 
blandmissbrukare och att de förutom alkohol har intagit droger och detta 
medför att det är svårt för förmännen att upptäcka om en person är i ett 
betydligt sämre skick än vad förmannen kan upptäcka vid en okulär 
besiktning. Vidare är det mycket svårt för förmannen att avgöra om den 
omhändertagne är på väg in i ett tillstånd av akut alkoholförgiftning.99   
 

3.2.5.2 Förmansprövning på distans 
Sedan LOB:s tillkomst har polisens organisation förändrats betydligt och 
då främst av ekonomiska orsaker. Vakthavande befäl eller annan som 
utövar eller kan utöva förmansfunktionen finns endast på ett visst antal 
platser eftersom det i de flesta fall bara finns en ledningscentral inom varje 
polisområde. Finns det inte en förman tillgänglig får istället en 
förmansprövning ske på distans.100 Regeringen uppmärksammade på 90-
talet det orimliga i att transportera en person långa sträckor för att kunna 
genomföra en förmansprövning. I en proposition framfördes att det inte 
fanns några avgörande principiella hinder mot att förmansprövningen 
gjordes genom telefonföredragning och det gjordes en jämförelse med 
åklagarberedskapen där beslut om frihetsberövande av personer sker på 
distans via telefon.101 RPS fick på grundval av detta i uppdrag att 
genomföra en försöksverksamhet som uppfattades som tillfredsställande 
och slutligen utfärdades allmänna råd om förmansprövning på distans år 
1994. Sedan dess har förmansprövningen på distans permanentats.102

 
Förmansprövning på distans innebär att förmannens beslut inte tas i 
närvaro av den omhändertagne utan den polisman som svarat för 
omhändertagandet gör en föredragning över telefon angående den 
omhändertagnes tillstånd. Den stora skillnaden gentemot ordinär 
förmansprövning är att förmannen inte kan bilda sig en egen uppfattning 
om den omhändertagnes tillstånd utan har att förlita sig på den polisman 
som föredrar ärendet via telefon och dennes uppfattning av den 
omhändertagne.103 Av RPS anvisningar följer att det är av vikt att 
förmannen delges i vilket tillstånd den omhändertagne är och om möjligt 
själv genom samtal med den omhändertagne bildar sig en uppfattning om 
samtliga omständigheter. När personen sätts i arrest skall också förmannen 
fortlöpande hållas sig informerad om den omhändertagnes tillstånd och när 
förutsättningar finns för frigivning.104

 
Distansprövningen är mycket vanligt förekommande i Sverige i och med 
att ledningsfunktionen alltmer kommit att centraliseras till de större 

                                                 
99 Ds 2001:31 s. 52f. Se nedan 4.3.2 angående dödsfall som inträffat i arresterna.  
100 Se om förmansprövning på distans bl.a. FAP 255-1 och Ds 2001:31 s. 39ff.  
101 Prop. 1989/90:155 s. 58f.  
102 Ds 2001:31 s. 41 och FAP 255-1.  
103 Ds 2001:31 s. 39f.  
104 FAP 255-1. 
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orterna.105 Det är även så att förmansprövning på distans i många fall sker 
när den omhändertagne inte förs till polishuset utan överlämnas till vård 
eller till hemmet och man passerar då inte förmannen personligen med den 
omhändertagne av effektivitetsskäl. Om omhändertagandet upphört av 
någon anledning innan den omhändertagne förts till polisstationen sker 
ingen förmansprövning men däremot en anmälan till förmannen om själva 
omhändertagandet.106

 
Förmansprövning på distans har fått mycket kraftig kritik från JO. JO 
uttalade sig år 1998 principiellt om lagligheten av att förmansprövningen 
sker på distans i samband med ett klagomål från en person som 
omhändertagits i Åtvidaberg och där förmansprövningen skett i Linköping. 
I detta fall inledde JO med att det av förarbetena till LOB och PolisL 
framgår att förmansprövning skall göras genom att förmannen självständigt 
och utifrån egna erfarenheter bildar sig en uppfattning om huruvida 
omhändertagandet är lagligt och det står inte uttryckligen att detta får ske 
på distans.107 Även av tidigare uttalande från JO följer det av LOB att 
förmansprövning skall göras genom att förmannen självständigt och utifrån 
egna erfarenheter bildar sig en uppfattning om huruvida omhändertagandet 
är lagligt. Prövningen skall göras av förmannen själv och får inte överlåtas 
till någon med lägre tjänstegrad.108 RPS anförde dock att förmansprövning 
på distans låg i linje med statsmaktens intentioner eftersom förfarandet 
sanktionerats genom regeringens uttalande i en proposition. JO menade 
dock att detta uttalande av regeringen inte gjordes i samband med någon 
författningsändring och därför inte kunde tillmätas alltför stor betydelse för 
tolkningen av om detta var förenligt med 5 § LOB.109  
 
JO menar att förmansprövning på distans har alltför stora 
rättssäkerhetsbrister för den enskilde vid en jämförelse med den ordinära 
förmansprövningen. Risken för felaktiga omhändertaganden är större 
genom detta förfarande och eftersom föredragningen sker per telefon blir 
förmannens avgörande beroende av polismannens erfarenhet, 
iakttagelseförmåga och förmåga att vidarebefordra sina iakttagelser. Detta 
leder till att risken för felbedömningar ökar. JO kom till slutsatsen att de 
allmänna råd som RPS avgivit beträffande förmansprövningen var ett 
avsteg från gällande rätt på området och att en ändring av 
förmansprövningen måste underställas riksdagen.110

  
Distansprövningen har även kritiserats av polisen. Detta på grund av att 
förmannens möjligheter att kunna göra en reell prövning av ett 
omhändertagande är kraftigt begränsad när detta sker på distans via telefon 
och förmannen tvingas förlita sig på rapporterande polismans uppgifter i 

                                                 
105 Rikspolisstyrelsen: Polislagen med kommentarer s. 79f.  
106 Ds 2001:31 s. 38f och FAP 255-1.  
107 JO 1998/99 s. 116. 
108 JO 1982/83 s. 79.  
109 JO 1998/99 s. 116.  
110 JO 1998/99 s. 116. Jfr. även RPS anvisningar om förmansprövning FAP 255-1 och Ds 
2001:31 s. 44f.  
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ärendet. Endast ett fåtal polismyndigheter ansåg att förmansprövning på 
distans fungerade tillfredsställande. 111 Ett exempel på hur man löst 
förmansprövning på distans utan att använda sig enbart av telefon finns i 
Västernorrlands län. I centralorten för polismyndigheten utnyttjas 
möjligheten att från arrestavdelningarna på övriga orter överföra bild- och 
ljud till förmannen som därigenom får möjlighet till ett bättre 
beslutsunderlag än i de fall bedömningen skett enbart per telefon. De 
inblandade befälen anser att detta fungerar tillfredsställande och det 
framhålls att det har stor betydelse att det finns möjlighet att kommunicera 
med den omhändertagne.112

 
En utredare har föreslagit att LOB skall ändras på ett sådant sätt att det 
uttryckligen skall framgå av lagtexten att förmansprövning på distans är 
tillåtet. Utredningen menar att det är viktigt att förmansprövning sker på ett 
rättssäkert sätt eftersom det rör sig om ett beslut som vanligtvis leder till ett 
frihetsberövande. Överföring av både bild och ljud från 
arrestavdelningarna till en förman på en annan ort är en positiv åtgärd 
menar utredningen men anser att detta aldrig kan jämföras med den 
ordinära förmansprövningen och kan inte heller helt avhjälpa de brister 
som är förenade med en förmansprövning på distans.113  
 
Trots dessa brister anser utredningen att förmansprövning på distans även i 
fortsättningen skall kunna ske men det krävs att den omhändertagne i 
samband med detta genomgår ett alkoholutandningsprov eller att det finns 
ett utlåtande om den omhändertagnes tillstånd från sjukvårdspersonal. 
Dessa uppgifter kan ge en mer nyanserad bild av den omhändertagnes 
tillstånd. Förmansprövning på distans skall alltså finnas kvar men vara 
förenad med strängare krav som till viss del kan ersätta den okulära 
besiktning som förmannen kan göra vid en ordinär förmansprövning.114

 

3.2.6 Placering av den omhändertagne 

3.2.6.1 Allmänt 
När polisen konstaterat att ett omhändertagande av en berusad person skall 
ske lämnas ett meddelande om detta beslut till ledningscentralen. Patrullen 
har sedan att ta ställning till om personen skall köras hem, till en 
tillnyktringsenhet om detta finns på orten eller föras till sjukvården för 
undersökning och omvårdnad, 3 § LOB. När dessa alternativ inte är 
tillämpliga skall personen föras till polisarrest för tillnyktring.115 I fall då 
personen som omhändertas är mycket ung ställs högre krav på att eftersöka 
alternativa placeringar men något uttryckligt förbud finns dock inte mot att 

                                                 
111 En redogörelse för denna undersökning återfinns i Ds 2001:31 s. 47-50. 
112 Ds 2001:31 s. 50f.  
113 Ds 2001:31 s. 54ff.  
114 Ds 2001:31 s. 54ff. Jfr. även nedan 8.2 angående förslaget om att införa 
alkoholutandningsprov i samband med omhändertagande av berusade personer.  
115 SOU 2002:117 s. 32.  
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placera minderåriga i arrest. Placering av minderåriga i arrest sker i viss 
utsträckning.116

 
Enligt 3 § LOB skall en omhändertagen person undersökas av 
sjukvårdspersonal om det finns ett sådant behov. Skyldighet att undersöka 
om sådant behov föreligger åvilar polisen fortlöpande under tiden som 
omhändertagandet består. Även förmannen skall vid sin prövning ta 
ställning till om det finns skäl att låta den omhändertagne personen 
undersökas av sjukvården. RPS:s anvisningar anger att polisen skall 
bedöma om undersökning av sjukvårdspersonal är motiverad på grund av 
skador eller liknande eller om det kan antas att personens tillstånd beror på 
annat än berusning och därför måste undersökas vidare. Likaledes skall 
undersökning av sjukvårdspersonal ske om personen visar tecken på 
begynnande medvetslöshet.117

 
Enligt 8 § LOB skall alkohol och andra berusningsmedel som påträffas hos 
den omhändertagne tas ifrån denne vid omhändertagandet. Denna egendom 
skall dessutom förverkas och förstöras om inte särskilda skäl talar mot 
detta vilket avgörs vid förmansprövningen. Likaledes har polisen rätt enligt 
8 § 2 st. LOB att beslagta injektionssprutor och kanyler som är särskilt 
ägnade att användas för missbruk av narkotika. Den som anser sig ha fått 
sin egendom felaktigt beslagtagen har sedan möjlighet att enligt SkL 
utkräva ersättning för detta.118

 
3.2.6.2 Transport till hemmet eller till anhörig 
Ett alternativ som polisen har är att den omhändertagne personen skickas 
hem eller att denne överlämnas till anhörig eller till annan person. Detta är 
något som i praktiken sker ytterst sällan men skall alltid övervägas.119 Att 
detta alternativ sällan tillämpas kan till viss del förklaras med att det i 
RPS:s anvisning beträffande verkställighet av omhändertagande uppställs 
höga krav på att vissa villkor är uppfyllda för att detta skall ske. En 
omhändertagen person får nämligen endast lämnas i hemmet om det finns 
en överenskommelse med någon närstående som finns i hemmet och att 
detta kan ske utan fara för den omhändertagne eller någon annan.120

 
Transport till hemmet eller överlämnande till anhörigs vård är i många fall 
inte ett realistiskt alternativ på grund av bristande resurser hos polisen. Det 
är svårt för en polispatrull att ta sig den tid som krävs för att transportera 
hem den berusade personen även om förutsättningarna för  

                                                 
116 4 kap. FAP 023-1. Se även JO 1979/80 s. 94. JO menar att de överväganden som görs 
av förmannen när det gäller placeringen av ungdomar skall anges särskilt på 
omhändertagandebladet för att en praxis skall kunna utvecklas om hur minderåriga bör tas 
om hand.  
117 FAP 023-1.  
118 Prop. 1983/84:111 s. 150. Se angående förmansprövningen ovan 3.2.5.   
119 SOU 2002:117 s. 33.  
120 FAP 023-1.  
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detta är uppfyllda och detta är det bästa alternativet för den enskilde. Det är 
dock betydligt vanligare att polisen tillämpar detta alternativ i de 
situationer som rör omhändertagande av unga personer.121

 

3.2.6.3 Placering inom vårdande enheter 
Som ovan anförts skall en omhändertagen person läkarundersökas om det 
finns skäl för detta, 3 § LOB. Läkarundersökning skall alltid ske om 
tillståndet kan misstänkas vara förorsakat av sjukdom eller om den 
omhändertagne har en kroppsskada som inte är alltför obetydlig.122 Att 
berusade personer inom ramen för omhändertagandet placeras inom 
sjukvården är dock inte vanligt. Regelmässigt är det endast personer som är 
i behov av akut sjukhusvård som tas omhand på detta sätt. Detta är i 
vanliga fall inte är ett realistiskt alternativ för polisen utan de måste 
undersöka andra möjligheter.123 Dessutom kan det vara så att personen av 
ordningsskäl inte kan vara kvar på sjukhuset och då måste polisen senare 
hämta den berusade för att föra denne till annan plats. Detta blir vanligtvis 
till arresten eller om tidsfristen för omhändertagandet gått ut till friheten.124  
 
En lösning som är betydligt vanligare är att den berusade personen tas om 
hand av någon annan form av vårdinrättning. Vid LOB:s tillkomst 
framfördes åsikten att omhändertagande av en person på en 
tillnyktringsenhet var ett lämpligare alternativ än placering i polisens 
arrester. Fylleristraffutredningen lyfte fram de positiva resultat som de 
uppmärksammat vid försök som genomförts under 60-talet där berusade 
placeras på en form av tillnyktringsenhet med vårdpersonal. De intagna 
tyckte att denna placering inte kändes lika påträngande som placering i 
polisarrest. Av denna anledning ansåg Fylleristraffutredningen att 
omhändertagna personer skulle tas om hand på annat sätt än att föras till 
polisarrest.125  
 
Strax efter LOB:s tillkomst inleddes försöksverksamhet med 
tillnyktringsenheter på tio platser i landet. Tanken var att ersätta 
arrestplaceringen. De problem som fanns var att detta alternativ inte kunde 
användas i de fall den omhändertagne var misstänkt för brott, var stökig 
eller att polisen av resursskäl inte hade tid. Vidare kunde inte någon hållas 
kvar på tillnyktringsenheten med tvång. Detta är även är fallet idag. 
Placering på tillnyktringsenhet innebar att det formella omhändertagandet 
enligt LOB upphörde där. Det ansågs inte heller lämpligt att införa en 
bestämmelse om tvång mot bakgrund av att det på tillnyktringsenheterna 
skall vara fråga om behandling och inte ett tvångsmässigt 
omhändertagande. Fördelarna med tillnyktringsenheter var att de intagna 

                                                 
121 SOU 2002:117 s. 33. Jfr. även SOU 1968:55 s. 152 angående att ungdomar även 
historiskt sett har särbehandlats av polisen i omhändertagandesituationer.  
122 FAP 023-1.  
123 Ds 2001:31 s. 78f.  
124 SOU 1982:64 s. 189 och nedan 3.2.6.4.  
125 SOU 1968:55 s. 409ff.  
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slapp känslan av att vara inlåsta samt att de intagna själva ansåg att de blev 
behandlade på ett betydligt bättre sätt där än hos polisen.126

 
Tillnyktringsenheter finns idag bara kvar på ett fåtal platser i landet. Skälet 
till att många lades ner efter den försöksverksamhet som bedrevs var 
främst ekonomiska men även att det finns en vana att se omhändertagandet 
av berusade som en polisiär angelägenhet. Det anses också enklare att föra 
en berusad person till polisstationen än till en tillnyktringsenhet.127 Enligt 
RPS:s anvisning skall möjligheten att placera en omhändertagen berusad 
person på en tillnyktringsenhet utnyttjas om denna möjlighet finns på orten 
såvida detta alternativ inte anses som olämpligt på grund av att personen 
uppträder våldsamt.128 Gäller det personer under 15 år skall det alltid 
undersökas om de kan lämnas till någon form av vårdinrättning. 
Frihetsberövande enligt LOB i dessa fall där mycket unga personer är 
inblandade skall dessutom alltid ske med stor försiktighet. I dessa fall bör 
även ett samråd ske med de sociala myndigheterna om vilka alternativa 
möjligheter som står till buds.129 
 

3.2.6.4 Placering i polisarrest  
Av 4 § LOB framgår att om den omhändertagne inte bereds vård på 
sjukhus eller tas om hand på annat sätt skall personen placeras i arrest. 
Arrestplacering är officiellt en sista utväg och andra lösningar skall alltid 
väljas i första hand. I förarbetena betonas emellertid att vad som i 
praktiken kan väljas för placering beror på vad det finns för andra 
alternativ på orten. Förekomsten av tillnyktringsenheter är begränsad som 
anförts ovan varför det betonas i förarbetena att placering i polisarrest i de 
flesta fall är det enda realistiska alternativet. Att polisarrest används i stor 
utsträckning kan även förklaras med att det inte föreligger tid eller andra 
resurser att skjutsa personen till någon annan plats.130  
 
Enligt 4 § LOB framgår att personer får tas i förvar hos polisen. Detta 
tillkom i lagen år 1998 som ett klargörande eftersom ingen uttrycklig 
bestämmelse tidigare fanns om detta. Tanken har emellertid givetvis alltid 
varit att detta skall kunna ske och detta har tolkats in i LOB. För att LOB 
skall harmoniera med kraven i art. 5 EKMR ansågs det emellertid 
nödvändigt att införa ett uttryckligt förtydligande för att uppfylla kravet på 
att frihetsberövande skall ha lagstöd.131  
 
I de fall den omhändertagne förvaras i arrest skall denne ses till med jämna 
mellanrum för att därigenom upptäcka om tillståndet försämras så att 
                                                 
126 Se om försöksverksamheten och resultaten av denna i Ds 2001: 13 s. 90ff.  
127 Ds 2001:31 s. 119ff.  
128 FAP 023-1.  
129 FAP 023-1. Angående hur många underåriga personer som omhändertas enligt LOB se 
Bilaga. 
130 Prop. 1975/76:113 s. 124f, Ds 2001:31 s. 79. Jfr även nedan 4.3.1 och Bilaga angående 
storleken av den andel som placeras i arrest.  
131 Se om bakgrunden Prop. 1996/97:175 s. 20ff och 51 SOU 1993:60 s. 161f och 166. Se 
vidare angående art. 5 EKMR nedan 7.2.5.  
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läkarvård är nödvändigt, 6 § LOB.132 Enligt RPS:s anvisning bör tillsyn 
normalt ske var 15:e minut och vaktpersonalen skall då som huvudregel gå 
in i arresten och undersöka den omhändertagne om det är nödvändigt för 
att se att personen inte är medvetslös eller är i behov av vård av andra 
orsaker.133  
 
Enligt 7 § 3 st. LOB skall en omhändertagen som är placerad i arrest friges 
så snart det kan ske. Den omhändertagne får som huvudregel vara 
frihetsberövad i maximalt 8 timmar. Ett frihetsberövande som varar längre 
tid än 8 timmar kan dock accepters om detta är i enlighet med den 
omhändertagnes intressen. Detta är exempelvis fallet om den 
omhändertagne sover när 8-timmarsfristen löper ut, om personen inte är 
helt återställd eller om den omhändertagne själv önskar kvarstanna en tid 
för att få hjälp med kontakter med sociala myndigheter eller en anhörig. 
Beslut om frigivning fattas av förmannen.134  
 
År 1999 kom en lagändring som möjliggör att omhändertagna personer 
även kan placeras inom kriminalvårdens enheter. Detta föranleddes av ett 
behov att skapa möjligheter för en laglig samordning mellan polisen och 
kriminalvården vid främst Kronobergshäktet i Stockholm och att 
därigenom kunna utnyttja personal- och platsresurser på ett mer rationellt 
sätt. I de fall personen är frihetsberövad inom kriminalvården ankommer 
det på kriminalvården enligt 7 a § LOB att underrätta polismyndighet när 
det finns skäl att häva frihetsberövandet. Beslut om frigivande skall fattas 
av polisen eftersom den omhändertagne formellt lyder under polisens och 
inte kriminalvårdens övervakning.135   
 

3.2.7 Underrättelse till anhöriga  
Att en anhörig till en omhändertagen person underrättas om ett 
frihetsberövande anses ha flera syften. Dels är det ett sätt att lindra oro hos 
anhörig och dels är det ett medel att förhindra övergrepp från statsmaktens 
sida genom att frihetsberövandet kommer till andras kännedom.136 I 12 § 
förordningen (1976:376) om behandlingen av häktade och anhållna m.fl. 
anges att den som är berövad friheten och är placerad på 
kriminalvårdsanstalt, häkte eller i polisarrest på annan grund än misstanke 
om brott bör ges tillfälle att underrätta sina närstående om 
frihetsberövandet. Den som är frihetsberövad enligt LOB är inte 
frihetsberövad på grund av brott och har därmed rätt att underrätta sina 
anhöriga.137  
                                                 
132 Prop. 1975/76:113 s. 97.  
133 FAP 023-1.  
134 Prop. 1975/76:113 s. 126 och JuU 1975/76:37 s. 24f.  
135 Prop. 1998/99:1 Utgiftsområde 4 (Rättsväsendet) s. 31-35.  
136 Jfr. SOU 2003:74 s. 240f. I denna utredning som förvisso gällde straffprocessuella 
tvångsmedel och upplysningar till anhöriga ansågs det vara av betydande vikt att 
upplysning till anhöriga kom att ske av de anförda skälen.  
137SOU 2003:74 s. 237. Se även nedan 5.3.1 om att de flesta som omhändertas enligt LOB 
placeras i arrest och därför omfattas av denna förordning.  
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JO har i ett fall där en enskild klagat över att inte ha kunnat meddela sig 
betonat vikten av att en omhändertagen skall kunna meddela sig till sina 
anhöriga. Om personen på grund av berusning inte kan meddela sina 
anhöriga menar JO att det utifrån syftet med förordningen (1976:376) om 
behandlingen av häktade och anhålla m.fl. måste anses ankomma på 
polisen att tillfråga den enskilde om denne vill att polisen tar på sig 
uppgiften att meddela de anhöriga.138

 
Jämförelse kan göras med de krav som gäller för underrättelse för andra 
former av frihetsinskränkningar. Exempelvis gäller för gripande att det i 
dagsläget inte finns något krav att underrättelse skall ske till de 
anhöriga.139 Då en person anhålls skall dock en underrättelse till de 
anhöriga ske, 24 kap. 9 § RB. Denna regel är försedd med vissa undantag 
t.ex. om en upplysning skulle kunna försvåra en pågående utredning.140 
För att stärka skyddet för den enskilde föreslås dock att möjligheten att 
underrätta anhörig skall utsträckas till att gälla även vid gripande.141  
 
Utredningen hade förvisso inte uppdrag att ta hänsyn till 
upplysningskraven vid omhändertagande enligt LOB och hur detta 
fungerar i praktiken men dess överväganden är ändå intressanta i så måtto 
att utredningen uttrycker att det finns ett starkt intresse och behov hos de 
anhöriga att få information om vad som hänt med en närstående person för 
att slippa att oroa sig samt att det även skall vara ett sätt att skydda 
enskilda mot övergrepp från statens sida genom att omhändertagandet 
kommer till anhörigas kännedom. Utredningen refererade till en 
kartläggning som gjorts av Europarådets anti-tortyrkomitté gällande om 
underrättelse till anhöriga sker beträffande personer som frihetsberövats i 
Sverige i den utsträckning som kan krävas. Det konstaterades att om 
underrättelse verkligen kan ske varierar från fall till fall. Europarådets anti-
tortyrkomitté menade också att det är viktigt att begreppet frihetsberövande 
tolkas mycket brett och att Sveriges tillämpning var alltför begränsad när 
det gäller att underrätta anhöriga i rimlig tid om vad som hänt en person 
som tagits i förvar av myndighet.142

 

3.2.8 Identifiering av en omhändertagen 
När en person omhändertagits enligt LOB finns det intresse från 
myndigheternas sida att personen ifråga identifieras. Syftet kan vara att få 
vetskap om personen är efterlyst eller eftersökt i annat ärende. Det primära 
syftet med identifiering vid ett omhändertagande enligt LOB är att 

                                                 
138 JO 1980/81 s. 130.  
139 Prop. 1996/97:175 s. 77.  
140 Lindberg, Gunnel: Straffprocessuella tvångsmedel s. 210f. Jfr. även JO 1985/86 s. 152 
angående betydelsen av att underrättelse sker så fort som möjligt för att därigenom 
garantera de anhörigas intressen.  
141 SOU 2003:74 s. 240-245.  
142 SOU 2003:74 s. 239f.  
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uppgifterna skall användas för att rapportera till andra myndigheter att 
omhändertagandet har skett. Dessa myndigheter har därefter att ta ställning 
till om några rättsliga konsekvenser skall eller kan följa av 
omhändertagandet.143  
 
Enligt äldre rätt föranledde identifiering av den som omhändertagits för 
berusning inte något några problem. Den som omhändertagits enligt 1841 
års förordning var i regel samtidigt misstänkt för fylleri enligt 16 kap. 15 § 
BrB och de straffprocessuella bestämmelserna om identifiering kunde då 
tillämpas. Den som vägrade att identifiera sig kunde anhållas och häktas 
såsom okänd och detta hotet fungerade väl för att få personen att uppge sin 
identitet.144

 
Den som omhändertas enligt LOB är inte skyldig att identifiera sig och 
några egentliga sanktioner kan inte riktas mot den som vägrar att uppge sin 
identitet eftersom denne inte är misstänkt för brott. Det har heller inte 
införts några särskilda regler om identifiering av den som omhändertagits 
enligt LOB eftersom detta skulle vara att inkräkta alltför mycket på den 
enskildes rättighet.145 Det har dock anförts att det är otillfredsställande att 
den som omhändertas enligt LOB kan undvika att registreras och 
därigenom slippa de konsekvenser som kan följa av ett omhändertagande 
och att detta skapar en orättvisa.146 Identifiering bör alltid eftersträvas men 
om detta inte kan ske anser Berggren och Munck att en beskrivning av 
personens utseende skall göras i omhändertagande-protokollet. Detta sker 
inte primärt för att få vetskap om vem personen är utan istället på grund av 
de krav som ställs i 27 § PolisL att ingripanden skall dokumenteras för att 
skydda den enskilde och möjliggöra för denne att klaga på polisens 
agerande i efterhand.147

 
Enligt sedvana har dock polisen rätt att fråga personen om identiteten för 
att fullgöra en tjänsteuppgift. Detta anses inte utgöra kränkning av 
individens rättigheter eftersom frågan inte är förenad med ett tvång att 
svara.148 Polisen kan även ta hjälp av sina kollegor för att få fram uppgifter 
om vem den omhändertagne är såvida denne är känd.149 I annat fall kräver 
framtagande av identifieringsuppgifter lagstöd. Ett exempel på detta är 
14 § PolisL om möjligheten att genomföra kroppsvisitering i 
identifieringssyfte. Tillämpningen av bestämmelsen förutsätter att det kan 
antas att personen är efterspanad eller efterlyst för brott vilket begränsar 
bestämmelsens användningsområde.150  

                                                 
143 SOU 1982:64 s. 221. Se vidare om konsekvenserna av ett omhändertagande i kap 5. 
144 Se om detta i SOU 1982:64 s. 220.  
145 Se ställningstagandet till detta beslut i Prop. 1983/84:111 s. 39f och jfr. även SOU 
1982:64 s. 230-243. 
146 Justitiedepartementets promemoria – En översyn av LOB mm. 2000-05-08 (intagen 
som bilaga till Ds 2001:31).  
147 Berggren, Nils-Olof, Munck, Johan: Polislagen en kommentar s. 162f.  
148 Prop. 1983/84:111 s. 99. Även JO har ansett att detta förfarande är acceptabelt, se JO 
1997/98 s. 147ff.  
149 Prop. 1983/84:111 s. 40. 
150 Rikspolisstyrelsen: Polislagen med kommentarer s. 93. 
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Om personen skall placeras i arrest gäller bestämmelserna i Lag 
(1976:371) om behandling av häktade och anhållna m.fl. Enligt 2 § i denna 
lag skall den som omhändertas och skall placeras i arrest kroppsvisiteras 
för eftersökande av föremål som denne inte får inneha. Även om syftet inte 
är att skapa underlag för identifiering är det dock så att uppgifter för 
identifiering härigenom kan framkomma och polisen har enligt LTO/LOB-
utredningen troligen rätt att använda dessa uppgifter men det verkar vara 
en fråga som ligger i en gråzon om dessa uppgifter kan eller bör 
användas.151

 
Den kritik som riktats mot den nuvarande ordningen är att den rent faktiskt 
möjliggör för en omhändertagen att undkomma rättsliga konsekvenser som 
kan följa på ett omhändertagande. Detta kan ur rättvisesynpunkt uppfattas 
som oacceptabelt eftersom om det blir konsekvenser av ett 
omhändertagande skall detta inte bero på om den omhändertagne är känd 
av polisen eller om polisen råkar finna identitetshandlingar vid en 
visitation. För att upprätthålla ett rättvist system borde den omhändertagne 
få kvarstanna hos polisen till dess att denne uppger sin identitet. Det vore 
dock att likställa den omhändertagne med en person som är misstänkt för 
brott. Detta har inte ansetts motiverat i förhållande till vad ett sådant 
ingrepp skulle innebära för den enskilde och till respekten för 
privatlivet.152 De flesta identifieras dock men av de som omhändertogs 
enligt LOB år 2005 kunde 8 500 personer av de drygt 48 000 som totalt 
omhändertogs detta år inte identifieras.153

 

3.3 LOB i förhållande till andra 
tvångsmedel 

3.3.1 Allmänt  
I vissa fall kan förutsättningar enligt flera olika bestämmelser finnas för att 
omhänderta eller frihetsberöva en person men konsekvenserna kan bli helt 
olika beroende på vilken bestämmelse som tillämpas. Exempelvis leder ett 
omhändertagande enligt LOB till helt andra konsekvenser än ett 
omhändertagande enligt 13 § PolisL eller ett frihetsberövande enligt 24 kap 
RB. 154 I och med att olika konsekvenser kan vara kopplade till på vilken 
grund en person frihetsberövats eller omhändertagits är det av vikt att det 
finns tydliga och klara regler för när respektive tvångsmedel skall 
användas.155 Bylund framhåller att det mot bakgrund av de skilda 

                                                 
151 SOU 1982:64 s. 230.  
152 SOU 1982:64 s. 52 och Ds 2001:31 s. 167. Angående de rättsliga konsekvenserna av 
ett omhändertagande enligt LOB se nedan kap. 5.  
153 Statistik från Vägverkets trafikregister (finns tillgängligt hos författarna).  
154 Se nedan kap. 5 angående de rättsliga konsekvenserna av ett omhändertagande enligt 
LOB.  
155 Se Berggren, Nils-Olof, Munck, Johan: Polislagen en kommentar s. 119-125, Ekelöf 
m.fl. Rättegång III s. 24f. Bylund, Torleif: Tvångsmedel I s. 50f. 
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konsekvenser som kan följa är viktigt att det finns klara skiljelinjer mellan 
de olika bestämmelserna.156  
 
Bylund anför vidare att det emellertid på grund av polisens olika uppgifter 
– dels att beivra brott och dels att ge allmänheten ett visst stöd – är svårt att 
hålla isär reglerna i det fall en person exempelvis är både berusad och 
misstänkt för brott. Skiljelinjen måste dock ändå alltid upprätthållas och 
polisen får inte lockas att använda ett visst tvångsmedel med ett syfte som 
inte är i överensstämmelse med just den åtgärden.157 För allmänheten är 
det i regel svårt att skilja olika former av frihetsberövanden från varandra 
och polisen har härigenom en fördel eftersom de har kunskap om de olika 
tvångsmedel som kan användas och vet att ett visst tvångsmedel kan 
användas i ett syfte som inte riktigt överensstämmer med lagstiftarens 
intentioner. När ett tvångsmedel kan användas i felaktigt syfte för att det 
för polisen framstår som enklare att tillämpa än det rätta måste det finnas 
garantier för att avgränsningen mellan de olika tvångsmedlen i praktiken 
upprätthålls på ett korrekt sätt för att undvika maktmissbruk.158

 

3.3.2 Avgränsning mot gripande och andra 
tvångsmedel enligt 24 kap. RB  

Av 9 § LOB följer att omhändertagande av berusade skall vika för gripande 
enligt 24 kap. RB. Bestämmelsen tillkom först år 1984 och innan dess fanns 
inte någon i lag angiven prioritetsordning mellan LOB och 24 kap. RB. I 
praktiken gällde dock att om förutsättningar förelåg att både gripa och 
omhänderta skulle det tidigare gälla varför det enbart var fråga om en 
kodifiering av praxis. Däremot bör i dessa situationer bestämmelserna i 
LOB om läkarundersökning tillämpas analogt även mot en sådan person 
som blir gripen och som är i behov av läkarvård för att denne inte skall 
hamna i sämre läge än den som omhändertagits enligt LOB.159

 
Gripande är en term som används i olika situationer. I de flesta fall avses 
med gripande det frihetsberövande som sker som ett förstadium till 
anhållande. Gripandet är då ett självständigt tvångsmedel. Gripande kan 
även ske som ett osjälvständigt tvångsmedel då det används gentemot en 
person som är anhållen eller häktad i sin frånvaro och denna påträffas av 
polisen.160 Nedan kommer vi att uppehålla oss kring gripandet som 
självständigt tvångsmedel då det i regel är detta som kan komma i konflikt 
med LOB. 
 

                                                 
156 Ekelöf m.fl. Rättegång III s. 24f och Bylund, Torleif: Tvångsmedel I s. 50f.  
157 Bylund, Torleif: Tvångsmedel I s. 50f. 
158 Ekelöf m.fl. Rättegång III s. 24f och Bylund, Torleif: Tvångsmedel I s. 50f. Jfr. även 
Lundberg, Magnus: Vilja med förhinder s. 86 där det framhålls att poliserna har en 
kunskapsfördel gentemot allmänheten som inte har full klarhet i vilka åtgärder som kan 
riktas mot dem och i vilka situationer detta kan göras gällande. 
159 Prop. 1983/84:111 s. 151f och SOU 1982:64 s. 257.  
160 Lindberg, Gunnel: Straffprocessuella tvångsmedel s. 195.  
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Enligt 24 kap. 7 § RB får polisen i brådskande fall gripa en person om det 
finns skäl att anhålla personen. Syftet med gripande är att en person inte 
skall kunna hinna avlägsna sig innan åklagare fattar beslut i 
anhållningsfrågan och gripande är alltså tänkt enbart som ett kortvarigt 
frihetsberövande.161 Till skillnad från vad som är fallet vid anhållande och 
häktning kan gripande enbart ske av en fysiskt närvarande person.162 Även 
om det inte uttryckligen framgår av 24 kap. RB skall 
proportionalitetsprincipen tillämpas även i de fall beslut fattas om 
anhållande och gripande. En sådan skyldighet finns annars bara explicit 
uttryckt i RB när domstol skall fatta beslut om häktning, 24 kap. 1 § RB.163

 
Förutsättningarna för att gripa någon överensstämmer med att det finns skäl 
för att anhålla en person (vilket sedan i sin tur förutsätter att det föreligger 
häktningsskäl), 24 kap. 7 § RB. Som huvudregel innebär detta att gripande 
förutsätter att fängelse 1 år finns i straffskalan vilket kräver att den som 
griper någon har vetskap om vilket brott det är fråga om. Det finns också 
krav på att misstanken är av viss styrka, i allmänhet krävs sannolika skäl. 
Gripande förutsätter vidare att det föreligger flyktfara, recidivfara eller 
kollusionsfara. Vid särskilt allvarliga brott där minimistraffet inte 
understiger två års fängelse föreligger det en presumtion för att dessa faror 
föreligger och att gripande sker, 24 kap. 1 § 2 st. RB. På motsvarande sätt 
finns det bestämmelser som skall motverka att gripande sker i fall där 
straffet förväntas kunna stanna endast vid böter. I dessa fall skall inget 
gripande ske även om fängelse 1 år finns i straffskalan, 24 kap. 1 § 2 st. 
RB.164  
 
Det finns även i vissa fall möjlighet att gripa en person oberoende av 
brottets straffskala. Det är fallet om det är fråga om en person som är okänd 
eller vägrar uppge sitt namn samt om en person inte har hemvist här i riket, 
24 kap. 2 § RB. Det är inte tillräckligt att personen vägrar att legitimera sig 
eller saknar legitimation eftersom legitimationskrav inte finns i Sverige.165 
Om det är fråga om en person som har hemvist i annat land skall i 
bedömningen även beaktas om det finns risk att personen kommer att 
undandra sig lagföring. I så fall bör personen gripas men hänsyn skall tas till 
om lagföring kan ske i hemlandet. Lindbergs uppfattning är att denna 
bedömning är mycket svår att göra vid själva gripandet.166  
 
Gripande får även ske som ett s.k. utredningsgripande. Detta korresponderar 
med bestämmelserna om utredningsanhållande och utredningshäktning. En 
person får anhållas om endast skälig misstanke föreligger. Det krävs då 
också att det är av synnerlig vikt att den misstänkte tas i förvar i avvaktan på 
                                                 
161 Lindberg, Gunnel: Straffprocessuella tvångsmedel s. 195. 
162 Fitger, Peter: Rättegångsbalken med kommentarer, del II s. 24:30 och JO 1992/93 s. 
105.  
163 Prop. 1988/89:124 s. 66.  
164 Se vidare om bestämmelserna om gripande och förutsättningarna för att kunna gripa en 
person i Fitger, Peter: Rättegångsbalken med kommentarer, del II s. 24:30 och Lindberg, 
Gunnel: Straffprocessuella tvångsmedel s. 196-200.  
165 JO 1997/98 s. 147.  
166 Lindberg, Gunnel: Straffprocessuella tvångsmedel s. 198f. 
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vidare utredning men det krävs inte att det föreligger, flyktfara, recidivfara 
eller kollusionsfara vilket skiljer sig från vad som gäller för 
utredningshäktning.167 Som Lindberg anför är det vid gripandet sällan så att 
det finns tillräcklig information om huruvida de s.k. häktningsgrunderna är 
för handen. Regeln om utredningsgripande är en undantagsregel och 
Lindberg anser att den därför skall användas ytterst restriktivt.168

 
Förutsättningen för att gripa en person är slutligen att ett beslut från 
åklagaren om anhållan inte kan avvaktas. När sådant beslut inte kan 
avvaktas har inte belysts i förarbetena men JO har uttalat hur reglerna bör 
tolkas. Ett exempel är enligt JO att gripande normalt inte bör ske när en 
person är identifierad, personen har lämnat en utsaga inför polisen eller att 
det finns möjlighet att snabbt få tag i en åklagare som kan fatta ett beslut om 
anhållan.169 Enligt Polisrättsutredningen bör man i dessa situationer lägga 
vikt vid om ett underlåtande att gripa leder till att den tilltänkta åtgärden inte 
kan företas. Om så är fallet skall det anses vara att fara i dröjsmål föreligger 
för att utredningen skall kunna försvåras. Enligt utredningens uppfattning 
skall en situation anses vara brådskande om en utredningsåtgärd riskerar att 
gå förlorad om personen inte grips.170  
 
Enligt JO är det naturligt att beslut om gripande ibland måste fattas på ett 
bristfälligt underlag och det kan mycket snabbt visa sig att ett gripande inte 
är motiverat. En polis har inte alltid hela bilden klar för sig när ett gripande 
skall genomföras.171 Ett beslut om gripande får dock inte fattas på allmänna 
misstankar om brottslighet. Det måste vara helt klart att misstanke finns om 
en konkret gärning som är brottslig.172 JO har i ett tidigt fall riktat kritik mot 
ett gripande av två personer i anslutning till en brottsplats. Detta ansågs inte 
vara ett lagligt gripande då det inte fanns tillräcklig misstanke mot dessa 
båda personer. Att anträffas nära en brottsplats är inte nog för att 
beviskravet för gripande är uppfyllt.173  
 
Även om en polisman har gripit en person har förmannen rätt att 
omrubricera gripandet till annat frihetsberövande, exempelvis 
omhändertagande av berusad person även om detta är oreglerat i RB.174 De 
svårigheter som finns att fastställa om ett gripande verkligen är motiverat 
talar för att förman skall kunna göra en sådan omrubricering. En 
                                                 
167 Prop. 1986/87:112 s. 49. 
168 Lindberg, Gunnel: Straffprocessuella tvångsmedel s. 199f. 
169 JO 2003/04 s. 67. Är det inte möjligt att nå åklagaren (som skall fatta beslut om 
anhållande) av olika anledningar så är det fråga om en sådan farositution som medger rätt 
till gripande. Se Lindberg, Gunnel: Straffprocessuella tvångsmedel s. 200f. Däremot om 
personen kontaktar polisbefälet och diskuterar ett eventuellt gripande med denna är det 
inte en farosituation eftersom polisen i sådana fall lika gärna kunnat kontakta åklagaren 
om ett eventuellt anhållande. Se JO 2003/04 s. 67.  
170 SOU 1995:47 s. 171f.  
171 JO 1991/92 s. 52.  
172 Se exempelvis fall från JO som tar upp denna problematik angående om brott 
överhuvudtaget begåtts, JO 1985/86 s. 100 och JO 1993/94 s. 43. Se även Lindberg, 
Gunnel: Straffprocessuella tvångsmedel s. 196f. s 
173 JO 1969 s. 89 och Lindberg, Gunnel: Straffprocessuella tvångsmedel s. 197.  
174 Prop. 1986/87:112 s. 45f. Jfr. även ovan 3.2.5 angående förmansprövning enligt LOB.  
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omrubricering förutsätter givetvis att det finns fullständigt rättsligt stöd för 
att tillämpa ett annat tvångsmedel.175  
 
Ett gripande är enbart en interimistisk åtgärd i avvaktan på åklagarens 
eventuella beslut om anhållan. Någon bortre tidsgräns för hur länge en 
person kan hållas gripen finns inte. Tiden för när häktningsförhandling skall 
hållas räknas dock från det att personen ifråga är gripen. Att en person inte 
hålls gripen för länge garanteras dock genom att gripandet så snart det går 
skall anmälas till åklagare för att denne skall ta ställning till om personen 
skall släppas eller anhållas, 24 kap. 8 § 2 st. RB.176

 
JO har betonat att straffprocessuella tvångsmedel skall ha företräde vid 
kollisioner mellan olika tvångsmedel och att därför bestämmelser om 
omhändertagande under inga omständigheter får tillämpas som alternativ till 
ett straffprocessuellt tvångsmedel även om ett omhändertagande uppfattas 
som lättare att tillämpa. Trots detta finns det inga hinder att utreda brott som 
en omhändertagen kan ha gjort sig skyldig till men där det saknas skäl att 
använda ett straffprocessuellt tvångsmedel så länge distinktionen mellan de 
olika tvångsmedlen upprätthålls.177  
 

3.3.3 Avgränsning mot omhändertagande enligt 
11-14 §§ PolisL  

Omhändertagande av en person kan även ske enligt olika bestämmelser i 
PolisL och även här kan det uppstå en konflikt mellan de olika 
omhändertagandegrunderna. De omhändertagandegrunder som är 
tillämpliga i PolisL som kan komma i konflikt med LOB är tillfälliga 
omhändertaganden i avvaktan på ett formellt beslut från polismyndighet 
enligt 11 § PolisL, omhändertagande av person under 18 år som anträffas 
under förhållanden som innebär en överhängande risk för hälsa eller 
utveckling enligt 12 § PolisL, omhändertagande i avvaktan på att personen 
eventuellt skall omhändertas enligt 13 § LVM och då kan omhändertagande 
ske tillfälligt enligt 12 a § PolisL, avlägsnande och omhändertagande av en 
ordningsstörande person enligt 13 § PolisL samt omhändertagande av en 
person för identifiering enligt 14 § PolisL i de fall det kan antas att personen 
är efterspanad och vägrar att lämna uppgift om sin identitet eller misstänks 
lämna felaktiga uppgifter.178

 
                                                 
175 Lindberg, Gunnel: Straffprocessuella tvångsmedel s. 212f. Felaktiga omrubriceringar 
kan givetvis leda till konsekvenser för förmannen om det uppmärksammas, jfr. JO 
1992/93 s. 105.  
176 Lindberg, Gunnel: Straffprocessuella tvångsmedel s. 210f. 
177 JO 1979/80 s. 64, se särskilt s. 85 i fallet. Detta JO-fall rörde förvisso frågan om 
användande av 13 § PolisL men då konfliktsituationen i förhållande till RB:s 
bestämmelser om gripande är likartat för 13 § PolisL och LOB har uttalandet ha vikt även 
vid omhändertagande enligt LOB. Se vidare nedan 4.3.4 angående det praktiska 
efterlevandet av distinktionen mellan LOB och 24 kap. RB.  
178 Angående dessa respektive bestämmelser och dess tillämpningsområde se närmare 
Berggren, Nils-Olof, Munck, Johan: Polislagen en kommentar s. 87-110.  
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Den enda bestämmelse som har en uttrycklig reglering beträffande hur en 
eventuell konflikt med LOB skall lösas gentemot PolisL är 13 § PolisL där 
polisen har rätt att avvisa eller avlägsna en person från ett visst område om 
denne genom sitt uppträdande stör den allmänna ordningen eller utgör en 
fara för den allmänna ordningen. Polis får i dessa fall omhänderta en person 
om det inte är tillräckligt att personen avvisas eller avlägsnas, 13 § 2 st. 
PolisL. Omhändertagande enligt 13 § PolisL skall vika för 
omhändertagande enligt LOB vilket framgår av 13 § 2 st. PolisL och 9 § 2 
st. LOB.179  
 
Ett omhändertagande enligt LOB har inte som syfte att upprätthålla den 
allmänna ordningen utan är en form av trygghet som skall skydda den 
enskilde som är berusad eller skydda allmänheten om den berusade utgör en 
fara.180 När förslaget till LOB diskuterades i riksdagen framfördes från vissa 
håll att det är olämpligt att ha två skilda regleringar, dels en som gäller 
omhändertagande av ordningsstörande personer (som då skedde enligt LTO 
men nu sker enligt 13 § 2 st. PolisL) och dels en lagstiftning som avser 
omhändertagande av berusade personer. Det borde vara så att dessa båda 
former av omhändertagande kunde slås ihop. Enligt motionärerna 
uppkommer i praktiken en onaturlig uppdelning mellan ordningsfall och 
vårdfall som kan vara svårt att särskilja och det finns inte något egentligt 
behov av att göra avgränsningar i dessa fall.181  
 
Justitieutskottet kom dock till slutsatsen att det är stor skillnad mellan 
omhändertagande av ordningsstörande personer enligt dåvarande LTO och 
enligt den föreslagna lagstiftningen om omhändertagande av berusade 
personer och då framförallt vad gäller syftet. Särskilt beaktades att de 
rättsliga effekterna skiljde sig åt i avsevärd utsträckning och att det därför 
var angeläget att upprätthålla skillnaden mellan de båda grunderna genom 
skilda lagar. Utskottet betonade vidare att det var viktigt att skillnaden får 
genomslag i praktiken och att det krävs noggranna tillämpningsföreskrifter 
så att dessa båda omhändertaganden inte smälter samman. Framförallt är 
detta viktigt med anledning av de skilda konsekvenser för den enskilde som 
följer av de olika lagarna.182

 
Vad gäller avgränsningen i förhållande till omhändertagandegrunderna 
enligt 12, 12a och 14 §§ PolisL, där konflikt mer sällan kan antas 
uppkomma, har någon reglering inte skett ifråga om hur lagkollisionerna 
skall lösas även om det i förarbetena betonas att det är viktigt att 
upprätthålla en klar skiljelinje mellan olika former av tvångsmedel.183 
Berggren och Munck menar att om konflikt uppkommer bör man lösa denna 
i förhållande till varje enskild situation .184 Även i förarbetena har det 
                                                 
179 Jfr. nedan 8.1 angående förslag om att 13 § PolisL vid konkurrenssituationer skall gälla 
framför omhändertagande enligt LOB.  
180 Se ovan. 3.2.1.  
181 Motion 1975/76:2262 och 2263.  
182 JuU 1975/76:37 s. 20-22 och jfr. även motion 1975/76:226. Se även nedan kap. 5 om 
konsekvenserna av omhändertagande enligt LOB. 
183 JuU 1975/76:37 s. 21f och Prop. 1983/84:111 s. 152.  
184 Berggren, Nils-Olof, Munck, Johan: Polislagen en kommentar s. 119-125. 
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betonats att det bör göras en bedömning i det enskilda fallet och att det inte 
anses finnas skäl för en närmare reglering för hur konflikter bör lösas.185  
 

3.4 Avslutande synpunkter 
Syftet med LOB är att skydda den enskilde och andra personer om den 
berusade kan utgöra en fara för dem. LOB är en uttalad vårdlagstiftning. 
Detta är också något som skall återspeglas i omhändertagandet och när det 
skall ske. Personer skall därför inte omhändertas i hemmet där de inte är lika 
utsatta för fara. I och med att det är vårdintresset som står i fokus för LOB 
skall alltid andra alternativ än arrestplacering övervägas. Placering inom 
sjukvård eller på tillnyktringsenheter kan användas om det inte är möjligt att 
transporta den berusade till hemmet. Tillämpningen av LOB skall ske med 
restriktivitet eftersom det är fråga om ett tvångsingripande. LOB får inte 
användas i brottspreventivt syfte.  
 
