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ABSTRACT 

 

In a country where Rule of Law applies, it is solely the state who has the right to, in certain 

situations, inflict force on individuals. The authority to execute this force has been given to 

certain public officials and is strictly regulated by national and international law. This thesis 

treats the Swedish national law regarding the authority of public officials (police officers and 

correctional officers) to inflict force on individuals. 

 

In accordance with the Swedish constitution, as well as several international agreements, every 

individual has the right to be protected from offences against the person. However, this right 

can in certain situations be restricted by law, for example, while executing a lawful arrest or in 

an attempt to protect another individual’s life or health. In this situation, by law equals that there 

must be a statute or another conventional source of law such as case law or legislative history 

that describes the situation in which use of force is permitted. This is known as the principle of 

legality (in Swedish - legalitetsprincipen). Regarding public officials, the Swedish Penal Code 

prescribes lawful authority (in Swedish – laga befogenhet) to, in certain situations, inflict force 

on an individual. Instructions regarding police officers in particular are found in the Police Act. 

Further, the presumptions of non-liability in situations of self-defence and cases of emergency 

must be considered. 

 

When a public official inflicts force on an individual, the principles of proportionality and ne-

cessity (in Swedish – proportionalitets- och behovsprinciperna) must be considered, as well as 

the principle of legality. Regarding police officers as well as correctional officers there are 

regulations which state that if necessary, force needed to maintain general order and safety is 

allowed. These regulations generate a few interesting questions. Does a general clause as pre-

sented harmonize with the principle of legality, and is it possible to combine the need for flex-

ibility and the demand for foreseeability in the law? 

 

Obviously, there cannot be a law which prescribes  e v e r y  possible situation of interference, 

where a public official shall have the right to inflict force. Yet, the lack of certainty creates a 

risk of unforeseeable outcomes for the individuals, as well as for the public officials. This thesis 

aims to clarify these questions de lege lata, as well as to describe some issues and paths forward, 

de lege ferenda.  
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FÖRKORTNINGAR 
 
BrB   Brottsbalken (1962:700) 
EKMR Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna 

och grundläggande friheterna  
EU Europeiska unionen 
FAP Föreskrifter och allmänna råd för Polisen 
FARK Föreskrifter och allmänna råd för Kriminalvården 
FT Förvaltningsrättslig tidskrift 
FäF Fängelseförordning (2010:2010) 
FäL   Fängelselag (2010:610) 
HD   Högsta domstolen 
HL   Häkteslag (2010:611) 
HäF   Häktesförordning (2010:2011) 
JO   Justitieombudsmannen 
KVFS   Kriminalvårdens författningssamling 
LEKMR Lag (1994:1219) om den europeiska konventionen 

angående skydd för de mänskliga rättigheterna och 
de grundläggande friheterna 

LPT Lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård 
LVU Lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om 

vård av unga 
NJA Nytt Juridiskt Arkiv, avd. 1 
PL   Polislagen (1984:387) 
PMFS    Polismyndighetens författningssamling 
Prop.   Proposition 
RB   Rättegångsbalken (1942:740) 
RF    Regeringsformen (1974:152) 
RH   Rättsfall från hovrätterna 
RPSFS   Rikspolisstyrelsens författningssamling1 
RPV   Lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård 
SKunG Kungörelse (1969:84) om användande av skjutvapen 

i polistjänsten 
SOU Statens offentliga utredningar 
SvJT Svensk juridisk tidskrift 
UDHR    FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna 
  

                                                
1 Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd fortsätter att gälla tills den nya Polismyndigheten upphäver 
eller ersätter dem. 
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ORDFÖRKLARINGAR OCH BEGREPP 
 

Batong Ett slagvapen som används av bl.a. po-
liser och kriminalvårdare i Sverige. 
Oftast används numera en expanderbar 
batong av märket ASP. 

Klient Intagen i kriminalvårdsanstalt eller 
häkte. 