Reglerna om förmansprövning och kravet på att få meddela anhöriga är två 
garantier som har till syfte att skydda den enskilde mot ett omhändertagande 
på felaktiga grunder. Förmansprövningen är enligt vår mening den som 
framstår som den viktigaste. Detta förutsätter att prövningen i praktiken sker 
på det sätt som föreskrivs i förarbetena. En slentrianmässig 
förmansprövning möjliggör missbruk och den blir då inte den garanti som 
den är meningen att vara. Förmansprövningen skall primärt ske genom en 
okulär besiktning men på senare år har även prövning på distans införts då 
polisen av ekonomiska skäl centraliserat förmansfunktionen till större orter. 
Förmansprövning på distans är något som inte kan anses ha stöd i den 
nuvarande lagstiftningen och vi delar här JO:s kritik att risken för 
felbedömningar ökar. Distansprövning innebär att förmannen får förlita sig 
på rapportande polismans uppgifter och ger därmed ingen ny prövning och 
större makt åt den omhändertagande polismannen. Detta skapar en situation 
där man förstärker olikheter i behandlingen beroende på vilken ort man 
omhändertas på. Förslag har lagts fram om en lagändring där man lagfäster 
att distansprövning får ske men detta innebär inga garantier för att 
olikheterna utjämnas utan snarare erkänns som acceptabla.  
 
Möjligheten att få underrätta anhöriga om omhändertagandet är en annan 
garanti för att motverka missbruk av LOB. Enligt vår mening är öppenhet i 
förfarandet angeläget för att motverka felaktiga och godtyckliga 
omhändertaganden. Vilken betydelse upplysningskravet egentligen har för 
att motverka missbruk är dock osäkert eftersom kravet på att få underrätta 
anhöriga inte är direkt uppställt för att skydda individer mot felaktiga 
frihetsberövanden. Någon reell kontroll över ett omhändertagande kan ändå 
inte ske från de anhörigas sida. Upplysningens primära syfte är att de 
anhöriga inte skall behöva sväva i ovisshet om var den anhörige befinner sig 
och förhindrar inte att missbruk eller felaktig tillämpning sker.  
 
                                                 
185 Prop. 1983/84:111 s. 152.  

 49



LOB kan kollidera med andra tvångsmedel. LOB skall inte användas när 
gripande enligt 24 kap. RB skall användas. När höga krav är uppställda för 
gripande framstår det som klart enklare att omhänderta någon enligt LOB 
om det finns behov av att frihetsberöva en person. Risken för felaktig 
tillämpning framstår som uppenbar. Det är angeläget att upprätthålla 
distinktionen mellan olika tvångsmedel mot bakgrund av att olika 
konsekvenser kan inträda. Ett omhändertagande enligt LOB kan få 
omfattande konsekvenser vilket vi kommer att ta upp i kapitel 5. Det är 
därför viktigt att LOB inte används som substitut för andra tvångsmedel. 
LOB är en uttalad vårdlag medan straffprocessuella tvångsmedel och 
omhändertagande enligt PolisL har helt andra syften än vård. Ett 
omhändertagande enligt LOB granskas inte av något annat organ utanför 
polisen medan gripande omedelbart skall underställas åklagare.  
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4 Den praktiska tillämpningen 
av LOB 

 
Landsfiskalen, sa han, dumbomen! Å nej, Svea rikes lag gäller bara te 

Stockholm, kanske te Uppsala, men här behöver vi ingen åklagare  
– Här åklagar vi själva! 

 
Albert Engström  

 
Detta kapitel har till syfte att utreda hur polisens arbetssätt påverkar 
tillämpningen av LOB. Mot bakgrund härav kan frågan ställas om polisens 
tolkning av lagtext och om polisorganisationen påverkar den praktiska 
tillämpningen av LOB samt hur detta förhåller sig till gällande rätt.  
 
I detta kapitel inleder vi med att redogöra för hur polisen tillämpar LOB. 
Här står den praktiska tillämpningen i centrum. Vi förklarar hur lagtexter 
tolkas och tillämpas av polisen samt uppmärksammar missbruks-
möjligheterna vid omhändertaganden. Dödsfall som skett i samband med 
omhändertaganden enligt LOB tar vi även upp i detta kapitel. Dödsfall i 
arresterna sätter fokus på brister hos polisen vad gäller kunskapen och 
lämpligheten att ansvara för berusade.  
 
Eftersom det är polisen som tillämpar LOB är därför en kortare 
redogörelse för polisens funktion och uppgifter i samhället nödvändig för 
förståelsen av hur LOB används. Sanktions- och övervakningssystemet är 
något som har ett nära samband med den praktiska tillämpningen av LOB 
och därför tar vi upp detta här.  
 

4.1 Allmänt om polisväsendet 

4.1.1 Historik och nuvarande organisation 
Polisväsendet fick sin nuvarande organisation genom en omfattande 
organisationsförändring på 60-talet då polisväsendet förstatligades. Det 
moderna polisväsendet i Sverige skapades dock redan genom 1925 års 
polislagstiftning. Innan dess hade ett polisväsende gradvis utvecklats under 
lång tid i takt med den ökade brottsligheten. Polisens befogenhet var under 
denna långa utvecklingsfas i princip oinskränkt och några fri- och 
rättigheter som skulle skydda enskilda mot polismaktens maktutövning 
nämndes aldrig.186

 

                                                 
186 Norée, Annika: Laga befogenhet s. 39ff. 
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Polisväsendet var vid tillkomsten av 1925 års polislagstiftning en 
kommunal angelägenhet men föreskrifter kunde meddelas av Kungl. Maj:t 
beträffande polisens organisation. Polisens befogenheter och uppgifter var 
sparsamt reglerade men polisens roll och maktbefogenheter i den 
brottsutredande verksamheten klargjordes genom ikraftträdandet av den 
nya RB år 1948. Uppgiften att upprätthålla ordningen i samhället var länge 
sparsamt reglerad i form av en generalklausul i polislagstiftningen om att 
det åvilade polisen att upprätthålla lag och ordning. Även vissa 
bestämmelser om tillfälligt omhändertagande fanns i denna reglering. 
Viktigare regler om omhändertagande finns dock i andra äldre 
författningar såsom i 1841 års fylleriförordning som vi redogjort för ovan i 
kapitel 2.187

 
Tanken bakom reformen att förstatliga polisväsendet var att dåvarande 
polisdistrikt var alltför små för att kunna fungera rationellt. Samlade 
insatser kunde inte göras eftersom polisens personal var bunden till sina 
distrikt vilket skapade en ineffektivitet i främst det brottsbekämpande 
arbetet. Samtidigt som polisen förstatligades bildades RPS som den 
överordnade myndigheten med ansvar för polisväsendets utveckling och 
med ansvar för att meddela allmänna råd och anvisningar för att därigenom 
skapa en enhetlig rättstillämpning i landets alla polismyndigheter.188

 
Efter den omfattande omorganisationen på 60-talet har den nuvarande 
PolisL tillkommit år 1984 för att samla de viktigaste bestämmelserna för 
polisen i en enda lag. Genom PolisL kom också polisens 
tvångsbefogenheter att klargöras tydligare än i 1965 års PI som skapades 
vid förstatligandet. Reglerna om befogenheterna var tidigare mycket 
bristfälligt utformade och baserades i vissa fall på sedvana. Det ansågs i 
förarbetena till PolisL att alla ingrepp som polisen vidtog mot enskilda var 
klart definierade. För att i efterhand kunna rättfärdiga en åtgärd ansågs det 
viktigt att det kunde hänvisas till en bestämd lagregel för att därigenom 
undvika anklagelser om maktmissbruk.189

 
Polisen är idag organiserad på så sätt att RPS är den centrala 
förvaltningsmyndigheten och är direkt underställd regeringen genom 
Justitiedepartementet och RPS har ansvar för metodutveckling inom 
polisväsendet. Den svarar för att meddela föreskrifter och allmänna råd. 
RPS tillser att polisverksamheten bedrivs i enlighet med iakttagande av 
rättssäkerhetskrav. I detta ligger bl.a. rätten att utfärda direktiv som syftar 
till att skapa en enhetlig rättstillämpning över hela landet, exempelvis 
genom utfärdande av föreskrifter under namnet FAP. Varje län utgörs av 
en polismyndighet som leds av en polisstyrelse bestående av 
                                                 
187 Om historiken angående polisväsendets organisation se vidare Berggren, Nils-Olof, 
Munck, Johan: Polislagen en kommentar s. 11-13. angående äldre bestämmelser om 
omhändertagande av berusade personer se även ovan 2.1 angående 1841 års 
fylleriförordning och dess tillämpning. 
188 Om bakgrunden till den nuvarande organisationen se Prop. 1962:148, Prop. 1964:100 
och Berggren, Nils-Olof, Munck, Johan: Polislagen en kommentar s. 13ff.  
189 Berggren, Nils-Olof, Munck, Johan: Polislagen en kommentar s. 19f. Angående 
begreppet rättssäkerhet se nedan kap. 6.  
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länspolismästaren och 13 andra ledamöter utsedda av regeringen. Syftet 
med detta är att garantera ett visst medborgarinflytande i verksamheten när 
det gäller t.ex. vad som skall prioriteras hos aktuella polismyndigheten. 
Varje polismyndighet är sedan i regel indelad i mindre organisatoriska 
enheter i form av polisområden. Dessa polisområden kan om så beslutas av 
polisstyrelsen styras av en polisnämnd dit viss beslutanderätt delegeras.190  
 

4.1.2 Polisens uppgifter 
Polisens primära uppgifter framgår av 1-2 §§ PolisL. Av dessa 
bestämmelser framgår att polisen har till uppgift att sörja för att lag och 
ordning i samhället upprätthålls. Polisen skall utöver detta ge allmänheten 
skydd och hjälp. Den primära uppgiften för polisen är dock att svara för att 
upprätthålla allmän ordning och säkerhet vilket bl.a. innefattar att 
förebygga och beivra brott.191 Bestämmelsen om polisens uppgifter är som 
framgår av lagtexten ytterst allmänt hållen. I förarbetena anges att det inte 
finns någon möjlighet eller ens att det är önskvärt att avgränsa polisens 
uppgifter eftersom en sådan beskrivning antagligen skulle bli alltför 
allmänt hållen och därmed inte vara till någon nytta i praktiken.192  
 
Varje år utfärdar emellertid regeringen ett regleringsbrev där det närmare 
anges vad som är polisens uppgifter och även uppgifternas prioritet för det 
kommande året.193 Bland poliserna själva är det emellertid det 
brottsbekämpande arbetet som prioriteras i det praktiska arbetet och som 
anses ha högst status. Enligt Granér anser en del poliser att uppgifter som 
inte består av brottsbekämpning inte är riktigt polisarbete utan betraktas 
allmänt som ”skitjobb”. 194  
 
Utöver att svara för att upprätthålla allmän ordning och säkerhet har 
polisen ålagts en hel del andra uppgifter som kan betecknas som service 
och annan hjälp till allmänheten. Detta innefattar t.ex. tillståndsgivning, 
hittegodshantering, stöd åt andra myndigheter, transport och avlivning av 
djur samt ansvar för tillsyn och stängsling av exempelvis gruvhål och 
också att förhindra andra faror, utfärda pass, efterforska försvunna personer 
och omhänderta berusade personer enligt LOB.195  
 
Det har riktats invändningar mot att polisen har alltför många uppgifter. 
Uppgifterna bör renodlas i likhet med det som skett för andra 

                                                 
190 Strömberg, Håkan, Lundell, Bengt: Speciell förvaltningsrätt s. 23-25 och Berggren, 
Nils-Olof, Munck, Johan: Polislagen en kommentar s. 15f.  
191 Strömberg, Håkan, Lundell, Bengt: Speciell förvaltningsrätt s. 27. Se också 
Regleringsbrev för budgetåret 2006 avseende Rikspolisstyrelsen och övriga myndigheter 
inom polisorganisationen s. 1ff.  
192 Prop. 1980/81:13 s. 17-22.   
193 Se Regleringsbrev för budgetåret 2006 avseende Rikspolisstyrelsen och övriga 
myndigheter inom polisorganisationen s. 1ff.  
194 Granér, Rolf: ”Riktigt” polisarbete och ”skitjobb” i Christiansson, Sven-Åke och 
Granhed, Pär Anders (red.): Polispsykologi s. 39.  
195 SOU 2001:87 s. 22.  
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verksamheter, exempelvis som att domstolsväsendet endast skall svara för 
rättskipning och följaktligen inte skall registrera bouppteckningar mm.196 
Mot bakgrund av denna önskan om att inrikta sig på kärnverksamhet har 
Polisverksamhets-utredningen föreslagit att polisens uppgifter skall 
renodlas och att det brottsutredande och brottsförebyggande arbetet skall 
ha företräde och prioriteras framför andra uppgifter. En del uppgifter bör 
enligt utredningens förslag kunna överföras på andra offentliga organ.197  
 
Polisverksamhetsutredningen anför att polisen i första hand bör sköta 
uppgifter som rör upprätthållande av allmän ordning och säkerhet. I andra 
hand kan det motiveras att polisen skall utföra uppgifter där det kan vara 
nödvändigt att utnyttja våldsmonopolet. Vidare bör polisen kunna åläggas 
särskilda uppgifter där polisens särskilda kompetens eller utbildning krävs. 
Detta skulle frigöra personalresurser till den egentliga polisverksamheten 
samtidigt som risken för sammanblandning av de olika roller som polisen 
har skulle minska. En sammanblandning medför en nackdel för 
polisidentiteten.198 Förslag om att överflytta ansvaret för omhändertagande 
enligt LOB till annat organ har framförts för att renodla polisens uppgifter. 
Detta förslag kommer vi att belysa närmare längre fram och diskuterar då 
hur en sådan ansvarsöverflyttning kan påverka rättssäkerheten vid 
tillämpningen av LOB.199

 

4.2 Polisens texttolkning  

4.2.1 Att styra organisationer genom texter  
Arbetet i organisationer skall kunna styras genom texter och olika 
policydokument, det är i alla fall förhoppningen och tanken från dem som 
styr över organisationen. Texter i olika dokument förväntas följas av andra 
och är samtidigt ett medel att styra organisationer. De texter som finns som 
skall styra polisen i dess verksamhet är dels sådan som skall styra det 
övergripande arbetet såsom planer och mål och dels texter som syftar till 
att styra den enskildes beteende vid myndighetsutövning. Det är de senare 
texterna som vi sätter i fokus här. Ett antal forskare utanför det strikt 
juridiska fältet har studerat hur polisen tillämpat lagtexter i praktiken och 
det är det som vi kommer att redogöra för i detta avsnitt och sedan 
diskutera utifrån ett juridiskt perspektiv i de kommande kapitlen.    
 
Ekman framhåller att det finns stora problem när texter skall tillämpas i 
praktiken när det gäller att få uttolkaren att handla i utfärdarens intressen. 
Den som utfärdar texter har en övertro på att dennes intentioner kommer 
att få genomslag i praktiken. För polisens del handlar det om texter om 

                                                 
196 SOU 2001:87 s. 37f.  
197 Förslag har lagts fram av Polisverksamhetsutredningen i SOU 2001:87, SOU 2002:70 
och SOU 2002:117.  
198 SOU 2001:87 s 48-52 och s. 181ff.  
199 Se nedan 9.1.  
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tillämpning av lagstiftning, av lagförarbeten och av material från RPS. 
Ekmans uppfattning är att det är omöjligt att skapa lagar och texter som 
exakt anger hur de skall tillämpas. Ett visst tolkningsutrymme krävs för att 
göra det möjligt tillämpa texterna i praktiken. Någon exakt gräns för 
maktutövning kan därför inte ges direkt i texterna menar han utan att för 
den skull anföra åsikten att det är acceptabelt att oklara texter tolkas enligt 
uttolkarens egna normer.200  
 

4.2.2 Polisens förhållande till texter 
Det som präglar domstolars sätt att tolka lagstiftning – dvs. det som brukar 
benämnas den juridiska metoden - är nödvändigtvis inte samma metod att 
tolka lagstiftning som polisen har. Det är viktigt att påpeka vilket 
genomslag lag och lagförarbeten får i den praktiska tillämpningen. Vi 
redogör i detta avsnitt för olika studier som har gjorts av hur polisen i 
verkligheten förhåller sig till lagstiftning och andra texter rent allmänt. 201 
Mer specifikt om brister i polisens tillämpning av LOB följer i ett senare 
avsnitt.202

 
Polisarbetet är omgärdat av ett stort antal författningar och det är ett 
omfattande regelverk som den enskilde polismannen har att tillämpa och 
rätta sig efter. Den som utfärdar texterna, lagstiftare, RPS eller någon 
annan, förväntar sig att texten skall tolkas enligt deras intentioner och 
anvisningar.203 Det är dock den enskilde polismannen som utgör 
”ryggraden” i polisorganisationen och är den som från polisens sida har 
den första kontakten med allmänheten och fattar de första besluten som 
sedan kan få avgörande betydelse för det fortsatta förfarandet.204 Enligt 
Ekman kommer poliser ute på fältet mycket sällan i kontakt med lagtexter i 
sitt dagliga arbete och fäster inte särskilt stor vikt vid dem. Detta sker 
istället då de med jämna mellanrum informeras om nya författningar och 
författningsändringar. Ekman konstaterar att lagtexter som berör poliser 
mestadels är något som studeras under polisutbildningen och att den 
enskilde polismannen mycket sällan på egen hand tar del av ny lagstiftning 
eller intentionerna bakom lagstiftningen.205  
 
Forskare som gjort empiriska studier av praktiskt polisarbete framhåller att 
poliser har ett helt annat förhållningssätt till lagen och hur den skall tolkas 
än vad som är fallet vid en tolkning utifrån den juridiska metoden. Polisen 
har en förmåga att tillämpa lagen med en annorlunda utgångspunkt och då 
med en mer – utifrån deras synsätt - teleologisk inriktning i sitt arbete där 
alla medel som står till buds får används för att nå resultat även om detta 

                                                 
200 Ekman, Gunnar: Från text till batong s. 190. 
201 Knutsson Maria, Granér, Rolf: Perspektiv på polisetik s. 90. 
202 Se nedan 4.3.3. 
203 Knutsson Maria, Granér, Rolf: Perspektiv på polisetik s. 90. 
204 Henricson, Ib: Politiret s. 51.  
205 Ekman, Gunnar: Från text till batong s. 190, Ekman, Gunnar: Från text till batong s. 
159ff. och Riksdagens revisorer: Polisen i samhällets tjänst.  
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blir en fråga om en tolkning av texter som inte överensstämmer med 
lagstiftarens intentioner.206 Att detta är så är en återkommande uppfattning 
i litteraturen där resultaten i de allra flesta fall baseras på enkäter och 
intervjuer med poliser.207 En polis som valt att berätta hur polisarbetet gått 
till under hans tid som patrullerande polis på Norrmalm i Stockholm har 
gett ett konkret exempel på hur maktmissbruk kunde användas mot kända 
kriminella personella. De som utsattes var medvetna om de risker de kunde 
ta om de anmälde poliserna och detta gjorde att poliserna kände att de inte 
riskerade något. Han beskriver även att nya poliser inskolas i ett mönster 
hur man skall bete sig efter påverkan från de äldre kollegorna.208

 
Detta sätt att arbeta som förmedlats i intervjuer med poliser och i studier av 
polispraktik skiljer sig från hur polisorganisationen är tänkt att fungera. 
Den regelstyrning som utåt sett finns inom polisväsendet återspeglas inte 
enligt många forskare i det praktiska arbetet, dvs. i det arbete som sker i 
yttre tjänst. Till skillnad från många andra organisationer där friheten är 
störst i toppen är polisen en organisation där friheten att agera är störst i 
botten eftersom det anses att det finns en möjlighet att själv kunna tillämpa 
det regelverk som gäller på ett relativt fritt sätt.209   
 
Riksdagens revisorer redovisar i en rapport från år 1993 resultatet av en 
studie av polisväsendet hur polisen förhåller sig till den lagstiftning som 
skall styra deras yrkesutövning. Det konstaterades att polisen i ett län som 
fått order att arbeta mer preventivt inte gjorde detta. Utredningen slog fast 
att det är svårt att styra poliser genom texter och om inte statsmakten 
lyckas styra poliser vem skulle då kunna göra det? Det finns en övertygelse 
inom poliskåren att den bästa bedömningen av hur arbetet skall utföras 
görs av poliserna själva och inte av lekmän. Det konstaterades inte i 
rapporten vilka konsekvenserna av polisens arbetssätt kunde bli t.ex. risker 
för missbruk i maktutövningen gentemot de enskilda.210

 
Ekman som följt närpoliser i deras dagliga yrkesutövning kommer till 
slutsatsen att poliser har mycket stor möjlighet att själva styra sitt arbete. I 
förhållande till allmänheten är det viktigt för polisen att visa att de 
verkligen agerar i uppkomna situationer och att det i många fall även finns 
krav från allmänheten att åtgärder måste vidtas.211 Poliser kan nämligen 
betecknas som ”gräsrotsbyråkrater” enligt Ekman. Han menar med detta 
                                                 
206 Se ex. Granér, Rolf: Patrullerande polisers yrkeskultur s. 38ff, Granér, Rolf, Knutsson 
Maria, Granér, Rolf: Perspektiv på polisetik s. 90ff och Ekman, Gunnar: Från text till 
batong s. 159ff.  
207 Se ex. Carlström, Ann Kristin: På spaning i Stockholm s. 62 och 108, Holgersson, 
Stefan: Yrke polis s. 42ff och Svensson, Magnus: Vilja med förhinder s. 84.  
208 Lundh, Michael: Sveriges likas lag s. 26f. Liknade åsikter framförs av f.d. 
polisinspektören Claes-Göran Hellsten i Front i P3 den 27 september 2004. 
209 Granér, Rolf: Patrullerande polisers yrkeskultur s. 38 och Knutsson Maria, Granér, 
Rolf: Perspektiv på polisetik s. 90ff. 
210 Riksdagens revisorer: Polisen i samhällets tjänst s. 76ff.  
211 Ekman, Gunnar: Från text till batong s. 159-165. Detta krav på effektivitet som grund 
för att lagstiftning uppfattas som otillräcklig och därmed att alternativa tolkningar 
uppkommer framhålls även av andra författare. Se ex. Holgersson, Stefan: Yrke: Polis s. 
77.  
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personer i offentlig ställning som i sin yrkesutövning kommer i direkt 
kontakt med medborgare och som utövar direkt makt gentemot enskilda. 
Till denna kategori hör även exempelvis socialarbetare och lärare. Det som 
utmärker dessa yrkeskategorier är att de har stor handlingsfrihet och ett 
stort avstånd till sina chefer.212 Hudson menar att gräsrotsbyråkratens 
förhållande till sin organisation och till texter ofta kan betraktas som dåligt. 
Alla försök att förmå den enskilde uttolkaren av texten att tolka den i 
enlighet med de intentioner som framförts av den som skapat texten 
kommer troligen att leda till misslyckande på grund av detta. Ofta beror 
detta på att det är svårt att i praktiken kontrollera i efterhand att 
intentionerna bakom texten följts.213

 
Ekman hänvisar till att detta sätt att förhålla sig till texterna även 
förekommer på chefsnivå inom polisorganisationen när de lägre cheferna 
skall formulera texter som poliserna skall tillämpa. Ett praktiskt exempel 
på detta är när en närpolischef som formulerat hur poliserna skall arbeta för 
att uppnå ett visst mål anger att användning av juridiska tvångsinstitut bör 
öka för att nå detta mål. Det övergripande syftet med en sådan åtgärd blir 
då en annan än den lagstiftaren tänkt sig. Polischefen ansåg i detta fall att 
LOB skulle användas vid de fall när det fanns svaga misstankar om ringa 
narkotikabrott. Dessutom skulle LOB kunna användas som medel för att 
minska det ofredande som missbrukare gör sig skyldiga till mot vanliga 
människor.214 Även i en verksamhetsplan för en polismyndighet uttrycks 
från polisledningens sida att som medel i det brottsförebyggande arbetet 
skall omhändertagande enligt LOB användas i större utsträckning i 
områden med stor kriminalitet.215

 
Hur poliser lär sig att förhålla sig till texter har Ekman ett exempel på från 
polisutbildningen angående hur polisstuderande ser på förhållandet mellan 
LOB och omhändertagande enligt 13 § PolisL. På en fråga om vilken av 
dessa omhändertagandegrunder som skall tillämpas först i en 
konfliktsituation svarar en av de studerande: LOB, men motiverar inte 
detta med att lagen föreskriver det utan på ett mer praktiskt inriktat sätt 
genom att förklara att ”då slipper man hålla förhör”.216 Det är redan under 
polisutbildningen som de äldre poliserna överför en norm till de nya 
poliserna om hur lagtext skall tillämpas i praktiken.217  
 

                                                 
212 Ekman, Gunnar: Från text till batong s. 5 och Lipsky, Michael: Street-level 
bureaucracies s. 3ff. Begreppet gräsrostbyrokrat är en översättning av Ekman från 
Lipskys begrepp ”street-level bureaucrats”. 
213 Hudson, Bob: Michael Lipsky and street-level bureaucracy: A neglected perspective I 
Hill, Malcolm (red.): The policy process, a reader s. 393.  
214 Ekman, Gunnar: Från text till batong s. 87-89. Se även Polismyndigheten i Skåne län: 
Verksamhetsplan 2005 s. 8f där det i verksamhetsplanen förordas att LOB används i 
brottsförebyggande syften.  
215 Polismyndigheten i Skåne län: Verksamhetsplan 2005 s. 8f. 
216 Ekman, Gunnar: Från text till batong s. 70. Se även ovan 3.3 angående hur 
gränsdragningen mellan LOB och 13 § PolisL (och även andra bestämmelser som kan 
komma i konflikt med LOB) skall göras. 
217 Ekman, Gunnar: Från text till batong s. 203f. 
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Även om lagstiftning tillämpas på ett fritt sätt i praktiken och att texter 
tolkas på ett sätt som inte står i överensstämmelse med de motiv som finns 
bakom lagen är det enligt Granér en förutsättning att kunna ”ha ryggen fri” 
i det praktiska arbetet. Med detta menar han att poliserna måste ha sådan 
kunskap om lagstiftningen att det är möjligt att skriva sig fri från 
brottsmisstankar. Man skall kunna visa i efterhand att ett agerande inte 
varit felaktigt och därmed undvika sanktioner. I intervjuer med poliser 
framkommer enligt Granér att möjligheterna till kreativitet är ganska goda 
även om regelverket faktiskt kan uppfattas som ett hinder. Poliserna lär sig 
av rädsla för sanktioner i form av anmälningar från allmänheten och för 
risken för rättsliga efterspel hur dessa risker skall undvikas.218  
 
Ekman konstaterar också att poliser rent allmänt är måna om att framhålla 
vikten av att de i sitt arbete skall följa lagen men att de i den praktiska 
utövningen gör avvikelser från detta, medvetet eller omedvetet. Ett verkligt 
exempel är när polisen kontrollerade om en man innehade narkotika utan 
att det förelåg en reell misstanke om brott. Detta förklarades med att för att 
kunna ha en verklig misstanke om att en person har narkotika på sig måste 
detta kontrolleras först och därmed kunde alltid detta enligt polisernas 
synsätt rättfärdigas. Om det är riskfritt eller ej att bryta mot en regel beror 
på följderna. Trots att det ibland finns kraftiga sanktioner mot regelbrott 
utgör de inget hot mot polisen eftersom de uppfattas som tandlösa.219

 
Granér har uppställt två motpoler för hur polisen kan agera som han utgått 
från i sin forskning om polisers faktiska beteenden: det legalistiska 
perspektivet kontra det autonoma perspektivet. Det legalistiska 
perspektivet grundas på ett agerande i enlighet med de intentioner som 
officiellt sanktionerats av lagstiftaren. Polisen är det politiska systemets 
och rättsväsendets förlängda arm och dess arbete regleras av lagtexter och 
varje ingripande skall därmed ha stöd i lag. Detta perspektiv liknar den 
tillämpning som föreskrivs i förarbetena till lagstiftningen. I det autonoma 
perspektivet ser polisen sig som en självständig samhällskraft som skall 
upprätthålla ordning. Det är snarare interna kollegiala normer som styr 
polisarbetet och hur lagtext skall tolkas och tillämpas och alla medel är 
tillåtna. Inom varje polis kämpar dessa båda ideal mot varandra, dvs. båda 
två perspektiven påverkar polisen i dennes agerande men det finns alltid ett 
perspektiv som tar överhanden och detta varierar givetvis mellan olika 
polismän.220  
 
Granér kommer till slutsatsen att det autonoma perspektivet är det som är 
det dominerande hos majoriteten av polismännen men det finns givetvis 
                                                 
218 Granér, Rolf: Patrullerande polisers yrkeskultur s. 153f och Ekman, Gunnar: Från text 
till batong s. 21.  
219 Ekman, Gunnar: Från text till batong s. 198ff. Jfr. även ovan 3.2.7 angående att om en 
person omhändertagits enligt LOB är det tillåtet att visitera personen och att då kan 
polisen finna sådant som utgör bevis för brott och således kan ett omhändertagande enligt 
LOB användas som ett skäl för att kunna få till stånd en visitering av personen på ett sätt 
som formellt uppfattas som korrekt men som i egentligen skett på ett illojalt sätt.  
220 Granér, Rolf: Patrullerande polisers yrkeskultur s. 92ff och Svensson, Gert: Två krafter 
kämpar inom varje polis i DN 15 februari, 2005.
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poliser av båda typerna. De poliser som tillämpar det legalistiska synsättet 
är enligt Granér illa sedda inom poliskåren. De benämns som 
paragrafryttare och beskylls för att inte använda sunda förnuftet utan alltid 
tolka lagen strikt i enlighet med intentionerna. De poliser som är strikt 
legalistiska är få menar han.221 Granér menar att syftet med forskningen 
inte har varit att generalisera och göra samtliga poliser till missbrukare av 
makt men att han konstaterar att ”mönstren är tillräckligt tydliga och 
spridda för att de skall tas på allvar”.222  
 
Förklaringar till varför polisens tolkning av lagtexter kan komma i konflikt 
med den uppfattning som framförts av lagstiftaren, dvs. en tolkning som 
inom juridiken skulle ligga nära den som blir resultatet av den juridiska 
metoden har förklarats av Ekman med att det är omöjligt för polisen att 
känna till alla texter med tanke på att texternas tolkning också kontinuerligt 
är föremål för förändring. Ett annat skäl som Ekman anför är att en 
tolkning av en text alltid är beroende av vilken utgångspunkt man har. 
Polisers förståelse av texter beror på egna erfarenheter och den påverkas av 
andra människor. Inom polisen är det främst kollegorna som man tar 
intryck av. Detta medför i förlängningen att det skapas en kollektiv 
förståelse för hur texter skall tolkas som kan och i vissa fall faktiskt skiljer 
sig avsevärt från den förståelse eller tolkning som var avsedd av 
lagstiftaren. Denna tolkning som sker inom polisen uppfattas sedan som 
den riktiga.223 Holgersson pekar på samma sak och betonar som en faktor 
som påverkar polisens praktiska arbete att det är en avgörande skillnad på 
juristens och polisens perspektiv. Han menar att juristen står för det 
teoretiska perspektivet medan polisen utgår från golvets perspektiv och att 
det finns en bristfällig förståelse mellan dessa båda som gör att polisen 
sätter sig upp mot ledningen men han antyder också att juristen har 
bristande förståelse för polisen och dess arbetssätt.224

 
Granér påpekar utifrån svar från poliser att det inom polisens yrkeskultur 
uppskattas att en polis använder sig av kreativa sätt att lösa en uppgift och 
hantera regelsystemet.225 Även allmänhetens krav på polisen att de skall 
agera på ett visst sätt påverkar dem att uppträda på ett sätt som inte alltid är 
i överensstämmelse med den syn på polisarbete som återspeglas i 
lagförarbeten eller i lagtext.226 Även Ekman betonar gruppens betydelse. 
Det är i det ständigt pågående småpratet mellan poliser under raster, under 
kommenderingar, till och från arbetsuppgifter etc. som en gemensam 
uppfattning uppstår om hur texter skall tillämpas.227 Utifrån en 

                                                 
221 Granér, Rolf: Patrullerande polisers yrkeskultur s. 249-270. 
222 Granér, Rolf: ”Riktigt” polisarbete och ”skitjobb” i Christiansson, Sven-Åke och 
Granhed, Pär Anders (red.): Polispsykologi s. 37.  
223 Ekman, Gunnar: Från text till batong s. 32 och Sandberg, Jörgen, Targama, Axel: 
Ledning och förståelse s. 90-93. Jfr. även Granér, Rolf, Knutsson, Maria: Polisetik s. 111-
114.  
224 Holgersson, Stefan: Yrke polis s. 59-66 och 85-95 angående polisers missnöje mot hur 
rättsväsendet fungerar och hur detta påverkar poliserna i deras yrkesutövning.  
225 Granér, Rolf: Stämningen är rå men hjärtlig s. 66-69.  
226 Ekman, Gunnar: Från text till batong s. 159-165. 
227 Ekman, Gunnar: Från text till batong s. 205. 
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gruppsykologiskt synvinkel menar Svedberg att gruppens normer styr och 
att det inom polisgruppen sker en direkt utmaning av den hierarkiska 
logiken vilket leder till att den praktiska tillämpningen inte står i 
överensstämmelse med de givna målen och texterna och att detta skapar 
stora utmaningar när det gäller att leda en polisorganisation.228 
Grupptrycket är alltid en viktig faktor som förklaring till varför människor 
agerar som de gör. Den stora faran med grupptryck är att det leder till att 
individer kan förmås att agera mot bättre vetande och att gruppen 
förstärker missbruk snarare än motverkar det.229

 
Den enskilde tjänstemannen i offentlig verksamhet skall visa lydnad både 
mot lagen och mot lagstiftarens intentioner. Lojalitet mot överordnade, 
solidaritet gentemot sina kollegor och hänsyn mot medborgarna är också 
viktiga faktorer för en polis. Det finns alltså en mängd intressen som den 
enskilde polisen skall ta hänsyn till i sin yrkesutövning. Att man måste 
balansera mellan olika intressen är ett dilemma menar Lundquist: Skall jag 
lyda lagen eller vara solidarisk med mina kollegor? Detta dilemma är en 
förklaring till att lagstiftning inte alltid får det genomslag i praktiken som 
är förhoppningen.230  
 
En annan förklaring till att lagen inte tolkas av polisen som lagstiftaren vill 
kan också sökas i en jämförelse med ett av de rättsekonomiska 
grundproblemen. Problemet med att överlåta makt från staten till polisen 
kan nämligen liknas vid det s.k. principal – agentproblemet som utvecklats 
inom rättsekonomin. När maktutövningen överlämnas till en organisation 
eller en person (i detta fall polisen) som har andra intressen eller 
utgångspunkter än principalen (i detta fall lagstiftaren) och som utifrån 
detta tolkar texter blir det problem. För att komma tillrätta med detta måste 
principalen övervaka agenten för att tillse att han agerar i principalens 
intresse och inte i sitt eget och brister övervakningen leder det till att 
principalens intresse tar överhanden.231  
 
Utifrån en sociologisk ansats som benämns professionssociologi kan 
uppkomsten av en alternativ tolkning också förklaras enligt Ekman och 
Hellberg. Hellberg menar att det uppstår ett dilemma när det är en grupp 
professionella – i vårt fall de polismän som har att tillämpa lagen - som 
skall tolka texter och arbeta utifrån dem och det är en annan grupp 
professionella – lagstiftare - som utformar texterna och ger direktiven för 
tillämpningen. De professionella polismännen har den faktiska kunskapen 
om hur uppgifterna bör lösas som skaparen av texten saknar och 
                                                 
228 Svedberg, Lars: Gruppsykologi s. 42f.  
229 Fältström, Eric (red.): Chefen och ledarskapet s. 106. Jfr. nedan 4.4.2 där 
förhoppningen är att existensen av gruppen skall minimera missbruk genom att man anger 
varandras felaktigheter till överordnad.  
230 Lundqvist, Lennart: Etik i offentlig verksamhet s. 59-61.  
231 Jfr. Samuelsson, Per, Bergström, Clas: Aktiebolagets grundproblem s. 22-28 där de 
problem som uppkommer vid överflyttning av makt analyseras såsom att uppdragstagaren 
tenderar att arbeta utifrån sina egna och inte i uppdragsgivarens intressen och att detta 
tvingar fram övervakning. Angående olika sätt som polisverksamheten övervakas på och 
som skall syfta till att missbruk och felaktig tillämpning motverkas se nedan 4.5. 
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därigenom ges polismännen en viss frihet att utforma en tolkning av 
problemet och bestämma med vilka metoder detta skall lösas.232  
 
Tolkning av text påverkas enligt Ekman även av vilka sanktions-
möjligheter som finns för den som utformat texten gentemot den som 
felaktigt tillämpar texten. Om det från uttolkarens sida framstår som 
riskfritt att tillämpa en vidare tolkning av texten än vad som avses av den 
som utfärdat den är det rimligt att anta att så även sker i praktiken.233 I 
studier av poliser i andra länder har det som en förklaring till uppkomsten 
av alternativa texttolkningar anförts att de i många fall måste fatta beslut 
under stor tidspress, t.ex. om beslut om arrestering skall ske och att detta 
påverkar besluten på ett negativt sätt. Andra personer som har mer tid att 
fatta beslut kan i dessa fall kritisera besluten. Tidspressen gör att det är 
svårt att följa intentionerna bakom texterna.234

 

4.3 Närmare om den praktiska 
tillämpningen av LOB 

4.3.1 Omfattningen av omhändertagande enligt 
LOB  

Efter tillkomsten av LOB år 1976 minskade antalet omhändertaganden av 
berusade kraftigt i jämförelse med det antalet omhändertaganden som skett 
enligt bestämmelserna i 1841 års förordning. Från att det år 1976 skett 
drygt 110 000 omhändertaganden – enligt 1841 års förordning - skedde det 
år 1977 drygt 80 000 omhändertaganden enligt LOB.235 Orsaken till denna 
stora minskning var att polisen fått uppfattningen att kravet på personens 
berusningsgrad ökat och att omhändertagandet endast kunde ske i fall där 
personen är redlöst berusad och att polisen därför fått tydliga instruktioner 
om att omhändertagande skall ske med ytterst stor restriktivitet.236 Detta 
baserades på att de ursprungliga föreskrifterna som RPS utfärdade 
förordade en mycket stor restriktivitet vid tillämpningen, en restriktivitet 
som inte avsågs av lagstiftaren.237  
 
Som orsak till den kraftiga nedgången var uppfattningen att polisens 
skyldighet och ansvar att ingripa mot det offentliga fylleriet minskades i 

                                                 
232 Hellberg, Inga: Studier i professionell organisation s. 65-74 och Ekman, Gunnar: Från 
text till batong s. 33. I Hellbergs avhandling diskuteras också själva professionsbegreppet 
som inte är helt oomstritt och inte heller om polisen kan antas utgöra en profession vilket 
däremot är fallet med exempelvis advokatkåren och läkarkåren.  
233 Ekman, Gunnar: Från text till batong s. 32. 
234 Lipsky, Michael: Street-level bureaucracies s. 30.  
235 Se bilaga nedan och SOU 1982:64 s. 162. Angående tillämpningen av 1841 års 
fylleriförordning se ovan 2.1.  
236 Se ex. SOU 1982:64 s. 162. 
237 Se RPS föreskrifter för verkställighet av LOB från november 1976  
(dnr B-002-5109-76). 
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och med att vårdaspekten sattes i förgrunden.238 Denna uppfattning med 
åtföljande tillämpning förändrades och antalet omhändertaganden ökade 
sedan till samma nivå som strax före införandet av LOB och ökade därefter 
ytterliggare. De oklarheter som polisen initialt hade haft gällande LOB och 
dess tillämpning undanröjdes genom att RPS snabbt ändrade sina 
föreskrifter.239

 
Samtidigt som antalet omhändertagande av berusade minskade efter 
införandet av LOB ökade omhändertaganden av personer enligt LTO i 
motsvarande utsträckning. Enligt LTO kunde personer som var 
ordningsstörande omhändertas och frihetsberövas. LTO motsvaras i dag 
närmast av 13 § PolisL.240 Sedan de nya föreskrifterna tillkom ökade 
antalet omhändertaganden enligt LOB ända fram till år 1982 då antalet 
omhändertaganden var drygt 125 000 men därefter har man kunnat se en 
stadig minskning. Minst antal omhändertaganden genomfördes år 2002. 
Därefter har antalet åter stigit och år 2005 uppgick antalet 
omhändertaganden enligt LOB till drygt 48 000. Den statistik som hittills 
finns tillgänglig talar för att det år 2006 kommer att genomföras mer än 
50 000 omhändertaganden.241 De oidentifierade individerna uppgick år 
1998 till 12 882 vilket skall jämföras med det totala antalet 
omhändertaganden för alkoholberusning det året som uppgick till 66 661 
personer.242

 
Förklaringen till att antalet omhändertaganden enligt LOB minskat sedan 
80-talet kan man spekulera om. I en utredning anförs att det sannolikt finns 
ett flertal samverkande förklaringar till nergången som exempelvis att det 
har skett förändringar i folks dryckesvanor vad gäller var och hur man 
dricker. I utredningen anförs dock att den mest troliga förklaringen är att 
polisen har betydligt mindre resurser än tidigare. Nedläggningar av 
polisstationer skapar längre transportsträckor som kan göra att ett 
omhändertagande inte sker på grund av resursbrist.243  
 
År 1975 utgjorde antalet omhändertaganden av berusade 120 000 vilket 
kan jämföras med att samma år greps drygt 33 000 personer och drygt 
11 000 omhändertogs enligt LTO. Numera synes det saknas statistik över 
hur många personer som grips varje år så det går inte att svara på om 
förhållandet har utjämnats på senare år men tidigare har alltså antalet 
omhändertagande enligt LOB kraftigt överstigit de straffprocessuella 
tvångsmedlen och även andra tvångsmedel som kan användas.244

Arrestplacering är officiellt en sista utväg och andra lösningar skall alltså 
alltid väljas i första hand. I förarbetena betonas dock att vad som i 
praktiken kan väljas för placering beror på vad det finns för andra 
                                                 
238 SOU 1982:64 s. 167. 
239 FAP 023-1 enligt dess lydelse enligt RPSFS 1979:15. Se angående denna lydelse SOU 
1982:64 s. 167. 
240 SOU 1982:64 s. 165.  
241 Se bilaga angående uppgifter för januari till juli 2006.  
242 Ds 2001:31 s. 111.  
243 Ds 2001:31 s. 109ff.  
244 Statistikuppgifter kommer från SOU 1982:64 s. 79f och SOU 1977:50 s. 119. 
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alternativ på orten. Förekomsten av tillnyktringsenheter är begränsad 
såsom anförts ovan varför polisarrest i de flesta fall är det enda realistiska 
alternativet för det fortsatta omhändertagandet. Att polisarrester används 
beror även på resursbrist hos polisen dvs. att det inte finns tid eller andra 
resurser att skjutsa personen till någon annan plats.245 Av Vägverkets 
statistik framgår att i förhållande till det totala antalet omhändertagna är 
det endast en begränsad del som transporteras till sjukvård eller annan 
vårdinrättning och ytterliggare ett mindre antal som förs till hemmet eller 
till en anhörig.246 Från den tidigare regeringens sida har detta förhållande 
bekräftats och man betonar också att en placering av berusade personer hos 
polisen måste uppfattas som otidsenligt.247  
 
När alternativet att föra personen till en tillnyktringsenhet finns visar 
statistik från Göteborg att antalet frihetsberövanden i polisarrest är 
betydligt lägre än riksgenomsnittet. År 2002 omhändertogs 4952 personer 
enligt LOB och av dessa placerades 1321 på tillnyktringsenheten. En stor 
andel av de omhändertagna kom trots denna möjlighet ändå att placeras i 
polisarrest.248  
 

4.3.2 Dödsfall och olyckor i samband med 
omhändertaganden enligt LOB 

Att dödsfall förekommer i arresten bland dem som omhändertas är inte så 
vanligt i förhållande till det antal omhändertagande som sker i Sverige. En 
utredare har konstaterat att detta trots allt inträffar. Utredaren verkade 
mellan maj år 2000 och maj år 2001 och under denna tid avled fyra 
personer som omhändertagits enligt LOB i polisarrest. Dessa fall 
granskades närmare.249 Utredaren redogjorde även för äldre statistik. 
Mellan år 1995 och år 2000 konstaterar utredningen att 17 personer som 
omhändertagits enligt LOB avlidit i polisarrest.250 Även i en äldre 
utredning har man funnit att dödsfall och olyckor bland omhändertagna 
enligt LOB förekom. Detta ledde till kritik i massmedia men de 
omhändertaganden som ledde till dödsfall kan inte sägas vara 
representativa för det genomsnittliga omhändertagandet.251 Vi redogör här 
för två av de fall och dess följder som utredaren granskade. 
 
Ett av fallen rörde en 32-årig man som omhändertagits tidigt på morgonen 
när han påträffats sluddrande och skrikande. Av omhändertagandebladet 

                                                 
245 Prop. 1975/76:113 s. 124f, Ds 2001:31 s. 79. Jfr även nedan 4.3.1 och Bilaga angående 
den andel som placeras i arrest. Se statistik angående antalet omhändertagande i Bilaga 
och nedan 4.3.1.  
246 Se Bilaga.  
247 Frågesvar från f.d. justitieministern Thomas Bodström i riksdagen 2001/02:449 
248 Remissvar över SOU 2002:117 från Göteborgs stadskansli, enheten för välfärd och 
utbildning 2003-05-14.  
249 Ds 2001:31 s. 145ff.  
250 Ds 2001:31 s. 118.  
251 SOU 1982:64 s. 51f.  
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framgår att mannen troligen förutom alkohol även intagit GHB. Tillsyn 
skedde var 15:e minut enligt rapporten men mannen hittades livlös i cellen. 
Den rättsmedicinska undersökningen bekräftade polisens misstanke att 
mannen även tagit GHB och att detta varit en bidragande orsak till 
dödsfallet. Både polisen som genomförde omhändertagandet och 
förmannen noterade att mannen troligen även tagit GHB eftersom han var 
en känd GHB-missbrukare. Åklagaren ansåg att direktiven för övervakning 
av mannen följts och att det inte fanns anledning att klandra någon för 
dödsfallet även om misstanken om intagande av GHB fanns och lade 
därför ner förundersökningen.252

 
Ett annat fall är när en 55-årig man påträffades så påverkad av alkohol att 
han var ur stånd att ta hand om sig själv. Han luktade alkohol och 
misstänktes ha berusat sig enbart på alkohol. Klockan 11.30 beslutade 
vakthavande befäl att mannen skulle placeras i arrest. Vid kontrollen 
klockan 16.45 påträffades mannen livlös. Vid obduktionen konstaterades 
en mycket hög alkoholkoncentration i blodet (4.1 ‰). Dödsorsaken angavs 
vara akut alkoholförgiftning som orsakats genom ett stort och okontrollerat 
intag av alkohol. Av förhör framkom att mannen var känd av polisen som 
alkoholmissbrukare samt att han kontrollerats med jämna mellanrum men 
då endast genom en lucka i celldörren och inte genom att gå in till honom. 
Det framkom även att mannen dagen före omhändertagandet hade förts till 
sjukhus i ett livlöst tillstånd med en uppmätt alkoholkoncentration på 4 ‰ 
men han hade fått lämna sjukhuset morgonen därpå. Inte heller i detta fall 
fanns skäl att anta att brott hade begåtts i samband med omhändertagandet 
eller under tiden mannen varit frihetsberövad varför förundersökningen 
lades ner.253

 

4.3.3 Missbruk och felaktig tillämpning vid 
omhändertagande enligt LOB  

Med missbruk av LOB avser vi här närmast en användning av LOB i 
sådana situationer som inte lagstiftaren avsett eller att man på annat sätt 
tillämpar lagstiftningen illojalt även om det rent faktiskt kan vara så att 
omhändertagandet kan intolkas under lagtextens ordalydelse. Missbruk kan 
dock ske både medvetet och omedvetet. Som anförts ovan när det gäller 
hur texter i praktiken tolkas framkom det att det i stor utsträckning är så att 
det är andra normer än lagstiftarens som är vägledande i polisens praktiska 
arbete. Polisens sätt att förhålla sig till lagstiftning kan i vissa fall utgöra ett 
missbruk både medvetet och omedvetet vilket kan vara till nackdel för den 
enskilde individen.254

 
Det är givetvis svårt att få fram uppgifter om i vilken utsträckning 
missbruk av LOB förekommer eftersom det sker ett stort antal 

                                                 
252 Fallet är refererat i Ds 2001:31 s. 145-148.  
253 Fallet är refererat i Ds 2001:31 s. 151-153. 
254 Jfr. Granér, Rolf: Patrullerande polisers yrkeskultur s. 149 och ovan 4.3.1-4.3.3.  
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omhändertaganden varje dag och långtifrån alla missbruk 
uppmärksammas. De studier som är gjorda ger dock vissa indikationer på 
att det sker missbruk. Ett antal forskare i Sverige har gjort fältstudier av 
polisens arbete och även intervjuat poliser och pekat på möjligheten att 
missbruka LOB. Vi utgår från dessa, JO-fall, JK-fall och rättsfall även om 
det finns mycket begränsad information att hämta där.255

 
LTO/LOB-utredningen från 80-talet är den utredning som närmast berört 
missbruk i den praktiska tillämpningen av LOB och var en utvärdering av 
de första åren som LOB varit i kraft. Efter detta har ingen granskning skett. 
Utredningen anförde att omhändertagande enligt LOB från den enskilde 
polismannens sida uppfattades som en meningslös uppgift eftersom fylleri 
var avkriminaliserat och att det av denna anledning inte ansågs som en 
uppgift för polisen. Polisens synsätt leder enligt utredningen till att det 
uppstår risker vid omhändertagande enligt LOB om det sker 
”slentrianmässigt” och det kan leda till missbruk. Det medför också att det 
inte alltid är säkert att det sker på ett korrekt sätt enligt de bestämmelser 
som polisen har att arbeta efter. Utredningen menar även att eftersom 
prövningen av omhändertagande inte sker av något annat organ än polisen 
kan detta utgöra en fara för att även det fortsatta omhändertagandet – 
såsom övervakning av den enskilde - sker slentrianmässigt. Avsaknad av 
kontroll vid omhändertaganden enligt LOB utgör en grogrund för missbruk 
menade utredningen. Några avgörande förändringar har dock inte vidtagits 
sedan dess vad gäller övervakningsmöjligheterna.256

 
Granér som har forskat i polisetik och gjort empiriska studier av 
polisarbete kritiserar polisen hårt när det gäller tillämpningen av LOB. Han 
menar att det är vanligt förekommande att LOB används i helt felaktiga 
syften och då särskilt i sådana situationer då polisen vill bestraffa en person 
utan att det egentligen finns någon grund för detta. Detta sker bl.a. i syfte 
att upprätthålla polisens auktoritet exempelvis när någon är uppkäftig mot 
polisen. Granér konstaterar att vid inledning av en kontakt med en person 
är polisen så lite provocerande som möjligt och att det sedan är motparten 
som får bestämma tonen i den fortsatta relationen. Uppträder inte personen 
vänligt och respektfullt mot polisen och samtidigt är berusad kan detta 
medföra att personen blir omhändertagen och sedan frihetsberövad enligt 
LOB även om berusningsgraden inte är på en sådan nivå att personen är ur 
stånd att ta vara på sig själv.257 Ifrågasätts polisens auktoritet inför 
allmänheten är det en allmän uppfattning bland poliser att de måste agera 

                                                 
255 Se. ex Ds 2001:31 där en mycket begränsad genomgång över den praktiska 
tillämpningen av LOB kom att göras.  
256 SOU 1982:64 s. 180. Jfr. ovan 3.2.5 angående förmansprövningen. Se även SOU 
2003:41 där det föreslås förändringar för att få till stånd en förstärkt granskning av 
polisen.  
257 Granér, Rolf: Patrullerande polisers yrkeskultur s. 167f och Svensson, Gert: Två 
krafter kämpar inom varje polis, DN 15 februari, 2005.
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på något sätt. Att inte agera gör att polisen uppfattas som svag i sin 
yrkesroll.258  
 
I en enkätundersökning som genomförts av Granér och Knutsson bland ett 
större antal poliser framkom att LOB tillämpas i felaktiga syften. I ett av 
svaren påpekade en av poliserna att han varit med om att använda LOB av 
rent praktiska skäl eftersom LOB är enkel att tillämpa mot individer som är 
berusade. Motiveringen som angavs var att detta är ett ”gammalt och 
beprövat sätt att ta med sig folk och låsa in dem”.259

 
Lundberg som studerat hur polisen agerar vid misstänkta fall av 
kvinnomisshandel redogör för en verklig händelse där en polisman uttalat 
sig om att det finns vissa knep i polisarbetet som man kan ta till. Ett sådant 
knep är att använda LOB för att ta med personen och hålla kvar denne 
personen på polisstationen en tid. En polis berättar hur de lurat ut en 
berusad man ur en lägenhet för att därefter när han inte längre är fredad 
från att omhändertas genomför ett omhändertagande. Detta knep användes 
eftersom det inte fanns tillräckliga bevis för att mannen misshandlat sin fru 
och därmed var ett gripande av mannen inte aktuellt Mannen 
omhändertogs ändå av polisen i detta fall även om det inte kunde uppfattas 
som helt enligt regelverket.260  
 
I dessa fall när polisen använder sig av knepet att utnyttja LOB för ett 
omhändertagande istället för gripande har Lundberg kommit fram till att 
polisen anser att omhändertagandet är moraliskt försvarbart eftersom 
förutsättningar rent faktiskt föreligger enligt deras synsätt. Däremot anser 
han att det är omoraliskt att lura någon ut ur en lägenhet – där denne är 
skyddad från att omhändertas enligt LOB – för att på så sätt kunna 
omhänderta personen. Polisen har dessutom ett övertag mot den enskilde i 
dessa situationer eftersom polisen känner till vilka medel som kan 
användas och på vilket sätt och den enskilde är utlämnad till polisen som 
skall kunna lagen. Lundberg antyder att detta övertag kan leda till 
maktmissbruk. Att allmänheten är okunnig om vilka tvångsmedel som 
polisen kan använda möjliggör eller i varje fall underlättar ett 
omhändertagande enligt LOB i de fall andra tvångsmedel inte kan 
användas på grund av att beviskraven inte är uppfyllda trots att ett 
omhändertagande enligt LOB egentligen inte är motiverat.261

 

                                                 
258 Granér, Rolf: Patrullerande polisers yrkeskultur s. 168f. Se även redogörelsen av 
Granérs och Knutssons enkätundersökning. Granér, Rolf, Knutsson, Maria: Etiska 
problem i polisarbete s. 74.  
259 Granér, Rolf, Knutsson, Maria: Etiska problem i polisarbete s. 58. 
260 Lundberg, Magnus: Vilja med förhinder s. 85-87. Jfr. även JO-beslut den 13 december 
2004, dnr: 1933-2004 där en berusad man intagit sig i en lägenhet som inte var hans. Efter 
att poliserna tagit ut honom under åberopande av nödvärnsrätten i 24 kap. 1 § 3 p BrB 
omhändertogs han enligt LOB. Detta agerande kritiserades dock inte av JO – mer än att 
det ansågs att omhändertagandet dokumenterats dåligt - då det fanns legitima skäl för 
agerandet. Se även nedan 5.4.3 om detta JO-fall.  
261 Lundberg, Magnus: Vilja med förhinder s. 85-87. Angående förhållandet mellan 
gripande och omhändertagande enligt LOB se ovan 3.3.2. 
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Ekman menar att ett omhändertagande enligt LOB ibland används på ett 
direkt bestraffande sätt mot vissa personer. Exempel på detta är en person 
som nekats inträde på ett uteställe på grund av berusning. Efter att han 
försökt flera gånger gör han ytterligare ett försök och omhändertas enligt 
LOB. I polisbilen uppmanas han att lugna ner sig men åtlyder inte 
uppmaningen och blir därefter förd till polisarrest för frihetsberövande 
enligt LOB.262  
 
I intervjustudier har det också framgått att övervåld sker vid 
omhändertaganden. En polis som uttalat sig menar att han upplever att 
polisen i många fall använder sig av oproportionerligt våld vid ingripanden 
och att detta allmänt kallas för ”högt säkerhetstänkande”. Han menade att 
det är orimligt att ”högt säkerhetstänkande” skall tillämpas vid alla 
omhändertaganden som sker enligt LOB.263

 
Möjligheterna till missbruk eller i varje fall ”kreativ tillämpning” av LOB 
har även visats i en dokumentärserie där ett TV-team följt polisen i deras 
praktiska arbete. Det framgår där att LOB används i brottsbekämpande 
syfte som en form av erbjudande till den enskilde. En känd kriminell 
person som påträffades något berusad på en förmodat stulen cykel fick ett 
erbjudande av polisen att antingen acceptera att bli omhändertagen enligt 
LOB och ställa cykeln vid vägkanten eller att bli gripen för misstänkt 
cykelstöld. Mannen accepterade då det första alternativet även om han inte 
hade några uppenbara problem att gå själv.264

 

4.3.4 Felaktig användning av LOB vid 
konkurrenssituationer 

Ovan har vi redogjort för hur avgränsningen skall ske mellan LOB och 13 
§ PolisL samt LOB och frihetsberövande enligt 24 kap. RB.265 Det är dock 
så att det sker en annan bedömning i och med att det kan vara svårt att i 
praktiken bedöma vilken form av frihetsberövande som skall eller bör 
användas. För att gripa en person krävs att ett antal förutsättningar är 
uppfyllda och JO har uttryckt att det skall ställas ganska höga krav vad 
gäller bevisningen för att gripande skall kunna ske. För att omhänderta en 
person enligt LOB krävs endast att personen är berusad och på grund av 
berusningen inte är i stånd att ta hand om sig själv. När en person är gripen 
finns det ett rättsskydd i och med att åklagare så snart som möjligt skall 
pröva om ett anhållande skall ske. För ett omhändertagande enligt LOB 
sker ingen annan prövning än förmansprövningen. Den omhändertagne kan 
hållas i 8 timmar (som under extraordinära omständigheter kan utökas till 

                                                 
262 Ekman, Gunnar: Från text till batong s. 140. 
263 Granér, Rolf, Knutsson, Maria: Etiska problem i polisarbete s. 22. Angående kravet på 
iakttagande av proportionalitetsprincipen vid ingripande enligt LOB se ovan 3.2.3. 
264 Blåljus i TV3 060719 kl. 0335-0415. Exemplet rörde ett ingripande av 
Mölndalspolisen.  
265 Se ovan 3.3 angående detta.  
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längre tid) utan att annan än polisen under tiden prövar om 
frihetsberövandet är korrekt.266  
 
Gripande enligt 24 kap. RB skall användas före omhändertagande enligt 
LOB. Det kan ifrågasättas om så verkligen sker i praktiken. I avsnittet om 
polisens texttolkning framgår att den praktiska tillämpningen avviker från 
lagstiftarens intentioner.267 I en proposition har även vissa skillnader 
mellan hur polisen faktiskt agerar och hur lagstiftaren tänkt att de skall 
agera bekräftats. Poliserna agerar snarare efter vad som är lämpligt i den 
aktuella situationen.268  
 
I ett JO-ärende märks förvirringen beträffande de olika alternativ som 
polisen har vid frihetsberövande. Polisen hade omhändertagit en kvinna 
enligt LOB. I de uppgifter som polisen lämnat i rapporten anges tre olika 
uppgifter om ingripandet. Enligt arrestantanteckningarna var hon gripen, 
enligt personbladet var hon omhändertagen enligt LOB och enligt polisens 
dagrapport var hon medtagen till förhör. JO konstaterade att det var 
bristfällig kontroll i detta fall som kunde få allvarliga följder för den 
enskilde med tanke på de olika konsekvenser som kunde följa beroende på 
vilket tvångsmedel som tillämpats.269  
 
Bylund ser att det finns en fara i en överanvändning av lindriga 
tvångsmedel som substitut för ett mer ingripande tvångsmedel i syfte att 
avvärja brott. Detta kan skapa en praxis att det är tillåtet att göra på detta 
sätt samtidigt som kontrollen inte är lika omfattande vad gäller de 
lindrigare tvångsmedlen. Detta är ytterliggare ett skäl till att lindrigare 
tvångsmedel används då det uppfattas som enkelt och riskfritt medan ett 
annat tvångsmedel är förenat med en mer omfattande kontroll.270

 

4.3.5 JO- och JK-kritik av tillämpningen av 
LOB 

LOB har inte inom ramen för JO:s och JK:s granskning varit föremål för 
en särskilt omfattande uppmärksamhet. Flest publicerade beslut i den 
officiella årsberättelsen finns för tiden strax efter LOB:s tillkomst där JO 
gjorde vissa generella uttalanden om när LOB skulle tillämpas. Ett tidigt 
klagomål rörde en person som omhändertagits enligt LOB och varit 
frihetsberövad i polisens arrest i mer än fem timmar och som klagade till 
JO och åberopade att förutsättningar för omhändertagande inte fanns samt 
att han på grund av skador som han ådragit sig vid ett överfall borde ha 

                                                 
266 Se ovan 3.2 och 3.3 angående förutsättningar för att tillämpa LOB gentemot gripande 
och andra frihetsberövanden. Jfr. även Bylund, Torleif: Tvångsmedel I s. 176f. 
267 Se redogörelsen ovan 4.3.1 och 4.3.2-4.3.3.  
268 Prop. 1986/87:112 s. 45-47. 
269 JO 1978/79 s. 61.  
270 Bylund, Torleif: Tvångsmedel I s. 176f. Jfr. även Fitger, Peter: Rättegångsbalken med 
kommentarer, del II s 23:40a där Fitger anser att det lindrigaste tvångsmedlet skall 
användas såvida detta är möjligt.   
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blivit skjutsad till sjukhus för behandling istället för till arrest. JO 
konstaterar att det inte i efterhand går att uttala sig om förutsättningarna för 
omhändertagandet, dvs. om klaganden varit berusad i sådan grad att ett 
omhändertagande kunde ske och antydde härigenom den bevisproblematik 
som uppkommer för en enskild som anser sig felaktigt behandlad. Kritik 
riktades däremot mot att inte extra noggrann kontroll av mannen skedde 
eftersom det framgick av anteckningarna att han hade synliga skador.271 I 
ett fall där en person behövde insulin men vägrades detta då ansvarigt befäl 
ansåg att mannen inte var i behov av detta kritiserades befälet eftersom den 
medicinska bedömningen borde ha överlämnats till läkare.272  
 
I övrigt har JO:s granskning gällande omhändertagande enligt LOB främst 
rört detaljer kring själva omhändertagandet och inte om förutsättningarna 
för omhändertagande funnits men granskningen visar ändå på brister. JO 
kritiserar återkommande det sätt på vilket identitetskontroll av de 
omhändertagna skett. Vid inspektioner av ett flertal olika polismyndigheter 
framkommer att någon identitetskontroll av de omhändertagna inte skett 
eller att denna varit bristfällig. Trots detta har uppgift om vem som 
omhändertagits ändå skickats till Vägverkets trafikregister och till 
socialtjänsten i den omhändertagnes hemkommun. JO konstaterar att om 
identiteten inte kan fås fram på ett betryggande sätt bör man inte lämna 
någon uppgift om vem som omhändertagits i omhändertagandebladet utan 
istället ange att den omhändertagne är okänd. Risken finns, menar JO, att 
fel person anmäls till olika register och detta kan leda till allvarliga 
konsekvenser i och med de eventuellt rättsliga följderna efter ett 
omhändertagande enligt LOB. Det är därför viktigt att de regler som finns 
vad gäller ifyllande av arrestantblad iakttas.273 JK har vid sin granskning 
av polismyndigheter i likhet med JO också konstaterat brister vid 
identitetskontrollen och betonar faran med att lämna felaktig information 
eller information som inhämtats på ett bristfälligt sätt till andra 
myndigheter. Detta belyser ytterliggare de brister som finns vad gäller de 
regler som omgärdar LOB och som skall skydda mot att ingen oskyldig 
registreras som omhändertagen. 274

                                                 
271 JO 1980/81 s. 127.  
272 JO 1979/80 s. 134. Jfr. även JO 1981/82 s. 88 där samma problematik aktualiserades 
men där JO trots det tidigare uttalandet lät det stanna vid allvarlig kritik utan att gå vidare 
till åtal med detta.  
273 Brister har konstaterats vid ett stort antal granskningar och vi refererar alla de senaste 
fallen för att visa att bristerna föreligger över hela landet och inte synes vara begränsat till 
endast en eller två polismyndigheter. Se JO-beslut den 3 juli 2002 (inspektion av 
polismyndigheten i Gotlands län), dnr: 1536-2002, JO-beslut den 29 oktober 2003 
(inspektion av polismyndigheten i Gävleborgs län), dnr: 3826-2003, JO-beslut den 9 
december 2004 (inspektion av polismyndigheten i Södermanlands län), dnr: 4689-2004, 
JO-beslut den 22 juni 2005 (inspektion av polismyndigheten i Värmlands län), dnr: 2319-
2005, JO-beslut den 28 april 2006 (inspektion av polismyndigheten i Västmanlands län), 
dnr: 775-2006. Se även ovan 3.2.8 angående identifiering av en omhändertagen och på 
vilka sätt som detta kan ske.  
274 Se exempelvis JK-beslut den 14 maj 2004 (angående inspektion av polismyndigheten i 
Norrbottens län), dnr: 1096-04-28 och JK-beslut den 23 juni 2005 (angående inspektion 
av polisområde Norra Skåne), dnr: 2016-05-28. I samtliga dessa fall hänvisar JK till fallet 
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4.4 Beivrandet av felaktig tillämpning av 
LOB 

4.4.1 Ansvaret för övervakning av polisens 
verksamhet  

Med de extraordinära maktbefogenheter som tillkommer polisen är det 
viktigt att det finns en effektiv kontroll över polisväsendet för att motverka 
att makten utövas i strid med lag eller mot lagstiftarens intentioner. Det 
övergripande ansvaret för att polisväsendet fungerar på det sätt som 
statsmakterna beslutat åvilar regeringen eftersom RPS som är det högsta 
organet inom polisväsendet är direkt underställd regeringen. Regeringens 
egen tillsyn över polisväsendet utövas företrädesvis genom JK.275 I övrigt 
är kontrollen över polisen omgärdad av ett omfattande regelverk i form av 
straffbestämmelser, övervakning av JO och JK och även i form av intern 
kontroll. Den bakomliggande tanken är att det alltid skall finnas en 
ansvarig person bakom som skall kunna stå till svars för en åtgärd.276  
 
Granér betonar att polisens uppgift är att skydda det organiserade 
samhället och att med detta följer exklusiva befogenheter att använda 
tvångsmedel och att frihetsberöva individer. På grund av detta finns det ett 
starkt behov att kontrollera polisen så att polisväsendet inte blir alltför 
självständigt. Även ur ett rättsstatsperspektiv är det oacceptabelt menar 
Granér om polisen tillåts handla efter eget skön. För att motverka detta 
krävs att polisen kontrolleras på ett effektivt sätt.277 Knutsson och Granér 
påpekar att formellt sett finns det en god kontroll över polisen genom de 
regler som vi nedan kommer att belysa närmare. Däremot menar de att 
detta inte är något som kan sägas ha fått ett praktiskt genomslag. 
Polisarbete är ett arbete som är svårt att övervaka och det utvecklas en 
skenbyråkrati. Med detta menar de att det finns en rigorös kontroll i teorin 
men den får praktiskt genomslag endast i vissa fall.278

 
Det finns ingen uttrycklig i lag föreskriven möjlighet för en 
omhändertagen person att få ett omhändertagande enligt LOB 
laglighetsprövat i efterhand. Ett förslag som skulle möjliggöra denna 
ytterliggare kontroll över polisens agerande i samband med 
omhändertagande avvisades av lagstiftaren i samband med tillkomsten av 
LOB.279

 

                                                                                                                          
JO 1992/93 s. 105 där allvarliga brister i förfarandet med ifyllande av arrestantblad 
uppmärksammats och med de konsekvenser som detta kan få.  
275 Se nedan 4.4.4.  
276 Knutsson, Maria, Granér, Rolf: Perspektiv på polisetik s. 97f.  
277 Granér, Rolf: Patrullerande polisers yrkesetik s. 35ff.   
278 Knutsson, Maria, Granér, Rolf: Perspektiv på polisetik s. 98-100. 
279 Se vidare nedan 5.5 och 7.2.6 angående om att en sådan rätt möjligen ändå skulle 
påräknas. 
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En utredning konstaterade år 2003 att en förstärkt granskning av polisen 
var önskvärd och att tillsynen primärt bör inriktas på att upptäcka fel och 
brister samt orsakerna till dessa för att garantera den enskildes rättigheter 
och att makten inte utövas godtyckligt. Utredningen konstaterar att den 
interna kontrollen– där poliser granskar poliser – har brister och kan 
förbättras samt att de fel och brister som upptäcks inte förmedlas vidare i 
organisationen så att alla får vetskap om bristerna. På detta sätt kan inte 
andra ta lärdom av misstag som andra gjort eller få vetskap om att det 
finns en risk att upptäckas om man begår fel.280 Nedan kommer vi 
emellertid endast att redogöra för det nuvarande kontrollsystemet och inte 
beröra förslag från utredningen.  
 

4.4.2 Kontrollen genom kollegorna 
Enligt 9 § PolisL är en polis skyldig att anmäla till sin förman samtliga 
brott som lyder under allmänt åtal som denne uppmärksammat men 
undantag från detta kan ske för bagatellartade brott. För bagatellartade 
brott kan en polis istället meddela rapporteftergift. 281 Det är dock så att 
rapporteftergift inte får göras om det rör sig om ett brott som begåtts av en 
polis.282 En polis är också enligt 4 kap. 7 § PolisF skyldig att rapportera till 
sin förman sådant som rör arbetet och som denne bör känna till såsom 
oegentligheter begångna av kollegor i tjänsten. Det förutsätts och krävs 
alltså av en polis att denne aktivt verkar för att oegentligheter som sker i 
tjänsten rapporteras för att på detta sätt komma tillrätta med att poliserna 
missbrukar sin makt. Kontrollen kollegorna emellan anses vara en garanti 
för att felaktigheter inom polisen minimeras.283  
 
Flertalet forskare pekar på att polisen är en yrkeskår som präglas av att 
kollegorna är mycket lojala mot varandra. Det finns en stark solidaritet 
inom poliskåren och en kollega förväntas alltid ställa upp för en annan 
kollega.284 Det uppstår inom poliskåren en ”vi och dom-attityd” vilket 
innebär att poliser distanserar sig från dem som inte är poliser eller på 
något sätt agerar mot kollegorna. Ett exempel på detta är den behandling 
som personer som anmäler kollegor råkar ut för. De blir utstötta ur 
gemenskapen och uppfattas som konstiga och detta leder till att många 
poliser drar sig för att anmäla eller kritisera kollegornas felaktiga 
ageranden. Kollegorna värderas enligt Ekmans uppfattning alltid högst och 

                                                 
280 SOU 2003:41 s. 169-171 och 176-178.  
281 Denna skyldighet gäller även i sådana fall där den som utsatts för brottet inte vill göra 
någon anmälan mot exempelvis en polis. Se JO 1987/88 s. 84 där en polisman under 
förhör med ett vittne till en misshandel uppgav att denne blivit angripen av en polisman 
men inte vill anmäla detta. Vittnets önskan respekterades men JO menar att skyldigheten 
att anmäla brott inte kan åsidosättas i dessa fall. 
282 FAP 101-2. Se även Norée, Annika: Laga befogenhet s. 306.  
283 Jfr. Granér, Rolf: Patrullerande polisers yrkesetik s. 36f. Jfr. även FAP 101-2.  
284 Ekman, Gunnar: Från text till batong s. 13 och 167. 

 71



det förutsätts att man alltid lojalt skall ta kollegans parti.285 Nya 
medlemmar i gruppen ses som ett hot mot den rådande strukturen och dess 
sätt att lösa uppgifter, dvs. blir ett hot mot de rådande normerna inom 
gruppen. Det blir därför en angelägen uppgift att skola in nya kollegor i 
den informella organisationen.286 Den som inte agerar lojalt mot 
kollegorna blir utfryst ur gruppen något som medför att lojaliteten 
ytterligare förstärks. Utfrysning sker inte bara på gruppnivå utan det finns 
även exempel när ledningen är involverad i en utfrysning.287

 
I Granérs studie framkommer i ett intervjusvar från en polis att det 
sannolikt är så att endast en polis på tusen skulle välja att anmäla en 
kollega som begått ett fel i tjänsten. Poliser som i sin yrkesroll utgår från 
det autonoma perspektivet vittnar inte mot eller går inte emot en kollega 
utan backar upp denne.288 Det finns en underförstådd tystnadskod inom 
polisen. Främst gäller denna kod för sådant som har nära anknytning till 
tjänsten och som gjorts utan personliga motiv. Detta rör sig exempelvis om 
sådant som gäller överträdelser som sker genom att en polis förhåller sig 
till lagstiftningen enligt den autonoma modellen istället för den 
legalistiska.289 Kollegorna kan sägas upprätthålla och faktiskt också 
uppmuntra en felaktig tillämpning av lagen och detta är orsaken till att 
felaktigheter sker.290 JK Göran Lambertz har framfört att det är ”relativt 
vanligt” att poliser stödjer varandra vid förundersökningar och vid 
rättegångar för att skydda kollegan mot de konsekvenser som kan följa av 
en fällande dom. Kårandan är enligt Lambertz en fara för 
rättssäkerheten.291

                                                 
285 Ekman, Gunnar: Från text till batong s. 174-180. Se även mer övergripande om 
gruppens betydelse inom polisen Knutsson, Maria, Granér, Rolf: Perspektiv på polisetik s. 
114- 130.  
286 Granér, Rolf: Stämningen är rå men hjärtlig s. 74. 
287 Se angående en beskrivning av hur en sådan utfrysningsprocess kan tillgå Lundh, 
Michael: Sveriges likas lag särskilt s. 115-198 där han beskriver processen från ständiga 
byten av arbetsrum till total utfrysning ur gemenskapen. Liknande åsikter framförs av f.d. 
polisinspektören Claes-Göran Hellsten i Front i P3 den 27 september 2004. 
288 Knutsson Maria, Granér, Rolf: Perspektiv på polisetik s. 96f. Rolf Granér har i 
kvantitativa mått uttalat att kanske 1 på 1000 skulle anmäla ett brott som en kollega 
begått, se Svensson, Gert: Två krafter kämpar inom varje polis i DN 15 februari, 2005. 
Angående det autonoma kontra det legalistiska perspektivet se ovan 4.2.1 och Granér, 
Rolf: Patrullerande polisers yrkeskultur s. 92ff. 
289 Ekman, Gunnar: Från text till batong s. 172 och Svensson, Gert: Hon vittnade mot sin 
kollega - och blev utfryst, DN 9 februari 2005. 
290 Se ovan 5.2.3 och Ekman, Gunnar: Från text till batong s. 172. Jfr. även Lundh som 
själv berättar om sin tid som polis och bekräftar detta. Lund, Michael: Sveriges likas lag s. 
26-44.  
291 Lambertz, Göran i Debatt, SVT 1 060516 kl. 2200-2300. Angående 
rättssäkerhetsbegreppet se nedan kap. 6.  
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4.4.3 Åtal 
Om en anmälan inkommer till polisen och den innehåller ett påstående om 
att en polis gjort sig skyldig till brott skall anmälan omedelbart överlämnas 
till åklagare och inte handläggas primärt av polisen själva. Åklagaren skall 
sedan besluta om en förundersökning mot polismannen rörande brott i 
myndighetsutövning skall inledas, 5 kap. 1 § 1 st. PolisF. Det omedelbara 
åklagarinträdet i dessa fall gäller även om det är tveksamt om brottet har 
samband med tjänsteutövningen.292 Utredningen sköts sedan av 
internutredningsgrupper inom polisen. En person som arbetat som polis 
och är mycket kritisk mot systemet anser att förhör med internutredarna är 
rena formaliteter. Två poliser mot exempelvis en narkoman leder till att 
utredningen i princip alltid läggs ner på grund av bevissvårigheter.293 En 
internutredare bekräftar bilden av att poliser håller varandra om ryggen för 
att skydda varandra och pratar ihop sig före förhöret.294

 
JO har anfört att förundersökning i vissa fall bör eller måste inledas vid 
fall av anmälda brott mot polis och att lägre krav bör kunna ställas än vid 
andra anmälningar på att förundersökning skall inledas. Detta synsätt har 
inneburit att JO kritiserat en åklagare för att inte ha inlett förundersökning 
i ett fall där en person ådragit sig skador i samband med ett 
omhändertagande enligt LOB. En man hade fått bukskador och någon 
förklaring till hur dessa uppkommit fanns inte och förundersökning 
inleddes inte. JO ansåg att en förundersökning borde ha gjorts i detta fall i 
och med att skadorna som mannen hade gav skäl att anta att brott begåtts. 
Enligt JO skall inte alltför höga krav ställas på att förundersökning skall 
inledas i de fall det rör sig om anmälningar som gäller ingripanden av 
polis.295   
 
Åklagaren skall i tveksamma fall då anmälan inte innehåller tillräckliga 
uppgifter från anmälaren för att ta ställning till vad som hänt vidta åtgärder 
för att komplettera uppgifterna i anmälan. I ett fall som rörde en person 
som anmält två poliser för onödig våldsanvändning vid ett 
omhändertagande enligt PolisL 13 § och där poliserna gjort motanmälan 
för våldsamt motstånd tilläts mannen att komplettera sin anmälan eftersom 
den var bristfällig. När sådan komplettering inte inkom beslutade 
åklagaren att förundersökning inte skulle inledas mot poliserna. JO 
kritiserade åklagaren på grund av att denne ansett att det ankommer på den 
utsatte att skaffa bevisning om att brott förelegat. Det faktum att 
kompletteringen inte inkom kan inte enligt JO tas till intäkt för att anmälan 
saknat grund. JO menar att åklagaren har ett omfattande ansvar i dessa fall 
att utreda vad som hänt och det har inte den som anmält en onödig 
våldsanvändning.296

                                                 
292 FAP 403-2 3 kap. 1 §.  
293 Lundh, Michael: Sveriges likas lag s. 29f.  
294 Kommissarien Maj-Britt Rinaldo i Debatt, SVT1 060516 kl. 2200-2300.  
295 JO 1981/82 s. 77. Jfr. även Norée, Annika: Laga befogenhet s. 312f.  
296 JO 1999/00 s. 122.  
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Att utreda om det finns skäl att inleda förundersökning överhuvudtaget 
kallas förutredning. Regler för hur sådan förutredning skall bedrivas 
saknas och istället anses det att reglerna om förundersökning i RB skall 
tillämpas analogt. Inga tvångsmedel kan dock komma ifråga i dessa fall.297 
Norée menar att det normala förfarandet vid utredningar mot poliser är att 
åklagaren inom ramen för förutredningen hör en anklagad polisman 
eftersom det enligt åklagarna vanligtvis är så att dessa anmälningar är 
grundlösa. För att undvika den vanära som det är för en polis att bli 
föremål för en formell förundersökning är det lämpligare att konstatera 
under en s.k. förutredning att det inte finns någon grund för 
anklagelserna.298 Systemet med förutredning har emellertid kritiserats av 
JO av det skälet att det kan leda till att en polis som hörs lämnar uppgifter 
som är oförmånliga för den som anmält polisen och att dennes intresse av 
ett korrekt förfarande därmed åsidosätts genom att en fullständig 
förundersökning inte inleds.299

  
Samtidigt finns det från åklagarhåll en uppfattning om att alltför många 
fall av anmälningar mot poliser leder till förundersökning just av det skälet 
att det rör sig om anmälningar mot poliser. Detta sker till och med i en 
sådan omfattning att förundersökning startas i strid med lagen, dvs. det 
finns inte tillräckliga skäl att inleda förundersökning men eftersom det rör 
sig om poliser sker detta ändå.300

 
Antalet anmälningar mot poliser i tjänsten som verkligen leder till åtal är 
ytterst få. JO inhämtade för år 1999 uppgifter om detta och av totalt ca. 
3500 anmälningar väcktes åtal i ca. 20 fall.301 Norée som studerat 
anmälningar mot poliser konstaterar också att många poliser anmäls men 
att mycket få anmälningar leder till åtal. I studier av samtliga anmälda 
brott mot poliser mellan år 1982 och år 1992 som baseras på 14 208 
anmälningar konstaterar hon att nästan 94 % av anmälningarna 
avskrivs.302 Åtal väcktes i 389 fall och av dessa ledde 202 fall till fällande 
dom, dvs. 1,4 % av anmälningarna.303  
 
Norée påpekar att det är stor skillnad mellan den anmälda brottsligheten 
och den faktiska brottsligheten när det gäller brott utförda av poliser. 
Skillnaden beror på anmälningsbenägenheten och den är enligt Norée 
beroende av hur grovt brottet är. Mycket grova brott anmäls i regel medan 
det motsatta gäller för mindre grova brott.304 Det finns flera orsaker till att 
anmälan inte sker. Det kan vara att processen i sig uppfattas som obehaglig 
                                                 
297 Norée, Annika: Laga befogenhet s. 314f. Förslag om att införa särskilda bestämmelser 
om det oreglerade institutet förutredning kom att avvisas av Åklagarutredningen. Se SOU 
1992:61 s. 272.  
298 Norée, Annika: Laga befogenhet s. 314f. 
299 JO:s beslut 2000-02-24, dnr. 1929-1999 och 1930-1999.  
300 Norée, Annika: Laga befogenhet s. 314f. 
301 JO:s skrivelse 2000-06-13, dnr. 1418-1998.  
302 Norée, Annika: Laga befogenhet s. 393ff. 
303 Norée, Annika: Laga befogenhet s. 400. 
304 Norée, Annika: Laga befogenhet s. 404f. 
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av den som anser sig utsatt för ett brott begånget av polis, en uppfattning 
om att man inte kan få rätt mot polisen eller att man anser att man själv 
gjort fel och därför låter saken bero.305  
 
Bakom anmälningarna för tjänstefel står enligt Norée i många fall personer 
som har omhändertagits enligt LOB. Av anmälningarna framgår att det är 
fråga om en rädsla för de effekter som ett omhändertagande kan leda till 
exempelvis hotet om att förlora körkortet eller att inte kunna utöva arbete 
som t.ex. väktare som ligger bakom en anmälan mot polisers ingripanden i 
dessa fall.306 Av de 14 202 anmälningar som skedde fr.o.m. år 1982 t.o.m. 
år 1992 rörde 5 125 tjänstefel.307

 
Antalet fall där poliser åtalats i samband med omhändertagande enligt 
LOB är dock mycket begränsat trots att antal anmälningar enligt Norée är 
högt. Endast ett fåtal refererade fall finns. Ett av dessa fall gällde ett åtal 
för tjänstefel gentemot en förman. En kraftigt berusad man som 
omhändertagits påträffades död i arresten och frågan var om förmannen 
försummat sina skyldigheter att föranstalta om läkarundersökning vid 
beslutet om placering av mannen. HovR konstaterar i fallet att det för en 
icke medicinskt utbildad person måste vara mycket svårt att avgöra om en 
berusad person är i behov av läkarvård. Att förmannen skall utgå ifrån att 
den som är höggradigt berusad alltid är i behov av sjukhusvård kan inte ha 
varit lagstiftarens ambition. Därför kan inte sådana höga krav ställas på en 
förman. Åtalet ogillades av det skälet att underlåtelse att föranstalta om 
läkarundersökning inte ansågs innebära ett åsidosättande av vad som 
gällde för uppgiften.308

 
I ett senare fall gällde frågan om kravet på kontroll av den omhändertagne 
skett på ett korrekt sätt. En förman åtalades för tjänstefel efter att en person 
som omhändertagits enligt LOB avlidit på sjukhus. Han hade förts dit när 
det upptäcktes att han inte kunde väckas i arresten. Det framkom att 
förmannen inte gått in till den omhändertagne utan endast övervakat denne 
genom att öppna en lucka i dörren och lyssnat genom arrestens 
övervakningssystem. Av de föreskrifter som gällde vid tidpunkten angavs 
att övervakning skall ske genom att gå in till den omhändertagne om inte 
detta är obehövligt. Då det framkom att den omhändertagne givit ifrån sig 
flera egendomliga ljud ansåg HovR att underlåtenheten att gå in i cellen 
måste läggas förmannen till last och att han därför skall fällas till ansvar 
för tjänstefel. Detta oavsett argumentet från polisen att den omhändertagne 
var känd för förmannen på grund av tidigare omhändertaganden och att 
han även då uppvisat samma höggradiga berusning och beteende.309

 

                                                 
305 Knutsson, Johannes: Våld mot personer under arbetet – speciellt tjänstemannavåld i 
Våldet i Sverige, BRÅ-rapport 1984:1 s. 53 och Norée, Annika: Laga befogenhet s. 404f. 
306 Norée, Annika: Laga befogenhet s. 384 och 410f.  
307 Norée, Annika: Laga befogenhet s. 384. 
308 RH 1991:110.  
309 RH 1995:144. 
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Underlåtenhet att omhänderta har också varit uppe för bedömning i ett åtal 
för tjänstefel. Två poliser åtalades för att de underlåtit att omhänderta en 
berusad kvinna och att detta inneburit att de åsidosatt vad som gällt för 
tjänsten. Eftersom de båda poliserna intygade att förutsättningar saknades 
för omhändertagande och att inget annat stöd fanns för att deras 
bedömning var oriktig kunde det inte enligt hovrätten bevisas att de 
försummat sin tjänsteplikt i sådan utsträckning att det var fråga om 
tjänstefel att inte omhänderta kvinnan.310  
 

4.4.4 Kontroll genom JO och JK  
JO och JK är tillsynsorgan som övervakar polisens verksamhet. JO är 
riksdagens organ och JK är regeringens organ. JO och JK har – som 
framgått ovan - i ett antal fall konstaterat att fel har begåtts i samband med 
omhändertaganden enligt LOB men i samtliga dessa fall har bristerna som 
konstaterats inte lett till ytterliggare åtgärder. JO och JK har nöjt sig med 
att endast utdela kritik.  
 
JO-ämbetet infördes redan år 1809 och dess uppgift är att på riksdagens 
uppdrag utöva tillsyn av den offentliga verksamhetens tillämpning av lagar 
och andra författningar, 12 kap. 6 § RF. För detta ändamål har JO rätt att ta 
del av material från den myndighet som undersöks även i de fall sekretess 
gäller. Tjänstemän måste ge upplysningar och yttranden till JO om detta 
krävs. JO granskar klagomål från allmänheten men kan även initiera 
ärenden exempelvis vid sådana brister som uppmärksammats vid 
inspektioner eller genom uppgifter i massmedia.311 Sanktionsbefogenheter 
som står till buds för JO är rätt att åtala tjänstemän och anmäla dem till 
statens ansvarsnämnd som tar ställning till disciplinansvar för statliga 
tjänstemän. JO har även rätt att komma med kritiska uttalanden, 6 § JO-
instruktionen. Det absolut vanligaste är – i de fall felaktigheter i 
myndighetsutövningen konstateras – ett kritiskt uttalande. Åtal blir ytterst 
sällan resultatet av granskningen även om utfallet blir att en tjänsteman 
agerat klandervärt.312

 
JK-ämbetet inrättades redan år 1713 och hade då en rådgivande funktion åt 
kungen men numera är det regeringens högste ombudsman och utövar bl.a. 
tillsyn över statens myndigheter som liknar den granskning som JO 
genomför och utför dessutom inspektioner av myndigheter. JK har också 
samma befogenheter som JO när det gäller rätten att väcka åtal, göra 
disciplinanmälan och rikta kritik mot myndigheter och tjänstemän vilket 
framgår av JK-instruktionen. Granskningsuppgiften kan dock inte anses 

                                                 
310 RH 1994:70.  
311 Ekroth, Jesper: JO-ämbetet s. 165 och 188ff. Det kan noteras att en stående punkt vid 
granskningen av polismyndigheter är att granska omhändertaganden enligt LOB.  
312 Ekroth, Jesper: JO-ämbetet s. 374. 
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lika omfattande som för JO i och med att JK har en rad andra uppgifter i 
sitt ämbete.313  
 
Det kan emellertid diskuteras vilken betydelse som JO:s eller JK:s 
granskning har för att säkra den enskildes rättighetsskydd och 
uppmärksamma felaktigheter i myndighetsutövningen. Nergelius har en 
kritisk inställning och menar att dessa organ inte kan ses som en del av den 
enskildes rättighetsskydd. JO eller JK kan inte förmå en myndighet att 
respektera rättigheter eller tvinga riksdagen att instifta rättighetsskydd 
genom lagstiftning. Även om JO och JK kan rikta kritik mot polisen och 
kritisera enskilda tjänstemäns agerande – ett förfarande som Nergelius i 
och för sig anser vara viktigt – går det inte att upphöja JO eller JK till 
viktiga organ som kan garantera rättsskyddet för enskilda eftersom dessa 
organ i praktiken endast har begränsade maktmedel i form av möjlighet att 
väcka åtal mot en felande tjänsteman. Detta är något som i praktiken sällan 
sker.314  
 
När det gäller den enskildes förhoppning om vad granskningen skall leda 
till konstaterar Ekroth i sin undersökning av JO-ämbetet att allmänheten i 
regel har alltför stora förhoppningar på vad JO kan uträtta och inser inte att 
JO i regel bara har en granskande funktion.315 Ekroth betonar dock att JO:s 
granskning är viktig i och med att den kan bidra till skapandet av en ”god 
förvaltningssed”. Det finns många gånger bristfälliga regler för hur 
myndigheter skall agera och JO gör i dessa fall vägledande uttalanden om 
hur en myndighet skall eller bör gå tillväga när de har att tolka det 
regelverk som de lyder under. Särskilt i och med EKMR:s införlivande i 
svensk rätt anser han att JO:s betydelse inte bör underskattas då JO ofta 
gör uttalanden om hur den faktiska tillämpningen förhåller sig till 
rättighetsskyddet i EKMR.316

 
Hidén påpekar att det i en rättstat är viktigt att alla människor har en 
faktisk möjlighet att ta tillvara sina rättigheter. Han betonar dock att 
rättsskyddet vanligen bygger på att människor själva tar initiativ och därför 
är det i praktiken så att rättsskyddet för den enskilde beror på möjligheten 
att klaga.317 Sterzel påpekar att systemet med klagomål kan te sig 
avskräckande och förvirrande och att många därför inte på egen hand anser 
sig kunna klaga på en myndighets agerande och därför avstår.318 Även 
                                                 
313 Strömberg, Håkan, Lundell, Bengt: Sveriges författning s. 160f. Skillnaden är dock att 
JK inte kan utöva någon tillsyn över riksdagens olika organ.  
314 Nergelius, Joakim: Konstitutionellt rättighetsskydd s. 544. Jfr. även Sundberg-
Weitman, Brita: Rättsstaten åter s. 137f. som efter en genomgång av ett antal exempel ur 
JO:s och JK:s praxis anser att de inte fyller kravet på att göra någon större nytta.  
315 Ekroth, Jesper: JO-ämbetet s. 186.  
316 Ekroth, Jesper: JO-ämbetet s. 328ff.     
317 Ekroth, Jesper: JO-ämbetet s. 328 ff. med vidare hänvisning till Hidén, Mikael: Ius 
suum cuique – reflektioner över justitieombudsmannens bevakning av allmänt intresse och 
individens rättsskydd I Festskrift till Riskdagens justitieombudsman 75 år s. 15ff.  
318 Sterzel, Fredrik: Medborgaren och förvaltningen I skrifter tillägnade Gustaf Petrén s. 
169. Jfr. dock Ekroth, Jesper: JO-ämbetet s. 328 som menar att JO-ämbetet framstår som 
betydligt lättillgängligare än många andra instanser och att JO-ämbetet möjliggör för den 
enskilde medborgaren att lättare kunna bevaka sina rättigheter.  
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Cameron intar en kritisk ställning till huruvida den enskilde tar tillvara 
klagorätten och påpekar att Sverige inte är ett processbenäget samhälle och 
inte heller är ett land som präglas av ett starkt rättighetstänkande där 
människor tar kamp för sina rättigheter.319

 

4.5 Avslutande synpunkter 
Att omhänderta berusade enligt LOB är en uppgift som inte tillhör kärnan i 
polisens verksamhet och betraktas därför inte som en viktig uppgift. Detta 
synsätt riskerar att skapa problem i den praktiska tillämpningen. Att beivra 
brott är den uppgift som polisen ser som sin huvuduppgift. Den kommer i 
konflikt med uppgiften att omhänderta berusade personer eftersom ett 
omhändertagande enligt motiven skall vara till skydd för den berusade. 
Omhändertagande av berusade personer enligt LOB är en uppgift som 
många poliser ser som ”skitjobb”. Någon forskare har uttryckt det som 
uppgifter som inte är särskilt högt prioriterade då ett omhändertagande inte 
ses som riktigt polisarbete. Trots detta är antalet omhändertaganden ändå 
högt. Efter rekordåren strax efter LOB:s tillkomst sjönk antalet 
omhändertaganden men har på senare år ökat igen. De allra flesta personer 
arrestplaceras. Det framstår som märkligt att placera en stor andel av de 
berusade i arrest eftersom LOB är en utpräglad vårdlag. En arrestplacering 
innebär att det endast är polisen som har insyn i förfarandet. Det gör att 
man vid första anblicken kan tvivla på att omhändertagandet alltid sker i 
enlighet med den enskildes vårdintresse.  
 