Fängsel Tekniskt hjälpmedel som binder sam-
man händer eller fötter.2 

OC-spray En vätska som består av ett peppar-
extrakt som med hjälp av drivgas kan 
sprutas i form av en koncentrerad stråle 
i avsikt att reta ögonen på och tillfälligt 
förblinda den mot vilken strålen riktas. 
Den aktiva substansen i pepparspray är 
capsaicin, oleorecin capsaicin, OC (1 §, 
KVFS 2009:7). 

(Polis)ingripande En åtgärd som vidtas i syfte att genom-
föra en tjänsteåtgärd 

Transport All förflyttning av klienter mellan kri-
minalvårdsanstalter, häkten, sjukhus, 
domstolar etc. 

Våld Ingripande med begagnade av fysisk 
kraft, se avsnitt 2.1.2. 

 

  

                                                
2 Berggren & Munck, Polislagen, kommentaren till 10 a §. 
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1. Inledning 
 

1.1 Ämnet 
 

I svenska akademins ordbok definieras en rättsstat enligt följande: 

 

 

 

 

 

 

 

För att en stat ska anses vara en rättsstat förutsätts alltså att det finns en rättsordning, vilken allt 

som oftast förutsätts upprätthållas av tvångsmakt. Staten måste således ha befogenhet att till-

gripa tvång för att upprätthålla ordning och säkerhet och för att skydda allmänheten. Med tvång 

avses våldsanvändning, frihetsberövande och övriga tvångsåtgärder. Denna befogenhet till-

kommer enkom staten, förutom i undantagsfall när enskilda tillskrivs en ansvarsfrihet enligt 24 

kap. BrB. Denna ansvarsfrihet för med sig att en gärning som skulle klassas som brottslig anses 

vara ursäktad eller rättfärdigad på grund av omständigheter vid gärningens utförande. Det finns 

alltså någon form av motstående intresse som lagstiftaren har värderat högre än fällandet till 

ansvar i detta fall. Statens våldsbefogenhet benämns ofta som det offentliga våldsmonopolet.3 

 

För att uppnå målen om ordning och säkerhet har vissa offentliga funktionärer genom den så 

kallade laga befogenheten getts en laglig möjlighet att i vissa situationer använda våld å statens 

vägnar. I de flesta fallen tillkommer denna möjlighet polisen, som har givits långtgående befo-

genheter.4 Därtill kommer de befogenheter som har getts kriminalvårdare, ordningsvakter och 

vissa andra tjänstemän för genomdrivandet av förvaltningsrättsliga uppgifter.  

 

Enligt 1 kap. 1 § RF utövas den offentliga makten under lagarna. Det innebär att alla offentliga 

organ är bundna till grundlagarna och alla andra författningar i sin verksamhet.5 Vid genom-

förandet av förvaltningsrättsliga uppgifter som kräver tvångsutövning finns således ett krav på 

författningsstöd.  

                                                
3 Asp, s. 240–241. 
4 Boucht, s. 19. 
5 Strömberg & Lundell, s. 69. 

RÄTTSSTAT om stat betraktad såsom en organiserad sammanslutning av 

människor vilken har eller sammanhålles genom en (med tvångsmakt upprätt-

hållen) rättsordning (och där den viktigaste statliga förvaltningsuppgiften är 

rättsvården); särskilt om sådan stat i vilken medborgarnas personliga frihet 

och rättssäkerhet är garanterad av lag och rätt (och i vilken rättsjämlikhet rå-

der). 
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I denna uppsats behandlas offentliga funktionärers våldsbefogenhet i förhållande till den of-

fentligrättsliga legalitetsprincipen. De offentliga funktionärer som uppsatsen behandlar är spe-

cifikt poliser och kriminalvårdare. Dessa två yrkeskategorier möter dagligen i sin tjänsteutöv-

ning människor i svåra situationer, varav en del har dömts för eller är misstänkta för allvarliga 

våldsbrott och en del har missbruksproblematik eller psykiska problem. Genom verkställandet 

av sina förvaltningsrättsliga uppdrag arbetar de utvalda yrkeskategorierna nära dessa personer 

och har ett ansvar för att upprätthålla ordning och säkerhet. Av särskilt intresse för framställ-

ningen är regleringen av de valda yrkeskategoriernas våldsbefogenheter i generalklausuler samt 

dessas förhållande till legalitetsprincipen.  