Om ett omhändertagande enligt LOB är en uppgift för polisen tar vi upp 
mer ingående i kapitel 8 nedan. Beaktas skall dock att det sker dödsfall i 
arrester. Även om det inte är särskilt vanligt bland dem som omhändertas 
så inträffar detta ibland och det talar emot att polisen skall ha ansvar för 
vårdkrävande personer. De som verkligen är i behov av ett 
omhändertagande på grund av fara för liv och hälsa riskerar att inte få den 
vård som krävs eftersom arrestpersonalen i regel saknar kunskap att avgöra 
om någon är i ett sådant skick att sjukvård är nödvändigt. Det ökade 
blandmissbruket talar också för att det blir svårare att avgöra om en person 
bör föras till sjukvården. 
 
LOB är en vårdlag och skall tillämpas som en sådan i enlighet med de 
intentioner som lagstiftaren ställt upp. Polisens tolkning av lagtexten har 
stor betydelse för lagstiftningens genomslagskraft i samhället. Hur polisen 
tolkar är avgörande för om maktutövningen sker på ett acceptabelt sätt 
eller inte. Lagstiftaren utgår från att de lagar som stiftas tillämpas enligt 
ordalydelsen och enligt förarbetena. Fungerar relationen mellan å ena 
sidan lagtext och intentioner och å andra sidan den praktiska verkligheten? 
 
Många forskare pekar på svårigheter att styra polisens arbete genom texter 
i form av lagstiftning, förarbeten och föreskrifter från RPS. Det är främst i 
                                                 
319 Cameron, Ian: Skadestånd och Europakonventionen, SvJT 2006 s. 583.  
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kontakten mellan kollegorna som det uppkommer en förståelse för hur 
texterna skall tolkas. Det skapar en situation där lagens intentioner inte 
alltid efterföljs utan polisen utvecklar själva en tolkning. Att utöva 
ledarskap och styrning i en polisorganisation blir därför mycket svårt. 
Polisen befinner sig i en situation där avvägningar mellan olika intressen 
måste göras. Lagens krav, överordnades krav, hänsyn till 
samhällsmedborgarna och framförallt krav från kollegorna skapar 
intressekonflikter för den enskilde polisen. Detta är en förklaring till att 
lagen inte alltid tillämpas på det sätt som lagstiftaren tänkt sig.  
 
Polisen arbetar utifrån att vissa uppgifter är viktigare än andra. 
Upprätthållandet av lag och ordning är en uppgift som prioriteras högst. 
LOB är inte något tvångsmedel som skall användas för denna uppgift. 
LOB riskerar dock att användas felaktigt för att förebygga och beivra brott. 
Det är särskilt allvarligt att LOB används i detta syfte mot bakgrund av de 
rättsliga konsekvenser som kan följa av ett omhändertagande. I konkurrens 
med andra tvångsmedel kan LOB uppfattas som en lättillämpad hybrid 
mellan vårdlagstiftning och straffprocessuella tvångsmedel men utan att 
vara omgärdad av samma bestämmelser som de straffprocessuella 
tvångsmedlen. Omhändertaganden används även i ett bestraffande syfte 
exempelvis när polisen anser sig kränkt av personen. Detta är en 
utveckling som inte kan accepteras. I vissa fall verkar detta också ske på 
direkt uppdrag av polisledningen. Det betonas i direktiv att LOB skall 
användas i brottsförebyggande syfte.  
 
Det finns få bevisade fall som visar på förekomst av missbruk av LOB. Att 
missbruk inte skulle förekomma är inte troligt. Denna avsaknad av 
bevisade fall stödjer snarare att missbruk förekommer än att det inte 
förekommer eftersom poliser inte vill klandras för sitt agerande. Poliserna 
utnyttjar brister i kontrollsystemet genom att skriva sig fria och vittna till 
fördel för kollegorna. Poliser som intervjuats ger också en bild av att 
missbruk förekommer vid användandet av LOB. Att gå så långt som 
Granér gör och hävda att missbruk av LOB är mycket vanligt och att LOB 
används som ett medel för direkt bestraffning är enligt vår uppfattning att 
dra alltför långtgående slutsatser. Det finns ändå anledning att utifrån de 
uppgifter som forskare redogjort för att rikta kritik mot den praktiska 
tillämpningen av LOB och tillämpningens effekter för den enskilde.  
 
Den rättsliga kontrollen av polisens agerande i form av åtal och granskning 
av JO och JK har visat sig ha brister. För det första måste den enskilde 
klaga vilket inte är särskilt vanligt i Sverige. För det andra är det svårt att 
få rätt om man klagar. Detta kan givetvis i många fall förklaras med att 
klagomålet är ogrundat men kan också förklaras med brister i 
kontrollsystemet. Norée har pekat på att åtal mot poliser sällan väcks och 
att utredningar ofta läggs ner i ett tidigt skede. Vi har inte kunnat finna 
något fall där en polis dömts för felaktig myndighetsutövning vid beslut 
om omhändertagande däremot vad gäller tillsynen har felaktigheter kunnat 
påvisas. Självklart skall höga beviskrav finnas men alltför höga beviskrav 
innebär att en person som hävdar att denne blivit felaktigt omhändertagen 
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inte har möjlighet att nå framgång med en anmälan. Som anförts ovan 
finns det en ambition bland poliser att alltid mörka missbruk. Detta 
försvårar att missbruk uppmärksammas och är enligt vår mening en 
förklaring till varför det är så svårt att få rätt mot polisen. Ett effektivt 
sanktions- och övervakningssystem är en förutsättning för att den enskilde 
skall få ett korrekt förfarande medan ett ineffektivt övervakningssystem 
har motsatt effekt och kan möjliggöra missbruk av lagstiftningen. Den 
starka kårandan gör det möjligt för polisen dels att missbruka LOB och 
dels att undkomma sanktioner.  
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5 Rättsliga konsekvenser av 
ett omhändertagande  

 
Några av stöttepinnar i Lindesberg äro på väg till stadshuset för att få sin 

aftontoddy, då möta skräddar Aspelund, förfärligt berusad som vanligt. 
- Vad säger konstapeln om det här, frågade rådman Gumpe.  
- Ja, ja säger dä, dä, okrestelit, va potätera kan regera folk. 

 
Albert Engström 

 
Syftet med detta kapitel är att redogöra för de rättsliga konsekvenser som 
kan följa av ett omhändertagande enligt LOB och på vilka grunder de 
rättsliga konsekvenserna kan inträda. Vilka kan konsekvenserna bli? 
Frågan är också om konsekvenserna inträder per automatik eller om det 
sker efter en noggrann prövning. De rättsliga konsekvenserna är något som 
vi menar har ett nära samband med själva omhändertagandet. Om brister 
finns vid omhändertagandet riskerar detta att medföra brister även senare. 
Konsekvenserna kan i många fall bli betydligt allvarligare än själva 
omhändertagandet.  
 
Vi avgränsar oss i detta kapitel till att mer ingående behandla 
körkortsingripande och utfärdande av körkortstillstånd. Andra rättsliga 
konsekvenser redovisas mer summariskt. Detta enbart för att belysa vilka 
rättsliga konsekvenser som kan följa. Skälet till denna avgränsning är att 
körkortsinnehav är mycket vanligt bland allmänheten och en indragning av 
körkortet riskerar att få allvarliga konsekvenser för den enskilde i och med 
den betydelse som körkortet kan ha i arbets- och privatlivet.  
 
Vi inleder kapitlet med att ge en kortare historisk bakgrund. Därefter tar vi 
upp till vilka myndigheter omhändertagandet anmäls. Därefter följer vad 
ett omhändertagande får för konsekvenser för rätten till innehav av körkort. 
Efter detta tar vi upp andra konsekvenser som kan följa av ett 
omhändertagande. Slutligen berör vi frågan om möjligheten till 
domstolsprövning av ett omhändertagande enligt LOB. Detta avsnitt har vi 
placerat i kapitel 5 eftersom en judiciell kontroll kan tjäna som en garanti 
för att innan konsekvenserna av ett omhändertagande inträder skall en 
ordentlig prövning av omhändertagandet göras.  
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5.1 Bakgrund 
I ett historiskt perspektiv har en fylleridom även kunnat leda till andra 
rättsliga följder. Detta har vi berört ovan i kap 2. I kriminaliseringens 
barndom på 1700-talet kunde exempelvis förlust av medborgerlig frihet 
och därmed förlust av rösträtt följa av att man begick ett brott. I ett 
modernare perspektiv har körkortsingripande ofta förknippats med 
konsekvensen av en fylleridom. När fylleri avkriminaliserades år 1976 och 
en vårdlagstiftning tillkom i form av LOB diskuterades i förarbetena om 
och hur de rättsliga konsekvenser som tidigare följt av en dom för fylleri 
skulle ersättas.320  
Resultatet blev att ett omhändertagande enligt LOB skulle följas av de 
rättsliga konsekvenser som tidigare följde av en fylleridom eller ett 
godkänt strafföreläggande.321 Skillnaden blev endast att det som tidigare 
följde av en fylleridom numera direkt följer av ett omhändertagande enligt 
LOB. Någon rättslig prövning för den enskilde är inte möjlig enligt LOB.  
Tidigare hade alltid den enskilde rätt att få frågan prövad i domstol om så 
önskades. De allra flesta accepterade dock strafföreläggande. Mot 
bakgrund av de konsekvenser som kan följa av ett omhändertagande anför 
JO att det är av största vikt att omhändertagande sker korrekt och att inga 
omhändertaganden sker på felaktiga grunder.322 Som ovan anförts finns det 
skäl att tvivla på om JO:s krav verkligen har fått genomslag i praktiken.323

 

5.2 Anmälan om omhändertagandet 
Förutsättning för att det över huvudtaget skall bli några konsekvenser av 
ett omhändertagande är att den omhändertagne kan identifieras. Som 
anförts finns det begränsade möjligheter för polisen att tvinga en 
omhändertagen att uppge sin identitet. Den omhändertagne kan frivilligt 
ange sin identitet eller också kan ID-uppgifter som är tillräckliga för att 
anse personen identifierad framkomma vid en eventuell visitering som sker 
i samband med att personen förs in i arresten.324 Detta kan uppfattas som 
ett rättviseproblem eftersom det medför att vissa personer slipper rättsliga 
konsekvenser av ett omhändertagande om de ser till att de inte kan 
identifieras. Även ur trafiksäkerhetssynpunkt kan detta ifrågasättas anför 
LTO/LOB-utredningen då det är viktigt att farliga trafikanter fångas upp 
vilket inte kan ske om inte identifiering kan eller får ske.325

 
När ett omhändertagande genomförts skickas en kopia av den s.k. LOB-
rapporten (omhändertagandebladet) till socialnämnden i den 

                                                 
320 Se ex. diskussionen i SOU 1968:55 s. 357-404.  
321 Se vidare Prop. 1975/76:113 s. 106-119.  
322 Prop. 1975/76:113 s. 106-119 och JO dnr. 4323-1996.  
323 Se ovan 4.2-4.3.  
324 Se om identifiering av en person som omhändertagits enligt LOB ovan 3.2.6.  
325 Se ovan 3.2.6 och SOU 1982:64 s. 221-226.  
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omhändertagnes hemort, i regel redan påföljande dag. En anmälan sker 
även till Vägverket i enlighet med 7 kap. 10 § KKF. Uppgifter om ett 
omhändertagande införs som en s.k. belastningsuppgift i körkortsregistret 
vilket kan få konsekvenser för den enskilde såtillvida att en utredning om 
en eventuell körkortsindragning kan initieras av länsstyrelsen eller att 
uppgiften inhämtas när någon ansöker om körkortstillstånd. Det är också 
Vägverket som svarar för statistik över antalet omhändertagna personer 
enligt LOB.326 Uppgifter i körkortsregistret används också i andra 
sammanhang än vid körkortsärenden, exempelvis när det gäller rätt för den 
enskilde att inneha vapenlicens eller att få vapenlicens.327

 

5.3 Körkortsinnehav 

5.3.1 Allmänt  
Kraven som gäller för innehav av körkort och anskaffning av körkort är 
noggrant reglerade i Sverige. Det finns mycket detaljerade 
trafikbestämmelser som förutsätter goda kunskaper hos föraren och det är 
därför viktigt att innehavaren av körkort är lämplig som förare. 
Körkortslagstiftningen har en lång historia i Sverige. Redan år 1907 
tillkom bestämmelser om biltrafik och detta har sedan följts av en rad 
reformer på området där kraven på körkortsinnehavaren gradvis har 
skärpts.328  
 
Den som omhändertas enligt LOB kan som en konsekvens av 
omhändertagandet få sitt körkort indraget eller förvägras möjligheten att få 
körkortstillstånd vilket är en förutsättning för att få körkort. Både den som 
ansöker om körkort och den som redan innehar körkort riskerar således att 
drabbas av sanktioner efter ett omhändertagande. Som anförts ovan anmäls 
ett omhändertagande till Vägverkets trafikregister varifrån uppgifter sedan 
skickas till de utredande myndigheterna, i detta fall till länsstyrelsernas 
körkortssektioner.329

 
Körkortets betydelse för den enskilde kan enligt Fylleristraffutredningen - 
som utredde vad ett omhändertagande borde få för konsekvenser vad gäller 
rätten att inneha körkort – inte underskattas. Detta uttalande gjordes redan 
år 1968 i en tid då antalet människor med bilinnehav var betydligt lägre än 
i dag. Körkortet har i många fall stor betydelse i privatlivet, både när det 
gäller arbetet och fritiden. En återkallelse av körkortet kan därför innebära 
en stor inskränkning för individen.330  
 
                                                 
326 Se vidare nedan 5.3. Ds 2001:31 och bilaga angående dessa statistikuppgifter som 
baseras på Vägverkets statistik.  
327 Jfr. SOU 2001:87 s. 90 och nedan 5.4.  
328 Jfr. Ericsson, Margareta (red.): Trafikkommentarer s. 385.  
329 Intervju med körkortshandläggaren Anders Hjalmarsson, Länsstyrelsen i Västra 
Götalands län.  
330 SOU 1968:55 s. 369.  
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Nykterhetens betydelse i trafiken kan enligt Vägverkets mening inte nog 
framhållas och personer med alkoholproblem måste hållas borta från 
vägarna. Statistik visar att minst 25 % av dödsolyckorna år 2005 var 
alkoholrelaterade. Av förare som avled i trafiken år 2004 och som 
obducerades uppvisade 29 % ha alkohol i blodet men Vägverket menar att 
det i verkligheten är ännu fler avlidna förare som är påverkade av alkohol 
vid olyckstillfället. De som inte avlider omedelbart vid olyckan har redan 
hunnit förbränna alkohol och för dem som får blodtransfusion blir också 
resultatet missvisande vad gäller berusningsgraden vid olyckstillfället.331

 

5.3.2 Utfärdande av körkort  
Körkort får utfärdas till den som har körkortstillstånd, är permanent bosatt i 
Sverige eller studerat här i minst 6 månader, uppfyller ålderskravet, vilket 
är beroende av vilken förarbehörighet ansökan avser, och dessutom har 
avlagt ett godkänt förarprov, 3 kap. 1 § KKL. Förutsättningarna för att få 
körkortstillstånd regleras i 3 kap 2 § KKL. Ett körkortstillstånd skall endast 
utfärdas till den som kan anses lämplig med hänsyn till personliga och 
medicinska förhållanden, 3 kap. 2 § 1 st. KKL. För att en person skall vara 
lämplig krävs exempelvis att sökanden inte kan anses vara opålitlig i 
nykterhetshänseende och här kan omhändertaganden enligt LOB påverka 
denna bedömning. Körkortstillstånd är inte endast aktuellt första gången en 
person ansöker om körkort utan även när en person fått sitt körkort 
återkallat. I detta fall måste personen enligt KKL ansöka om nytt 
körkortstillstånd för att få tillbaka sitt körkort. Detta rör sig om ca. 15 000 
– 20 000 fall per år. Totalt fattas runt 200 000 beslut per år rörande 
ansökningar om körkortstillstånd.332

 
Rätten att inneha körkort bygger i många fall på en svår avvägning mellan 
intresset av att garantera trafiksäkerheten och den enskildes behov av 
körkort för sin försörjning.333 Vid avvägningen måste det alltid göras en 
helhetsbedömning. Hänsyn skall tas till den enskildes behov av att inneha 
körkort men detta får inte stå i strid med intresset av att ha en enhetlig 
praxis för när körkortstillstånd skall utfärdas.334

 
Vad gäller nykterhetskriteriet (opålitlighet i nykterhetshänseende) som är 
en grund för att vägra utfärda körkortstillstånd enligt 3 kap. 2 § KKL 
anfördes i förarbetena att detta krav skall korrespondera med 
bestämmelsen om återkallelse av körkort i 5 kap. 3 § 5 p KKL. Samma 
bedömning bör alltså göras i sådana fall som avser utfärdande av körkort 
som vid en bedömning om ett körkort skall dras in på grund av opålitlighet 
i nykterhetshänseende enligt 5 kap. 3 § 5 p KKL. Tolkning av rekvisitet 
”opålitlighet i nykterhetshänseende” behandlar vi i nästa avsnitt.335 I 

                                                 
331 Vägverket: Alkohol, droger och trafik s. 5 och 8.  
332 SOU 1996:114 s. 68ff.   
333 Prop. 1975/76:113 s. 22f.  
334 Prop. 1975/76:155 s. 67f. 
335 Prop. 1997/98:124 s. 75.  
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praktiken är det dock så att betydligt högre krav ställs för att återkalla ett 
redan utfärdat körkort än vid utfärdande av körkortstillstånd.336

 

5.3.3 Körkortsingripande 
Ett körkortsingripande innebär enligt 5 kap. 1 § KKL att en 
körkortsinnehavare får sitt körkort indraget eller om det anses tillräckligt 
att personen ifråga varnas. Reglerna om återkallelse av körkort gäller också 
återkallelse av körkortstillstånd. Beslut om att körkortstillstånd kan 
återkallas skall ske på samma grund som körkortsindragning sker, 5 kap. 2 
§ KKL.337  
 
Grunderna för körkortsingripande återfinns i 5 kap. 3 § KKL. Vi har här 
avgränsat oss till att redogöra för punkt 5 som rör återkallelse på grund av 
att körkortsinnehavaren är opålitlighet i nykterhetshänseende. I förarbetena 
anges att olämplighet på grund av opålitlighet i nykterhetshänseende 
främst föreligger om det är fråga om omhändertaganden enligt LOB 
upprepade gånger. I dessa fall föreligger det enligt förarbetena som 
föregick en körkortsreform på 70-talet så starka indikationer på 
olämplighet att man endast undantagsvis kan acceptera att personen får 
behålla körkortet.338 Det skall noteras att äldre praxis och äldre 
förarbetsuttalanden äger giltighet i förekommande fall även sedan den 
äldre Körkortslagen ersatts av KKL. Någon större förändring av rättsläget 
var inte avsedd genom införandet av KKL.339

 
Om någon under en tidsperiod på ett par år upprepade gånger 
omhändertagits enligt LOB anses det vara viktigt att rätten till 
körkortsinnehav ifrågasätts och utreds. Även vid alkoholmissbruk som 
framkommer genom ett omhändertagande enligt LOB anses det vara 
nödvändigt med ett tidigt ingripande mot en potentiellt farlig förare även 
om faktisk trafikonykterhet inte påvisats. Avgörandet skall baseras på en 
helhetsbedömning av risken för att personen i framtiden kommer att 
missköta sig i nykterhetshänseende.340  
 
Fylleristraffutredningen konstaterade att en person med alkoholproblem 
mycket väl kan ha ansvar och omdöme och ställa höga krav på sin egen 
nykterhet i en trafiksituation. Personer med nykterhetsanmärkningar kan 
anses som opålitliga ur nykterhetssynpunkt och därmed anses vara en fara i 
trafiken trots att personen i realiteten inte alls utgör en fara i trafiken. Detta 
är något som kan konstateras först när denna olämplighet manifesterats i 
verkligheten.341  

                                                 
336 Intervju med körkortshandläggaren Anders Hjalmarsson, Länsstyrelsen i Västra 
Götalands län. 
337 Se om detta Ericsson, Margareta (red.): Trafikkommentarer s. 412f. 
338 Prop. 1975/76:155 s. 77.  
339 Prop. 1997/98:124 s. 39, 44 och 84. Jfr. även SOU 1996:114 s. 101ff.  
340 Prop. 1975/76:155 s. 77f.  
341 SOU 1968:55 s.378.   
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Om det finns skäl att anta att en person är opålitlig i nykterhetshänseende 
skall en utredning skyndsamt göras av länsstyrelsen enligt 5 kap. 2 § KKF. 
Länsstyrelsen har enligt 10 kap. 3 § KKL rätt att exempelvis infordra 
läkarintyg från den enskilde som stöd i sin fortsatta bedömning och begär 
också in utredning av socialtjänsten. Av länsstyrelsernas interna praxislista 
som används vid körkortsärenden framgår att en utredning skall initieras på 
grund av omhändertagande enligt LOB först då en ”stark” utredning från 
socialtjänsten i den enskildes hemkommun finns som utvisar att personen 
har alkoholproblem och kan anses opålitlig i nykterhetshänseende.342 Om 
länsstyrelsens utredning sedan utvisar att personen är opålitlig i 
nykterhetshänseende skall beslut om körkortsindragning fattas eller vid 
lindrigare fall skall endast en varning utfärdas, 5 kap. 3 och 9 §§ KKL. 
Beslutet kan sedan överklagas till allmän förvaltningsdomstol enligt 7 kap. 
KKL.  
 
Tolkningen av återkallelsegrunden ”opålitlighet i nykterhetshänseende” där 
beslutet grundas på omhändertaganden enligt LOB har varit uppe till 
bedömning i ett par fall i RegR. Nyare praxis från RegR saknas emellertid 
när det gäller körkortsingripande på grund av opålitlighet i 
nykterhetshänseende och de fall som finns är därför inte helt färska. RegR 
har varit ytterst försiktig med att återkalla körkort i de fall ett 
ingripandebeslut eller beslut att inte utfärda körkortstillstånd baseras på 
omhändertaganden enligt LOB. RegR har lagt vikt vid att det finns ett 
omfattande utredningskrav hos länsstyrelserna I ett fall hade en person 
omhändertagits enligt LOB två gånger under kort tid. RegR ansåg dock att 
det fanns mycket knapphändiga uppgifter om omhändertagandena och 
utredningen visade inte på något sätt att det fanns risk för att personen i 
framtiden skulle vara opålitlig i nykterhetshänseende. I och för sig menade 
RegR att det faktum att personen omhändertagits två gånger var 
graverande men det ansågs inte vara styrkt att körkortsinnehavaren var 
opålitlig i nykterhetshänseende och indragning skedde inte.343 RegR har 
även i flera andra fall betonat att utredningen om personens 
missbruksproblem är viktig och att detta kan få en avgörande betydelse i 
dessa mål. Utredningen får därför inte vara undermålig om ett 
körkortsingripande skall få ske.344  
 

                                                 
342 Länsstyrelsernas praxislista (finns tillgänglig hos författarna).  
343 RÅ 83 ref. 2:10.  
344 Se ex. RÅ 85 ref. 2:37 där RegR visar vilken betydelse en utredning har för 
bedömningen i dessa fall. I detta fall kunde körkortsinnehavaren visa att dennes sociala 
situation förbättrats och att det på grundval av en utredning kunde konstateras att personen 
i fråga hade avhållit sig från alkohol och därför inte längre ansågs vara ”opålitlig i 
nykterhetshänseende”. Samma åsikt gör RegR gällande i RÅ 85 ref. 2:41 där en person 
som dömts till 3 rattonykterhetsbrott på grund av den utredning som framfördes visade att 
personen inte överkonsumerade alkohol eller att tecken fanns på begynnande missbruk 
och därför kunde personen inte anses vara opålitlig i nykterhetshänseende trots att 
personen gjort sig skyldig till rattonykterhetsbrott och faktiskt framfört ett fordon i berusat 
tillstånd. Jfr. även RÅ 82 ref. 2:13 där ansökan om återkallelse av körkortet gjorts enbart 
mot bakgrund av ett omhändertagande enligt LOB utan någon annan utredning.  
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Det går att konstatera av RegR praxis att ett visst antal omhändertaganden 
enligt LOB inte automatiskt skall leda till att körkortet återkallas vilket 
med tydlighet visats i ett antal fall. I ett fall där en person omhändertagits 
tre gånger inom loppet av 16 månader ansåg RegR att det i och för sig 
utgjorde ett mycket starkt bevis för att personen var opålitlig i 
nykterhetshänseende men utredningen visade emellertid att det trots allt 
inte fanns skäl att dra in körkortet då personen i fråga hade skött sig 
mycket bra efter dessa omhändertaganden.345 En person som 
omhändertagits tre gånger inom loppet av 7 månader ansågs inte heller 
vara opålitlig i nykterhetshänseende då ingen utredning presenterats utöver 
de tre omhändertagandena.346 Föreligger en stark utredning i målet – vid 
sidan av uppgifter om att personen omhändertagits enligt LOB – som visar 
att personen är opålitlig i nykterhetshänseende kan körkortet dras in för 
viss tid, detta även om det inte finns konkreta bevis för att personen 
faktiskt agerat klandervärt i trafiken utan endast ett antagande om detta och 
trots att körkortet innehafts en lång tid.347

 
Om körkortet återkallas skall en spärrtid anges inom vilken tid ett nytt 
körkort inte får utfärdas, 5 kap. 6 § KKL. Spärrtid skall bestämmas till 
lägst en månad och högst tre år. När det gäller den som omhändertagits 
enligt LOB och efter utredning anses opålitlig i nykterhetshänseende 
framgår av länsstyrelsernas praxis att spärrtiden normalt skall bestämmas 
till 6-12 månader.348 Återkallelse av körkortet kan dock underlåtas enligt 5 
kap. 9 § KKL om det anses tillräckligt att utdela en varning. Här kan 
hänsyn tas till körkortshavaren personliga förhållanden. Behov av bil för 
att kunna utöva sitt arbete är också ett argument för att endast utdela 
varning men en helhetsbedömning måste alltid göras för att konstatera om 
det är försvarligt att inte dra in körkortet.349

 
Huvudregeln är att om en person förlorat körkortet genom återkallelse 
krävs för att få ett nytt körkort att personen kan få körkortstillstånd och gör 
ett nytt förarprov, 5 kap. 14 § 1 st. KKL. Regeln är emellertid omgärdad av 
ett stort antal undantag. Exempelvis gäller att om körkortet har återkallats 
enligt grunden ”opålitlighet i nykterhetshänseende” enligt 5 kap. 3 § 5 p. 
måste alltid körkortstillstånd sökas ånyo och varar återkallelsen mer än ett 
år – vilket torde vara ovanligt - fordras dessutom i regel ett nytt förarprov. 
Om återkallelsen understiger ett år räcker det med att nytt körkortstillstånd 

                                                 
345 RÅ 1986 ref. 113. 
346 RÅ 1987 not 475. Jfr. även RÅ 1988 not 370. I detta fall kom en person som 
omhändertagits två gånger att föreläggas att inkomma med ett läkarintyg. Då så inte 
skedde återkallades körkortet. Efter besvär över Kammarrättens beslut inlämnade 
klaganden ett läkarintyg och på grundval av dessa uppgifter fann RegR att det saknades 
skäl att det inte kan anses styrkt att opålitlighet i nykterhetshänseende förelåg men detta 
först sedan klaganden själv förebringat utredning om detta.  
347 RÅ 1980 Ab 291. Jfr även RÅ 1982 Ab 270 där utredning gjorts efter ett 
omhändertagande men där utredningen inte påvisade att personen var opålitlig i 
nykterhetshänseende varför inte körkortet kunde återkallas på denna grund.  
348 Länsstyrelsernas praxislista (finns tillgänglig hos författarna).   
349 Ericsson, Margareta (red.): Trafikkommentarer s. 458f. och Länsstyrelsernas praxislista 
(finns tillgänglig hos författarna).   
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söks och utfärdas för att återfå körkortet, se 5 kap. 14 § 2-3 st. KKL. Även 
om återkallelsetiden understiger 1 år måste ett nytt förarprov göras om den 
enskilde väntar alltför länge med att lämna in en förnyad ansökan om 
körkortstillstånd efter det att spärrtiden löpt ut, 5 kap. 14 § 3 st. KKL.350  
 

5.4 Andra konsekvenser av ett 
omhändertagande enligt LOB  

För att inneha vapen krävs vanligtvis licens, 2 kap. 1 § VapenL. För den 
som ansöker om tillstånd att inneha vapen krävs att sökanden är pålitlig, 
omdömesgill och laglydig. För att kontrollera detta hämtas vid ansökan 
uppgifter från olika register och däribland inhämtas uppgifter från 
vägtrafikregistret för att få information om sökanden omhändertagits enligt 
LOB.351 Ett enda omhändertagande enligt LOB är enligt RPS:s föreskrift 
tillräckligt för att en person skall vägras rätten att få vapenlicens. Tillstånd 
bör nämligen enligt RPS:s föreskrift inte ges förrän 2 år förflutit sedan det 
senaste omhändertagandet.352 Den som innehar vapenlicens kan få licensen 
indragen, 6 kap. 1 § VapenL. Förfarandet vid indragning av vapenlicens 
liknar det som gäller för körkortsingripande.353 I likhet med 
körkortsåterkallelse gäller att bara det faktum att en person omhändertagits 
ett visst antal gånger inte kan utgöra skäl för återkallelse. Det krävs 
ytterliggare utredning som visar att personen ifråga är olämplig som 
licensinnehavare.354  
 
Ett omhändertagande enligt LOB kan också få återverkningar i samband 
med straffmätning. I ett rattfyllerimål beaktade HD att den åtalade tidigare 
hade omhändertagits enligt LOB. Detta anfördes som en försvårande 
omständighet vid straffmätningen.355 Polismyndigheten i Skåne använder 
uppgifter om vilka ungdomar som omhändertagits enligt LOB för att 
bedöma och kartlägga vilka av dessa som befinner sig i riskzonen för att 
begå brott.356  
 
Rapporten om omhändertagandet skickas förutom till trafikregistret till 
socialnämnden i den ort där den omhändertagne har sin hemvist.357 Vad 
som sedan sker beror på vilken kommun som man är bosatt i. I de flesta 
kommuner inriktas åtgärderna främst mot dem som är mellan 15 och 18 år. 
Då informeras vårdnadshavarna och de kallas till samtal tillsammans med 
sitt barn. Omhändertas personen ånyo inleds i regel en personutredning 
enligt 11 kap. 1 § SoL vilket även i vissa fall görs redan vid det första 
omhändertagandet. Om personen är över 18 år får denne i regel 
                                                 
350 Ericsson, Margareta (red.): Trafikkommentarer s. 463-465. 
351 SOU 2001:87 s. 90.  
352 FAP 551-3 3 kap. Se även Prop. 1995/96:52 s. 32-39. 
353 Se ovan 5.3 och FAP 551-3 och Prop. 1995/96:52 s. 32-39.  
354 RÅ 1991 ref. 34. Jfr. även RÅ 1989 ref. 17 och RÅ 1984 Ab 202. 
355 NJA 2003 s. 495.  
356 Polismyndigheten i Skåne län: Verksamhetsplan 2005 s. 6. 
357 6 kap. 2 § FAP 023-1.  
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information om vilka stödåtgärder som kan erbjudas. Vid ett andra 
omhändertagande kallas personen till socialtjänsten och i förekommande 
fall utreds familjeförhållanden och – om personen har barn - huruvida 
barnen kan fara illa.358  
 

5.5 Domstolsprövning av 
omhändertaganden enligt LOB 

Enligt 2 kap. 9 § 2 st. RF gäller att vid administrativa frihetsberövanden 
(till skillnad från frihetsberövanden som sker på grund av brottsmisstanke 
som regleras i 2 kap. 9 § 1 st. RF) skall den som berövats sin frihet av en 
myndighet utan oskäligt dröjsmål få detta prövat av domstol. Dock 
framtvingar denna bestämmelse inte domstolsprövning i de fall det är fråga 
om kortvariga frihetsberövanden. Petrén och Ragnemalm påpekar att för 
att rätten till domstolsprövning för administrativa frihetsberövanden skall 
kunna aktualiseras måste det praktiskt vara möjligt att pröva saken innan 
frihetsberövandet upphör. Därför kan vissa frihetsberövanden inte bli 
föremål för prövning.359

 
Idag finns således inte någon uttrycklig möjlighet att få lagligheten av ett 
omhändertagande prövat av domstol eller annat opartiskt organ. En sådan 
prövning skulle kunna leda till att de rättsliga konsekvenserna av ett 
omhändertagande enligt LOB inte skulle inträda om det visar sig att 
omhändertagandet var ogrundat och därmed skulle prövningen utgöra ett 
skydd för den enskilde. Fylleristraffutredningen ansåg att det mot bakgrund 
av de rättsverkningar som kan knytas till omhändertagandet - såsom ett 
körkortsingripande – borde den enskilde tillerkännas rätt till 
domstolsprövning. De rättsverkningar som tidigare kunde följa som en 
konsekvens av en fylleridom skulle nu istället kopplas till att personen 
omhändertagits enligt LOB. Utredningen ansåg att det av rättssäkerhetsskäl 
finns starka motiv för att den enskilde skall ha möjlighet att överklaga 
polisens beslut genom en laglighetsprövning.360

 
Fylleristraffutredningen ansåg att även om den omhändertagne inte skulle 
anses och behandlas som en person som begått ett brott skulle införandet 
av LOB inte medföra en förändrad inställning hos allmänheten. Enligt 
Fylleristraffutredningen är det viktigt att samtliga omhändertaganden är väl 
underbyggda med tanke på de rättsverkningar som följer och på grund av 
allmänhetens ålderdomliga inställning. Utredningen tar dock med i 
beräkningen att polisen kan göra felbedömningar. En ytterliggare garanti 
för att motverka felaktiga omhändertaganden och rätta till felaktiga beslut 
är att möjliggöra för den enskilde att i efterhand på ett effektivt sätt kunna 
klaga på beslutet. Denna prövning skulle enligt förslaget ske vid domstol 
eftersom det är en fråga om värdering av bevis, dvs. om den 
                                                 
358 Ds 2001:31 s. 125.  
359 Petrén, Gustaf, Ragnemalm, Hans: Sveriges grundlagar s. 61. Se vidare nedan 7.1.1.  
360 SOU 1968:55 s. 350-354. 
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omhändertagne eller den som genomfört omhändertagandet skall anses 
vara trovärdigast. Utredningen ansåg att det inte var troligt att en 
domstolsprövning skulle utnyttjas mer än av ett begränsat antal personer. 
En jämförelse gjordes med fyllerimål där uppgifter visade att den tilltalade 
erkände i mer än 90 % av fallen. Prövningen skulle medföra att om 
domstol ansåg att omhändertagandet skett utan stöd av LOB skulle de 
rättsverkningar som följer på ett omhändertagande inte inträda.361  
  
Regeringen tog avstånd från förslaget i denna del och det primära skälet till 
detta var att förslaget var alltför resurskrävande i förhållande till det som 
fanns att vinna för den enskilde. Regeringen konstaterar dock att de flesta 
remissinstanserna var positiva till förslaget men att några ansåg att 
bevissvårigheterna vid ett sådant förfarande gjorde att det inte var lämpligt 
att införa en domstolsprövning.362 Föredragande statsrådet menade att 
omhändertagande enligt LOB inte ensamt skall kunna utgöra en grund för 
domstolsprövning och därför ansåg han att det saknades skäl att ha ett 
sådant överprövningsinstitut som Fylleristraffutredningen föreslog. Han 
ansåg också, i likhet med remissinstanserna, att det finns praktiska problem 
med ett omprövningsinstitut men att den som anser sig ha blivit 
frihetsberövad på ett felaktigt sätt har möjlighet att föra talan mot staten 
om ersättning för frihetsinskränkningen.363  
 

5.6 Avslutande synpunkter 
Det finns mycket att förlora för en enskild person som blir omhändertagen 
enligt LOB. Det finns ett nära samband mellan reglerna för 
omhändertagande och de rättsliga konsekvenserna. Brister vid 
omhändertagandet riskerar att föras vidare till det senare. När de rättsliga 
konsekvenserna följde av en fylleridom hade alltid den enskilde en garanti 
till domstolsprövning av fyllerianklagelsen innan konsekvenser kunde 
inträda. Idag finns ingen uttrycklig rätt att få ett omhändertagande prövat i 
domstol och därigenom inte samma rätt till en opartisk prövning. I detta 
avseende har alltså avkriminaliseringen vid första anblicken inneburit en 
försämring.  
 
Om man nu inte har någon möjlighet till laglighetsprövning av ett 
omhändertagande är det viktigt att det inte finns brister i det ursprungliga 
förfarandet. Omhändertagandet kan skapa presumtioner som blir svåra för 

                                                 
361 SOU 1968:55 s. 350-354. 
362 Prop. 1975/76:113 s. 118.  
363 Prop. 1975/76:113 s. 118f. Jfr. även ovan 5.3-5.4 angående vilka rättsliga 
konsekvenser som kan följa av ett omhändertagande enligt LOB idag. Det framkommer 
där att omhändertagande enligt LOB ensamt skall kunna utgöra en grund för åtgärd. 
Föredragande statsrådets argumentation är därför något haltande om man ser på 
argumentationen i efterhand. Jfr. även JuU 1975/76:37 s. 25. där JuU instämde i 
föredragande statsrådets argumentation men även här kan man diskutera deras 
argumentation då utskottet inte tog hänsyn till de rättsliga konsekvenser som kunde följa 
av ett omhändertagande. 
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den enskilde att motbevisa. Att felaktigt frihetsberöva är allvarligt i sig 
men att detta kan få andra konsekvenser blir en ytterliggare kränkning.  
 
Körkortsingripande eller att avslag på ansökan om körkortstillstånd är 
allvarliga konsekvenser för den som är i behov av körkort för att kunna 
utföra sitt arbete, ta sig till från arbetet eller behöver det i sitt privatliv. 
Givetvis finns det ett intresse att skydda allmänheten från berusade förare 
men om indragning av körkortet sker enbart på grund av att personen 
omhändertagits enligt LOB har detta enligt vår mening inte särskilt starkt 
samband med att personen också kommer att köra bil berusad. 
Indragningen bygger i så fall på ett antagande om personens framtida 
beteende. Det bör istället ställas mycket höga krav på bevisning att det 
faktiskt föreligger en risk att personen kommer att köra bil berusad.  
 
Det framgår tydligt av RegR:s praxis att indragning av körkort på grund av 
opålitlighet i nykterhetshänseende skall ske restriktivt. Enligt RegR kan 
endast ett omhändertagande enligt LOB bara initiera ett körkortsärende 
men däremot är det inte ett särskilt starkt bevis för att man är opålitlig i 
nykterhetshänseende. Av länsstyrelsernas praxislista framgår att utredning 
initieras först när en person omhändertagits två gånger inom 24 månader. 
Det framgår emellertid inte om länsstyrelserna ställer lika höga krav som 
RegR för körkortsingripanden. För de som inte överklagar länsstyrelsernas 
beslut är det osäkert om samma höga krav ställs på att omhändertagandena 
i sig inte får utgöra en presumtion för opålitlighet i nykterhetshänseende. 
Kraven är inte lika högt ställda på bevisningen om opålitlighet vid ansökan 
om körkortstillstånd. Både riktiga och felaktiga omhändertaganden riskerar 
alltid att leda till en utredning angående opålitlighet i nykterhetshänseende. 
Det är därför viktigt att omhändertaganden enligt LOB alltid sker korrekt. 
Att körkortsutredningar initieras automatiskt på grund av 
omhändertaganden är inte ett problem i sig. Problemet är istället att det 
riskerar att ske mot sådana som egentligen inte omfattas av LOB.  
 
Utan att någon utredning om personens alkoholvanor sker medför ett 
omhändertagande att vapenlicens inte utfärdas 24 månader därefter. Även 
andra konsekvenser kan följa av ett omhändertagande. Exempelvis kan en 
utredning inom socialtjänsten påbörjas och för den enskilde kännas som ett 
allvarligt intrång i den privata sfären.  
 
Sammantaget är påförandet av de rättsliga konsekvenserna på grund av ett 
omhändertagande förenade med ett gott skydd för den enskilde. Dock 
endast under förutsättning att den enskilde själv väljer att överklaga 
förvaltningsmyndighetens beslut. För de som inte har förmåga att 
överklaga vet vi inte om samma höga krav ställs.  
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6 Rättsäkerhet och integritet  
 

- Häromdan va ja jäklutt full, festårrur, redlös utan roder och segel, 
festårrur, men tro mej eller inte, så fast ja mötte polis på polis, så 

sa dom inte ett smack åt mej, festårrur! 
- Hur i hälskote va dä möjligt? 

- Jo: sirru, ja gick mellan två poliser, festårrur, tjö! 
 

Albert Engström 
 
Idén om rättsstaten utgör en bärande princip i det västerländska samhället. 
Det är rättsstaten som skapar rättssäkerhet men det är folket som genom 
demokratin garanterar rättigheter. Staten får inte godtyckligt ingripa i 
enskildas förhållanden. Medborgarna har därmed ett välgrundat krav på 
rättssäkerhet och på personlig integritet. Syftet med detta kapitel är att ge 
en samlad bild av innebörden i dessa båda begrepp. Det som diskuteras i 
kapitlet är rättssäkerhetsbegreppets innehåll och vad som avses med 
personlig integritet. Ämnet för uppsatsen gör det nödvändigt att bestämma 
betydelsen av begreppen rättssäkerhet och personlig integritet eftersom det 
är meningslöst att diskutera den enskildes rättssäkerhet och integritet i 
förhållande till LOB om man förbigår vad begreppen står för. Båda 
begreppen har positiv laddning och åberopas i en mängd sammanhang som 
allmänt accepterade principer. Begrepp med positiva konnotationer får ofta 
en mer utvidgad betydelse än andra. Rättssäkerhet och personlig integritet 
har samtidigt med samhällets förändring utvecklats till diffusa begrepp 
med skiftande innehåll. Med framställningen avser vi endast att redogöra 
för begreppen rättssäkerhet och personlig integritet i den omfattning de har 
betydelse för uppsatsen. 
 

6.1 Rättssäkerhetsbegreppet 
Svenska Akademiens ordlista tar inte upp begreppet rättssäkerhet. Det 
finns inte heller med i ordboken Juridikens termer. I Bonniers svenska 
ordbok och i Nationalencyklopedin beskrivs att rättssäkerhet råder i ett 
samhälle där rätten upprätthåller trygghet genom lag och rätt och att den 
tillämpas på ett säkert sätt. Rättssäkerhet är ett begrepp som används på 
olika sätt och ofta i rättsliga sammanhang. Hur det utnyttjas beror både på 
situationen och på vem som använder ordet. Innebörden av ordet 
rättssäkerhet tas för given men borde inte ha en alltför omfattande 
räckvidd.364 Frändberg menar att om rättssäkerhet som begrepp skall 
kunna användas och vara till nytta i en seriös debatt måste det 

                                                 
364 Axberger, Hans-Gunnar m.fl.: Felaktigt dömda. Rapport från JK:s 
rättssäkerhetsprojekt: s. 19. 
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preciseras.365 Lindblom anser att det är inte juristerna som skall bestämma 
innebörden av begrepp som även allmänheten använder sig av. Det är 
juristerna som skall anpassa sig till medborgarnas språkbruk.366 Bakom 
rättssäkerhetsbegreppet ligger tanken om rättsstatens goda. Rättsstaten 
skall ha en konsekvent och förutsägbar offentlig förvaltning.367 För att 
närmare belysa hur begreppet används i rättsliga sammanhang har gruppen 
inom ramen för JK:s tillsynsprojekt om rättssäkerheten i brottmål gått 
igenom visst rättsligt material men utan att finna någon tydlig definition. 
Gemensamt för användandet av begreppet rättssäkerhet har dock varit att 
det förknippas med rättigheter som den enskilde har i förhållande till 
statens tvångsmedelsanvändning.368

 
Utredningen om rättssäkerheten vid administrativa frihetsberövanden ansåg 
att begreppet rättssäkerhet vid administrativa frihetsberövanden innefattar 
garantier för att ingripandet sker i överensstämmelse med gällande rätt, att 
reglerna tillämpas lika för alla samt att reglerna för ett ingripande endast 
används för angelägna syften. För att uppfylla krav på rättssäkerhet ansåg 
utredningen att det i varje enskilt fall av administrativt frihetsberövande 
skall fattas ett beslut av ett kompetent och självständigt organ. Beslutet 
skall bygga på en tillfredsställande utredning.369

 
Advokatsamfundet fann när de skulle skriva sitt rättssäkerhetsprogram att 
det inte fanns någon heltäckande och motsägelsefri definition av 
rättssäkerhetsbegreppet.370 Zila menar att begreppet är etablerat inom 
juridiken och att det av den anledningen är anmärkningsvärt att det inte 
finns någon juridisk definition.371 Vissa menar att eftersom rättssäkerhet 
inte har fått en accepterad auktoritativ definition kan begreppet användas 
felaktigt och utnyttjas för politiska syften.372  
 
Det finns två tydliga skiljelinjer i frågan om vad rättssäkerhet betyder. På 
den ena sidan står de som anser att om rättsregler följs vid maktutövning 
skyddas den enskilde mot godtycklighet och då föreligger rättssäkerhet.373 
På den andra sidan står de som anser att för att rättssäkerhet skall finnas 
måste det förutom den formella rättssäkerheten även finnas materiell 
rättssäkerhet. Med materiell rättssäkerhet menas att avvägningens resultat 
skall vara etiskt försvarbart. Peczenik menar att så länge rätten enbart 
upprätthåller formell rättssäkerhet kan rätten inte anses vara legitim. En 

                                                 
365 Frändberg, Åke: Om rättssäkerhet, JT 2000/01 s. 271. 
366 Lindblom, Per Henrik: Tvekamp eller inkvisition, SvJT 1999 s. 649. 
367 Gustafsson, Ewa: Missbrukare i rättsstaten s. 120ff.  
368 Axberger, Hans-Gunnar m.fl.: Felaktigt dömda. Rapport från JK:s 
rättssäkerhetsprojekt. s. 22f. 
369 SOU 1960:19 s. 10f.   
370 Se även SOU 2004:3 s. 44. 
371 Zila, Josef: Om rättssäkerhet, SvJT 1990 s. 284. 
372 Se bl. a. Frände, Dan: Den straffrättsliga legalitetsprincipen. s. 164. 
373 Peczenik, Aleksander: Vad är rätt? s. 51. 
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legitim rättsstat skall ta hänsyn till ett minimum av mänskliga och 
medborgerliga fri- och rättigheter.374

 
Advokatsamfundet har i sitt program om rättssäkerhet ställt upp en katalog 
av principer och krav som det bedömer vara nödvändiga för att 
rättssäkerhet skall uppnås. Katalogen innehåller fem principer: 
legalitetsprincipen, objektivitetsprincipen, principen om rätt till 
domstolsprövning, principen om avgörande inom rimlig tid och 
offentlighetsprincipen. Rättssäkerheten ställer krav på staten men den 
ställer inte några krav på enskilda medborgare.375

 
Beyer skriver att rättssäkerhet hör ihop med vissa grundläggande 
livsvärden och att dessa värden har samband med de mänskliga 
rättigheterna. Dessa grundläggande livsvärden innebär en trygghet för den 
enskilde och skall utgöra en säkerhetsmarginal mellan denne och staten. 
Beyer menar att rättssäkerheten är av formell karaktär och att det beror på 
att det är lättare att komma överens om något sånär precisa regler för 
formell rättssäkerhet. Det är relativt enkelt att använda formella regler 
eftersom det inte innebär några etiska eller moraliska överväganden.376

 
Liksom Advokatsamfundet har LVM-utredningen kommit fram till att 
vissa allmängiltiga krav kan ställas för att det skall råda rättssäkerhet i en 
stat: Rättslig förutsebarhet, rättslig likhet, rättsskydd mot 
integritetskränkningar och rättslig tillgänglighet.377

 
Utredningen om ekonomisk brottslighet från 80-talet tog upp frågan om 
rättssäkerhetens innebörd. Den menade att det traditionella 
rättssäkerhetsbegreppet uteslutande betonar gärningsmannens rättigheter 
men att detta inte var någon slump eftersom begreppet utformats redan 
under 1700-talet. I dagens samhälle är det mer logiskt och mer rationellt att 
tala om rättssäkerhet med en mer offerinriktad utgångspunkt. Ett sådant 
modernt rättssäkerhetsbegrepp omfattar även rättsskydd, dvs. att staten 
skall skydda medborgare från brott på ett effektivt sätt. Utredningen menar 
att när man i dagligt tal använder uttrycket rättssäkerhet är det det moderna 
begreppet som avses, dvs. med ett offerinriktat synsätt.378

 
I Justitieutskottets betänkande förordas det traditionella begreppet. 
Utskottet uttalade sig att rättssäkerhetsbegreppet inte bör ges en alltför 
utsträckt innebörd även om det inte kan fastställas att det har en klar och 
entydig betydelse. För rättssäkerhetsbegreppets materiella sidor skall 
därför uttryck som rättsskydd, rättstrygghet och effektivitet användas. 
Rättssäkerhet skall enligt utskottet syfta till att den enskilde medborgaren 

                                                 
374 Peczenik, Aleksander: Vad är rätt? s. 60. Vid enskilda lagars tillämpning domineras 
ofta debatten av det formella rättssäkerhetsbegreppet. Se Svensson, Gustav: Rättssäkerhet 
och makt i Festskrift till Hans Stark. s. 342. 
375 Beyer, Claes: Rättssäkerhet - en formsak, JT 1990-91 s. 391ff.  
376 Beyer, Claes: Rättssäkerhet – en formsak, JT 1990-91s. 397. 
377 SOU 2004:3 s. 45. 
378 SOU 1984:15 s. 130. 
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erhåller skydd mot att staten använder övergrepp och godtycke i sin 
maktutövning.379 Jareborg anser att rättssäkerhet innebär säkerhet mot 
rättsordningen och säkerhet i rättsordningen men att det också innebär ett 
krav på rättvisa.380 Han tycker att det inte behövs någon uppdelning i en 
formell och materiell rättssäkerhet eftersom ett upprätthållande av den 
formella rättssäkerheten skyddar de intressen som hävdas falla in under 
den materiella delen.381 Det är dock i ett idealsamhälle där lagen är så etisk 
att den materiella delen av rättssäkerhet ingår i den formella menar 
Peczenik. Ju mer det verkliga samhället avviker från idealsamhället desto 
mer angeläget är det att inte förkasta den materiella sidan av 
rättssäkerheten. 382 I sitt betänkande Socialtjänst i utveckling menar 
Socialtjänstutredningen att den materiella rättssäkerheten innebär ett större 
tolkningsutrymme och tillgodoser mer individanpassade lösningar än den 
formella. Förutsebarhet minskar i samma utsträckning som kravet på 
hänsyn till individen ökar.383

 
I kommentaren till brottsbalken skiljer man på rättssäkerhet och 
rättstrygghet. Säkerhet mot att bli utsatt för brott är rättstrygghet. 
Rättssäkerhet däremot är säkerhet mot att staten utan stöd i lag utövar 
makt.384 Rättstrygghet kan också innebära att staten tar hänsyn till 
medborgarnas intresse av rättvisa när de blivit utsatta för brott.385 
Projektgruppen inom JK:s tillsynsprojekt om rättssäkerhet i brottmål anser 
att rättssäkerhetsintressen och rättstrygghetsintressen är motstående och 
skulle därmed mena att rättssäkerhet inte ingår i rättstrygghet.386 Jareborg 
anser att rättssäkerhet är en del av kravet på rättstrygghet, dvs. att all statlig 
maktutövning skall vara rättsligt reglerad.387

 
Zila menar däremot att det är inte meningsfullt att diskutera formell och 
materiell rättssäkerhet samt traditionellt och modernt rättssäkerhetsbegrepp 
innan en annan uppdelning har gjorts. Enligt Zila bygger den principiella 
skillnaden mellan de olika uppfattningarna om rättssäkerhetsbegreppets 
innebörd på att det förekommer inom olika områden och att det av den 
anledningen beskriver olika företeelser. Det ena området är sociopolitiskt 
och det andra är juridiskt. Den sociopolitiska uppfattningen om begreppet 
är att det bygger på människans säkerhet medan det inom juridiken anses 
vara rättens säkerhet. Den sociopolitiska uppfattningen lägger vikten vid 
att rättssäkerhetskraven skall skapa en tilltro till en rättsordning i en vid 
bemärkelse. En sådan tilltro förutsätter att rättsreglerna tillämpas entydigt 
och också är etiskt försvarbara menar Zila. Om begreppet rättssäkerhet är 

                                                 
379 JuU 1984/85:14 s. 25. 
380 Jareborg, Nils: Straffrättsideologiska fragment. s. 80ff och Jareborg, Nils: Allmän 
kriminalrätt s. 60. 
381 Jareborg, Nils: Straffrättsideologiska fragment. s. 87f. 
382 Peczenik, Aleksander: Vad är rätt? s. 98. 
383 SOU 1999:97 s. 179. 
384 Holmqvist, Lena m.fl.: Kommentar till brottsbalken, del I s. 1:5. 
385 Diesen, Christian m.fl.: Bevis 6, Sexuella övergrepp mot barn s. 32. 
386 Axberger, Hans-Gunnar m.fl.: Felaktigt dömda. Rapport från JK:s 
rättssäkerhetsprojekt. s. 30f. 
387 Jareborg, Nils: Straffrättsideologiska fragment. s. 87f. 
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ett juridiskt begrepp och handlar om rättens säkerhet blir rätten endast 
abstrakt. Rätten kan konkretiseras först när den skall tillämpas.388 Zila 
ansluter sig till åsikten att begreppet rättssäkerhet hör till den sociopolitiska 
kategorin. Han menar att tilltron till att makthavarna följer regler sträcker 
sig utanför den juridiska ordningen och att betrakta rättssäkerhet som 
rättens säkerhet blir därför alldeles för snävt.389

 
Rättssäkerhet är ett grundvärde menar Frändberg och det betyder att det 
finns förutsebarhet i rättsliga angelägenheter. Detta innebär att 
rättssystemet skall innehålla klara, tydliga och pålitliga svar på rättsliga 
frågor, att svaren är tillgängliga för allmänheten och att man måste kunna 
lita på innehållet i dessa svar.390 Om myndigheter inte tar rättsordningens 
regler på allvar och om det finns en stor diskrepans mellan rätten och dess 
tillämpning är det ett hot mot rättssäkerheten eftersom legalitet utgör själva 
kärnan i den juridiska rätten.391

 
Nergelius menar att trots viktig kritik mot det formella 
rättssäkerhetsbegreppet har det blivit accepterat som det i Sverige rådande. 
Han tar inte avstånd från det materiella rättssäkerhetsbegreppet men anser 
att eftersom begreppet rättssäkerhet förekommer i 8 kap. 18 § RF bör det 
definieras utan att det blir problem med gränsdragningen mellan juridik 
och politik.392

 
I budgetpropositionen för år 2007 tar regeringen upp rättssäkerhets-
begreppet. Regeringen anför att rättssäkerhet är ett begrepp som innebär att 
medborgarna kan lita på lagarna, myndigheterna och domstolarna. I ett 
rättssäkert samhälle är rättskipningen förutsebar, proportionerlig och 
likformig. Denna definition är ju ett uttryck för den formella 
rättssäkerheten. Regeringen menar förutom detta att lagarna skall värna om 
demokrati och garantera grundläggande fri- och rättigheter. Till 
rättssäkerhetsbegreppet hör inte enligt regeringen skyddet mot brottsliga 
angrepp utan detta benämns som rättstrygghet.393

 

6.2 Integritetsbegreppet 
Någon definition av begreppet personlig integritet finns inte i svensk 
lagstiftning.394 Tvångsmedelskommittén har i sitt betänkande Tvångsmedel 
- Anonymitet - Integritet försökt att ringa in begreppet genom att skilja 
mellan den personliga integriteten i fysisk mening (skyddet för den 
personliga friheten och rörelsefriheten) och den personliga integriteten i 

                                                 
388 Zila, Josef: Om rättssäkerhet, SvJT 1990 s. 288ff. 
389 Zila, Josef: Om rättssäkerhet, SvJT 1990 s. 298f. 
390 Frändberg, Åke: Om rättssäkerhet, JT 2000/01 s. 274f. 
391 Frändberg, Åke: Om rättssäkerhet, JT 2000/01 s. 278f. 
392 Nergelius, Joakim: Konstitutionellt rättighetsskydd, s. 631f. 
393 Prop. 2006/07:1 Utgiftsområde 4 s. 20.  
394 SOU 1984:54 s.42. Se även Lindberg, Gunnel: Straffprocessuella tvångsmedel s. 14. 
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ideell mening (skyddet för privatlivet och för personligheten inklusive den 
privata ekonomin).395

 
Själva begreppet personlig integritet är en svensk konstruktion och den har 
på många sätt en oklar betydelse. Personlig integritet är inte ett begrepp 
som utan vidare kan liknas vid begreppen ”privacy” eller det norska 
”personvern”. Relationen mellan skyddet för den personliga integriteten 
och skyddet för privatlivet är därför osäker.396 Regeringen tillsatte år 2004 
en kommitté som har att överväga om det, vid sidan av befintlig 
lagstiftning, behövs generellt tillämpliga bestämmelser till skydd för den 
personliga integriteten.397

 
Ett annat sätt att precisera begreppet personlig integritet är enligt 
Strömholm att utgå från vilka handlingar som kan anses kränka någons 
integritet. Utifrån ett sådant resonemang kan kränkningarna delas in i tre 
huvudgrupper: 1) intrång i en persons privata sfär, oavsett om det sker i 
fysisk eller annan mening; 2) insamlande av uppgifter om en persons 
privata förhållanden; 3) offentliggörande eller annan användning (t.ex. som 
bevisning i en rättegång) av uppgifter om en persons privata 
förhållanden.398

 
Integritetsutredningen har försökt att definiera begreppet personlig 
integritet allmängiltigt. Utredningen hänvisar till de sedan länge 
artikulerade svårigheterna att på ett meningsfullt sätt skapa definitioner 
inom detta område. Det finns dock en klar gemensam nämnare beträffande 
inställningen till begreppet. Personlig integritet innebär att alla människor 
har rätt till en personlig sfär där ett oönskat intrång, såväl fysiskt som 
psykiskt, kan avvisas. Hur olika människor uppfattar storleken på den 
privata sfären kan variera kraftigt. Nya erfarenheter och olika situationer 
gör att den personliga sfären inte heller uppfattas som statisk ens för den 
egna personen. Som gemensam benämning på de rättigheter som 
förknippas med personlig integritet brukar internationellt användas 
begreppet ”the right to privacy”. Begreppet har definierats som rätten att 
leva sitt eget liv utan inblandning av utomstående. Detta innefattar rätt till 
såväl fysisk som psykisk integritet.399

 
Nek menar att rätten till personlig integritet innebär att ”ha en i mental 
bemärkelse individuellt avgränsad sfär som är skyddad från intrång och 
insyn”.400

 
I motsats till Stockholms universitet men i enlighet med 
Integritetskommittén anser Lännergren att erkännande av ”right to privacy” 

                                                 
395 SOU 1984:54 s. 42.  
396 Remissvar från Stockholms universitet Dnr SU 302-1061-04. 
397 Dir 2004:51.  
398 Strömholm, Stig: Integritetsskyddet – ett försök till internationell lägesbestämning, 
SvJT 1971 s. 698f. 
399 SOU 2002:18 s. 52 ff. 
400 Nek, Lennart: Personlig integritet: den privata sfären. s. 7. 
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kan jämföras med skydd för den personliga integriteten. Han menar att 
ordet integritet kan översättas med en rätt att få vara i fred och då skulle 
begreppet personlig integritet betyda att personligen få vara i fred. Med det 
menar han att människors rätt till skydd för den personliga integriteten inte 
innebär ett absolut anspråk på att alltid få leva utan intrång från staten. Det 
är en uppoffring som är nödvändig i ett samhälle. Avgörandet för vad som 
skall skyddas av den personliga integriteten får lösas genom en avvägning 
mellan den enskildes intresse och statens. Lännergren är av den 
uppfattningen att när begreppet personlig integritet används utan närmare 
utveckling av dess innebörd är det trots avsaknad av definition klart vad 
personlig integritet innebär.401

 
Den personliga integriteten kan kränkas på många olika sätt. Även om det 
inte finns någon entydig definition av begreppet personlig integritet kan 
man säga att kränkningar av den innebär ett intrång i en sfär eller zon där 
den enskilde bör vara fredad. De flesta torde nog kunna enas om att 
rättsordningen skall upprätthålla ett skydd för integriteten i denna vida 
mening.402

 

6.3 Avslutande synpunkter 
Någon entydig definition av begreppet rättssäkerhet kan man inte enas om. 
Problemet har blivit att begreppet används som politiskt slagträ. Vi anser 
att det därför är viktigt att definiera begreppet. I och med att det fått en 
sådan utvidgad betydelse så riskeras det att begreppet används för att 
rättfärdiga saker som inte alls har med rättssäkerhet att göra. Ett exempel 
på detta är att användande av ett tvångsmedel rättfärdigas med 
rättssäkerhetsargumentet eftersom brottsoffret skyddas då. Detta är en 
modern definition av rättssäkerhetsbegreppet. Det traditionella begreppet 
innebär att rättssäkerhet är en säkerhet för den som blir utsatt för 
tvångsmedel. Att inskränka rättssäkerhetsbegreppet och konsekvent 
använda det på detta sätt gör att övergrepp inte kan rättfärdigas med 
åberopande av att det sker för andras säkerhet.  
 
Inom det traditionella rättssäkerhetsbegreppet finns två uppfattningar. De 
som tycker att rättssäkerhet bara är formell och de som tycker att det även 
skall omfatta den materiella sidan. Vi menar att rättssäkerhetsbegreppet 
skall definieras inom den juridiska ordningen som rättens säkerhet. Detta 
är en nästintill formell definition som innefattar rättslig förutsebarhet, 
rättslig likhet, rättsskydd mot integritetskränkningar och rättslig 
tillgänglighet. I detta innefattas legalitetsprincipen och objektivitets- och 
likhetsprincipen. Detta kan anses som allmänna kriterier som skall vara 
uppfyllda för att ett samhälle skall vara rättssäkert. Denna definition 
                                                 
401 Lännergren, Bengt. Om integritet, SvJT 1979 s. 161. Lännergren hänvisar till en 
engelsk domare som i samband med en diskussion om definitionen av begreppet integritet 
sagt: ”Jag kan inte ge någon definition på en elefant men om jag får se en sådan är jag 
genast på det klara med att det är en elefant.”. 
402 Remissvar från Stockholms universitet Dnr SU 302-1061-04. 
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använder vi oss av och den har även framförts av LVM-utredningen som 
den som bör användas. Att ta in etiska värderingar på lagar i begreppet 
rättssäkerhet anser vi inte vara lämpligt.  
 
Begreppet rättssäkerhet används företrädesvis med denna definition. Den 
materiella rättssäkerheten anser vi minskar förutsebarheten och därmed 
rättssäkerheten för den enskilde eftersom en mer individanpassad lösning 
ger större tolkningsutrymme för den som skall tillämpa regeln. För den s.k. 
materiella rättssäkerheten finns ett bättre begrepp som bör användas och 
det är rättsskydd. Detta bör inte sammanblandas med rättssäkerhet. 
Regeringen har i sin budgetproposition anslutit sig till den formella 
rättssäkerhetsdefinitionen. Dock har de tänkt att begreppet skall innefatta 
en garanti för de grundläggande fri- och rättigheterna.  
 
Personlig integritet är ett begrepp som för olika människor innehåller och 
betyder olika saker. Betydelsen av begreppet kan dessutom variera för 
samma person i olika situationer. Det är enligt vår mening därför mycket 
svårt att definiera begreppet personlig integritet. Det är kanske inte heller 
nödvändigt att göra det. Bedömningen av om en kränkning av den 
personliga integriteten har skett är subjektiv. Om en kränkning av den 
personliga integriteten har skett måste däremot avvägningen mellan statens 
intresse att genomföra intrånget och den enskildes intresse av skydd 
avgöras på ett objektivt sätt. 
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7 LOB, rättssäkerheten och 
integriteten 

 
- Konstapeln – hjälp mej hem, ja ä full! 

- Det är bäst att följa med till station! 
- Inte i kväll, Konstapeln, ja e så full så! 

 
Albert Engström 

 
I detta kapitel redovisar vi de bestämmelser i RF och EKMR som vi anser 
är till för att garantera rättssäkerhet och integritet enligt vår definition i 
kapitel 6 och hur de förhåller sig till rättssäkerhet och integritet. Syftet med 
kapitlet är att se om tillämpningen av LOB når upp till de rättssäkerhets- 
och integritetskrav som ställs i RF och EKMR.  
 
Vi inleder kapitlet med ett avsnitt om fri- och rättighetsskyddet i RF. Detta 
innefattar en redogörelse för skyddet för frihetsberövande, 
legalitetsprincipen samt objektivitets- och likhetsprincipen. När det gäller 
EKMR fäster vi stor vikt vid art. 5 EKMR. Regeln skall ge skydd mot och 
vid frihetsberövanden. Art. 6 EKMR skall ge den enskilde processuella 
rättssäkerhetsgarantier. I förhållande till LOB är art. 6 EKMR av intresse 
när det gäller om den enskilde skall ha rätt till laglighetsprövning av ett 
omhändertagande. Oskyldighetspresumtionen i art. 6.2 EKMR är också 
viktig om de rättsliga konsekvenserna av ett omhändertagande kan anses 
utgöra ett straff. Slutligen berör vi art. 8 EKMR som tillkommit för att 
skydda privatlivet. I de avslutande synpunkterna i detta kapitel gör vi 
avsteg från att endast det som anförs i kapitlet diskuteras. Det som tidigare 
anförts om tillämpningen av LOB och de rättsliga konsekvenserna i 
förhållande till de krav på rättssäkerhet och personlig integritet som ställs i 
RF och EKMR diskuteras i de avslutande synpunkterna.  
 
Vid myndighetsutövning, i detta fall polisens myndighetsutövning, är vare 
sig grundlagen eller EKMR något som tas hänsyn till i det direkta 
beslutsfattandet. Polisens dagliga arbete grundas på andra instruktioner 
såsom lagstiftning som är direkt relevant för polisarbetet, instruktioner från 
RPS för hur arbetet skall utföras men även på den egna uppfattningen om 
hur lagstiftningen skall tolkas och tillämpas vilket vi redogjort för ovan.403 
Även om de rättigheter som vi valt att belysa nedan inte hör till den 
enskilde polismannens kunskap är det ändå förpliktelser som staten skall 
tillförsäkra den enskilde. Staten har ett ansvar för att polisen iakttar dessa 
rättigheter. 
 
 
                                                 
403 Gustafsson, Ewa: Missbrukare i rättsstaten s. 68 och se ovan 4.2 angående polisens 
tolkning och tillämpning av texter.   
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7.1 Fri- och rättighetsskyddet i RF  

7.1.1 Skyddet mot frihetsberövande 
Enligt 2 kap. 8 § RF skall varje medborgare skyddas mot frihetsberövande 
och andra former av rörelseinskränkningar från statens sida. Långtgående 
inskränkningar i denna frihet är exempelvis tvångsmässiga 
omhändertaganden. Skyddet mot frihetsberövanden får dock inskränkas 
med stöd av lag, 2 kap. 12 § RF.404 Lag som innebär tillåtelse att 
frihetsberöva får stiftas om det anses vara godtagbart i ett demokratiskt 
samhälle och att inskränkningen inte går utöver vad som är nödvändigt 
med hänsyn till ändamålet. Någon uppräkning av vad som är godtagbart 
och nödvändigt och därmed berättigar till inskränkningar återfinns inte i 
RF men däremot - som kommer att framgå nedan - i art. 5 EKMR.405  
 
Petrén och Ragnemalm menar att bestämmelsen i 2 kap. 12 § RF som 
medger begränsningar i de skyddade rättigheterna i RF är alltför vagt 
utformad och tillåter skiftande tolkningar och utgör därför ingen egentlig 
begränsning av lagstiftarens frihet. Bestämmelsen har därmed begränsad 
betydelse som skydd mot intrång mot den enskilde menar de i och med att 
lagstiftaren har givits stor makt.406

 
Den som frihetsberövats genom beslut av någon annan myndighet än 
domstol och det rör sig om ett frihetsberövande som inte sker på grund av 
misstanke om brott har rätt att få frihetsberövandet prövat av domstol, 2 
kap. 9 § 2 st. RF. Denna bestämmelse har kommenterats ovan och som 
konstaterats är rätten till prövning av domstol enligt 2 kap. 9 § 2 
 st. RF inte aktuell i de fall frihetsberövandet är så kortvarigt att det är 
praktiskt omöjligt att ordna en domstolsprövning innan personen ändå 
släpps fri.407

 

7.1.2 Legalitetsprincipen  
I 1 kap. 1 § 3 st. RF framgår att all offentlig makt skall utövas under 
lagarna. Detta är ett utryck för legalitetsprincipen. Denna princip innebär 
att enskilda skall kunna förutse när de kan bli föremål för ett ingripande 
från statens sida och därigenom skyddas mot godtycklig maktutövning och 
maktmissbruk. Legalitetsprincipen måste iakttas av samtliga statliga och 
kommunala organ vid myndighetsutövning. Reglerna i 12 kap. RF om 
kontrollmakten – bl.a. JO-institutet har sin grund i 12 kap. RF - avser att 

                                                 
404 Petrén, Gustaf, Ragnemalm, Hans: Sveriges grundlagar s. 58-60. 
405 Se nedan 7.2.5.  
406 Petrén, Gustaf, Ragnemalm, Hans: Sveriges grundlagar s. 68-72.  
407 Se ovan 5.5 och Petrén, Gustaf, Ragnemalm, Hans: Sveriges grundlagar s. 61f.  

 101



garantera att legalitetsprincipen upprätthålls i den praktiska tillämpningen 
av lagstiftningen och att beivra missbruk som kan uppkomma.408

 
Sterzel menar att legalitetsprincipen innebär att myndigheterna är bundna 
vid de normer som stiftats och att godtycke och tillämpning vid utövningen 
i strid med lagen eller dess intentioner därigenom förbjuds och förhindras. 
Normerna skall inte heller kunna utsträckas alltför långt och det föreligger 
därigenom ett förbud mot gumminormer eller alltför långtgående 
generalklausuler, dvs. lagar där innehållet måste fyllas ut av den som har 
att tillämpa normerna och det inte på ett klart sätt anges i lagen eller dess 
förarbeten begränsningarna för när lagstiftningen skall tillämpas. 
Legalitetsprincipen är därigenom även en anvisning till lagstiftaren att 
skapa lagar som skyddar medborgarna mot att lagarna kan utsträckas 
alltför långt av de som tillämpar dem. Samtidigt poängterar Sterzel att det 
krävs ganska grova övertramp från en tjänstemans sida för att 
legalitetsprincipen skall anses vara åsidosatt.409  
 
Beyer menar att det i legalitetsprincipen ligger inbyggt ett krav på att lagar 
som stiftas skall vara klara och tydliga eller i vart fall tillämpas på ett 
förutsebart sätt. De skall inte kunna tillämpas på ett sätt som gör att lagen 
får en ”gummikaraktär”, dvs. att tillämpningen av lagen kan sträckas ut 
utanför det område som enligt förarbetena avsågs.410  
 
Sundberg-Weitman menar att de krav som kan ställas vid lagstiftning är att 
lagar måste utformas med klara syften och bestämda tillämpningsområden 
för att förhindra möjligheterna till godtycklig tillämpning. Samtidigt krävs 
att även vägledning för hur lagen skall tillämpas praktiskt ges i 
rättstillämpningen för att ytterliggare förhindra att lagstiftningen används 
på ett felaktigt och godtyckligt sätt.411 Hon menar också att en lagstiftning 
inte kan anses vara en ”mekanisk företeelse” utan lagar måste kunna 
anpassas efter verkligheten och ges ett visst tolkningsutrymme. Det måste 
mot bakgrund av detta accepteras att domstolar och myndigheter ges rätt 
att tolka och tillämpa lagstiftning med viss frihet men att denna tolkning 
inte får påverkas av uttolkarens personliga värderingar. Detta kan undvikas 
genom tydliga förarbeten där syftet med lagen anges men hon betonar att 
många lagar tillkommit i Sverige utan att det ens framförts några tankar i 
förarbetena om hur den lag som stiftats skall ge skydd mot godtycklig 
tillämpning.412

 
I förarbetena till PolisL noterades att ingripanden från polisens sida som 
bygger på sedvana eller allmänna rättsgrundsatser inte får inkräkta på de 
fri- och rättigheter som tillkommer den enskilde. Alla ingrepp som görs av 
                                                 
408 Strömberg, Håkan, Lundell, Bengt: Sveriges författning s. 19 och Petrén, Gustaf, 
Ragnemalm, Hans: Sveriges grundlagar s. 18f.  
409 Sterzel, Fredrik: Legalitetsprincipen I Marcusson, Lena (red.): Offentligrättsliga 
principer s. 64-69.  
410 Beyer, Claes: Rättssäkerhet – en formsak, JT 1990-91 s. 389ff.  
411 Sundberg-Weitman, Brita: Rättsstaten åter s. 47-57 och 139f. 
412 Sundberg-Weitman, Brita: Saklighet och godtycke i rättskipning och förvaltning 
s. 14-18.  
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polis måste alltid ha stöd i lag enligt legalitetsprincipen.413 1981 års 
polisberedning ansåg dock att det för rättighetsingrepp torde vara 
tillräckligt med ett indirekt lagstöd och menade att ingrepp som kan 
uttolkas ur lagbestämmelser måste anses vara förenliga med 
legalitetsprincipens krav.414  
 

7.1.3 Objektivitets- och likhetsprincipen  
I 1 kap. 9 § RF anges att domstolar, myndigheter och andra som har att 
fullgöra uppgifter inom förvaltning måste beakta allas likhet inför lagen 
samt iaktta saklighet och opartiskhet vid myndighetsutövning. 
Objektivitetsprincipen innebär att myndigheter och tjänstemän vid 
myndighetsutövning inte får beakta andra intressen än de som är relevanta 
för uppgiften (objektivitetskravet) och att lagstiftning tillämpas likartat i 
lika situationer (likhetskravet).415 Vad som skall betecknas som lika fall 
och därmed tillämpas likartat vid myndighetsutövning är inte enkelt. 
Lernestedt menar att likhetsprincipen inte innebär total likhet utan en 
eftersträvan mot likhet i de delar där det är relevant men även att eliminera 
missförhållanden. Lernestedt synes därvid mena - om vi nu ställer detta i 
relation till LOB - att ett iakttagande av likhetsprincipen innebär att sådana 
faktorer som saknar betydelse vid bedömningen (såsom personens 
utseende, attityd mm.) inte skall påverka bedömningen om fall är att 
betrakta som lika eftersom detta är faktorer som är oväsentliga för just 
tillämpningen av LOB.416  
 
Gustafsson menar att objektivitetsprincipen har stor betydelse vid sådan 
lagstiftning där tillämparen har givits en viss prövningsrätt i varje enskilt 
fall. Hon anför som exempel LVM och hon menar att prövningsrätten 
måste tillämpas på ett sådant sätt att den används likformigt och objektivt. 
Det är således förbjudet med varje form av godtycke vid tillämpningen av 
en sådan lagstiftning där tillämparen har getts vissa möjligheter att tillämpa 
lagen efter eget skön. Tillämparen måste ta hänsyn till att objektivitet och 
likhet garanteras vid en sådan tillämpning.417

 
I objektivitets- och likhetsprincipen finns också ett förbud mot illojal 
maktutövning. Illojal maktutövning är inte en egen rättsfigur i svensk rätt. 
Illojal maktutövning innebär att en maktbefogenhet formellt sett används i 
enlighet med ordalydelsen i en bestämmelse men utövandet sker ändå i 
strid med bestämmelsens intentioner, i Sverige i strid med lagstiftarens 
                                                 
413 SOU 1979:6 s. 293 och Sterzel, Fredrik: Legalitetsprincipen I Marcusson, Lena (red.): 
Offentligrättsliga principer s. 52.  
414 SOU 1982:63 s. 45. Uttalandet kom inte att föranleda någon kommentar i 
propositionen till PolisL, Prop. 1983/84:111.  
415 Strömberg. Håkan, Lundell, Bengt: Allmän förvaltningsrätt s. 66.  
416 Lernestedt, Claes: Principen om likhet inför lagen i Diesen, Christian m.fl.: Likhet 
inför lagen s. 124-126.  
417 Gustafsson, Ewa: Missbrukare i rättsstaten s. 72f. Samma inställning till objektivitets- 
och likhetsprincipen framhålls även av Petrén och Ragnemalm. Se Petrén, Gustaf, 
Ragnemalm, Hans: Sveriges grundlagar s. 37f.  
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intentioner.418 JO har exempelvis kritiserat en myndighet som utnyttjat en 
laglig möjlighet att inhämta personliga uppgifter men dessa uppgifter hade 
inte anknytning till det pågående ärendet som myndigheten handlade. JO 
menade att det inte kunde uteslutas att upplysningarna inhämtats utan 
relevanta skäl för just det aktuella ärendet utan för något annat 
bakomliggande syfte. JO kritiserade av denna anledning myndigheten för 
den integritetskränkning som detta medförde. Däremot ansåg JO att det 
saknades skäl att väcka åtal för tjänstefel.419

 
Likhets- och objektivitetsprincipen innebär vidare att det skall finnas en 
konsekvens i myndigheternas agerande. Likhetsprincipen i förhållande till 
exempelvis LOB eller vilken annan lagstiftning som helst som innebär 
maktutövning förutsätter alltså att lagen skall tillämpas konsekvent i 
förhållande till samtliga medborgare.420 Som anförts ovan kan polisen vid 
tillämpning av LOB välja mellan olika alternativ – exempelvis kan polisen 
antingen frihetsberöva personen och föra denne till arresten eller föra 
denne till dennes hem eller anhörig.421 Det gäller att polisen då tillämpar 
de alternativ som står till buds konsekvent mot alla individer för att det 
skall vara en tillämpning som sker i enlighet med likhetsprincipen och 
objektivitetsprincipen.422

 
Strömberg menar att en enhetlig tillämpning är svår att uppnå i de fall 
bestämmelserna skall tillämpas av myndigheter som i sin tur består av ett 
stort antal enheter där risken finns att varje enhet skapar sin egen praxis 
och att upprätthållandet av objektivitets- och likhetsprincipen därmed kan 
hotas. Typexemplet på detta skulle vara när olika polisdistrikt eller turlag 
över landet avgör om och när omhändertagande enligt LOB skall ske. I 
dessa fall är det naturligt att det utvecklas olika praxis över landet t.ex. när 
ett omhändertagande skall underlåtas och personen snarare bör föras till sitt 
hem eller i vilka situationer det tillåts att man omhändertar en person. För 
att undvika detta kan försök att uppnå enhetlighet nås genom föreskrifter. 
För polisen finns det exempelvis föreskrifter som RPS utfärdat om hur 
LOB skall tillämpas för att uppnå en jämnare och mer likartad tillämpning 
över hela landet.423

                                                 
418 Bull, Thomas: Objektivitetsprincipen i Offentligrättsliga principer (Marcusson, Lena 
red.) s. 79f.  
419 JO 2003/04 s. 191.  
420 Strömberg, Håkan, Lundell, Bengt: Allmän förvaltningsrätt s. 66f. 
421 Se mer om detta ovan 3.2.6 och Prop. 1975/76:113 s. 91. 
422 Strömberg, Håkan, Lundell, Bengt: Allmän förvaltningsrätt s. 66f och se även Prop. 
1975/76:113 s. 91. 
423 Strömberg. Håkan, Lundell, Bengt: Allmän förvaltningsrätt s. 67 och FAP 023-1. Se 
även ovan 3.2.  
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7.2 Fri- och rättighetsskyddet i EKMR 

7.2.1 Om Europakonventionen och 
Europadomstolen 

Kort efter andra världskrigets slut bildades Europarådet vars stadga 
undertecknades av 10 länder, däribland Sverige, år 1949. Syftet med 
Europarådet var att skapa ett samarbete för demokrati och att främja 
mänskliga rättigheter och grundläggande friheter. De övergrepp som skett 
under andra världskriget utgjorde en drivkraft i detta arbete. Europarådet 
rekommenderade medlemsstaterna att utarbeta en konvention som skulle 
garantera att enskilda individer kom i åtnjutande av mänskliga rättigheter. 
År 1950 undertecknades EKMR och år 1953 trädde den i kraft. EKMR 
baseras i väsentliga delar på 1948 års FN-deklaration angående de 
mänskliga rättigheterna.424

 
De rättigheter som skyddas i EKMR är bl.a. rätt till liv, rätt till personlig 
frihet, rätt till domstolsprövning och rätt till en rättvis rättegång, rätt till 
respekt för privatlivet, yttrandefrihet och religionsfrihet. Efter att 
konventionen trätt i kraft har det tillkommit 12 tilläggsprotokoll och i fem 
av dessa har det tillförts nya rättigheter såsom äganderätt, rätt till personlig 
rörelsefrihet och skydd mot dödsstraff. 
 
En viktig fråga var hur övervakningen av EKMR skulle ske. Europarådet 
ansåg att en rättslig snarare än en politisk övervakning var en viktig garant 
för att den enskilde verkligen skulle kunna tillförsäkras rättigheterna och 
detta genom att kunna klaga till ett för staterna gemensamt organ. Varje 
enskild individ som anser sig kränkt skall kunna föra talan inför ett 
gemensamt organ. Vissa stater var dock tveksamma till ett sådant system 
som skulle innebära en möjlighet för en enskild att klaga direkt inför en 
domstol och därför inrättades Europakommissionen. Kommissionens 
uppgift var att utgöra ett filter innan målet togs upp av domstolen. 
Avgörandet skulle i vissa fall kunna fattas i domstol. Klagorätten för en 
enskild gjordes emellertid trots detta till ett frivilligt inslag. De länder som 
ville kunde ge sina medborgare rätt att klaga. Många stater utnyttjade inte 
denna rätt men med tiden blev det alltmer accepterat. Nu uppställs t.o.m. 
ett obligatoriskt krav på att tillerkänna enskilda klagorätt om en stat skall 
tillträda konventionen och ingen stat kan längre begränsa enskildas 
klagorätt. År 1998 infördes ett nytt system genom det 11:e 
tilläggsprotokollet till EKMR som innebär att Europakommissionen lades 
ned och Europadomstolen ensam har att pröva klagomål och även att 
klagorätten för enskilda numera är obligatorisk.425

 

                                                 
424 Historik angående EKMR se Danelius, Hans: Mänskliga rättigheter i europeisk praxis 
s. 17. och van Dijk, Peter, van Hook, Godefridus, J, H: Theory and Practice of the 
European Convention on Human Rights s. 1-3.  
425 Danelius, Hans: Mänskliga rättigheter i europeisk praxis s. 19-21. 
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Den enskildes rätt att klaga till Europadomstolen följer av art. 34 EKMR. 
Rätten tillkommer även en grupp av individer eller en organisation men 
endast de som påstår sig vara offer för en kränkning av EKMR:s 
rättigheter har rätt att lämna in ett klagomål. Offentliga organ har inte 
klagorätt men en enskild stat kan enligt art. 33 EKMR väcka talan mot en 
annan stat. Enskilda mål är dominerande och mot Sverige inkommer 
årligen drygt 200 klagomål.426 För att kunna klaga krävs förutom att ovan 
angivna krav är uppfyllda att inhemska rättsmedel har uttömts, att talan 
inte är uppenbart ogrundad samt att talan väcks inom 6 månader från det 
att de inhemska rättsmedlen har uttömts, art. 35 EKMR. För stater som 
väcker talan mot en annan stat gäller dock att de kan väcka talan mot 
exempelvis en annan stats nationella lagstiftning även där det inte går att 
hänföra klagomålet till ett enskilt fall, dvs. en stat kan klaga in 
abstracto.427  
 

7.2.2 Europakonventionens ställning i Sverige 
Sverige ratificerade Europakonventionen år 1953 men den kom inte då att 
inkorporeras i den svenska rättsordningen genom lagstiftning. Enligt 
departementschefen uppfyllde Sverige i sin lagstiftning väl de krav som 
ställdes på staterna i konventionen.428 Efter införandet åberopades EKMR 
emellanåt i svenska domstolar. HD fick därför ta ställning till vilken 
betydelse konventionen kunde ha. Dess roll kom dock under lång tid att 
vara mycket begränsad och det är först på senare tid som EKMR på allvar 
kommit att få betydelse i Sverige mot bakgrund av att EKMR slutligen 
inkorporerades i svensk rätt i mitten på 90-talet.429  
 
På 70-talet anförde HD i ett mål att det faktum att eftersom konventionen 
inte inkorporerats i den svenska rättsordningen kunde den inte göras 
gällande av enskilda.430 Fram till 80-talet levde EKMR mot bakgrund av 
detta ett undanskymt liv i Sverige. Endast ett fåtal klagomål hade riktats 
mot Sverige dessförinnan och bara två mål hade varit föremål för prövning 
i Europadomstolen. På 80-talet kom dock ett stort genombrott. Ett stort 
antal klagomål riktades mot Sverige och konventionen fick på samma gång 
en allt större betydelse även i domstolarna.431

 

                                                 
426 Danelius, Hans: Mänskliga rättigheter i europeisk praxis s. 25f. 
427 Van Dijk, Peter, van Hook, Godefridus, J, H: Theory and Practice of the European 
Convention on Human Rights s. 39. Se vidare angående Europadomstolens prövning och 
förutsättningarna för att klaga till domstolen I Danelius, Hans: Mänskliga rättigheter i 
europeisk praxis s. 24-33. 
428 Prop. 1951:165 s. 11-15.  
429 Se angående EKMR:s betydelse från 1950-talet och framåt Danelius, Hans: Mänskliga 
rättigheter i europeisk praxis s. 37. 
430 NJA 1973 s. 423 och Danelius, Hans: Mänskliga rättigheter i europeisk praxis s. 37. 
Danelius hänvisar även till RÅ 1974 ref. 61 där RegR kom att inta samma inställning som 
HD vad gäller betydelsen av EKMR.  
431 SOU 1993:40 del B s. 123.  
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HD intog på 80-talet ett förändrat synsätt på konventionens betydelse i och 
med att EKMR i ökad utsträckning åberopades i svenska domstolar. HD 
menade att även om EKMR inte införlivats i svensk rätt är det naturligt att 
den skall påverka det svenska rättssystemet. HD anförde att svensk rätt 
skall tolkas i ljuset av EKMR:s rättigheter och gav uttryck för att en 
konventionskonform tolkning skulle ske.432 Efter inkorporeringen i den 
svenska lagstiftningen genom lag (1994:1219) om den europeiska 
konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de 
grundläggande friheterna i mitten av 90-talet har Europadomstolens praxis 
kommit att påverka den svenska rätten alltmer och får nu anses ha stor 
praktisk betydelse och är inte längre ett främmande inslag. Särskilt kan 
betonas att en del rättigheter i EKMR inte har någon direkt motsvarighet i 
RF. Detta gäller exempelvis rätten till en rättvis rättegång (art. 6 EKMR) 
och rätten till respekt för privat- och familjelivet (art. 8 EKMR).433 Sterzel 
är trots detta kritisk till Sveriges utveckling av fri- och rättighetsskyddet 
och menar att resultaten än så länge är ”halvdana” och att det finns mer att 
göra men ser ändå utvecklingen som positiv.434

 
Varje medlemsstat är förpliktad att säkra att konventionsrättigheterna 
uppfylls. Detta framgår redan av art. 1 EKMR men betonas även i 
Europadomstolens rättspraxis. Staten skall först och främst tillse att staten 
själv, dess myndigheter och dess anställda uppfyller förpliktelserna men 
har också i viss utsträckning en skyldighet att tillse att andra - individer 
och privata organ - respekterar rättigheterna. Inte bara staten själv utan 
även alla som handlar på statens vägnar skall säkra rättigheterna. Det finns 
inte något krav på hur staten skall säkra rättigheterna för de enskilda, 
exempelvis genom lagstiftning, utan det viktiga är att resultatet uppnås i 
praktiken.435

 

7.2.3 Europadomstolens tolkningsprinciper 

Det är Europadomstolen som är den främsta uttolkaren av bestämmelserna 
i EKMR och domstolens tolkning ger uttryck för att en dynamisk tolkning 
skall tillämpas. På detta sätt kan rättigheterna i EKMR stärkas när detta är 
möjligt och så har också skett i betydande utsträckning. Nowak menar att 
Europadomstolen måste ta hänsyn till vad konventionsstaterna kan tänkas 
acceptera vid olika tidpunkter och att detta innebär att rättigheterna 
utsträckts när staterna visat acceptans för en utvidgning av rättighets-
skyddet. Framförallt tillämpar Europadomstolen en teleologisk 
tolkningsmetod där ändamålet och syftet med rättigheterna sätts i fokus. 
                                                 