 

I mitt arbete som vikarierande kriminalvårdare på ett säkerhetshäkte har jag flertalet gånger 

stött på situationer då jag eller mina kolleger har behövt ingripa med våld eller tvång. Som 

kriminalvårdare i allmänhet, och vikarierande sådan i synnerhet finner jag ett stort intresse i att 

utreda hur min och mina kollegers våldsbefogenheter regleras och ska tillämpas. Noreé ut-

tryckte i sin avhandling att lagstiftaren har satt gränsen för vad en polis får göra, utan att tala 

om för honom vad han bör göra.6 Jag har upplevt att jag som kriminalvårdare skulle vilja ha en 

mer handfast reglering av vad jag bör göra i situationer då jag måste tillgripa våld. Mitt val av 

ämne intresserar mig starkt, och jag tror att det är av nytta att utreda detta vidare såväl för oss 

offentliga funktionärer som för enskilda och för lagstiftaren. 

 
1.2 Syfte och frågeställning 

 

Syftet med denna uppsats är att närmare analysera regleringen av offentliga funktionärers vålds-

befogenhet i ljuset av legalitetsprincipen. Eftersom kriminalvårdares och polisers våldsbefo-

genheter delvis har stöd i generalklausuler finns det ett intresse av att utreda hur den flexibilitet 

dessa klausuler ger förhåller sig till kravet på förutsebarhet vid lagens tillämpning.  

 

Frågeställningar 

 

v Vilket skydd har den enskilde mot påtvingat kroppsligt ingrepp? 

v Hur regleras de allmänna förutsättningarna för polisers och kriminalvårdares våldsut-

övning?  

                                                
6 Noreé, Laga befogenhet, s. 21. 
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v Vad är innebörden av legalitetsprincipen och hur tillämpas den inom offentlig rätt? 

v Hur förhåller sig regleringarna av polisers och kriminalvårdares våldsbefogenhet till det 

i legalitetsprincipen inneboende kravet på lex certa? 

 

Det är min förhoppning att genom uppsatsen ge läsaren en ökad förståelse för de utvalda yrkes-

kategoriernas befogenhet att använda våld, samt eventuell problematik som kan uppkomma vid 

användandet av generalklausuler. Vidare hoppas jag att uppsatsen ska ge läsaren insikter i vilka 

avvägningar lagstiftaren har att beakta vid användandet av generalklausuler, samt ge läsaren 

inspiration till möjliga alternativa vägar vid lagstiftandet, de lege ferenda. 

 
1.3 Avgränsningar och förhållande till andra rättsområden 

 

De yrkeskategorier som behandlas i uppsatsen ska i sin tjänsteutövning upprätthålla ordning 

och säkerhet. Syftet med uppsatsen är att behandla regleringen av offentliga funktionärers 

våldsbefogenheter. Poliser och kriminalvårdare används som exempel på dessa offentliga 

funktionärer. Anledningen till att just dessa yrkeskategorier behandlas är att de är intressanta i 

ett komparativt perspektiv. Polisers våldsanvändning är reglerad främst i 10 § PL, som innefat-

tar sex specifika situationer och en generalklausul där befogenhet att använda våld uppkommer. 

Kriminalvårdares våldsbefogenhet regleras i 24 kap. 2 § BrB, vilken också är tillämplig för 

poliser. Bestämmelsen är utformad som en generalklausul och är likväl det enda lagstödet enligt 

vilket kriminalvårdare har befogenhet att använda våld. Exempel på yrkeskategorier med vissa 

våldsbefogenheter för att upprätthålla allmän ordning och säkerhet, som uppsatsen inte avhand-

lar är ordningsvakter7 och anställda vid försvarsmakten8. Motivet är att dessa yrkeskategoriers 

våldsbefogenheter i stort påminner om de i uppsatsen valda yrkeskategorierna, varför kompa-

rationen inte skulle tillföra något. 