432 NJA 1989 s. 131 och Danelius, Hans: Mänskliga rättigheter i europeisk praxis s. 37. 
433 Åhman, Karin: Europadomstolens principer I Marcusson Lena (red.): 
Offentligrättsliga principer. 16 och 19-21. 
434 Sterzel, Fredrik: Legalitetsprincipen I Marcusson, Lena (red.): Offentligrättsliga 
principer s. 69. 
435 Aall, Jørgen: Statens plikt til å sikre menneskerettigheterne, TfR 1990 s. 831ff. Se även 
Olsson mot Sverige där Europadomstolen betonar statens ansvar för att dess myndigheter 
respekterar och iakttar den enskildes rättigheter gentemot de enskilda i sin 
myndighetsutövning.  
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Den förarbetstrogna tolkning som är vanlig i Sverige tillämpas inte av 
Europadomstolen även om det finns förarbeten till EKMR och andra 
uppgifter angående tillkomsten av EKMR.436 Eftersom EKMR är ett 
multilateralt avtal tillämpas även de allmänna principerna om tolkning av 
traktater i Wienkonventionen angående traktater vid utrönande av hur 
konventionen skall tolkas. Detta innebär att vikt också skall fästas vid 
partsavsikten.437

Enligt Europadomstolens dom i Soeringfallet skall hela EKMR och 
tolkningen av denna genomsyras av proportionalitetsprincipen.438 Den 
innebär att om staten har möjlighet att välja mellan olika alternativ skall 
det minst ingripande alternativet för den enskilde användas när 
inskränkningar i de skyddade rättigheterna görs. Samtidigt skall den 
enskildes intresse ställas mot statens i en intresseavvägning. Det som skall 
beaktas vid en proportionalitetsprövning är exempelvis hur hårt ingreppet 
är mot den enskilde och om staten har andra alternativ att tillgå som kan 
leda till samma resultat men med mindre ingrepp för den enskilde. Om det 
finns andra alternativ som leder till samma resultat och där den enskilde 
inte utsätts för lika stort ingrepp från statens sida är det troligt att 
domstolen bedömer att ingreppet är oproportionellt och därmed i strid med 
EKMR.439

 
Principen om margin of appreciation utgör emellertid en begränsning för 
Europadomstolen vid dess beslutsfattande. Principen ger uttryck för att 
konventionsstaterna skall ges en viss skönsmarginal vid beslut om 
rättigheterna i EKMR har kränkts genom statens agerande. Avgöranden 
där Europadomstolen förklarat att nationella lagar och rättstraditioner 
strider mot EKMR och i princip ålagt staterna att åtgärda dessa brister har 
skapat en livlig diskussion angående vilken aktivism Europadomstolen bör 
ge uttryck för i sitt beslutsfattande och vilken hänsyn som bör tas till 
nationella rättstraditioner. Europadomstolens aktivism är i många fall 
betydande menar Nergelius och avgörandena kan få stor betydelse för 
enskilda stater och tvinga fram radikala förändringar i rättssystemet.440 
Exempelvis har Europadomstolen i ett fall mot Belgien som rönt stor 
uppmärksamhet uttryckligen ålagt staten att ändra familjerättslig 
lagstiftning då denna stred mot art. 8 EKMR och detta är ett uttryck för en 
betydande aktivism menar Nergelius.441  
 
Nergelius betonar dock att möjligheterna för Europadomstolen att skapa 
rätt är begränsade då Europadomstolen inte ingår i en enskild stats 
maktdelningsschema. Europadomstolen måste mot bakgrund av detta 
faktum alltid ta hänsyn till – vid bedömningen av om enskild stat brutit 
                                                 
436 Nowak, Karol: Oskyldighetspresumtionen s. 87-89.  
437 Golder mot Förenade kungariket.  
438 Soering mot Förenade kungariket.  
439 Åhman, Karin: Europadomstolens principer I Marcusson Lena (red.): 
Offentligrättsliga principer s. 37-41. Vidare angående betydelsen av proportionalitets-
principen se nedan 7.2.5 angående dess betydelse vid frihetsinskränkningar.  
440 Nergelius, Joakim: Konstitutionellt rättighetsskydd s. 533f.  
441 Marckx mot Belgien.  
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mot EKMR – att bedömningar i rättsliga frågor skiljer sig avsevärt åt i 
olika länder och att det är mot bakgrund av detta som principen om margin 
of appreciation skall ses.442 Om det är så att kännedom om nationella 
tankesätt och vanor har betydelse i ett mål är det mer lämpligt att lägga 
vikt vid den enskilda statens uppfattning. Enligt Aall kan detta anses som 
ett uttryck för en reaktion mot den dynamiska tolkningsstil som 
Europadomstolen i stor utsträckning annars använder sig av.443    
 
Sin största betydelse har principen om margin of appreciation i de fall en 
bedömning skall göras av om ett ingrepp i de skyddade rättigheterna i art. 
8-11 EKMR är godtagbart. Principen har även aktualiserats i andra fall och 
kan därför inte formellt anses begränsad att gälla för just dessa 
bestämmelser.444 För art. 8-11 EKMR är principen av särskilt stor vikt i 
och med att det i andra stycket i samtliga av dessa bestämmelser finns 
undantag från att de skyddade rättigheterna skall iakttas. Det är här som 
principen är viktigast. Principen skall dock äga tillämpning även för andra 
bestämmelser t.ex. om en åtgärd från statens sida är att betrakta som ett 
frihetsberövande enligt art. 5.1 EKMR.445   
 

7.2.4 Europarådets resolution om polisen  
Europarådet utfärdade år 1979 en deklaration med titeln ”Deklaration om 
polisen”. Resolutionen anger både förpliktelser för polisen i sin 
myndighetsutövning men också vilka skyldigheter allmänheten har mot 
polisen. Deklarationen är inte folkrättsligt bindande som EKMR är men 
det betonas att för att rättigheterna i EKMR skall kunna utövas fullt ut är 
förutsättningen ett fredligt samhälle där ordning och allmän säkerhet råder. 
Förpliktelserna i deklarationen är därmed viktiga för att uppnå ett fredligt 
samhälle där allmän ordning och säkerhet råder. Polisen har en 
betydelsefull uppgift för att upprätthålla ordning och den allmän säkerhet i 
samhället. Det förordas i deklarationen även krav på polisens agerande 
genom att staten utfärdar etiska riktlinjer för polisens agerande. Krav på 
polisens agerande skall finnas för att enskilda inte skall utsättas för 
godtycklig maktutövning.446

 
Europarådets resolution har 16 punkter med etiska regler för polisens 
uppträdande som i sin tur baseras på en resolution från FN:s 
Generalförsamling.447 En viktig punkt i dokumentet är att polisen i sin 

                                                 
442 Nergelius, Joakim: Konstitutionellt rättighetsskydd s. 534. 
443 Danelius, Hans: Mänskliga rättigheter i europeisk praxis s. 57f, Aall, Jørgen: Rettsstat 
og menneskerettigheter s. 45 och van Dijk, Peter, van Hook, Godefridus, J, H: Theory and 
Practice of the European Convention on Human Rights s. 585-606.  
444 Åhman, Karin: Europadomstolens principer I Marcusson Lena (red.): 
Offentligrättsliga principer s. 32f. 
445 Danelius, Hans: Mänskliga rättigheter i europeisk praxis s. 57f.  
446 Europarådets resolution nr. 690 (1979) om “Deklaration om polisen”. Jfr. även Klette, 
Hans i Christiansson, Sven-Åke och Granhed, Pär Anders (red.): Polispsykologi s. 18-20. 
447 Generalförsamlingens resolution 34/169 och Europarådets resolution nr. 690 (1979) 
om “Deklaration om polisen”.  
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verksamhet måste beakta de mänskliga rättigheterna. Rätten till 
demokratisk frihet och särskilt de rättigheter som återfinns i EKMR bör 
särskilt uppmärksammas av polisen i dess myndighetsutövning.448  
 

7.2.5 Art. 5 EKMR – om frihetsberövande 

7.2.5.1 Allmänt om art 5 EKMR och begreppet 
frihetsberövande 

Rätten till personlig frihet är en av de klassiska rättigheterna för individen 
och har en historia som sträcker sig längre tillbaka än till EKMR:s 
tillkomst. Trots detta är det i vissa fall nödvändigt med bestämmelser som 
möjliggör frihetsberövande. Enligt EKMR får frihetsberövande endast ske 
i enlighet med vissa bestämda syften och om det är förenat med 
processuella rättssäkerhetsgarantier för att förhindra felaktiga och 
godtyckliga frihetsberövanden.449 Enligt art. 5 EKMR skall den enskilde 
tillförsäkras rätten till frihet och personlig säkerhet samt skydd mot 
frihetsberövande. Den enskilde får frihetsberövas av staten endast enligt de 
snäva undantag som anges i art. 5.1a-f EKMR även om inhemsk 
lagstiftning skulle ge mer utsträckta möjligheter. Europadomstolen har 
uttalat att eftersom det är fråga om undantag skall dessa tolkas mycket 
restriktivt.450 Viss hänsyn skall dock tas till hur den enskilda staten 
uppfattar frihetsberövandets syfte trots att det är undantagsregler, detta 
enligt principen om margin of appreciation.451

 
Enligt art 5.1a-f EKMR får en person frihetsberövas om denne lagligen 
skall berövas friheten efter en fällande dom av domstol (a), personen är 
arresterad på grund av brottsmisstanke (b-c), det är en underårig person 
som efter ett lagligt beslut skall underställas skyddsuppfostran (d), 
personen är frihetsberövad för att förhindra smittspridning, eller om 
personen är psykiskt sjuk, alkoholmissbrukare, drogmissbrukare eller 
lösdrivare (e) eller om personen är frihetsberövad som flykting eller skall 
utvisas eller utlämnas (f). Nedan kommer vi att begränsa oss till det 
frihetsberövande som avses i art. 5.1e EKMR som bl.a. berör statens 
rättighet att frihetsberöva berusade personer (alkoholmissbrukare). 
 
Först och främst är det viktigt att redogöra för vad som enligt 
Europadomstolens praxis avses med ett frihetsberövande då det endast är 
dessa som faller in under art. 5 EKMR. Frihetsinskränkningar kan vara så 
begränsade och kortvariga att det inte är helt säkert att det är fråga om 
                                                 
448 Avsnitt B punkt 3 i Europarådets resolution nr. 690 (1979) om “Deklaration om 
polisen”. 
449 Aall, Jørgen: Rettsstat og menneskerettigheter s. 167 och Nergelius, Joakim: 
Konstitutionellt rättighetsskydd s. 519f.  
450 Guzzardi mot Italien. Guzzardi ansågs ha samröre med maffian och frihetsberövades 
utan att det fanns misstanke om ett särskilt brott. Europadomstolen ansåg att 
frihetsberövandet var konventionsstridigt eftersom detta frihetsberövande inte på något 
sätt kunde intolkas under de undantag som angavs i art. 5.1a-f.  
451 Se ovan 7.2.3.  
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frihetsberövanden utan att det rör sig om begränsning av rörelsefriheten 
enligt art. 2 i 4:e tilläggsprotokollet till EKMR eller en inskränkning i 
privatlivet enligt art. 8 EKMR.452 Viktigt att notera är att begreppet 
frihetsberövande inte endast avser arrestering eller liknande utan även 
husarrest i det egna hemmet anses i konventionens mening utgöra ett 
frihetsberövande.453 Däremot är det inte alltid fråga om ett 
frihetsberövande om en person enbart har begränsad rörelsefrihet och 
exempelvis inte får lämna ett någorlunda stort geografiskt område.454

  
Vid kortvariga frihetsinskränkningar kan gränsen för vad som egentligen är 
ett frihetsberövande vara svår att dra. Medföljer personen frivilligt till 
förhör är det enligt Danelius inte självklart att det är fråga om ett 
frihetsberövande då det skett utan tvång.455 Ett exempel på ett gränsfall var 
då polisen omhändertagit en man för att utreda hans mentala tillstånd. 
Personen i fråga begärde inte uttryckligen att få lämna polisstationen och 
Europakommissionen ansåg då att det därför inte var fråga om ett 
frihetsberövande i konventionens mening.456

  
Hur långt ett frihetsberövande skall vara för att det skall vara fråga om ett 
frihetsberövande enligt EKMR är också svårt att bestämma. Hänsyn måste 
tas till varje situation. Ett fall från Tyskland gällde en person som kvarhölls 
på polisstationen under två timmar för att utfrågas om en stöld. 
Europakommissionen ansåg att på grund av den korta tid som förhöret tog 
och övriga omständigheter hade personen inte utsatts för ett 
frihetsberövande.457  
 
Avgränsningen av frihetsberövande mot andra former av 
rörelseinskränkning har diskuterats i det s.k. Engelfallet. Europadomstolen 
hade att ta ställning till om ett militärt disciplinstraff som innebar att en 
person inte fick lämna kasernområdet var ett frihetsberövande. Domstolen 
ansåg att former av inskränkningar som innebär att den enskilde inte har 
alltför stora begränsningar i sin rörelsefrihet inte är att anse som ett 
frihetsberövande.458 Även i det s.k. Guzzardifallet är frågan var skillnaden 
ligger mellan frihetsberövande och rörelseinskränkning. Fallet gällde en 
person som förvägrades lämna en mindre ö under 16 månaders tid. 
Guzzardis rörelsefrihet var begränsad till ett område på 2,5 km2 och 
dessutom hade han inte möjlighet att ringa när han ville. I praktiken hade 
han svårt att hålla kontakten med sin familj. Europadomstolen fann att 
begränsningarna i friheten för Guzzardi var desamma som för en person 

                                                 
452 Danelius, Hans: Mänskliga rättigheter i europeisk praxis s. 93. Se vidare nedan 7.2.7 
angående art. 8 EKMR.  
453 Vittorio och Luigi mot Italien.  
454 Ett exempel på detta är den s.k. kommunarresten som fanns i Sverige. Denna 
godkändes av Europakommissionen i Aygün mot Sverige. Se även NJA 1989 s. 131. En 
sådan begränsning i rörelsefriheten som kommunarrest kan emellertid strida mot art. 2 i 
tilläggsprotokoll 4 till EKMR.  
455 Danelius, Hans: Mänskliga rättigheter i europeisk praxis s. 96. 
456 Guenat mot Schweiz.  
457 X mot Tyskland. 
458 Engel mot Nederländerna.  
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som är placerad på anstalt och fann att det var fråga om ett 
frihetsberövande.459 Det avgörande för om något är ett frihetsberövande är 
alltså dels tidsaspekten och dels vilken begränsning av rörelsefriheten som 
individen har.460

 
Ett frihetsberövande måste vidare vara lagligen grundat. För att kravet på 
lagstöd skall vara uppfyllt är det dock inte tillräckligt att det finns en lag 
som anger att frihetsberövande får ske. Det ställs också krav på att lagen 
uppfyller vissa krav vad gäller dess tydlighet. Alltför vaga rekvisit i en lag 
kan alltså vara oförenligt med EKMR:s krav.461 Europadomstolen har 
därför i ett flertal rättsfall påpekat att en förutsättning för ett 
frihetsberövande är att det kan förutses av den enskilde. Det förutsätts 
därför att lagstiftningen skall vara tillgänglig för allmänheten och 
begriplig. Detta för att förhindra en godtycklig tillämpning.462 
Europadomstolen har i flera fall konstaterat att ett frihetsberövande stått i 
strid med EKMR av den anledningen att det inte skett i enlighet med de 
krav på lagstöd som Europadomstolen uppställt. Europadomstolen har 
särskilt lagt vikt vid om frihetsberövandet skett med ett visst mått av 
godtycke och har i sådana fall bedömt att det saknats lagstöd om 
lagstiftningen ger tillämparen en möjlighet att tillämpa bestämmelserna 
med godtycklighet.463  
 

7.2.5.2 Frihetsberövande av berusade personer  
Enligt art 5.1e EKMR kan sinnesjuka, missbrukare av alkohol och droger 
samt lösdrivare frihetsberövas. Bestämmelsen avser att ge möjlighet att 
frihetsberöva personer för att ge skydd primärt för personen själv men det 
tillåts även att berusade personer frihetsberövas för att skydda andra.464 
Det fordras inget beslut av domstol som första instans vid ett sådant 
frihetsberövande, även ett administrativt organ får fatta ett beslut om 
frihetsberövande.465 Ett frihetsberövande som grundas på art. 5.1e EKMR 
skall dock kunna ställas under domstols prövning enligt art. 5.4 EKMR.466

 
Frågan är om begreppet alkoholmissbrukare i art. 5.1e EKMR även 
omfattar den som är tillfälligt berusad av alkohol och där det inte kan 
avgöras om personen är alkoholmissbrukare. Begreppet missbrukare skall 
– i likhet med andra begrepp i EKMR – tolkas autonomt och inte utifrån 

                                                 
459 Guzzardi mot Italien.  
460 Jfr. Danelius, Hans: Mänskliga rättigheter i europeisk praxis s. 93-96 och Ovey, Clare,  
White, Robin: The european convention on human rights s. 103-105.  
461 Ovey, Clare, White, Robin: The european convention on human rights s. 106-108 och  
Hafsteinsdóttir mot Island. 
462 Se ex. Varbanov mot Bulgarien, Amann mot Schweiz och Hafsteinsdóttir mot Island. 
463 Se exempelvis fallet Tsirlis och Kouloumpas mot Grekland och Amuur mot Frankrike. 
Detta har även betonats i förarbetena till den danska politiloven. Se Betænkning nr. 1410 
om politilovgivning s. 70f och nedan 9.1 samt Danelius, Hans: Mänskliga rättigheter i 
europeisk praxis s. 97f. 
464 Guzzardi mot Italien.  
465 Ovey, Clare, White, Robin: The european convention on human rights s. 123. 
466 Se nedan 7.2.5.3. 
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nationell lagstiftning. I ett fall mot Polen anfördes vad som avsågs med 
begreppet missbrukare och hur långt detta begrepp kunde utsträckas. Fallet 
rörde en berusad man som påträffades av polis. Han fördes till en 
tillnyktringsenhet där han kvarhölls i 6 timmar och 30 minuter. 
Europadomstolen konstaterade att om begreppet missbrukare skulle tolkas 
på ett sådant sätt att endast personer med alkoholmissbruk skulle kunna 
omhändertas överensstämmer inte detta med intentionerna med art. 5.1e 
EKMR. Även de som är tillfälligt berusade och som inte är i stånd att ta 
om hand om sig själv och således utgör en fara för sig själv eller andra får 
frihetsberövas utan att det strider mot art. 5.1e EKMR. Kraven på detta 
ställs dock ganska högt. Trots den förhållandevis korta tid som den 
omhändertagne var i förvar konstaterades att det var fråga om ett 
frihetsberövande. I fallet ansågs frihetsberövandet vara oförenligt med 
EKMR av det skälet att det inte fanns bevis för att mannen betett sig på ett 
sådant sätt att förutsättningarna var uppfyllda eftersom de fakta om 
mannens tillstånd som förelåg i målet var knapphändiga.467

 
Detta har sedan bekräftats i ett annat liknande fall. En isländsk kvinna 
klagade över att hon arresterats godtyckligt på grund av berusning. Under 
en period på 4 år var hon frihetsberövad ett par timmar vid sex olika 
tillfällen. Hon förnekade att hon var alkoholist och påstod att hon bara var 
måttligt alkoholpåverkad vid dessa tillfällen och att frihetsberövandet 
därmed stod i strid med art. 5.1e EKMR. Europadomstolen menade dock - 
i likhet med det polska fallet - att art. 5.1e EKMR inte kan begränsas till 
fall där det bara rör sig om alkoholmissbrukare utan gäller även fall där 
personen är så berusad att det är fara för personen eller för allmänheten. 
Alkoholpåverkan ensamt kan dock aldrig enligt Europadomstolen vara skäl 
för ett omhändertagande enligt art. 5.1e EKMR utan det krävs att personen 
utsätter sig själv eller andra för fara. Syftet med omhändertagandena 
ansågs i detta fall vara förenligt med art. 5.1e EKMR:s men 
frihetsberövandet kränkte ändå den enskildes rättigheter eftersom det 
saknades uttryckligt lagstöd för att genomföra frihetsberövandet.468

 
Vid tillämpningen av art 5.1e EKMR har Europadomstolen uttryckt att det 
är viktigt att de nationella bestämmelserna inte får möjliggöra en 
tillämpning av undantagen från rätten att inte frihetsberöva som innebär 
godtydlig tillämpning och stor frihet för tillämparen att avgöra när ett 
frihetsberövande skall ske, dvs. att det finns risk att bestämmelserna 
tillämpas i sådana situationer som inte är förenliga med syftet.469 
Frihetsberövande får inte heller ske på grund av att personen enbart 
avviker från vad som uppfattas som normalt i samhället och att man på 
detta sätt genom art. 5.1e EKMR kan få bort personer från gatorna som 
uppfattas som stötande.470

 

                                                 
467 Litwa mot Polen.  
468 Hafsteinsdóttir mot Island.  
469 Chahal mot Förenade kungariket. 
470 Winterwerp mot Nederländerna.  
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I fallet med den isländska kvinnan som frihetsberövades på grund av sin 
berusning konstaterade Europadomstolen att kravet på att ett 
omhändertagande av berusade skall ha lagstöd även innefattar krav på att 
lagen är utformad på ett sätt så att godtycklig tillämpning motverkas. 
Kraven på att det finns lagstöd i nationell rätt för ett omhändertagande 
måste överensstämma med de krav som återfinns i art. 5 EKMR annars är 
inte nationell lag förenlig med EKMR. I det aktuella fallet ansåg 
Europadomstolen att den lagstiftning som den isländska polisen grundande 
frihetsberövandet på inte var tillräckligt klar för allmänheten. 
Frihetsberövandet grundades istället på en administrativ praxis som inte 
hade stöd i den bristfälliga lagstiftning som trots allt fanns vid den tiden. 
Ett tillräckligt skydd mot godtycklig tillämpning fanns därför inte och 
omhändertagandet hade därmed skett utan det krav på lagstöd som krävs 
enligt art. 5 EKMR.471  
 
Europadomstolen har definierat vad som menas med att en åtgärd har 
lagstöd i ett fall som gällde telefonavlyssning och därmed aktualiserade 
kraven i art. 8 EKMR. Samma krav på lagstöd skall gälla vid 
frihetsberövande enligt art. 5 EKMR.472 Europadomstolen ansåg att det 
genom lagen måste finnas någon form av garanti mot godtycklig 
tillämpning av lagbestämmelserna. I och med att det är fråga om 
långtgående intrång i den enskildes rättigheter måste dessa 
skyddsmekanismer finnas menar Europadomstolen och påpekar att ju 
större ingrepp desto större krav på lagstöd och större krav på skydd mot att 
reglerna kan användas felaktigt.473  
 
Det är viktigt att betona att det faktum att nationell lag ger myndigheter rätt 
att frihetsberöva personer som är berusade men att det inte innebär att det 
är fritt fram att göra så enbart av det skälet att personen är 
alkoholmissbrukare eller tillfälligt berusad av alkohol. Frihetsberövandet i 
varje enskilt fall måste vara nödvändigt och vara den sista utvägen. Ett 
frihetsberövande är så ingripande att det endast kan rättfärdigas när andra 
mindre ingripande medel har övervägts men funnits vara otillräckliga i 
förhållande till den enskildes eller allmänhetens intressen.474 Vidare 
förutsätts det också att varje frihetsberövande inte bara är nödvändigt utan 
även sker med beaktande av proportionalitetsprincipen. Detta innebär att 

                                                 
471 Hafsteinsdóttir mot Island. Se särskilt § 52 i domen. Två domare var skiljaktiga och 
ansåg att lagen var tillräckligt tydlig och att Hafsteinsdóttir borde ha insett att hennes 
tillstånd skulle kunna föranleda ett frihetsberövande då dessa två domare menade att det 
kunde ställas krav på att en medborgare i Island bör känna till lokal praxis och dess 
tillämpning i praktiken. Kravet på laglighet skulle därmed vara uppställt.  
472 Hafsteinsdóttir mot Island. Se särskilt § 56 i domen där Europadomstolen hänvisar till 
domarna Kruslin mot Frankrike och Huwig mot Frankrike.   
473 Kruslin mot Frankrike och Huwig mot Frankrike. Se särskilt § 35 resp. § 34 i domarna. 
Jfr. även Aall, Jørgen: Rettsstat og menneskerettigheter s. 102-105.  
474 Denna princip om nödvändighet uttalades bl.a., i Litwa mot Polen och bekräftades i 
Hafsteinsdóttir mot Island. 
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frihetsberövande av berusade inte får vara längre än nödvändigt för att 
ändamålet med frihetsberövandet skall uppnås.475

 
Ett exempel på betydelsen av proportionalitets- och nödvändighetskravet 
återfinns i fallet Litwa mot Polen. Ett tillfälligt omhändertagande av en 
berusad person ansågs strida mot art. 5.1 EKMR av det skälet att det inte 
fanns bevis för att personen i fråga utgjorde en fara för sig själv eller andra. 
Det var därför inte bevisat att ett frihetsberövande var absolut nödvändigt i 
det fallet. Andra mildare åtgärder som stod till buds hade inte övervägts 
och därför var beslutet att föra Litwa till en tillnyktringsenhet inte förenligt 
med de krav som uppställs i art. 5.1e EKMR.476

 

7.2.5.3 Frihetsberövades rättigheter   
Enligt art. 5.2 EKMR skall den som frihetsberövats informeras om 
grunderna för varför åtgärden vidtagits och även om eventuella anklagelser 
för brott. Skälet till detta är att den som frihetsberövats skall kunna få 
information för att kunna få lagligheten av frihetsberövandet omprövat på 
ett effektivt sätt samt att det är en viss garanti för att frihetsberövanden inte 
utövas på ett godtyckligt sätt genom att åtgärden måste förklaras. Det ställs 
emellertid inte så höga krav på informationens form. Det är fullt tillräckligt 
att det klart framgår för den som frihetsberövats på vilka grunder det 
skett.477

 
Enligt art. 5.4 EKMR skall den som frihetsberövats ha en ovillkorlig rätt 
att få beslutet prövat av domstol. Det utgör dock enligt EKMR inte något 
hinder att en annan myndighet än domstol fattar det första beslutet om ett 
frihetsberövande.478 Rätten att få ett frihetsberövande överprövat av 
domstol måste också kunna utnyttjas effektivt för att det inte skall vara 
fråga om en överträdelse av art. 5.4 EKMR. Det skall kunna utnyttjas i 
praktiken av den som frihetsberövats och om den enskilde fått otydlig 
information om att det finns ett rättsmedel som kan utnyttjas innebär också 
detta en överträdelse av art. 5 EKMR. Det är alltså inte så att det bara rent 
faktiskt skall finnas en möjlighet, den skall också vara tillgänglig för den 
enskilde så att denne har reella möjligheter att angripa beslutet.479  
 
Bestämmelsens syfte är att garantera att en person inte skall kunna 
frihetsberövas någon längre tid utan att beslutet överprövas. I de fall 
frihetsberövandet är så kortvarigt att det upphör innan en 
domstolsprövning i praktiken kan ske kan rätten till en omprövning av 
beslutet av domstol inte utnyttjas vilket inte är oförenligt med art. 5.4 
                                                 
475 Se ex. Vasileva mot Danmark. I fallet hade en person kvarhållits i 13.5 timmar för 
identifiering vilket ansågs av Europadomstolen inte vara förenligt med 
proportionalitetsprincipen. Se även Aall, Jørgen: Rettsstat og menneskerettigheter s. 272. 
476 Litwa mot Polen.  
477 Campbell och Hartley mot Förenade kungariket, Macovei, Monica: The right to liberty 
and security of the person s. 46 och Danelius, Hans: Mänskliga rättigheter i europeisk 
praxis s. 111f. 
478 Danelius, Hans: Mänskliga rättigheter i europeisk praxis s. 118.  
479 Conka mot Belgien.  
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EKMR. Art. 5.4 EKMR är alltså inte uppställd för att möjliggöra en 
laglighetsprövning i efterhand.480 I doktrin anförs det att rätten till 
omprövning enligt art. 5.4 EKMR upphör efter att frigivning skett eftersom 
syftet med bestämmelsen är att garantera en snabb prövning av 
frihetsberövandet medan det pågår. Intresset av domstolsprövning för den 
enskilde upphör om personen ändå släpps efter kort tid.481

 
Den som felaktigt berövas friheten genom att kraven art. 5.1-4 EKMR 
åsidosätts har rätt till kompensation i form av skadestånd.482 Det 
skadestånd som utges skall vara både för ekonomisk förlust och för 
kränkningen av felaktigt frihetsberövande.483 Enligt svensk lag finns en 
rätt för den som lidit skada på grund av fel och försummelse i 
myndighetsutövning en rätt till ersättning enligt SkL. Den som 
frihetsberövats felaktigt drabbas dock sällan av ekonomisk skada utan har i 
de flesta fall utsatts för en kränkning och vill ha ersättning för detta. 
Ersättning för kränkning är begränsad enligt 1 kap. 3 § SkL till att skadan 
orsakats genom brott och för den som är frihetsberövad kortare tid än 24 
timmar är ersättning enligt lagen (1998:714) om ersättning vid 
frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder uteslutet. Rättsläget i Sverige 
är oklart huruvida kränkningsersättning för skada på grund av ett felaktigt 
omhändertagande enligt LOB kan grundas direkt på art. 5.5. EKMR. Detta 
torde dock vara den enda möjligheten för en enskild att utverka 
kränkningsersättning för ett felaktigt omhändertagande.484

                                                 
480 X och Y mot Sverige. Danelius, Hans: Mänskliga rättigheter i europeisk praxis s. 128.  
481 Van Dijk, Peter, van Hook, Godefridus, J, H: Theory and Practice of the European 
Convention on Human Rights s. 284f och Gustafsson, Ewa: Missbrukare i rättsstaten s. 
100f. 
482 Brogan m.fl. mot Förenade kungariket.  
483 Ringeisen mot Österrike.  
484 Norée, Annika: Laga befogenhet s. 346-349. Se även uttalandet i Prop. 2000/01:68 där 
följande uttalas: ”För att ideell skada skall ersättas krävs uttryckligt stöd i lag”. HD har 
dock i ett mål (NJA 2005 s. 426) öppnat upp för att skadestånd på grund av ideell skada 
skall kunna utgå även om inte rättsligt stöd finns direkt i svensk lag för att på detta sätt 
harmonisera med EKMR:s krav. I en prejudikatfråga från Stockholms TR har HD beslutat 
meddela prövningstillstånd (HD:s beslut 2006-02-07 i mål Ö-2572-04) angående huruvida 
skadestånd kan grundas direkt på art. 5.5 EKMR och därmed om rätt till ideellt skadestånd 
för ett konventionsstridigt frihetsberövande kan ske. Cameron intar en något skeptisk 
inställning till om man kan grunda anspråk på skadestånd direkt på EKMR:s 
bestämmelser men menar att ett undantag är just talan om skadestånd med stöd av art. 5.5 
EKMR och då i de fall som lagen (1998:714) om ersättning vid frihetsberövanden och 
andra tvångsåtgärder inte är tillräckligt för att tillgodose de krav på ersättning som följer 
av EKMR. Cameron önskar dock att en statlig utredning utreder dessa frågor vidare för att 
ytterliggare bringa klarhet. Se vidare Cameron, Ian: Skadestånd och Europakonventionen, 
SvJT 2006 s. 563 och 586.  
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7.2.5.4 Något om LOB i förhållande till kraven i art. 5 
EKMR  

LOB ändrades år 1998 för att omhändertagandet inte skulle komma i 
konflikt med art. 5 EKMR med avseende på kravet på lagstöd för att sätta 
in en person i arrest. Tidigare fanns ingen sådan uttrycklig bestämmelse i 
LOB men polisrättsutredningen ansåg det nödvändigt för att uppfylla 
kravet på att alla frihetsberövanden skulle ha lagstöd i enlighet med art. 5 
EKMR.485  
 
Polisverksamhetsutredningen konstaterade år 2002 att omhändertagande 
enligt LOB måste ske i överensstämmelse med de krav som uppställs i art. 
5 EKMR men utvecklar inte detta resonemang vidare eller huruvida 
tillämpningen av LOB står i överensstämmelse med dessa krav. De 
hänvisar istället till och kommenterar Polisrättsutredningens betänkande 
från år 1993 och de tankar som redovisas där. Inte heller där sägs något om 
den praktiska tillämpningen av LOB och dess överensstämmelse med 
EKMR:s krav.486 Polisrättsutredningen menade i sitt betänkande att 
omhändertagande enligt LOB måste utgöra ett frihetsberövande i 
konventionens mening men att det är tillåtet i enlighet med art. 5.1e EKMR 
Utredningen poängterade också att syftet med ett frihetsberövande enligt 
LOB är att skydda den enskilde och att det är den enskildes vårdbehov som 
står i fokus när ett omhändertagande skall genomföras.487  
 
Polisverksamhetsutredningen som lade fram ett betänkande år 2002 
diskuterade också i viss mån LOB:s förhållande till EKMR:s krav. Det 
ansågs tveksamt om alla de som omhändertogs enligt LOB kunde inordnas 
under begreppet missbrukare enligt den definition som följer av art. 5.1e 
EKMR. Utredningen menade att det troligen krävdes en mer noggrann 
bedömning av polisen i varje enskilt fall om kraven var uppfyllda. I övrigt 
diskuterades inte i denna utredning huruvida den praktiska tillämpningen 
av LOB var i överensstämmelse med de krav som Europadomstolen ställer 
på staterna när det gäller frihetsberövande av berusade personer.488

 

7.2.6 Art. 6 EKMR – rätten till rättvis rättegång 

7.2.6.1 Allmänt om art. 6 EKMR 
Den som är anklagad för brott eller har en tvist angående sina civila 
rättigheter och skyldigheter har de processuella rättssäkerhetsgarantier som 
återfinns i art. 6.1 EKMR. Detta är en mycket viktig rättssäkerhetsgaranti 
för den som är i tvist med någon för att därigenom garanteras en opartisk 
prövning. Rättigheten i art. 6 EKMR skall garantera för det första tillträde 
till rättegång (access to court) och för det andra ett rättvist förfarande som 

                                                 
485 Prop. 1996/97:175 s. 20ff. 
486 SOU 2002:117 s. 51f.  
487 SOU 1993:60 s. 161ff. 
488 SOU 2002:117 s. 51f. Se även ovan 7.2.5.1-7-2.5.2 och Litwa mot Polen.  
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uppfyller vissa krav. För den som är anklagad för brott gäller även de 
ytterliggare processuella garantierna i art. 6.2-6.3 EKMR. Art 6.2 EKMR 
innehåller oskyldighetspresumtionen som vi belyser i och med att vi 
granskar de rättsliga konsekvenserna av ett omhändertagande enligt LOB 
och dess förhållande till oskyldighetspresumtionen. Art. 6.3 EKMR 
innehåller bl.a. bestämmelser om rätt till ombud och rätt till 
domstolsprövning i brottmål på ett språk som man förstår.489

 
Något som är viktigt att notera är att art. 6 EKMR bara innehåller 
processuella garantier. Om den enskilde vill angripa de materiella reglerna 
(ex. en kriminaliserings berättigande) kan detta inte göras med åberopande 
av art 6 EKMR utan med stöd av andra bestämmelser i EKMR om dessa är 
tillämpliga, ex. art. 8 EKMR om det rör sig om alltför stora inskränkningar 
i privatlivet utan att det finns godtagbara skäl.490

 

7.2.6.2 Rätten till domstolsprövning  
Enligt art. 6.1 EKMR har envar vid prövning av civila rättigheter och 
skyldigheter eller vid anklagelser för brott rätt till en rättvis rättegång. Om 
inte den nationella rätten medger rätt att få en tvist som omfattas av art. 6.1 
EKMR prövad i domstol innebär detta en kränkning av den enskildes 
rättigheter. Rätten till tillträde till domstolsprövning anges inte uttryckligen 
art. 6 EKMR men det är underförstått att en sådan rättighet existerar. 491 I 
de fall en rätt till domstolsprövning existerar får det inte heller vara alltför 
komplicerat att göra denna rätt gällande.492  
 
Vårt syfte med detta avsnitt är att ge en teoretisk bakgrund till huruvida det 
finns en rättighet enligt art. 6 EKMR för en person som omhändertagits 
enligt LOB att få omhändertagandet laglighetsprövat av domstol. Som 
ovan betonats föreligger ingen rätt att enligt art. 5.4 EKMR få ett 
frihetsberövande prövat om det upphört. I Sverige finns ingen uttrycklig 
möjlighet att få omhändertagandet laglighetsprövat. Däremot har en person 
rätt att få skadestånd i de fall personen frihetsberövats på felaktiga 
grunder.493 Rätten till domstolsprövning vid anklagelser för brott är 
beroende av vad som är ett straff enligt EKMR. Är man anklagad för brott 
har man en ovillkorlig rätt till domstolsprövning. Ett omhändertagande 
enligt LOB kan inte anses utgöra ett straff i EKMR:s mening så på denna 
grund kan inte domstolsprövning garanteras. En rätt till rättegång enligt art. 
6 EKMR vid ett omhändertagande enligt LOB är beroende av om detta rör 
den enskildes civila rättigheter eller skyldigheter.494  
                                                 
489 Jfr. Prop. 1993:94:117 s. 29, här ger dock inte Regeringen någon definition av vad som 
de avser med begreppet rättssäkerhet. Jfr. ovan kap. 6 angående detta begrepp.  
490 Danelius, Hans: Mänskliga rättigheter i europeisk praxis s. 131-133 och nedan 7.2.7 
angående art. 8 EKMR.  
491 Principiella uttalanden angående art. 6 har gjorts av Europadomstolen i Golder mot 
Förenade kungariket.  
492 Se ex. De Geouffre de la Pradelle mot Frankrike och jfr. Aall, Jørgen: Rettergang och 
menneskerettigheter s. 92. 
493 Se ovan 7.2.5.3. 
494 Se nedan 7.2.6.3 angående vad som utgör straff i EKMR:s mening.  
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Tvister om civila rättigheter eller skyldigheter måste vara reella och seriösa 
för att det skall föreligga rätt till domstolsprövning. Det krävs dock inte 
speciellt mycket för att en tvist skall vara reell och seriös. 
Europadomstolen har uttalat att en tvist är reell och seriös om det inte klart 
visas att tvisten är oseriös, dvs. det finns en klar presumtion för att rätt till 
domstolsprövning finns om den enskilde hävdar detta.495 Rättigheten måste 
vidare ha stöd i nationell rätt och om detta inte finns är det inte fråga om en 
tvist om civila rättigheter eller skyldigheter.496 I tvister där det finns ett 
visst skön för myndigheterna att fatta beslut men där myndigheterna har att 
följa vissa övergripande rättsliga regler eller principer skall det finnas en 
rätt att klaga på besluten vilket belysts av Europadomstolen i två klagomål 
mot Sverige.497 Den enskilde skall emellertid kunna få ut ett resultat av 
domstolsprövningen som är viktigt för denne. Om det är uppenbart att 
personen inte har något rättsligt anspråk kan denne inte kräva att få saken 
prövad av domstol.498

 
Art. 5.4 EKMR innehåller en särskild bestämmelse om rätten till 
domstolsprövning av ett frihetsberövande. Existensen av denna 
bestämmelse skulle möjligen tala mot att ge art. 6 EKMR tillämplighet i de 
fall det rör sig om rätten till domstolsprövning av ett frihetsberövande 
anför Aall. Aall menar dock att nyare praxis från Europadomstolen talar 
för att en uppluckring har skett på så sätt att art. 6 EKMR kan användas 
som en grund för att få en judiciell kontroll av de frihetsberövanden som 
skett men inte prövats i domstol.499  
 
I de fall domstolsprövning inte kan påräknas enligt art. 5.4 EKMR eller art. 
6.1 EKMR kan den som anser sig ha utsatts för en kränkning av någon av 
de i EKMR angivna rättigheterna tillerkännas rätt till ett effektivt 
rättsmedel i enlighet med art. 13 EKMR men detta är inte liktydigt med rätt 
till en domstolsprövning.500 Europadomstolen har i fallet Kahn konstaterat 
att eftersom det inte fanns någon möjlighet att pröva lagligheten av en 
telefonavlyssning i domstol har rätten till ett effektivt rättsmedel 
kränkts.501 I vissa fall har dock rätten att kunna föra en skadeståndstalan 

                                                 
495 Salerno mot Italien och Danelius, Hans: Mänskliga rättigheter i europeisk praxis s. 
134. Jfr. även NJA 1998 s. 278 och NJA 1995 not C 59 där klagomål riktats mot felaktigt 
myndighetsutövning vid tvångsomhändertagande av barn där HD betonar rätten till 
domstolsprövning för att enskilda skall kunna få prövning angående myndighetsåtgärder 
som vidtagits mot dem.    
496 Ann-Marie Andersson mot Sverige. Fallet gällde talan mot en psykiater som 
överlämnat ett yttrande över klagandens psykiska problem och Europadomstolen 
konstaterade att då det i svensk rätt saknas en rätt för en person att få yttra sig över en 
psykiaters skrivelse var inte tvisten reell och seriös.  
497 Pudas mot Sverige och Allan Jacobsson mot Sverige.  
498 Danelius, Hans: Mänskliga rättigheter i europeisk praxis s. 134. Jfr. även NJA 1998 s. 
278 där HD – i ett mål angående fordran - uttrycker vikten av att få sin sak prövad i 
domstol och att rätten att få sin sak prövad endast skall kunna tas ifrån en person om 
starka skäl finns att talan är ogrundad.   
499 Aall, Jørgen: Rettsstat og menneskerettigheter s. 323 och Aerts mot Belgien.  
500 Aall, Jørgen: Rettsstat og menneskerettigheter s. 73.  
501 Kahn mot Förenade kungariket.  
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mot staten ansetts tillräckligt för att garantera den enskilde ett effektivt 
rättsmedel enligt art. 13 EKMR.502

 
Sverige införde ÄRättsprL efter att kritik riktats från Europadomstolen i ett 
antal fall. ÄRättsprL medförde en möjlighet att få till stånd en 
domstolsprövning i de fall där förvaltningsmyndigheter utgör sista instans. 
En möjlighet gavs då att under vissa omständigheter anföra klagomål till 
kammarrätten eller till RegR som gjorde en laglighetsprövning av beslutet. 
Laglighetsprövning av omhändertaganden omfattades emellertid inte av 
ÄRättsprL. Strömberg anförde att eftersom Europadomstolen i sin praxis 
utvidgat vad som avses med civila rättigheter är det ofrånkomligt att 
revidera ÄRättsprL för att uppfylla de konventionsåtaganden som följer av 
EKMR.503  
 
1 juli år 2006 skedde en reformering av rättsprövningen genom att en 
bestämmelse infördes i FL och en ny RättsprL ersatte ÄRättsprL. RättsprL 
innehåller endast rätten att överklaga regeringsbeslut i de fall ärendet rör 
den enskildes civila rättigheter och skyldigheter enligt art. 6.1 EKMR. En 
direkt koppling till EKMR finns därmed vilket är en väsentlig skillnad från 
tidigare. En motsvarande bestämmelse har införts i FL vad gäller beslut 
som fattas av förvaltningsmyndigheter som sista eller enda instans. Enligt 
3 § 2 st. FL är FL:s överklagandebestämmelser alltid tillämpliga i de fall 
som det krävs för att tillgodose den enskildes rätt till en domstolsprövning 
enligt art. 6.1 EKMR.504

 

7.2.6.3 Straff enligt Europadomstolen  
För att staten skall vara skyldig att uppfylla de processuella 
rättssäkerhetsgarantierna som anges i art. 6.2-6.3 EKMR krävs att den 
enskilde utsatts för en anklagelse om brott. Begreppet anklagelse för brott 
är ett autonomt begrepp och det är följaktligen oväsentligt hur en företeelse 
rubriceras i den nationella rätten. Det är istället avgörande vilka 
konsekvenserna blir för den enskilde.505 Emmerson och Ashworth betonar 
att skälet till att begreppet ”straff” skall tolkas autonomt är att motverka att 
staterna underminerar de enskildas rättigheter genom att definiera en 
företeelse som en administrativ sanktion.506 För svenskt vidkommande har 
detta inneburit att även vissa sanktionsavgifter har ansetts utgöra straff i 
EKMR:s mening.507  
 
Europadomstolen har i Engelfallet uttalat sig principiellt om vad som är att 
betrakta som straff. Europadomstolen menar att en åtgärd som enligt 
                                                 
502 Costello-Roberts mot Förenade kungariket.  
503 Strömberg, Håkan, Lundell, Bengt: Allmän förvaltningsrätt s. 214-216.  
504 Prop. 2005/06:56 s. 10-12 och s. 24 och Ds 2005:9 s. 7f där det poängteras att 
begreppet civila rättigheter och skyldigheter ständigt utvecklas av Europadomstolen och 
att ÄRättsprL inte är tillräcklig för att garantera de rättigheter som enskilda har.  
505 Se exempelvis Danelius, Hans: Mänskliga rättigheter i europeisk praxis s. 147-149. 
506 Emmerson, Ben, Ashworth, Andrew: Human rights and criminal justice s. 149f.  
507 Ett exempel på detta är skattetilläggen som prövats i målen Västberga taxi och Vulic 
mot Sverige och Janosevic mot Sverige.  
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nationell rätt är att betrakta som straff är ett straff enligt EKMR. En stat 
kan inte genom att klassificera en förseelse som disciplinär komma ifrån 
att det är fråga om ett brott i EKMR:s mening. Det skall vid en bedömning 
om en sanktion är ett straff beaktas hur allvarlig sanktionen är och ju 
allvarligare konsekvenser för den enskilde desto mer troligt att det är ett 
straff. Hänsyn skall även tas till hur allmängiltig sanktionen är, om 
sanktionen riktar sig enbart mot en speciell grupp (ex. mildare 
disciplinsanktioner gentemot militär personal) talar detta mot att det är 
fråga om ett straff.508 Enklare disciplinära sanktioner – exempelvis för 
rättegångsförseelser – anses inte heller utgöra straff i EKMR:s mening. Det 
avgörande synes alltså vara hur ingripande sanktionen är mot den enskilde 
i de fall företeelsen inte klassificeras som straff enligt nationell rätt.509

 
RegR har uttryckt att körkortsingripande som sker med anledning av ett 
brott utgör straff i EKMR:s mening. Däremot menar RegR att det torde 
vara klart att körkortsingripande på grund av opålitlighet i 
nykterhetshänseende inte kan anses utgöra straff i konventionens mening 
utan att motivera detta ställningstagande utförligt.510 Av Europadomstolens 
praxis framgår att poängavdrag som kan leda till körkortingripande anses 
utgöra ett straff i konventionens mening och att den enskilde därför skall 
ha tillgång till de rättssäkerhetsgarantier som finns i art. 6.1-3 EKMR. 
Europadomstolen har inte mer allmänt uttalat sig om körkortsingripanden 
som görs av trafiksäkerhetsskäl där en person på grund av sjukdom eller 
alkoholberoende avtvingas körkortet är att betrakta som ett straff.511 
Kortare indragning av körkort som sker omedelbart i väntan på en verklig 
prövning har dock inte ansetts vara ett straff enligt art. 6 EKMR.512

 

7.2.6.4 Oskyldighetspresumtionen  
Den som är anklagad för brott omfattas av oskyldighetspresumtionen. 
Nowak förklarar att oskyldighetspresumtionen är en garanti för den 
enskilde att få ett korrekt processuellt förfarande. Staten skall inte alltför 
lättvindigt kunna påföra straff eller andra sanktioner som bedöms vara 
straff enligt EKMR:s mening. Presumtionen utgör en garant mot att illa 
underbyggda anklagelser från myndigheter mot individen kan leda till 
straff. Genom att den ställer höga krav på bevisning innebär 
oskyldighetspresumtionen även en ökad sannolikhet att gärningsmannen 
verkligen är skyldig och är därmed en viktig princip för att motverka 
spekulationer om att någon är dömd på för vaga grunder.513 Rättigheten 
skall alltså utgöra ett hinder mot att straff påläggs en person utan att det 
                                                 
508 Engel mot Nederländerna.  
509 Se ex. Ravnsborg mot Sverige.  
510 RÅ 2000 ref. 65 och jfr även Danelius, Hans: Mänskliga rättigheter i europeisk praxis 
s. 149. Se även Aall, Jørgen: Rettsstat og menneskerettigheter s.324 not 26 som är av 
samma åsikt att körkortsingripande är ett straff.  
511 Malige mot Frankrike och Danelius, Hans: Mänskliga rättigheter i europeisk praxis s. 
149. 
512 Escoubet mot Belgien.  
513 Nowak, Karol: Oskyldighetspresumtionen s. 20. Se även ovan 7.2.6.3 angående vad 
som anses utgöra straff i EKMR:s mening.  
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finns tillräckliga skäl för detta och dessutom skall skulden fastställas av en 
opartisk och oavhängig domstol.514 Att ett straff utdöms av administrativ 
myndighet som första instans anses dock inte utgöra en kränkning av 
EKMR men möjlighet till domstolsprövning skall alltid finnas i dessa fall 
om inte den enskilde uttryckligen avsäger sig denna rätt.515

 
Europadomstolen har i ett principiellt uttalande anfört att 
oskyldighetspresumtionen primärt innebär att domstolen inte skall utgå 
från att den tilltalade är skyldig. Dessutom skall varje tvivel vara till den 
anklagades förmån och den anklagade skall ha rätt att anföra motbevisning. 
Den bevisning som läggs fram måste dessutom vara tillräckligt stark för att 
ansvar skall kunna utkrävas.516

 
Bevisbördan skall alltid åvila staten eller den som för talan om utkrävande 
av straff. I fallet Telfner uttryckte Europadomstolen att även om 
bevisprövning och bevisvärdering är uppgifter som ankommer på den 
nationella domstolen får straff inte påföras då det föreligger alltför svaga 
grunder och om bevisbördan i praktiken är omvänd. I så fall är förfarandet 
inte förenligt med oskyldighetspresumtionens krav.517

 

7.2.7 Art. 8 EKMR – Respekt för privatlivet 
Art. 8 EKMR ger den enskilde rätt till respekt för privat- och familjeliv, 
hem och korrespondens. Artikeln innefattar en rad olika rättigheter och är 
svår att avgränsa eftersom mycket kan hänföras till just privatlivet. 
Rättigheten kan därmed utsträckas mycket långt och är också oklar till 
sin innebörd. Europadomstolen har inte ens försökt att ge en definition av 
rättigheten utan vill hålla öppet för tolkning. Kortfattat kan den sägas 
garantera ett rent allmänt skydd för den enskildes frihet från olika former 
av ingrepp från statens sida. Staten skall inte inkräkta på den enskildes liv 
i alltför stor utsträckning eller försvåra för denne att leva det liv som 
denne vill. Om en åtgärd från statens sida anses utgöra en kränkning av 
art. 8 EKMR kan detta ändå rättfärdigas om det finns godtagbara skäl. 
Dessa skäl måste överensstämma med dem som anges i art. 8.2 
EKMR.518

 

                                                 
514 Danelius, Hans: Mänskliga rättigheter i europeisk praxis s. 233f.  
515 Det finns inget egentligt uttryckligt hinder mot att straff påläggs av administrativ 
myndighet. I rättspraxis finns dock vissa tendenser till att det skulle föreligga ett sådant 
förbud i de fall det rör sig om allvarligare straff. För s.k. ”minor offences” gäller dock att 
det inte finns något hinder för att ett straff påläggs av en administrativ myndighet. Se ex. 
Albert och Le Compte mot Belgien.  
516 Österrike mot Italien.  
517 Telfner mot Österrike. 
518 Se vidare om innebörden av rättigheten i art. 8 EKMR: Aall, Jørgen: Rettsstat og 
menneskerettigheter s. 170ff och Danelius, Hans: Mänskliga rättigheter i europeisk praxis 
s. 260f. Belysande för rättigheten är också rättsfallet Modinos mot Cypern som rörde en 
kriminalisering av homosexualitet. Trots att det enligt praxis var så at åtal inte väcktes för 
detta brott ansågs kriminaliseringen i sig strida mot art. 8 EKMR.  
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Bland det som prövats i Europadomstolen och som ansetts utgöra 
inskränkningar i art. 8 EKMR är exempelvis olika former av 
straffprocessuella tvångsmedel 519, omfattande kontroller av hur personer 
förflyttar sig och vilka de tar emot besök av520, inkräktande i någons 
hem521 och inskränkningar i hur personen väljer att utforma sitt liv522. I 
samtliga fall finns det ett krav på att inskränkningen har stöd i lag. 
Jämförelse kan göras med det som skrivits ovan angående 
inskränkningarna i art. 5 EKMR vad gäller kravet på lagstöd. Kravet är 
att det måste finnas ett skydd mot godtycklig tillämpning samt att lagen 
är utformad på ett klart och tydligt sätt så att den enskilde kan förutse 
inskränkningarna och när den enskilde kan träffas av dem. Det finns 
alltså en stark betoning på rättssäkerheten för den enskilde i de fall 
inskränkningar görs.523

 
LOB och dess konsekvenser kan diskuteras i förhållande till de krav som 
återfinns i art. 8 EKMR och om dessa är förenliga. När det gäller själva 
förutsättningarna för ett omhändertagande i de fall det klassificeras som 
ett frihetsberövande är detta emellertid exklusivt reglerat i art. 5 EKMR 
och art. 8 EKMR är subsidiär till art. 5 EKMR. Enligt doktrin utesluts 
tillämpning av art. 8 EKMR även om frihetsberövande i allra högsta grad 
är en inskränkning i rätten till privatlivet. I de fall omhändertagandet 
slutar med att personen förs till hemmet eller till någon anhörig är det 
inte att betrakta som ett frihetsberövande enligt art. 5 EKMR och då kan 
art. 8 EKMR och de krav som följer få aktualitet.524  
 
Olika sanktioner, kriminaliseringar och andra inskränkningar för den 
enskilde kan utgöra intrång i privatlivet. Detta kan vara fallet även om 
förfarandet mot den enskilde uppfyller de garantier som gäller i art. 6 
EKMR som ju endast tar sikte på processen och inte på de materiella 
bestämmelserna.525 Europadomstolen har uttalat att EKMR formellt inte 
skall utgöra ett intrång i staternas straffrättsliga befogenheter och är ett 
uttryck för att bestraffningsmakten är en nationell angelägenhet.526 
Undantaget är att det inte får inkräkta på den enskildes rättigheter såsom 
rätten till privatlivet, rätten till yttrandefrihet eller andra rättigheter.527 
Europadomstolen brukar normalt inte heller angripa de straff som 
                                                 
519 Telefonavlyssning, brevkontroll, husrannsakan m.fl. åtgärder. Se vidare Danelius, 
Hans: Mänskliga rättigheter i europeisk praxis s. 270-277 där Danelius även refererar till 
en stor mängd rättsfall från Europadomstolen.  
520 Cypern mot Turkiet och Danelius, Hans: Mänskliga rättigheter i europeisk praxis s. 
261.  
521 McLeod mot Förenade Kungariket där polisen berett sig tillträde till en kvinnas hem.  
522 Se ex. Modinos mot Cypern angående kriminalisering av homosexualitet.  
523 Jfr. ovan. 7.2.5.1 och Danelius, Hans: Mänskliga rättigheter i europeisk praxis s. 263. 
524 Se ovan 7.2.5 om art. 5 EKMR och Danelius, Hans: Mänskliga rättigheter i europeisk 
praxis s. 260f om att art. 5 är lex specialis i förhållande till art. 8 EKMR och Aall, Jørgen: 
Rettsstat og menneskerettigheter s. 172. 
525 Jfr. ex. Laskey, Jaggard & Brown mot Förenade kungariket där ett antal personer 
straffats för sin medverkan i sado-masochistisk misshandel och där frågan om 
berättigandet av att straffa prövades mot art. 8 EKMR.   
526 Engel mot Nederländerna.  
527 Emmerson, Ben, Ashworth, Andrew: Human rights and criminal justice s. 223.  
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staterna utdömer. Undantag har dock gjorts om det straff som utdömts 
innebär inskränkningar i de skyddade rättigheterna och där 
Europadomstolen ansett inskränkningarna som alltför oproportionerliga. 
Även om det enligt Europadomstolen är tillåtet att inskränka en skyddad 
materiell rättighet genom att straffbelägga får alltså straffet inte vara 
alltför oproportionerligt.528

 
När det gäller körkortsingripande har inte Europadomstolen uttalat sig 
om hur detta förhåller sig till kraven i art. 8 EKMR. Europadomstolen 
har däremot i ett fall generellt anfört sin syn på körkortets betydelse för 
den enskilde. En man hade fått sitt körkort återkallat på grund av 
trafikbrott och Europadomstolen uttalade i detta sammanhang att innehav 
av körkort är mycket viktigt för den enskilde i vardagslivet och för 
möjligheter att utföra arbete. En indragning av körkort kan få mycket 
stora konsekvenser för individen och en återkallelse är därför närmast av 
bestraffande karaktär enligt domstolen.529  
 
Om det konstaterats att en åtgärd från statens sida inskränker den 
enskildes rättigheter enligt art. 8 EKMR kan detta rättfärdigas om 
inskränkningen har stöd i lag samt om det sker i syfte att tillgodose 
allmänna och enskilda intressen (däribland ingår åtgärder till skydd för 
statens säkerhet, den allmänna säkerheten, landets ekonomiska välstånd, 
förebyggande av oordning eller brott, skydd för hälsa eller moral eller för 
att skydda andra personers fri- och rättigheter). Ingreppet måste dessutom 
alltid vara nödvändigt i ett demokratiskt samhälle vilket innebär att en 
proportionalitetsprövning skall göras. Vid en sådan prövning är principen 
om margin of appreciation viktig och detta medför att statens uppfattning 
väger tungt när Europadomstolen fattar sitt avgörande. Europadomstolen 
övervakar emellertid att denna frihet som följer av principen inte 
utnyttjas för alltför långtgående inskränkningar.530

 
Kravet på att ett ingrepp har stöd i lag medför även ett krav på att lagen 
skyddar mot godtycklig tillämpning även om lagen i sig ger ett stort 
utrymme för olika ingrepp. Syftet med åtgärden har betydelse för hur 
långt inskränkningar får gå. Rör det sig om inskränkningar till skydd för 
statens säkerhet är utrymmet stort för att tillåta inskränkningar och 
bedöma dessa som nödvändiga i ett demokratiskt samhälle menar 
Danelius.531

 
När det gäller inskränkningar i privatlivet som uppställts i syfte att 
skydda den enskilde från att skada sig själv – även åtgärder mot 
personens uttryckliga vilja, dvs. paternalistiska åtgärder – kan det 

                                                 
528 Tolstoy Miloslavsky mot Förenade kungariket. Fallet rörde ärekränkning och 
Europadomstolen ifrågasatte inte att ärekränkning var straffbelagt och att personen 
dömdes för detta. Istället var det fråga om det skadestånd som utdömdes var förenligt med 
art. 10 EKMR vilket inte ansågs vara fallet då det var alltför högt.   
529 Malige mot Frankrike.  
530 Se ovan 7.2.3 och Danelius, Hans: Mänskliga rättigheter i europeisk praxis s. 264. 
531 Danelius, Hans: Mänskliga rättigheter i europeisk praxis s. 264.  
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ifrågasättas om ett intrång görs i den enskildes privatliv eftersom det inte 
kan motiveras med att inskränkningen är till skydd för någon annan utan 
endast i den enskildes intresse och därigenom en åtgärd mot dennes 
självbestämmande och integritet. Europadomstolen har dock intagit en 
tillåtande attityd till sådana åtgärder som sker för att skydda den 
enskildes hälsa.532 Det kan exempelvis gälla för misshandel som denne 
samtyckt till.533 Kriminalisering av eutanasi har inte ansetts som 
oförenligt med art. 8.2 EKMR.534 Danelius betonar att krav på 
användande av säkerhetsbälte och hjälm också är tillåtna inskränkningar i 
privatlivet. Staterna har här stor frihet att bestämma vad som är rimliga 
inskränkningar i den enskildes frihet enligt principen om margin of 
appreciation.535

 

7.3 Avslutande synpunkter 
En särskilt tydlig rättssäkerhetsgaranti finns i RF:s objektivitets- och 
likhetsprincip som föreskriver att lag skall tillämpas lika. Ett rättssäkert 
förfarande skapas vid omhändertagande om objektivitets- och 
likhetsprincipen iakttas annars skapas ett godtycke vid tillämpningen. 
Vad är egentligen lika fall? Vi menar att objektivitets- och 
likhetprincipen i förhållande till LOB innebär att vid bedömning av om 
någon bör omhändertas skall polisen endast se till den enskildes behov av 
att omhändertas eller om denne utsätter andra för fara. Idag saknas ett 
organ som uttalar sig om den faktiska tillämpningen. JO har endast i 
begränsad omfattning gjort uttalanden om tillämpningen. 
Polismyndigheterna är fristående och det kan då inte uteslutas att en lokal 
praxis skapas. RPS borde ta ett större ansvar för att granska att 
omhändertagande sker lika över landet.   
 
Legalitetsprincipen innebär att alla åtgärder skall ha stöd i lag och kunna 
förutses av den enskilde samt att illojal tillämpning förhindras. En lag 
som ger ett stort tolkningsutrymme är svår att förena med dessa krav om 
inte gränserna för tolkningsutrymmet klart kan anges på något sätt. Vi 
menar att LOB är en lag som har otydliga rekvisit som kan klassificeras 
som gumminormer. Att en lag ger ett stort utrymme vid tillämpningen är 
i och för sig inget som kan anses strida mot legalitetsprincipen men om 
den praktiska tillämpningen sker på ett sådant sätt att gränserna för 
tillämpningen är svår att dra måste detta anses som en överträdelse av 
legalitetsprincipen. När det samtidigt inte finns något organ som utfärdar 
riktlinjer som är klara och tydliga skapar detta möjligheter till missbruk. 
Det är också svårt för den enskilde att förutse om och när man kan bli 
föremål för omhändertagande. Därför anser vi att LOB inte uppfyller 
legalitetsprincipen.  
                                                 
532 Lernestedt, Claes: Kriminalisering s. 265f.  
533 Laskey, Jaggard och Brown mot Förenade kungariket.  
534 Pretty mot Förenade kungariket.  
535 Danelius, Hans: Mänskliga rättigheter i europeisk praxis s. 264f. Se vidare nedan kap. 
9 angående omhändertagande av berusade personer i några andra nordiska länder. 
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Gemensamt för de bestämmelser i EKMR som vi redogjort för är att 
Europadomstolen uttalat att de skall garantera att ingripanden från statens 
sida sker på ett för den enskilde förutsebart sätt och att lagstiftning som 
möjliggör godtycklig tillämpning inte kan accepteras. På detta sätt har 
EKMR en stor betydelse när det gäller att garantera rättssäkerhet vid 
offentlig maktutövning.  
 
EKMR förbjuder inte staterna att använda vissa maktmedel – såsom 
frihetsberövande även om det sker i paternalistiska syften – men kräver 
att detta sker rättssäkert och utan alltför långtgående kränkningar av den 
personliga integriteten. EKMR ställer i många fall högre krav än RF. 
Europadomstolen har därmed en viktig funktion för att stärka 
rättssäkerheten och skydda den personliga integriteten.    
 
Ett omhändertagande enligt LOB är i de fall personen förs till arrest att 
betrakta som ett frihetsberövande enligt art. 5 EKMR. Av 
Europadomstolens praxis framgår att omhändertagande av berusade i 
polisarrester till skydd för den enskilde inte är förbjudet. Vad som 
framgår av praxis är att frihetsberövande skall ske så att det är förutsebart 
och att en godtycklig tillämpning förhindras. Även integritetsskyddet 
betonas genom att frihetsberövande skall användas restriktivt när det sker 
i syfte att skydda den enskilde. Runt 80 % av de som omhändertas enligt 
LOB förs till arrest. Mot bakgrund av denna höga andel är det tveksamt 
om det i alla dessa fall är så att frihetsberövandet är den sista utvägen och 
att alternativa lösningar alltid väljs först. Att det är mer effektivt ur 
polisiär synvinkel att föra personer till arrest istället för till annan 
placering är inte ett argument som kan accepteras trots principen om 
margin of appreciation.  

 
Det är tveksamt om bestämmelserna i LOB och kontrollen över LOB är 
utformade på ett sådant sätt att godtycke förhindras. Polisen tolkar och 
tillämpar LOB autonomt och något tillräckligt effektivt 
övervakningssystem finns inte. I förhållande till rättssäkerhetskraven som 
följer av art. 5 EKMR anser vi att dessa inte till fullo är uppfyllda vad 
gäller de omhändertaganden som sker enligt LOB. I de fall som 
omhändertagande enligt LOB inte innebär frihetsberövande enligt art. 5 
EKMR är ingripandena istället att betrakta som intrång i privatlivet enligt 
art. 8 EKMR – som är subsidiär till art. 5 EKMR - och även då måste 
godtycklig tillämpning förhindras på liknande sätt som gäller då art. 5 
EKMR används. 
 
Det är ett problem att lagligheten av ett omhändertagande inte kan prövas 
i domstol enligt nationell rätt. Ett ännu större problem vore om inte 
EKMR skulle ge en sådan rättighet. Art. 5.4 EKMR ger inte en absolut 
rätt till domstolsprövning av frihetsberövanden. Kan en 
domstolsprövning inte ske på grund av att frihetsberövandet är kortvarigt 
är detta inte konventionsstridigt. Däremot menar vi att det kan kränka 
den enskildes rätt till tillträde till domstolsprövning enligt art. 6.1 EKMR. 
I och med de konsekvenser som ett omhändertagande får kan det inte 
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uteslutas att det skall bedömas som en reell och seriös tvist. I ljuset av de 
konsekvenser som kan bli följden av ett omhändertagande anser vi att 
enbart en rätt till ersättning för frihetsberövandet enligt art. 5.5 EKMR 
inte är tillräckligt.  
 
En laglighetsprövning kan ha den fördelen att praxis skulle kunna 
utvecklas. Det skapar en ökad förutsebarhet för den enskilde och skulle 
även underlätta för polisen. Detta skulle bidra till en stärkt rättssäkerhet 
för den enskilde. Genom den reformering av rättsprövningen som skett i 
juli år 2006 har den enskilde alltid rätt till domstolsprövning av 
förvaltningsbeslut om rätt till domstolsprövning finns enligt art. 6.1 
EKMR, 3 § 2 st. FL.   
 
Det är tveksamt om ett körkortsingripande är ett straff i EKMR:s mening 
om det sker på grund av opålitlighet i nykterhetshänseende eftersom det 
är en åtgärd som vidtas för att skydda andra trafikanter. Är det inte ett 
straff måste inte art. 6.2 EKMR följas. Dock gäller kravet på att 
länsstyrelsens beslut skall kunna prövas i domstol enligt art. 6.1 EKMR. 
  
Det känns onaturligt att någon form av objektiv prövning inte krävs vid 
körkortsingripanden enligt EKMR. Vi menar därför att det är möjligt att 
art. 8 EKMR är tillämplig vid körkortsingripanden som inte anses utgöra 
straff och som då ger skydd mot godtyckliga körkortsingripanden. 
Körkortsingripanden får ske enligt art. 8.2 EKMR. Däremot måste 
åtgärden vara proportionell. I den proportionalitetsprövningen anser vi att 
analogier kan göras med kraven som följer av oskyldighets-
presumtionen.  
 
Som framgår av kapitel 5 skall omhändertaganden inte per automatik 
leda till körkortsingripande. Det skall ställas höga krav på bevis att 
personen utgör en fara i trafiken på grund av alkoholproblem. Om 
länsstyrelserna i likhet med domstol inte utgår från att individen har 
alkoholproblem enbart på grund av omhändertagandet så uppfyller 
förfarandet de krav som EKMR ställer. Vet vi egentligen om prövningen 
hos länsstyrelsen går till på detta sätt? 
 
Enligt polisens föreskrifter skall vapenlicens inte utfärdas förrän 24 
månader förflutit sedan senaste omhändertagandet. Att vägra att utfärda 
vapenlicens per automatik efter endast ett omhändertagande menar vi är i 
strid med art. 8 EKMR om inte en mer noggrann prövning görs.  
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8 Förslag om förändringar i 
LOB 

 
En gammal pålitlig fylletratt, Efraim Hansson, är intagen på sjukhuset för 
sin alkoholism + flera dess följdsjukdomar. När han gått där några dagar 

och levt på mjölk, säger han till professor: 
- Idag ska ja be å få bli utskriven! 

- Ja, men Hansson ä ju inte bättre! 
Hansson: - Ja ska be å få bli utskriven som obotlig.  

 
Albert Engström 

 
Syftet med detta kapitel är att redogöra för de förslag till förändringar som 
lagts fram den senaste tiden när det gäller LOB. Vi frågar oss om ett 
genomförande av dessa förslag skulle kunna öka rättssäkerheten för den 
enskilde.  
 
Vi har inte till syfte att diskutera och föreslå förändringar de lege ferenda 
utan granskar och analyserar lagförslagen endast ur ett rättssäkerhets-
perspektiv.  
 
Det första förslaget gäller vem som skall ha ansvaret för de berusade 
personerna och det handlar vårt första avsnitt om. Det andra avsnittet 
handlar om det skall införas ett krav på alkoholutandningsprov. Dessa två 
avsnitt bygger på departementspromemorian Ds 2001:31 och 
Polisverksamhetsutredningens betänkande SOU 2002:117. I avsnittet om 
alkoholutandningsprov har vi iakttagit motioner från de borgerliga 
partierna. Sist i avsnittet om alkoholutandningsprov tar vi upp den kritik 
som JO riktat mot förslaget.  
  

8.1 Ansvaret för omhändertagande av 
berusade personer 

På senare tid har det diskuterats alltmer intensivt i olika utredningar om 
omhändertagande av berusade personer överhuvudtaget är eller bör vara en 
polisiär angelägenhet. Regeringen gav i uppdrag åt en särskild utredare att 
lägga fram förslag angående hur polisens verksamhet skulle kunna 
renodlas och till vilka andra organ som dessa icke-polisiära angelägenheter 
skulle överlåtas. Det som inte ansågs vara polisära angelägenheter skulle 
mönstras ut ur de uppdrag som polisen har för att på så sätt möjliggöra en 
renodling.536 Det ursprungliga förslaget om polisens ansvar för berusade 
personer utreddes av Justitiedepartementet. Resultatet av detta arbete 
                                                 
536 Dir 2000:105: Översyn av polisens arbetsuppgifter.  
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redovisades i Ds 2001:31.537 Polisverksamhetsutredningen som hade ett 
bredare uppdrag arbetade vidare på detta förslag och avgav sitt betänkande 
om framtiden för LOB i SOU 2002:117.  
 

8.1.1 Departementspromemorian Ds 2001:31 
I en utredning inom justitiedepartementet som leddes av 
hovrättslagmannen Staffan Levén föreslogs att ansvaret för berusade 
personer skall överflyttas från polisen till något annat organ.538 Det 
framhölls i denna utredning att syftet med LOB ursprungligen var att 
erbjuda den berusade ett omhändertagande under mer humana former än 
det som gällde enligt 1841 års fylleriförordning. LOB uppfattades på ett 
sådant sätt att det var fråga om en övergång från ett bestraffande och 
repressivt system till ett progressivt och socialt skydd. Utredaren menade 
dock att lagen inte har fått denna effekt och att resultatet av den sociala 
skyddslagstiftningen blev ett helt annat än som var tänkt från början.539

 
Utredaren menar att ha polisen som huvudansvarig för omhändertaganden 
inte är en bra lösning. Skälet till detta är att det s.k. blandmissbruket har 
ökat (blandning av alkohol och andra droger eller preparat) under de 
senaste åren och att detta får till följd att de omhändertagna uppfattas som 
berusade men att deras tillstånd i själva verket kan vara så allvarligt att det 
kräver omedelbar läkarvård. Detta kan inte alltid uppmärksammas av 
polisen på grund av brist på kunskap och de omhändertagna placeras därför 
i arrest. Som stöd för detta beaktar utredaren särskilt de dödsfall som skett i 
polisens arrest. De som bevakar de intagna har ingen omfattande 
vårdutbildning som gör att de kan uppmärksamma dessa problem och det 
är farligt för de omhändertagna.540

 
Vidare anser utredaren att det inte är särskilt lämpligt att polisen svarar för 
omhändertaganden eftersom detta inte har samband med de egentliga 
polisuppgifterna, dvs. framförallt att utreda och beivra brott och 
upprätthålla ordning.541 Även i andra sammanhang har det betonats att det 
är viktigt att polisens uppgifter renodlas och att det som inte anses utgöra 
polisens kärnverksamhet – att bekämpa brottslighet – skall utmönstras. 
Huvudansvaret för omhändertagande av berusade borde således läggas på 
annat organ.542

 
Det tredje argumentet för att flytta ansvaret för omhändertagande av 
berusade från polisen till någon annan form av verksamhet är den 

                                                 
537 Utredningen som skedde inom justitiedepartement utgår från de direktiv som delgavs i 
en promemoria 2000-05-08.  
538 Ds 2001:31 s. 77ff. 
539 Ds 2001:31 s. 135f.  
540 Ds 2001:31 s. 137. Se även ovan 4.3.2. angående dödsfall som har inträffat i 
polisarresterna.  
541 Ds 2001:31 s. 137f. Jfr. även ovan 5.1 angående polisens uppgifter i samhället.  
542 Se ovan 4.1.2 och de förslag som lagts fram i SOU 2001:87 och 2002:70.  
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humanitära aspekten. Utredaren anser att förvaring av berusade i polisens 
arrest sker under förhållanden som med nutidens värderingar inte kan anses 
acceptabla för de intagna. Arresten är i bästa fall försedd med en madrass 
men i många fall får de omhändertagna ligga direkt på ett betonggolv. 
Möjligheter för den omhändertagne att sköta sin personliga hygien finns 
inte heller i polisens arrest.543  
 
Utredaren menar dock att det är rimligt att tro att även om en ändring sker 
så samtliga berusade personer som omhändertas enligt LOB skulle kunna 
tas om hand av andra organ än polisen skulle polisen i fortsättningen 
behöva ta om hand om dem som är så våldsamma eller hotfulla att de inte 
kan skickas till en tillnyktringsenhet eller liknande plats. Dessa beräknas 
utgöra ungefär 15-20 % av de som omhändertas vilket skulle innebära en 
kraftig minskning av antalet personer som förvaras i polisens arrest. 
Polisens hjälp med berusade skulle även i framtiden behövas för denna 
begränsade andel men detta utgör emellertid inget skäl för att behålla det 
nuvarande systemet. En reform skulle kunna genomföras men med det 
villkoret att de våldsamma och hotfulla fortfarande skulle vara polisens 
ansvar.544   
 
I departementspromemorian framförs inga fler konkreta förslag beträffande 
hur ansvaret för de berusade skulle kunna överflyttas från polisen eller hur 
avgränsningen skulle ske mellan omhändertagande enligt LOB och 
omhändertagande enligt 13 § PolisL även om utredningen anför olika 
alternativ för att ersätta det nuvarande systemet. De problem som utredaren 
förknippar med ett överförande av ansvaret är hur finansieringen skall ske 
för det organ som får överta ansvaret från polisen. Hur finansieringen 
skulle lösas och även vem som ansvaret skulle läggas på lades på 
Polisverksamhetsutredningen att utreda närmare.545

 
JO är tveksam till om det är praktiskt genomförbart att flytta ansvar för 
omhändertagande av berusade personer till ett annat organ. Även om detta 
enligt JO är i överensstämmelse med intentionerna med LOB är det trolig 
att personal- och annan resursbrist föreligger hos den som skulle få överta 
ansvaret. JO är tveksam till att resurser kommer att tillföras dessa enheter 
så att en förbättring skulle uppnås. Det är därför rimligt menar JO att 
omhändertagande av berusade även fortsättningsvis skall vara en 
angelägenhet för polisen.546  
 

                                                 
543 Ds 2001:31 s. 138.  
544 Ds 2001:31 s. 138f.  
545 Dir 2002:23: Tilläggsdirektiv till Utredningen om översyn av polisens arbetsuppgifter 
samt Ds 2001:31 s. 139ff.  
546 JO:s remissvar beträffande promemorian Ds 2001:31 den 31 oktober 2001, dnr: 2580-
2001.  
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8.1.2 Polisverksamhetsutredningens förslag  
Polisverksamhetsutredningen som avgav ett betänkande år 2002 instämde i 
de åsikter som framfördes i departementspromemorian Ds 2001:31 vad 
gäller att polisen inte längre skulle ansvara för omhändertagande av 
berusade personer eftersom detta inte ansågs vara en polisiär 
angelägenhet.547  
 
Polisverksamhetsutredningen redogjorde för vilka nu gällande reella 
alternativ till arrest som finns att förvara en omhändertagen men menade 
att de flesta nu placeras i arrest.548 Utredningen konstaterade att 
remissbehandlingen av Ds 2001:31 visar att de flesta remissinstanser är 
positiva till att huvudansvaret för omhändertagna flyttas från polisen men 
att det framförs olika åsikter om vem som istället borde ansvara för de 
omhändertagna. De flesta remissinstanser var eniga om att våldsamma 
personer även fortsättningsvis skulle vara en angelägenhet för polisen men 
att de personer som enbart är berusade inte skall vara polisens ansvar 
överhuvudtaget.549  
 
Utredningen anser att det övergripande syftet med LOB är att förhindra att 
de omhändertagna råkar illa ut på grund av sin berusning. En sådan uppgift 
är verksamhetsfrämmande för polisen. Utredningen instämmer i stora delar 
med det som anförs i departementspromemorian. Utredningen lägger dock 
till att det är tveksamt om frihetsberövande av berusade i alla situationer 
överensstämmer med de krav som följer av EKMR. Någon närmare 
redogörelse för bristerna i det nuvarande systemet gjordes inte men att 
större överensstämmelse med EKMR:s krav skulle uppnås om de berusade 
inte som huvudregel längre skulle frihetsberövas hos polisen. De skäl som 
kan anföras mot att polisen fortsättningsvis skall vara ansvarig för 
omhändertagande av berusade skulle även föreligga om sjukvårdspersonal 
knyts till polisarresterna och därför kan detta inte ses som ett alternativ 
enligt utredningen utan en reformering är nödvändig.550

 
Ansvaret för berusade personer skall enligt utredningen vila på 
kommunernas socialtjänst och det skall utgå statsbidrag till kommunen för 
detta. Detta möjliggör enligt utredningen att personer med alkoholmissbruk 
skyndsamt skulle kunna etablera en kontakt som kan stödja dem. 
Utredningen anför dock att detta inte på något sätt skall förändra den praxis 
som råder idag när det gäller att en omhändertagen istället bör föras till 
hemmet eller till sjukvården. Även om inte samtliga som omhändertas är 
missbrukare anser utredningen att det ankommer på socialtjänsten att ta 
hand om dessa eftersom det är ytterst kommunens skyldighet att ge 

                                                 
547 SOU 2002:117 s. 54.  
548 Se ovan 3.2.4 och SOU 2002:117 s. 33f.  
549 SOU 2002:117 s. 41-43. 
550 SOU 2002:117 s. 54ff. Se även ovan 6.3.5 angående de krav som följer enligt EKMR 
vid frihetsberövande av berusade personer.  
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kommunmedborgarna olika former av stöd.551 Beträffande de berusade 
personer som är så våldsamma att den ovanstående lösningen inte kan 
tillämpas anser utredningen att nuvarande huvudregel som innebär att ett 
omhändertagande enligt LOB skall tillämpas före ett omhändertagande 
enligt 13 § PolisL skall ändras så att 13 § PolisL ges företräde och då 
möjliggöra att personen kan placeras i arrest i enlighet med 17 § PolisL. 
Detta får till följd att en person som omhändertas enbart på grund av sin 
berusning inte får placeras i arrest.552

 
Även detta förslag har kritiserats av JO. Eftersom Polisverksamhets-
utredningen inte redogör utförligt för hur resursproblemen skall lösas anser 
JO att de omhändertagna även i fortsättningen bör vara polisens ansvar.553

 

8.2 Alkoholutandningsprov 

8.2.1 Departementspromemorian Ds 2001:31 
I Ds 2001:31 har förslag lämnats om att införa ett krav på 
alkoholutandningsprov. Anledningen är att detta skall utgöra ett 
komplement till dagens prövning som innebär att endast polisens egen 
uppfattning ligger till grund för beslut om en person skall omhändertas. 
Utredaren konstaterar att genomföra alkoholutandningsprov på den som 
omhändertagits inte är möjligt enligt gällande rätt eftersom den enskilde är 
skyddad mot ett sådant ingrepp enligt RF.554 Vid en enkätundersökning 
bland poliser framförde många av de tillfrågade att de ansåg att 
förmansprövningen skulle kunna underlättas om promillehalten hos de 
omhändertagna kunde fastställas men att utrustning för att genomföra detta 
saknas. Kritik riktas dock mot att alkoholutandningsprov skulle medföra att 
den individuella prövning som förmannen gör skulle riskera att gå förlorad 
och helt ersättas av ett mätinstrument.555

 
Det finns inga tekniska problem att mäta berusningsgraden på berusade 
personer. Problemet har tidigare varit att de instrument som används vid 
trafikkontroller inte kan användas på dem som är kraftigt berusade 
eftersom det krävs viss kraft i utblåset. Pålitliga instrument som samlar upp 
utandningsluften och på kort tid anger ett tillförlitligt resultat finns idag.556  
 
Det saknas idag juridiska möjligheter att påtvinga någon ett 
alkoholutandningsprov vid omhändertagande enligt LOB då detta är ett 

                                                 
551 SOU 2002:117 s. 60-63. Jfr. även ovan 3.2.5 angående vilka alternativ som idag står 
till buds för polisen vid ett omhändertagande som alternativ till ett frihetsberövande i 
polisarrest.  
552 SOU 2002:117 s. 66-68. Se även ovan 3.3 angående den nuvarande avgränsningen 
mellan LOB och andra frihetsberövanden.  
553 JO:s remissvar beträffande SOU 2002:117 den 23 maj 2003, dnr: 898-2003.  
554 Ds 2001:31 s. 61-66.  
555 Ds 2001:31 s. 71f. 
556 Ds 2001:31 s. 68-71.  

 132



intrång i individens rättigheter enligt RF men det finns starka skäl att ändra 
på detta och ge polisen en sådan rättighet som medför att den berusade 
personen tvingas att lämna ett prov. Det främsta skälet till att införa en 
sådan möjlighet är att de problem som polisen har idag när det gäller att 
bedöma berusningsgraden och hälsotillståndet hos personer med mycket 
hög alkoholhalt i blodet kan lösas och därmed skydda individen bättre än 
idag. En hög alkoholkoncentration kan mycket snabbt leda till 
alkoholförgiftning som inte kan förutses och utredaren hänvisar till de 
dödsfall som inträffat i polisens arrest. Dessutom framhålls från 
utredningens sida att ett alkoholutandningsprov är en rättssäkerhetsgaranti 
för den enskilde i de fall berättigandet av ett omhändertagande ifrågasätts 
av denne i efterhand. Alkoholutandningsprovet kan därmed utgöra ett 
bevismedel.557 

 
Vid en samlad bedömning anser utredaren att det finns skäl att införa en 
möjlighet för polisen att genomföra alkoholutandningsprov. Det 
integritetsintrång som ett alkoholutandningsprov medför är enligt 
utredningen ytterst ringa i förhållande till det frihetsberövande som 
personens utsätts för. Den invändning som finns att det kan innebära att 
förmannens prövning blir illusorisk avfärdas av utredaren med att 
alkoholutandningen bara skall vara ett komplement för förmannen för att få 
ett bättre beslutsunderlag och inte på något sätt ersätta 
förmansprövningen.558

 

8.2.2 Motioner angående införande av ett krav 
på införande av alkoholtest  

Förslag om att ett omhändertagande skall föregås av ett alkoholtest är inte 
ett helt nytt förslag även om det först är på senare tid som röster höjts för 
att en enskild skall ha rätt att få göra ett alkoholutandningsprov. Redan på 
70-talet - i samband med att förslaget om LOB lades fram i riksdagen - 
fördes det fram ett förslag om att det borde vara möjligt att genomföra 
alkoholutandningsprov på dem som omhändertas. Detta skulle enligt 
motionären kunna garantera säkerhet för den enskilde i förfarandet genom 
att felaktiga omhändertaganden skulle kunna undvikas.559

 
Under år 2004 och år 2005 kom ett antal motioner från de borgerliga 
partierna om detta, troligen mot bakgrund av att en moderat 
riksdagsledamot omhändertogs enligt LOB och förvägrades ett 

                                                 
557 Ds 2001:31 s. 72-75.  
558 Ds 2001:31 s. 75f. Liknande slutsats och på liknande grund föranledde 
Fylleristraffutredningen att redan på 60-talet framföra att en ytterliggare garanti för den 
enskilde skulle inträda när teknik skulle finnas för att undersöka berusningsgraden hos den 
omhändertagne. Se SOU 1968:55 s. 350f.  
559 Motion 1975/76:2253. JuU föreslog riksdagen att det som anfördes i motionen skulle 
ges regeringen till känna men något förslag om detta kom senare inte att komma från 
regeringens sida. JuU 1975/76:37 s. 36.  
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alkoholutandningsprov.560 Det motiv som anfördes i en motion för ett 
införande av alkoholtest var att det ansågs behövligt med ett instrument 
som objektivt kan mäta promillehalten alkohol hos en person och utifrån 
detta vara en hjälp för att avgöra om personen är tillräckligt berusad för att 
omhändertas. En person som i själva verket lider av en sjukdom skall inte 
behandlas som en berusad. Ett alkoholutandningsprov kan indikera att det 
föreligger allvarlig risk för alkoholförgiftning som annars är svår att 
upptäcka för polisens vaktpersonal.561  
 
I en annan motion kritiseras systemet med LOB allvarligt på flera punkter 
och bristerna med rättssäkerheten påpekas. I ett system där mer än 45 000 
omhändertaganden sker varje år är de rättssäkerhetsbrister som finns värda 
att tas på allvar och skall motverkas menar motionären. De medel som då 
står till buds för att kunna garantera den enskildes rättssäkerhet måste då 
användas. Ett alkoholutandningsprov kan under dessa omständigheter vara 
ett sätt att undvika felaktiga frihetsberövanden som i sin tur kan leda till 
allvarliga konsekvenser för den enskilde. I motionen anförs även att det är 
tveksamt rent principiellt att en person kan omhändertas i upp till 8 timmar 
utan någon som helst möjlighet till rättslig prövning i efterhand. 562

 
I ytterliggare en motion anförs att placeras i fyllecell måste vara en 
traumatisk upplevelse och särskilt om man inte är tillräckligt berusad. 
Möjligheterna att i denna situation bevisa sin oskuld är enligt motionären 
obefintliga. Att ett krav på alkoholutandningsprov finns kan enligt 
motionären förhindra situationer där ord står mot ord och där det för den 
omhändertagne saknas möjligheter att skaffa bevis för att kunna hävda att 
omhändertagandet varit oförenligt med de krav som LOB uppställer.563  
 
Det konstateras även i två motioner att alkoholutandningsprov förvisso 
innebär ett integritetsintrång i och med att det är ett påtvingat kroppsligt 
ingrepp. Det anses dock att detta måste ställas i relation till vad som kan 
hända om alkoholutandningstest inte får genomföras, t.ex. ett felaktigt 
frihetsberövande eller att en person med begynnande alkoholförgiftning 
inte kommer till vård i tid. Dessutom konstateras att den nuvarande 
ordningen medför att en person som verkligen vill göra ett 
alkoholutandningsprov förvägras detta och att det därmed kan uppfattas 
som integritetskränkande då personen antas vara mer berusad än vad denne 
i själva verket är.564

 
Motionerna behandlades i Justitieutskottet och riksdagen men 
Justitieutskottet ansåg att förslagen som lades fram inte skulle bifallas. 
Skälet var det arbete som redan pågick beträffande en översyn av LOB. 
                                                 
560 Motioner från Folkpartiet, Kristdemokraterna och Moderaterna. Detta kom sedermera 
att avslås av riksdagen och det motiverades av majoriteten med det pågående arbetet att 
reformera LOB. Se även Mälarstedt, Kurt: ”En väckarklocka för mig” i DN den 10 
september 2004.  
561 Motion 2005/06:Ju434. 
562 Motion 2004/05:Ju415. 
563 Motion 2004/05:Ju510. 
564 Motion 2004/05:Ju415 och Motion 2005/06:Ju434 
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Majoriteten i utskottet och riksdagen ansåg att det inte fanns skäl att 
föregripa detta arbete genom att införa alkoholutandningsprov och därför 
har förslagen inte realiserats.565

 

8.2.3 JO-kritik  
JO har riktat kritik mot de förslag som lagts fram i Ds 2001:31 angående 
alkoholutandningsprov. Kritiken grundas på att det finns en fara för att 
alkoholutandningsprovet kommer att bli utslagsgivande i de fall beslut 
fattas om omhändertagande. JO konstaterar att det avgörande för om en 
sådan regel bör införas är vilken betydelse den skulle få för den enskildes 
rättssäkerhet. Nackdelarna måste vägas mot fördelarna. JO menar att ett 
alkoholutandningsprov sannolikt inte utgör ett sådant påtvingat kroppsligt 
ingrepp som kräver lagstöd enligt 2 kap. 6 § RF men är ändå tillräckligt 
nära ett påtvingat kroppsligt ingrepp för att lagstiftning bör krävas.566

 
JO menar att förslagen kan komma att riskera att försämra rättssäkerheten 
för den enskilde och hänvisar till undersökningar i samband med 
rattfyllerimål. I dessa fall konstaterades att det inte finns något direkt 
samband mellan berusningsgraden och alkoholhalten i blodet. En person 
som är van vid alkohol kan uppvisa en hög alkoholkoncentration i blodet 
men ändå bara vara lätt berusad och därmed inte oförmögen att ta hand om 
sig själv. Om en sådan person påträffas i ett annat sammanhang med 
samma alkoholhalt i blodet och verkar vara höggradigt berusad kan detta 
möjligen vara ett tecken på sjukdom eller påverkan av andra droger. Har 
inte den polis som genomför alkoholutandningsprovet någon tidigare 
kunskap om den som skall omhändertas och om dennes förmåga att tåla 
alkohol eller om polisen saknar kunskap om hur en bedömning skall göras 
i varje enskilt fall riskerar ett alkoholutandningsprov att misstolkas. Detta 
kan vara till men för den enskilde och innebära försämrad rättssäkerhet.567

 
Problem kan även uppkomma när personer som behöver tas om hand inte 
blir omhändertagna. En person som är ovan vid alkohol kan uppvisa en låg 
alkoholkoncentration i blodet men ändå vara höggradigt berusad. Ett 
alkoholutandningsprov kan enligt JO säkert vara ett bra komplement men 
får inte ersätta den personliga bedömningen. Detta kan inte garanteras. 
Förslaget i Ds 2001:31 om införande av ett alkoholutandningsprov grundas 
enligt JO på intresset av att förmansprövning på distans skall kunna ske 
men endast om ett alkoholutandningsprov tas. Syftet med bestämmelsen 
om alkoholutandningsprov är alltså enligt JO endast till för att möjliggöra 
att förmansprövningen på distans skall kunna bibehållas. JO kritisera detta 
eftersom ett alkoholutandningsprov inte får ersätta den personliga 
bedömningen. De risker som en bedömning av alkoholutandningsprovet 

                                                 
565 JuU 2004/05:19 s. 31-33 och JuU 2005/06:14 s. 34-36.  
566 JO:s yttrande över promemorian Ds 2001:31 den 31 oktober 2001, dnr: 2580-2001. 
567 JO:s yttrande över promemorian Ds 2001:31 den 31 oktober 2001, dnr: 2580-2001.  
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utgör uppvägs inte av fördelarna menar JO och anser därför att förslaget 
inte bör genomföras.568

 

8.3 Avslutande synpunkter 
En förändring som innebär att omhändertagna berusade personer som 
huvudregel skall placeras hos andra institutioner än hos polisen har 
fördelar ur ett rättssäkerhetsperspektiv. Även om det fortfarande skall vara 
polisen som tar beslut om omhändertagandet så kommer det beslutet att 
granskas och eventuellt att ifrågasättas av ett från polisen oberoende organ. 
Då kan vårdaspekten också sättas i fokus. Med dagens tillämpning av LOB 
där den omhändertagne placeras i polisarrest blir vårdaspekten illusorisk.   
Försvinner möjligheterna helt att föra en person till arrest kan underlaget 
för polisens kreativa tillämpning och missbruk av LOB försvinna.  
 
Samtidigt kan man inte bortse från att polisen istället kommer att öka sina 
omhändertaganden enligt andra bestämmelser där individen fortfarande 
kan arrestplaceras. Detta skedde i samband med LOB:s tillkomst. Polisen 
hade fått klarhet i hur LOB skulle tillämpas och antalet omhändertagande 
enligt dåvarande motsvarighet till 13 § PolisL ökade istället. Risken är 
alltså att de rättssäkerhetsproblem som finns i LOB bara överförs till något 
annat tvångsmedel och därmed kvarstår problemet.  
 
I de förslag som framlagts har inte några rättssäkerhetsaspekter belysts. 
Den föreslagna förändringen grundar sig inte på att man vill öka 
rättssäkerheten vid omhändertaganden. Någon kritik mot den nuvarande 
tillämpningen vad gäller rättssäkerhetsaspekterna har inte framlagts. Det är 
märkligt att några sådana överväganden inte har gjorts.  
 