 

Precis som för enskilda kan de övriga straffrättsliga ansvarsfrihetsbestämmelserna i 24 kap. 

BrB tillämpas för de valda yrkeskategorierna. Ofrånkomligen måste därför reglerna rörande 

nödvärn, nöd och excess behandlas, vilka är de ansvarsfrihetsgrunder som främst aktualiseras i 

deras yrkesutövning. Uppsatsen är dock skriven inom offentlig rätt, och behandlar de offentliga 

funktionärernas våldsbefogenhet, varför utredningen av dessa regler kommer att vara tämligen 

                                                
7 Jfr. 29 § 3 st. PL avseende ordningsvakters befogenhet att belägga fängsel. 
8 Jfr. 29 § 1 st. PL avseende anställda vid försvarsmakten för att upprätthålla ordning, vilka därigenom tillskrivs 
samma befogenheter som poliser enligt 10 § p. 1, 2 och 4 PL. 
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kortfattad och endast utgöra ett komplement till helhetsbilden. Att den polisiära våldsbefogen-

heten systematiskt närmast hör till förvaltningsrätten9 talar för att även kriminalvårdares vålds-

befogenhet vid genomförandet av sina förvaltningsrättsliga uppdrag närmast hör till densamma. 

 

De utvalda yrkeskategoriernas våldsbefogenheter är ytterst reglerade i nationell rätt, men på 

grund av internationella samarbeten och överenskommelser varken kan eller får de offentliga 

funktionärerna agera utan att hänsyn tas till den internationella rätten. Den internationella rätten 

aktualiseras främst avseende skyddet mot påtvingat kroppsligt ingrepp i olika former, men även 

exempelvis specifika principer och standarder från FN avseende de offentliga funktionärernas 

våldsbefogenhet är av relevans, varför den internationella rätten kommer att behandlas över-

siktligt. 

 

Då den offentligrättsliga våldsbefogenheten inte sällan är föremål för debatt, kan ett rättsdog-

matiskt perspektiv med en normativ analys föra debatten framåt och ge nya insikter på området. 

De normativa ståndpunkter som rättsdogmatiken kan ge skiljer sig dock från de moraliska,10 

eftersom rättsdogmatikern strikt söker att analysera och problematisera gällande rätt. En dis-

kussion om vad som är moraliskt rätt faller således utanför analysen av positiv rätt och innefat-

tas inte i denna uppsats. 

 

Uppsatsen behandlar inte sanktioner till följd av tjänstefel eller skadeståndsansvar. Denna 

aspekt kan visserligen vara av intresse, men då syftet med uppsatsen är att behandla de offent-

liga funktionärernas våldsbefogenheter och legalitetsprincipen i förhållande till dessa torde 

framställningen bli allt för vidlyftig och ta fokus från uppsatsens syfte. Av samma anledning 

har inte heller nationella och internationella kontrollfunktioner studerats. 

 
1.4 Metod och material 

 

Denna uppsats är skriven utifrån ett rättsdogmatiskt perspektiv genom att behandla gällande 

rätt avseende offentliga funktionärers våldsbefogenhet i förhållande till legalitetsprincipen. Då 

det råder delade meningar om vad som innefattas i den rättsdogmatiska metoden, presenteras 

inledningsvis några ståndpunkter som flertalet sakkunniga jurister tycks ha enats om. 

 

                                                
9 SOU 1982:63 s. 95. 
10 Peczenik, Juridikens allmänna läror, s. 250. 
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Rättsdogmatiken syftar till att finna en lösning på ett juridiskt problem genom att tillämpa en 

eller flera rättsregler på detta. För att finna lösningen på problemet används de inom rättsdog-

matiken accepterade rättskällorna, såsom lagstiftning, praxis, förarbeten och rättsdogmatisk lit-

teratur.11 För att förstå hur lagen ska tillämpas på ett juridiskt problem förutsätts inte bara kun-

skaper om lagen, utan även om rättsliga principer som klargörs i de andra vedertagna rättskäl-

lorna.12 Förutom den positiva lagen är legalitetsprincipen av intresse för denna framställning. 

Legalitetsprincipen finns i 1 kap. 1 § 3 st. RF. Dess betydelse fylls ut och dess position som 

central rättslig grundsats förklaras genom studier av de övriga rättskällorna, framförallt rätts-

dogmatisk litteratur.  

 

När rättsdogmatikern har fastställt gällande rätt kan denne sedan utveckla ställningstaganden 

om den gällande rätten och därefter ge en normativ rekommendation för hur han eller hon anser 

att lagen kan eller bör utvecklas, de lege ferenda.13 Syftet vid vetenskaplig forskning är gene-

rellt att försöka finna bättre lösningar på problem. Därför är det önskvärt för en rättsdogmatiker 

att försöka finna desamma. Rättsdogmatikern är till viss del bunden av gällande rätt, men detta 

hindrar inte att rättsdogmatikern vidgar perspektivet och går utanför denna. Rättsdogmatikern 

behöver inte enbart uppmärksamma brister i gällande rätt, utan kan även peka på aspekter som 

rättfärdigar och underbygger den gällande rättens legitimitet.14 I denna uppsats är min uppgift 

som rättsdogmatiker bland annat att utreda balansgången mellan fördelarna med en flexibel lag 

och dess negativa konsekvenser avseende förutsebarhet och rättssäkerhet. 

 

Rättsdogmatikerns roll är en annan än den dömande eller verkställande maktens. Den kunskap 

som tillförs rättssystemet av rättsdogmatikerns analys är av betydelse för rättssäkerheten för 

enskilda och bidrar till demokratin genom att tillföra kunskap till samhällsdebatten.15 I denna 

uppsats har frågeställningarna angripits med den rättsdogmatiska metoden för att kunna bidra 

till dessa aspekter. 

 

Inför skrivandet av uppsatsen har lagtext studerats med utgångspunkt i de bestämmelser i RB 

som behandlar mänskliga rättigheter och grundläggande friheter samt tillåtliga inskränkningar 

                                                
11 Kleineman s. 21. 
12 Kleineman, s. 23. 
13 Kellgren, s. 514. 
14 Peczenik, Juridikens allmänna läror, s. 249–250. 
15 Kellgren, s. 519. 
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av desamma. Vidare har 24 kap. BrB, där bl.a. laga befogenhet regleras, jämte 10 § PL stude-

rats. Därtill har tillhörande förarbeten studerats för att genom teleologisk metod kunna utläsa 

lagstiftarens syfte. Såväl rättsvetenskaplig doktrin som juridisk litteratur har studerats. Av sär-

skild vikt inom doktrinen är Johan Bouchts avhandling om polisiärt våld och avhandlingen 

Laga befogenhet av Annika Noreé. Juridisk litteratur har dock enligt den rättsdogmatiska me-

toden inte status som rättskälla, och klassas väl snarast som en icke-traditionell sådan. Inom 

rättsområdet som uppsatsen behandlar saknas i många fall relevant rättspraxis, och reglering-

arna fylls ut med allmänna råd och rekommendationer från Polismyndigheten och Kriminalvår-

den. För att en norm ska klassificeras som norm enligt RF förutsätts att den ska vara generellt 

tillämplig, ensidigt dikterad och bindande. Allmänna råd ska förstås som generella rekommen-

dationer om hur någon kan eller bör agera i en viss situation. De utesluter alltså inte andra 

handlingssätt och är inte ovillkorligen bindande. I realiteten kan de dock få en status som liknar 

normernas och stor genomslagskraft.16 På denna grund fördjupas framställningen på ett nöd-

vändigt sätt genom att även beakta denna atypiska rättskälla. 