En överflyttning av ansvaret för de omhändertagna skulle kunna göra det 
lättare att bedöma en persons lämplighet att inneha körkort. Enligt 
förslaget skall omhändertagna föras till inrättningar där det finns personal 
med kunskap om alkoholmissbruk och dess konsekvenser. Det kan därmed 
vara lättare att bedöma opålitligheten i nykterhetshänseende. Det leder i 
förlängningen till att det blir ett säkrare förfarande när myndigheter skall ta 
ställning till om någon rättslig konsekvens skall följa av ett 
omhändertagande.  
 
Ett alkoholutandningsprov är enligt vår mening både till för- och nackdel 
för den enskilde ur ett rättssäkerhets- och integritetsperspektiv. Den kritik 
som förs fram av motionärerna mot nuvarande tillämpning av LOB är 
enligt vår mening välgrundad. En fördel med ett alkoholutandningsprov är 
att det förstärker rättssäkerheten genom att det ger ett objektivt resultat vad 
gäller alkoholkoncentrationen i kroppen. Bedömningar som görs av en 
polis är aldrig helt objektiva.  
 
                                                 
568 JO:s yttrande över promemorian Ds 2001:31 den 31 oktober 2001, dnr: 2580-2001.  
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Alkoholutandningsprov kan användas som stöd när beslut skall fattas om 
personen skall frihetsberövas, föras till sjukvård eller släppas. Ett 
alkoholutandningsprov kan visa att personen inte är onykter utan istället 
lider av en sjukdom eller är påverkad av narkotika. Att göra en sådan 
bedömning är svår för polisen utan hjälpmedel. Ett utandningsprov kan 
också tjäna som ett bevismedel i efterhand om den enskilde anser sig 
felaktigt frihetsberövad. Det skulle utgöra en betydande skillnad mot 
nuvarande ordning eftersom den enskildes uppgifter är det enda som idag 
finns gentemot polisens.   
 
JO anser att ett alkoholutandningsprov kan leda till försämrad rättssäkerhet 
och vi kan dela den uppfattningen. Ett alkoholutandningsprov behöver inte 
säga något alls om personens tillstånd och risken är att en person som 
skulle behöva vård inte får detta. Om personen enligt utandningsprovet inte 
anses tillräckligt berusad för ett omhändertagande men i realiteten inte kan 
ta hand om sig själv blir det en brist för den enskildes säkerhet. Om provet 
istället visar hög alkoholkoncentration men personen kan ta hand om sig 
själv riskerar personen att omhändertas ändå utan att det finns skäl för 
detta. Risken är att man skapar en praxis om att vid en viss 
alkoholkoncentration och däröver skall personen omhändertas.  
 
Vi menar att det finns fördelar ur rättssäkerhetssynpunkt med 
alkoholutandningsprov men ett sådant får aldrig ersätta en mänsklig 
bedömning utan endast utgöra ett komplement.  
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9 Komparativ utblick 
 

- Varför kommer inte far din själv och köper brännvin längre? 
- Nej, sen han blev godtemplare, skickar han mej! 

 
Albert Engström 

 
I detta kapitel jämför vi Sveriges bestämmelser om omhändertagande av 
berusade personer med motsvarande bestämmelser i Norge, Danmark och 
Finland. Denna avgränsning motiveras av att Sverige i förhållande till 
dessa länder uppvisar stora likheter vad gäller samhällsstruktur, sociala 
problem, historisk utveckling och rättsordningens uppbyggnad. Vissa anser 
att de nordiska länderna står så nära varandra och deras rättssystem avviker 
i en sådan utsträckning från andra länders rättssystem att de kan inordnas 
under en egen s.k. nordisk rättsfamilj medan andra anser att det utgör en 
gren i den romersk-germanska rättsfamiljen. Oavsett till vilken rättsfamilj 
de nordiska rättsordningarna hör kan konstateras att de står nära varandra 
och uppvisar stora likheter.569 När det gäller länder som uppvisar stora 
likheter med varandra menar Bogdan att det mest angelägna är att vid en 
komparation se till vilka skillnader som finns.570  
 
Man kan fråga sig vad syftet är med en komparation när svensk lagstiftning 
studeras. Bogdan menar att en komparation tvingar till distans till den 
nationella rätten och bättre förståelse för dess brister.571 Vår ambition med 
denna jämförelse är att redogöra för huvuddragen i de andra undersökta 
länderna och peka på skillnader gentemot Sverige. Vi begränsar oss till att 
endast beröra själva omhändertagandet och regler som omgärdar detta. De 
rättsliga konsekvenserna av ett omhändertagande berörs inte. Allmänna 
regler som gäller för polisingripanden i de olika länderna berörs inte 
ingående men det kan noteras att de länder vi undersökt har likartad 
reglering beträffande allmänna krav vid polisingripanden såsom 
proportionalitets- och behovsprincipen.572

 
I de undersökta länderna har EKMR ställning som lag. Danmark tillträdde 
konventionen på 50-talet men skapade liksom Sverige en särskilt 
lagstiftning som inkorporerade EKMR först år 1992. Norge följer samma 
mönster men inkorporerade EKMR först år 1999 i lagstiftningen. Enligt 
Danelius har EKMR alltid haft en stark ställning i Norge. Finland avviker 
från de andra länderna genom att anslutningen till Europarådet och EKMR 

                                                 
569 Angående gruppering i rättsfamiljer och det nära sambandet mellan Sverige, Danmark, 
Norge och Finland se Bogdan, Michael: Komparativ rättskunskap s. 76ff. 
570 Bogdan, Michael: Komparativ rättskunskap s. 64-66. 
571 Bogdan, Michael: Komparativ rättskunskap s. 26-32. 
572 Helminen, Klaus m.fl.: Polisrätt s. 73-81, Henricson, Ib: Politiret s. 152-167 och 
Auglend, Ragnar L m.fl. Politirett s. 413-419.  
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skedde först år 1989. I samband med detta skapades en lag som 
inkorporerade konventionen med den finska rätten.573  
 

9.1 Danmark 
I Danmark har uttryckliga bestämmelser om omhändertagande av berusade 
saknats under lång tid. Innan DPolL tillkom år 2004 ansågs den som var så 
berusad att denne inte kunde ta vara på sig själv eller utgjorde en fara för 
andra och/eller för trafiken kunde frihetsberövas enligt 108 § RPL.574 108 
§ RPL ansågs utgöra polisens generalfullmakt och gav långtgående 
befogenheter att agera gentemot enskilda på olika sätt.575 Kritiker 
ifrågasatte dock om 108 § RPL var tillräckligt specificerad när det gällde 
tvångsutövning mot enskilda utanför det strikt straffprocessuella området i 
förhållande till de krav som följer av art. 5 EKMR när det gäller att 
frihetsberövanden måste ha lagstöd.576  
 
DPolL som tillkom år 2004 har inneburit att den praxis som tidigare gällt 
om omhändertagande av berusade personer kodifierats. Detta är enligt 
Henricson till gagn både för den enskilde och för polisen. Han menar att 
gränserna för polisens maktutövning nu kommit att klargöras.577  
I och med DPolL:s tillkomst förtydligades och lagfästes hur och när en 
berusad person kan omhändertas. Detta framgår nu enligt 11 § DPolL. Det 
är liksom i svensk rätt två krav som uppställs. Dels skall personen vara 
berusad av alkohol eller andra medel och dels skall personen till följd av 
berusningen vara en konkret fara för sig själv, för andra eller för den 
offentliga ordningen och säkerheten. Kan en kraftigt påverkad person ta 
hand om sig själv skall ett omhändertagande inte ske men om 
berusningsgraden i sig uppfattas som mycket hög och att det därmed 
föreligger fara för personens liv och hälsa utgör detta skäl för ett 
omhändertagande.578  
 
I förarbetena till DPolL betonas att omhändertaganden av berusade är av 
en helt annan karaktär än övriga polisiära uppgifter och genom att 
särreglera omhändertagande av berusade understryks att bestämmelserna är 
till för att skydda den enskilde. Dessutom skall de nya reglerna säkra att 
det går rätt till vid förfarandet då en berusad person omhändertas i enlighet 
med 11 § DPolL.579 Uttryckligt förbud att frihetsberöva personer under 12 
                                                 
573 Danelius, Hans: Mänskliga rättigheter i europeisk praxis s. 42-45.  
574 Betænkning nr. 1410 om politilovgivning s. 120f. 
575 RPL 108 § 1 st. hade vid tiden innan Politiloven följande lydelse: Politiets opgave er at 
opretholde sikkerhed, fred og orden, at påse overholdelsen af love oh vedtægter samt at 
foretage det fornødne till forhindring af forbrydelser og til efterforskning og forfølgning 
af sådanne. Jfr. Betænkning nr. 1410 om politilovgivning s. 66f och U 1979:660 (dom 
från Vestre landsret) angående tolkningen av 108 § RPL.  
576 Betænkning nr. 1410 om politilovgivning s. 69-71 och Henricson, Ib: Politiret s. 80f 
och 313.  
577 Henricson, Ib: Politiret s. 17.  
578 Jfr. Henricson, Ib: Politiret s. 310f.  
579 Betænkning nr. 1410 om politilovgivning s. 120f.  
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år finns och om personen är mellan 12 och 14 år skall frihetsberövande 
endast ske om andra medel är oförsvarliga, 12 § 1-2 st. DPolL. Av 12 § 3-4 
st. DPolL framgår att för dem som är mellan 15 och 17 år och i behov av 
omhändertagande skall alltid försök göras att få kontakt med någon som 
kan ta hand om personen innan frihetsberövande blir aktuellt. 
  
I Danmark saknas detaljerade bestämmelser för när en person som 
omhändertagits skall släppas. I praktiken är frihetsberövanden över 5-8 
timmar ovanligt men vissa omhändertaganden pågår ända upp till 12 
timmar. Om det inte är nödvändigt att kvarhålla en omhändertagen person 
under lång tid är det ändå möjligt att hålla kvar den omhändertagne om 
denne sover även om tiden anses mogen att släppa personen.580

 
Antalet frihetsberövanden på grund av berusning uppgår till ca. 10 000 per 
år. De senaste åren har en kraftig minskning av antalet omhändertaganden 
av berusade skett sedan en topp nåddes vid 1990-talets början. För ett par 
år sedan var det så många som 30 000 som frihetsberövades på grund av 
berusning i Danmark. Minskningen beror på att polisen i allt högre 
utsträckning börjat undvika att frihetsberöva personer på grund av 
berusning utan istället transporterar hem dem eller för dem till sjukhus. 
Övervakningen av dem som ändå frihetsberövas sker på så sätt att 
arrestlokalen är videoövervakad så att vakten hela tiden kan hålla den 
omhändertagne under uppsikt. Dessutom skall tillsyn ske inne hos den 
berusade en gång i halvtimmen. Trots detta sker 2-4 dödsfall varje år i 
arrest där omhändertagna berusade personer placeras.581

 
I Danmark föreligger rätt för den som frihetsberövats på grund av 
berusning att överklaga beslutet till domstol, både vad gäller lagligheten av 
frihetsberövandet och krav på ersättning. Rätt att överklaga administrativa 
frihetsberövanden följer av 43 a kap. RPL. Den frihetsberövade skall 
omedelbart informeras om denna rättighet och har fyra veckor att anföra 
besvär hos polisen som sedan inom fem dagar skall förelägga ärendet för 
byretten. Den klagande har rätt till ett ombud och rätten tar sedan ställning 
till lagligheten och eventuella skadeståndsanspråk.582 Det finns ett fall där 
domstol bedömt förutsättningarna för när omhändertagande får ske. En 
person som frihetsberövats enligt den äldre lagstiftningen (108 § RPL) 
ansåg sig felaktigt frihetsberövad på grund av berusning och klagade därför 
till domstol. Personen hade frihetsberövats i fyra timmar men då polisen 
inte kunde bevisa mer än att personen varit berusad ansåg domstolen att det 
saknades skäl för frihetsberövandet varför mannen tillerkändes ekonomisk 
ersättning för den kränkning han utsatts för. Samtidigt ger domstolen i 
detta fall uttryck för att polisen i efterhand skall kunna rättfärdiga sitt 

                                                 
580 Henricson, Ib: Politiret s. 314.  
581 Henricson, Ib: Politiret s. 313-317 och föreskrifter om tillsyn Rigspolitichefens 
kundgørelse II, nr. 55, af 27 juni 2001 om detentionsanbringelse af berusede personer.  
582 Ytterligare bestämmelser om denna rätt finns i Rigspolitichefens kundgørelse II, nr. 55, 
af 27 juni 2001 om detentionsanbringelse af berusede personer och Henricson, Ib: 
Politiret s. 317f.  
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agerande. Det är inte den omhändertagne som måste bevisa att denne 
omhändertagits på felaktiga grunder.583

 
Henricson påpekar att det även i Danmark förekommer en kåranda inom 
polisen som vid maktutövningen kan få negativa konsekvenser för den 
enskilde. Polisen kontrolleras visserligen men när det gäller ingripanden 
som grundar sig på muntliga uppgifter i efterhand kan kontroll av att 
polisen agerar korrekt i sin myndighetsutövning inte garanteras i praktiken 
enligt hans mening eftersom kontrollsystemet har vissa brister.584  
 

9.2 Finland 
I Finland finns bestämmelser om polisen och dess befogenheter i en 
Polislag från år 1995 som ersatte en polislag från år 1966. Polisens 
uppgifter i Finland är liksom i Sverige mångskiftande och innefattar även 
att ta om hand om berusade personer och sätta dem i förvar, även om detta 
egentligen är en uppgift som anses tillkomma socialvården och alltså inte 
är någon egentlig polisuppgift.585 Attityden mot det offentliga fylleriet i 
Finland har på senare tid blivit alltmer negativ och skärpts.586  
 
Polisen har enligt 11 § FPolL rätt att frihetsberöva en person i de fall där 
personen inte är misstänkt för brott om det sker i syfte att skydda denne 
mot allvarliga faror som innebär överhängande risk för dennes liv, fysiska 
integritet, säkerhet eller hälsa. Det krävs dessutom att faran inte kan 
avvärjas på annat sätt eller att annan åtgärd inte kan vidtas. En berusad 
person som utgör fara för annan genom hot eller som beter sig synnerligen 
störande får avlägsnas, och om detta inte är tillräckligt, tas i förvar, 20 § 
FPolL. Den som omhändertagits för berusning skall friges så snart det kan 
ske men allra senast efter 12 timmar, 4 § lag om behandlingen av berusade. 
Lag om behandling av berusade innehåller vissa undantag från den mer 
omfattande bestämmelsen i 11 § FPolL som stadgar att en person som inte 
är brottsmisstänkt får berövas friheten upp till 24 timmar. En berusad 
person som inte frigivits före kl. 20 får dock hållas kvar till påföljande dag 
kl. 8 om personen är i behov av nattlogi.587

 
Enligt 2 § lag om behandling av berusade skall den som tagits om hand 
primärt föras till en tillnyktringsstation såvitt detta är möjligt annars till 
annan förvaringsplats. De flesta kommuner har dock inte inrättat 
tillnyktringsstationer och därför hamnar majoriteten av de berusade som 
omhändertas i polisens arrestlokaler. Finland har en strängare syn i sin 
lagstiftning av frihetsberövande av berusade minderåriga än i Sverige. En 
                                                 
583 U 1996:21 (dom från Østre landsret). 
584 Henricson, Ib: Politiret s. 51f. Jfr. även U 1996:21 (dom från Østre landsret) angående 
missbruk av rätten att omhänderta berusade personer och frihetsberöva dem och ovan 
4.4.2 angående förhållandena i Sverige.  
585 Helminen, Klaus m.fl.: Polisrätt s. 2-6 och 25.  
586 Helminen, Klaus m.fl.: Polisrätt s. 176. 
587 RP 90/2005 s. 12 och Helminen, Klaus m.fl.: Polisrätt s. 176f. 
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person under 18 år skall föras till vårdnadshavare eller, om detta inte är 
möjligt till barnskyddsmyndigheten och skall inte frihetsberövas.588

 
I en svensk utredning har det konstaterats att när Finland sänkte 
alkoholskatterna medförde detta en mycket kraftig ökning av antalet 
omhändertaganden av berusade.589 Antalet omhändertaganden är också 
betydligt högre än i Sverige trots att Finland har färre invånare. Drygt 
dubbelt så många personer som i Sverige placeras hos polisen årligen på 
grund av berusning. År 2003 uppgick antalet berusade som placerades i 
förvar hos polisen till 96 921. Till detta tillkommer de personer som 
placerades på tillnyktringsstationer.590

 
Finland har dock nyligen beslutat om förändringar när det gäller hur de 
som omhändertas på grund av berusning skall tas om hand vilket kan 
innebära stora förändringar. Det betonas i propositionen som föregick 
dessa förändringar att polisens uppgifter måste omvärderas. Polisen skall 
inte ansvara för sådana uppgifter som bör ankomma på andra offentliga 
organ och ansvaret för berusade bör tas av de sociala myndigheterna.591 I 
förarbetena markeras även tydligt att den som frihetsberövats på grund av 
berusning inte skall ha sämre fri- och rättighetsskydd än de som 
frihetsberövas på grund av brott och att skyddet för de som frihetsberövas 
på grund av berusning måste garanteras i lagstiftningen. Mot bakgrund av 
den bristfälliga reglering som ansågs finnas föreslogs att huvudregeln 
måste vara att den som är berusad och inte är våldsam skall föras till en 
tillnyktringsstation och att myndigheterna måste garantera att detta 
efterlevs.592 Propositionen med lagförslagen godkändes av riksdagen i juni 
år 2006 och i 2 § lag om behandling av berusade framgår tydligt att endast 
våldsamma personer eller personer som av andra skäl inte kan placeras på 
en tillnyktringsstation skall föras till arrest. 
 

9.3 Norge 
I Norge tillkom år 1995 en ny samlad lagstiftning för polisväsendet, 1995 
års Politilov. Bakgrunden till detta var, liksom i många andra nordiska 
länder, att betona legalitetsprincipen, dvs. att alla ingrepp från polisens sida 
skall ha lagstöd och inte enbart grundas på sedvana samt att betona att 
ingrepp från polisens sida skall vara förutsebara för den enskilde och 
därmed gagna rättssäkerheten. Bestämmelserna om omhändertagande av 
berusade personer återfinns i NPolL.593 Att omhänderta berusade personer 

                                                 
588 RP 90/2005 s. 12.  
589 SOU 2005:25 s. 123 och Sänkt spritskatt blev finskt fylleslag, DN 14 maj 2004.  
590 RP 90/2005 s. 16. Vi har inte funnit statistik över hur många som placerats i 
tillnyktringsstationer. 
591 RP 90/2005 s. 40-42. 
592 RP 90/2005 s. 47f och specialmotiveringen till förslaget till ändring i lag om 
behandling av berusade s. 123-125.  
593 Se om bakgrunden till Politiloven Ot.prp. nr 22 (1994-1995).  
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har under lång tid varit och är fortfarande en uppgift som tar mycket 
resurser i anspråk för polisen i Norge.594

 
Enligt 9 § NPolL kan den som i berusat tillstånd inkräktar på den allmänna 
ordningen, förolämpar andra eller utgör en fara för sig själv bli föremål för 
polisingripande och placeras i förvar hos polisen. Bestämmelsen har sin 
grund i lagstiftningen om lösdrivare, (Lov om løsgjengeri, betleri och 
drukkenskap) som tillkom år 1900. Syftet med denna lagstiftning var att se 
till att de personer som lagen träffade kunde resocialiseras i samhället. 
Vårdaspekten var framträdande vid lagens tillkomst. Omhändertagande 
enligt 9 § NPolL kan ske exempelvis på grund av att personen utsätter sig 
själv för fara genom att vara så berusad att personen kan skada sig eller om 
personen påträffas sovande och då kan utsättas för brott. Om personen 
utsätter andra för fara, exempelvis genom att vingla omkring i trafiken kan 
omhändertagande också ske.595

 
Det finns inte något krav om viss berusningsgrad utan det är tillräckligt att 
vara berusad. I praxis krävs dock för omhändertagande att berusningen 
måste vara uppenbar på ett sådant sätt att personen exempelvis inte kan 
kontrollera sina kroppsrörelser. Polisen måste också försäkra sig om att det 
är berusningen som orsakat tillståndet och att det inte beror på ett 
sjukdomstillstånd som ger liknande beteende som vid berusning, t.ex. 
epilepsi, diabetes eller sinnessjukdom. Omständigheter som kan påverka 
beslutet huruvida det är lämpligt att frihetsberöva någon är t.ex. tidpunkten 
på dygnet, årstid, ålder, eventuella skador, om det finns möjlighet till andra 
alternativ än att placera personen i arrest men också om det finns kapacitet 
för att frihetsberöva personen.596 I Norge saknas särskild statistik över hur 
många personer som frihetsberövats på grund av berusning enligt 9 § 
NPolL eftersom denna regel inte endast riktar sig mot berusade personer. 
Statistik över omhändertagna berusade finns dock fram till år 1985 då 
30 000 berusade personer frihetsberövades.597  
 
I de fall den berusade inte är i stånd att ta hand om sig själv skall personen 
inte frihetsberövas utan föras till sjukhus eller avrusningsstation. 
Alternativet är att personen kan få läkartillsyn i arresten. Syftet är att 
förhindra att den berusade far illa och därför får kravet på tillståndet på den 
berusade inte vara för högt. Genom lagändringar år 2004 skärptes kraven 
på att tillkalla läkare till arresten eller överföra personen till sjukvård.598 I 
de fall personen skall frihetsberövas hos polisen finns uttryckliga regler om 
överprövning av beslutet som i viss mån kan liknas vid de svenska 
bestämmelserna om förmansprövning. Om inte en förman finns till hands 
har dock den enskilde polismannen rätt att utan överprövning placera 
personen i arrest om det inte föreligger något tvivel om att personen bör 
frihetsberövas, 9 § Politiinstruksen. När personen är frihetsberövad ställs 

                                                 
594 Auglend, Ragnar L m.fl. Politirett s. 515. 
595 Auglend, Ragnar L m.fl. Politirett s. 516-518. 
596 Auglend, Ragnar L m.fl. Politirett s. 516.  
597 Auglend, Ragnar L m.fl. Politirett s. 515. 
598 Ot.prp. nr 61 (2003-2004) s. 12-15.  
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det höga krav på övervakning av personen för att skydda dennes hälsa som 
liknar de krav på kontinuerlig övervakning som finns i Sverige. Dessa 
högre krav på övervakning har tillkommit efter att Norge fått kritik av 
Tortyrkommittén för sin behandling av personer som frihetsberövats.599  
 
I Norge har det nyligen utretts hur olika former av tvångsmedel mot 
enskilda är förenliga med rättigheterna i framförallt EKMR. Det 
konstateras att omhändertagande av berusade som placeras i arrest är att 
anse som frihetsberövande men att det förfarande som Norge har sannolikt 
är förenligt med art. 5 EKMR eftersom det finns tydligt lagstöd för 
åtgärden och det sker i ett godtagbart syfte.600 Även i andra sammanhang 
har man i Norge fäst uppmärksamheten på rättssäkerheten för de berusade 
personerna och det har betonats att det är av vikt att det finns garantier för 
att personer inte frihetsberövas i sådana fall sakliga skäl till detta saknas. 
Politiarrestprosjektet, som är ett projekt inom polisen, har för att stärka den 
enskildes rättssäkerhet föreslagit att den som frihetsberövats på grund av 
berusning skall få information i samband med frisläppandet om hur denne 
kan klaga på polisens beslut att frihetsberöva denne.601 Ytterliggare 
garantier i Norge är att personer som inte är straffmyndiga endast 
undantagsvis bör frihetsberövas.602 Några uttryckliga regler för hur länge 
en person får hållas frihetsberövad finns inte utan frihetsberövandet skall 
upphöra när det inte längre finns något behov av att hålla kvar personen, 
9 § 3 st. NPolL.  
 

9.4 Avslutande synpunkter 
Det konstateras att systemen i de undersökta länderna är mycket lika vad 
gäller möjligheterna att omhänderta och frihetsberöva berusade personer. 
Vissa betydande skillnader finns ändå. Dessa skillnader visar att de andra 
länderna har system där rättssäkerheten betonas och lyfts fram i 
förarbetena till lagstiftningarna. De undersökta länderna har alla relativt 
nyligen infört ny polislagstiftning och har därmed sett till att EKMR fått 
genomslag i lagstiftningen. Vi kan konstatera att Sverige inte har lagt vikt 
vid EKMR. Inte ens i de senaste utredningarna om LOB som lagts fram. 
Sverige skulle här kunna ta intryck av de andra undersökta länderna. 
 
I förhållande till befolkningsmängd frihetsberövas flest personer i Finland 
och minst andel i Danmark. Sverige befinner sig någonstans mitt emellan 
dessa länder med siffror som kanske inte är särskilt anmärkningsvärda. För 
Norge har vi dessvärre inte lyckats få fram närmare uppgifter om hur ofta 
bestämmelsen om omhändertagande av berusade tillämpas. Danmark 
verkar i och med att ett ganska lågt antal personer frihetsberövas ha 
anammat en ambition om att frihetsberövande är en sista åtgärd. I Sverige 
                                                 
599 Jfr. även Politiarrestprosjektet (rapport den 27 juni 2002) och Auglend, Ragnar L m.fl. 
Politirett s 519.  
600 NOU 2004:6 s. 127-130.  
601 Politiarrestprosjektet (rapport den 27 juni 2002). 
602 Ot.prp. nr. 66 (2001-2002) s. 66.  
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verkar inte samma resurser och vilja finnas i detta avseende. Om 
huvudregeln är att andra alternativ skall användas före frihetsberövande 
skulle det i Sverige i likhet med i Danmark leda till färre frihetsberövanden 
och att missbruket av LOB skulle kunna försvinna.  
 
Ett steg längre än Danmark har Finland gått. Finland har nyligen infört 
bestämmelser som garanterar att berusade endast förs till arrest i 
undantagsfall. Istället skall personerna föras till tillnyktringsenheter. Med 
tanke på hur många som varje år frihetsberövas på grund av berusning i 
Finland kan det ifrågasättas om det kommer att lyckas. Det är ändå ett 
initiativ som gynnar rättssäkerheten. Vi menar att om polisen måste 
överlämna berusade till tillnyktringsstation och inte får ta med dem till 
arrest kan detta motverka en felaktig tillämpning av omhändertagande-
lagstiftningen. Finland skulle kunna bli ett föregångsland för Sverige om 
den finska lagstiftningen får det genomslag som förutsätts i förarbetena, 
dvs. att motverka att omhändertagandelagstiftningen används i andra 
syften än de angivna.  
 
I Danmark och Norge skall den enskilde alltid få information om hur denne 
skall kunna klaga på omhändertagandet. Danmark har gått ännu längre 
genom att den enskilde alltid har rätt att få omhändertagandet 
laglighetsprövat i domstol. Information om detta skall omedelbart ges efter 
frisläppandet. Sverige har här något att ta lärdom av. Det är inte särskilt 
troligt att domstolarna skulle översvämmas med ärenden men ändå ge den 
som känner sig felaktigt frihetsberövad upprättelse och dessutom utsätta 
polisen för en förstärkt granskning.  

 145



10 Avslutande diskussion 
 
Nyblivne juris utriusque kandidaten – efter tolv års träget arbete, utträder 

på universitetstrappan med spända vador och spänt bröst. 
- Nu jävlar i min själ skall folket dömas! 

 
Albert Engström  

 
Årligen sker runt 50 000 omhändertaganden enligt LOB. Vår avsikt har 
varit att diskutera tillämpningen av LOB och om tillämpningen är 
rättssäker. Det är viktigt att inte omhändertagande enligt LOB sker på 
felaktiga grunder eftersom detta kan få betydande konsekvenser, både vid 
omhändertagandet och efteråt. I inledningen uppställde vi en hypotes om 
att omhändertaganden enligt LOB inte skedde på ett för den enskilde 
rättssäkert sätt och vi menar att vår hypotes har bekräftats. Vi vill dock 
poängtera att vår studie inte på något sätt visar att det är mycket vanligt 
förekommande att LOB missbrukas men att det ändå verkar ske i en 
omfattning som inte kan accepteras. Missbruket av LOB uppmärksammas 
inte heller på ett effektivt sätt.  
 
Med begreppet rättssäkerhet avser vi rättens säkerhet, en definition som 
därmed står mycket nära det formella rättssäkerhetsbegreppet. Detta 
innefattar rättslig förutsebarhet, rättslig likhet, rättsskydd mot 
integritetskränkningar och rättslig tillgänglighet. I detta inryms bl.a. 
legalitetsprincipen, objektivitets- och likhetsprincipen och rätten att få sin 
sak prövad i domstol. I inledningen gav vi ett exempel på ett autentiskt 
omhändertagande som vi menar står i strid med denna definition av 
rättssäkerhet. I syfte att skydda kvinnan lurades mannen ut ur sin skyddade 
sfär – hemmet - för att omhändertas enligt LOB eftersom polisen 
förmodade att han misshandlat kvinnan men detta kunde inte bevisas. 
Många skulle säkert anse att polisen agerade korrekt i detta fall då syftet 
med omhändertagandet snarast var att skydda kvinnan men rent faktiskt 
skedde ingripandet på ett sätt som står i strid med den enskildes 
rättssäkerhet. Tillåts tvångsmedel att användas på ett sådant här fritt sätt 
innebär det att tillämpningen av LOB blir alltmer oklar och därmed 
åsidosätts legalitetsprincipen.  
 
Enligt förarbetena till LOB är syftet med lagstiftningen att genom 
omhändertagandet skydda den enskilde. Synen på de berusade förändrades 
i och med att LOB infördes och samtidigt avkriminaliserades fylleri. I 
praktiken har inte vårdargumentet slagit igenom. Polisen tolkar inte lagen 
enligt den juridiska metoden med iakttagande av lagstiftarens intentioner 
utan skapar en egen förståelse för när omhändertagande skall ske. Detta 
kan också innebära att gränsdragningen mellan olika tvångsmedel inte 
upprätthålls i den praktiska tillämpningen. Detta möjliggörs främst genom 
kårandan inom polisen. Den delen av kårandan som kan medföra att 
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missbruk sker och att det fortgår möjliggörs av att det i praktiken endast 
finns straffrättsliga sanktioner med långtgående konsekvenser för en 
felande polisman. Detta gör att man inom kåren drar sig för att anmäla en 
kollega som gör sig skyldig till mindre allvarliga förseelser. Ett 
ansvarssystem där den enskilde polismannen inte riskerar avsked vid 
mindre allvarliga förseelser skulle göra att anmälningsbenägenheten 
mellan kollegorna skulle öka.  
 
En bidragande orsak till polisens aversion mot att omhänderta berusade är 
att detta inte tillhör kärnan i polisverksamheten utan istället betraktas som 
skitjobb. Däremot verkar de inte ha något emot att använda sig av LOB. 
Det kan då antas att LOB är ett medel som används även i ordningssyfte, 
brottsbeivrande och brottsförebyggande syfte. LOB används även för att 
utöva makt mot oförskämda personer när polisen förlorar kontrollen över 
situationen. Detta utgör ett allvarligt maktmissbruk mot enskilda som 
förvisso är berusade men inte tillräckligt berusade för att kunna 
omhändertas.  
 
Förmansprövningen och kravet på att få meddela sina anhöriga är garantier 
som skall förhindra omhändertaganden på felaktiga grunder. 
Förmansprövningen kan dock antas vara illusorisk eftersom den oftast sker 
slentrianmässigt. Förmannen är själv polis och påverkas därmed av 
kårandan och även av den tolkning av lagstiftningen som uppkommer 
inom polisen. På detta sätt är förmansprövningen närmast en förutsättning 
som möjliggör missbruk av LOB.  
 
Den judiciella kontrollen kringgås genom kårandan. Poliser vittnar till 
varandras fördel vilket gör att utredningar läggs ner eller inte ens inleds. 
Poliser är också medvetna om hur de kan kringgå kontrollen och de är 
kunniga om hur de skall kunna försvara sitt agerande i efterhand. Detta gör 
att övervakningssystemet blir ineffektivt. Ett effektivt sanktions- och 
övervakningssystem är en förutsättning för den enskildes trygghet av ett 
korrekt förfarande medan ett ineffektivt system har motsatt effekt och 
utgör en brist i rättssäkerheten. Rättssäkerhet bör inte vara en fråga om att 
den enskilde själv skall behöva överklaga eller agera utan skall garanteras 
även den som inte har kraft att agera. 
 
Införande av ett alkoholutandningsprov vid omhändertaganden har 
kritiserats av JO men vi anser att det skulle stärka rättssäkerheten för den 
enskilde. Dels vid själva omhändertagandet och dels i efterhand. Vid en 
avvägning mellan för- och nackdelarna när det gäller 
alkoholutandningsprov anser vi att fördelarna utifrån ett 
rättssäkerhetsperspektiv överväger. 
 
I Danmark och Norge ges den som frihetsberövats på grund av berusning 
information om sina möjligheter att klaga på omhändertagandet vid 
frisläppandet. Dessutom ger Danmark den omhändertagne en möjlighet till 
domstolsprövning. I Sverige ges ingen information och få utnyttjar rätten 
att klaga på beslutet till JO och någon uttrycklig rätt till domstolsprövning 
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finns inte. En reell rättslig tillgänglighet samt ordentlig information om 
möjligheterna att klaga på omhändertagandet skulle innebära ett stärkt 
rättssäkerhetsskydd.  
 
Att bli omhändertagen är en kränkning av den personliga integriteten. Ett 
omhändertagande får accepteras vid en avvägning mellan individens 
intresse och statens intresse av att skydda individen och andra. 
Integritetskränkningen kan endast accepteras om det sker restriktivt och i 
enlighet med lagstiftarens intentioner. En ytterliggare integritetskränkning 
i samband med ett omhändertagande är en utredning om personens 
opålitlighet i nykterhetshänseende som kan göras av länsstyrelsen. 
Körkortsingripande skall inte ske automatiskt vilket är ett skydd för 
rättssäkerheten.  
 
Den som inte identifieras kommer att undgå konsekvenserna. Vi menar att 
det är en olustig orättvisa. Idag får polisen använda information som 
kommer fram vid visiteringen utan att något egentligt lagstöd finns. Den 
som lyckas undanhålla identitetshandlingarna undkommer också att 
omhändertagandet rapporteras. Vi menar att antingen skall det vara lagstöd 
för att identiteten skall tas på den omhändertagne eller så skall ingen 
identifieras.  
 
En lag som LOB som möjliggör tvångsåtgärder och medger ett stort 
tolkningsutrymme är ett hot mot den enskildes rättssäkerhet. Detta visas 
också på det sätt som det vida tolkningsutrymmet utnyttjas i den praktiska 
tillämpningen. LOB strider därmed mot både legalitetsprincipen i RF, art. 
5 EKMR och art. 8 EKMR.  
 
Rättslig tillgänglighet efter ett omhändertagande garanteras inte 
uttryckligen i svensk rätt. Vid LOB:s tillkomst avvisades förslaget om att 
ett omhändertagande skulle kunna laglighetsprövas i domstol. Detta 
ställningstagande måste i dag anses strida mot art. 6.1 EKMR och rätten 
till tillträde till domstolsprövning. 
 
Att överföra ansvaret för de omhändertagna från polisen till kommunens 
socialtjänst är ett förslag som nyligen lagts fram. Det skulle faktiskt enligt 
vår mening stärka den enskildes rättssäkerhet eftersom det då sker en 
prövning av förutsättningarna för omhändertagandet utanför polisen. 
Kommunerna skulle inte acceptera att ta emot personer som egentligen är i 
stånd att ta hand om sig själva. Den konflikt mellan polisens olika 
uppgifter som leder till att LOB kan tillämpas med felaktiga syften skulle 
inte på samma sätt uppkomma om kommunerna skulle ha det slutgiltiga 
ansvaret för de berusade. Samtidigt innebär ett överflyttande av ansvaret 
att polisens uppgifter kan renodlas. Finland har nyligen infört sådana 
regler men dessa har inte gällt så länge att det är möjligt att utvärdera 
effekterna av denna lagändring. 
 
Det går sammanfattningsvis att konstatera att åter kriminalisera fylleri är 
något som skulle innebära en väsentlig förbättring för den enskilde. Detta 
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eftersom den som är anklagad för brott tillerkänns ett betydligt mer 
rättssäkert förfarande genom en garanti till domstolsprövning. På detta sätt 
skulle en indirekt granskning av själva omhändertagandet kunna ske och 
samtidigt öka kontrollen av polisen. Det är dock inte rimligt att en 
kriminalisering skall behövas för att stärka rättssäkerheten för den 
enskilde. Den som inte är anklagad för brott skall inte vara i ett sämre läge 
än den som är anklagad för brott men vid tillämpningen av LOB kan det 
inte garanteras att det förhåller sig på detta sätt.  
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Källförteckning 
Offentligt tryck  
 
Propositioner  
Prop. 1904:90 Förslag om ändrad lydelse af 11 kap. 15 § och 18 kap 15 § 

Strafflagen.  
Prop. 1925:63 Förslag om ändrad lydelse av 18 kap 14 § Strafflagen. 
Prop. 1948:80 Förslag till lag om ändring av strafflagen mm. 
Prop. 1951:165 Angående godkännande av Sveriges anslutning till 

Europarådets konvention angående skydd för de mänskliga 
rättigheterna och de grundläggande friheterna.  

Prop. 1954:159 Förslag till lag om nykterhetsvård mm. 
Prop. 1962:10 del B Förslag till brottbalk. 
Prop. 1962:148 Angående huvudmannaskapet för polisväsendet mm.  
Prop. 1964:100 Organisationen av polis-, åklagar- och exekutionsväsende 

mm.  
Prop. 1971:10 Förslag till skattebrottslag, mm. 
Prop. 1975/76:113 Om ändring i Brottsbalken mm.  
Prop. 1975/76:155 Om vissa körkortsfrågor. 
Prop. 1980/81:13 Polisens uppgifter, utbildning och organisation mm.  
Prop. 1983/84:111 Förslag till polislag mm.  
Prop. 1986/87:112 Om anhållande och häktning mm.  
Prop. 1988/89:124 Om vissa tvångsmedelsfrågor. 
Prop. 1989/90:155 Förnyelse inom polisen. 
Prop. 1993:94:117 Inkorporering av Europakonventionen och andra fri- och 

rättighetsfrågor. 
Prop. 1995/96:52 En ny vapenlag. 
Prop. 1996/97:175 Ändringar i polislagen mm.  
Prop. 1997/98:124 Ny körkortslag mm.  
Prop. 1998/99:1 Budgetpropositionen för år 1999, Utgiftsområde 4 

(Rättsväsendet).  
Prop. 2000/01:68 Ersättning för ideell skada. 
Prop. 2005/06:56 En moderniserad rättsprövning mm.  
Prop. 2006/07:1 Budgetpropositionen för år 2007, Utgiftsområde 4 

(Rättsväsendet). 
 
Utskottsbetänkanden  
JuU 1975/76:37 Betänkande med anledning av propositionen 1975/76:113 

med förslag till lag om ändring i brottsbalken mm. (angående 
fylleristraffets avskaffande).  

JuU 1984/85:14 Skattebrottslag.  
JuU 2004/05:19 Polisfrågor.  
JuU 2005/06:14 Polisfrågor. 
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Motioner 
1975/76:2253 Angående rutinmässiga kontroller av berusade personers 

alkoholhalt i blodet. 
1975/76:2262 Angående plan för utbyggnad av akutkliniker för vård och 

behandling av berusade personer. 
1975/76:2263 Angående försöksverksamhet med särskild vårdklinik. 
2004/05:Ju415 Alkoholtest mm. vid omhändertagande av berusade 

personer. 
2004/05:Ju510 Alkotest som ett led i rättssäkerheten. 
2005/06:Ju434 Rätten till alkoholtest vid omhändertagande av berusade 

personer. 
 
Statens offentliga utredningar 
SOU 1953:14 Förslag till brottsbalk, Betänkande avgivet av 

Straffrättskommittén. 
SOU 1960:19 Rättssäkerheten vid administrative frihetsberövanden, 

Sakkunnigbetänkande med förslag till lag om socialdomstol.  
SOU 1968:55 Bot eller böter Del 1, Betänkande avgivet av 

Fylleristraffkommittén. 
SOU 1968:56 Bot eller böter Del 2, Betänkande avgivet av 

Fylleristraffkommittén. 
SOU 1972:70 Rätten till ratten, Förslag till körkortsreform. Del 1 Allmän 

motivering, Betänkande avgivet av trafikmålskommittén.  
SOU 1979:6  Polisen, Betänkande av 1975 års polisutredning.  
SOU 1982:63 Polislag, Betänkande av 1981 års polisberedning 
SOU 1982:64 Frihetsberövande vid bråk och berusning, Betänkande av 

LOB/LTO-utredningen.   
SOU 1984:15 Ekonomisk brottslighet i Sverige, Slutbetänkande av 

Kommissionen mot ekonomisk brottslighet. 
SOU 1984:54 Tvångsmedel - Anonymitet – Integritet, Betänkande av 

Tvångsmedelskommittén.  
SOU 1992:61 Ett reformerat åklagarväsende, Betänkande från 

Åklagarutredningen.  
SOU 1993:40 del B, Fri- och rättighetsfrågor, delbetänkande från Fri- och 

rättighetskommittén. 
SOU 1993:60 Polisens rättsliga befogenheter, delbetänkande från 

Polisrättsutredningen.  
SOU 1995:47 Tvångsmedel enligt 27 och 28 kap. RB samt Polislagen, 

Slutbetänkande av Polisrättsutredningen.   
SOU 1996:114 En körkortsreform, Slutbetänkande av 1994 års 

körkortsutredning.  
SOU 1999:97 Socialtjänst i utveckling, Slutbetänkande från 

Socialtjänstutredningen.  
SOU 2001:87 Mot ökad koncentration - förändring av polisens 

arbetsuppgifter, Delbetänkande från Polisverksamhetsutredningen. 
SOU 2002:18 Personlig integritet i arbetslivet, Betänkande från 

Integritetsutredningen.  
SOU 2002:70 Polisverksamhet i förändring, Delbetänkande från 

Polisverksamhetsutredningen. 
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SOU 2002:117 Polisverksamhet i förändring - del 2, Slutbetänkande av 
Polisverksamhetsutredningen. 

SOU 2003:41 Förstärkt granskning av polis och åklagare, Betänkande av 
Kommittén om tillsynen över polis och åklagare. 

SOU 2003:74 Ökad effektivitet och rättssäkerhet i brottsbekämpningen, 
Delbetänkande av Beredningen för rättsväsendets utveckling. 

SOU 2004:3 Tvång och förändring - Rättssäkerhet, vårdens innehåll och 
eftervård, Slutbetänkande från LVM-utredningen.  

SOU 2005:25 Gränslös utmaning - alkoholpolitik i ny tid, Betänkande från 
Alkoholinförselutredningen. 

 
Departementsserien  
Ds 2001:31 Omhändertagande av berusade personer enligt LOB, Utredning 

inom Justitiedepartementet av hovrättslagmannen Staffan Levén.  
Ds 2005:9 En moderniserad rättsprövning mm. Promemoria upprättad inom 

justitiedepartementet.  
 
Direktiv 
Dir 2000:105: Översyn av polisens arbetsuppgifter. Beslut vid 

regeringssammanträde den 21 december 2000. 
Dir 2002:23: Tilläggsdirektiv till Utredningen om översyn av polisens 

arbetsuppgifter. Beslut vid regeringssammanträde den 21 februari 2002. 
Dir 2004:51: Skyddet för den personliga integriteten. Beslut vid 

regeringssammanträde den 7 april 2004.  
 
Remissvar 
JO:s remissvar beträffande promemorian Ds 2001:31 avgivet den 31 oktober 

2001, dnr: 2580-2001.  
JO:s remissvar beträffande SOU 2002:117 avgivet den 23 maj 2003, dnr: 

898-2003. 
Remissvar från Stockholms universitet Dnr SU 302-1061-04. 
Remissvar över SOU 2002:117 från Göteborgs stadskansli, enheten för 

välfärd och utbildning 2003-05-14. 
 
Polisens föreskrifter  
FAP 023-1 Föreskrifter och allmänna råd om omhändertagande av berusade 

personer (RPSFS 2000:57). 
FAP 101-2 Föreskrifter och allmänna råd om förvaring av personer i 

polisarrest (RPSFS 2000:58). 
FAP 253-1 Allmänna råd om omhändertagande av berusade (numera 

upphävd). 
FAP 255-1 Allmänna råd om förmansprövning på distans m.m. 
 (RPSFS 2000:22). 
FAP 403-2 Föreskrifter och allmänna råd om handläggningen av 

anmälningar mot anställda inom Polisen (RPSFS 2000:19). 
FAP 551-3 Föreskrifter och allmänna råd till vapenlagstiftningen  

(RPSFS 2002:9). 
RPS föreskrifter för verkställighet av LOB, november 1976 (dnr B-002-

5109-76). 
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Övrigt offentligt tryck 
Frågesvar från f.d. justitieministern Thomas Bodström i Riksdagen. 

2001/02:449. 
Regleringsbrev för budgetåret 2006 avseende Rikspolisstyrelsen och övriga 

myndigheter inom polisorganisationen. Regeringsbeslut 20 december 
2005, dnr: JU2005/9787/PO.  

FN:s generalförsamlings resolution 34/169 Code of Conduct for Law 
Enforcement officers. 

Europarådets resolution nr. 690 (1979) om “Deklaration om polisen”. 
Polismyndigheten i Skåne län: Verksamhetsplan 2005 (finns tillgängligt hos 

författarna). 
  
Danskt offentligt tryck 
Betænkning nr. 1410 om politilovgivning, Betænkning fra 

Politikommissionen. 
 
Finskt offentligt tryck  
RP 90/2005 Förslag till lag om behandlingen av personer i förvar hos 

polisen samt till lagar om ändring av vissa lagar som har samband med 
den.  

 
Norskt offentligt tryck  
Ot.prp. nr 22 (1994-1995) Om lov om politiet (politiloven). 
Ot.prp. nr 61 (2003-2004) Om lov om endringer i politiloven (vurdering av 

helsetilstanden ved innsetting i arrest). 
Ot.prp. nr. 66 (2001-2002) Om lov om endringer i straffeprosessloven mv. 

(hurtigere straffesaksbehandling, varetektsfengsling i isolasjon mv.). 
 
NOU 2004:6. Mellom effektivitet og personvern Politimetoder i 

forebyggende øyemed, Utredning fra Politimetodeutvalget. 
Politiarrestprosjektet (rapport den 27. juni 2002). 
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