 

Även praxis har använts i viss utsträckning. Det ska framhållas att underrättsavgöranden inte 

utgör något svar på vad som är gällande rätt i en juridisk fråga. Såsom Kleineman har anfört 

saknar det relevans hur välformulerad en dom är, om den inte kommer från en vägledande in-

stans.17 Enligt Kleineman intresserar sig inte rättsdogmatiken för tillämpningen av gällande rätt, 

varför underrättspraxis och tillämpning av gällande rätt hos myndigheter på den grunden faller 

utanför en rättsdogmatisk framställning.18 Lavin har å andra sidan anfört att det vid den mo-

derna förvaltningsrättsliga forskningen kan användas underrättspraxis för att ”inventera pro-

blem” i rättstillämpningen. Om underrättsavgöranden ska användas för ”probleminventering” 

ska urvalet vara något sånär representativt, men det behöver inte vara fullständigt täckande som 

för en statistisk analys. Syftet är att studiet av underrättspraxis ska belysa den faktiska rättstill-

lämpningen och de problem som kan uppkomma där.19 Det är alltså inte den juridiska lösningen 

av problemet i underrättsinstansen som är av intresse, utan vilket eller vilka problem rättsregeln 

                                                
16 von Essen, s. 59–60. 
17 Kleineman, s. 38. 
18 Kleineman, s. 24. 
19 Lavin, s. 120, jmf. dock Peczenik, Om den förvaltningsrättsliga forskningen och rättsdogmatiken, där Peczenik 
anför att det som Lavin beskriver som den moderna förvaltningsrättsliga forskningen utgör en del av rättsdogma-
tiken. Peczenik anför att en rättsdogmatiker ska beakta lag och andra föreskrifter prejudikat, förarbeten, auktorita-
tivt material som befäster sedvänjor och vissa internationella konventioner. Vidare får en rättsdogmatiker enligt 
Peczenik beakta exempelvis vissa institutionella rekommendationer, beslut som inte utgör prejudikat och rättsve-
tenskaplig litteratur (s. 41, 47–48). 
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har gett upphov till i praktiken.20 För att ge läsaren en djupare förståelse för vilka problem som 

kan uppkomma för såväl poliser och kriminalvårdare i deras våldsanvändning som för domsto-

larna vid bestämmandet av dess tillåtlighet har således även underrättsavgöranden studerats.  

 

Praxis från JO är inte synonymt med rättspraxis och klassas inte heller enligt den traditionella 

rättsdogmatiken som en rättskälla. Det går dock inte att förneka att även om dessa inte är juri-

diskt bindande så har de en stor praktisk betydelse inom den offentliga rätten och är vägledande 

för såväl rättstillämpning som förvaltning, varför även dessa har studerats vid skrivandet av 

uppsatsen.21 

 

En annan metod som hade kunnat vara intressant att applicera på min valda frågeställning är 

Critical Race Theory (CRT). CRT används för att uppdaga trender inom rättsväsendet som bi-

drar till rasism.22 Inte sällan görs forskningen tvärvetenskapligt genom att använda olika former 

av kunskap såsom sociologi eller etniska studier.23 Mitt främsta syfte med den här uppsatsen är 

att identifiera och problematisera gällande rätt, specifikt gällande hur de generalklausuler som 

reglerar polisers och kriminalvårdares våldsbefogenheter förhåller sig till legalitetsprincipen. 

Att använda CRT vid en studie av polisers och kriminalvårdares tillämpning av våldsbefogen-

heterna torde ge svar på intressanta frågor gällande rättstillämpningen. Exempelvis skulle ras-

istiska tendenser kunna uppdagas, vilket inte ska förringas vid en diskussion de lege ferenda. 

Dock faller denna diskussion om strukturell rasism utanför min valda frågeställning, varför den 

rättsdogmatiska metoden är ett bättre val. 

 
1.5 Disposition 

 

Uppsatsen består av sex kapitel. I detta inledande kapitel behandlas ämne, syfte, frågeställ-

ningar, metod, material, avgränsningar och disposition.  

 

Uppsatsens andra kapitel består av två avsnitt och behandlar den enskildes skydd mot påtvingat 

kroppsligt ingrepp. I det första avsnittet beskrivs grundlagsskyddet mot påtvingat kroppsligt 

ingrepp samt när begränsningar av detta skydd är tillåtliga och i det andra avsnittet tas relevanta 

                                                
20 Lavin, s. 121. 
21 Bohlin, s. 15. 
22 Carlson, s. 313. 
23 Carlson, s. 326. 
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internationella överenskommelser upp. I dessa avsnitt vägleds läsaren genom de regleringar 

som i form av lex superior främst styr våldsbefogenheternas tillåtlighet. 

 

Därefter följer det tredje kapitlet där det nationella lagstödet för offentliga funktionärers 

våldsanvändning exemplifieras med polisers och kriminalvårdares befogenheter. Kapitlet är in-

delat i sex avsnitt och behandlar allmänna principer, polisers och kriminalvårdares specifika 

befogenheter, allmänna grunder för ansvarsfrihet, gränsdragningen mellan laga befogenhet och 

de allmänna grunderna för ansvarsfrihet samt användandet av särskilda hjälpmedel vid vålds-

utövning. 

 

Det fjärde kapitlet behandlar legalitetsprincipen. I det första avsnittet behandlas den i generella 

drag, för att sedan i avsnitt två och tre behandlas specifikt avseende straffrätt och offentlig rätt. 

 

Det andra, tredje och fjärde kapitlet beskriver tillsammans rättsläget de lege lata och är nöd-

vändigt för att läsaren på ett insiktsfullt sätt ska kunna tillgodogöra sig analysen och diskuss-

ionen i det femte kapitlet.  

 

I det femte kapitlet finns uppsatsens analys- och diskussionsavsnitt. Möjligheten att applicera 

ett krav på lex certa inom offentlig rätt, samt förhållandet att generalklausuler i olika omfattning 

används för att reglera våldsbefogenheterna hos poliser och kriminalvårdare diskuteras. Vidare 

vägs behovet av flexibilitet i lagstiftningen mot kravet på förutsebarhet enligt legalitetsprinci-

pen och andra aspekter analyseras utöver de rent juridiska. Kapitel fem genomsyras av funde-

ringar över gällande rätt med förslag på alternativa lösningar på de problemen som presenteras, 

de lege ferenda. 

 

Uppsatsen avslutas i kapitel sex med några avslutande kommentarer. 
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2. Den enskildes skydd mot påtvingat kroppsligt ingrepp 

 

2.1 Grundlagsskyddet mot påtvingat kroppsligt ingrepp och dess begränsningar 

 

2.1.1 Rätten för den enskilde att inte utsättas för påtvingat kroppsligt ingrepp 

 

I 2 kap. 6 § RF stadgas bland annat att var och en är gentemot det allmänna skyddad mot på-

tvingat kroppsligt ingrepp24 i andra fall än de som avse i 4 och 5 § §.25 Med det allmänna avses 

samhället i form av det allmännas verkställande organ och de normgivande organen26 när dessa 

utövar offentlig makt genom att exempelvis att utdöma straff, använda straffprocessuella 

tvångsmedel och utöva faktiskt tvång.27 Med begreppet kroppsligt ingrepp avses främst våld 

mot människokroppen, men även läkarundersökningar, vaccineringar, provtagningar och lik-

nande ingrepp28 innefattas.29 Begreppet innefattar enbart psykisk påverkan om den är så ingri-

pande att den klassas som misshandel enligt 3 kap. BrB, det vill säga att den tillfogar den en-

skilde kroppsskada, smärta, sjukdom eller försätter i vanmakt.30 Det är vidare bara faktiskt vid-

tagna åtgärder som betraktas som ingrepp, ren underlåtenhet faller utanför begreppet.31 En åt-

gärd som också faller utanför begreppet är blåsande i instrument för alkoholtest.32  

                                                
24 Begreppet kroppsligt ingrepp har kritiserats i doktrinen för att vara allt för snävt för det intresse som lagstiftaren 
avser att skydda. Begreppet kan utgöra ett avväpnande, en avspärrning eller ett fysiskt angrepp i form av ett slag 
eller en spark. Begreppet är problematiskt då det snarare för tankarna till ingrepp i den egentliga betydelsen 
(kroppsbesiktning, fysiska straff etc.) än till ingrepp i den bildliga betydelsen (ingrepp i den kroppsliga integriteten 
och friheten). Denna semantiska oklarhet kan föra med sig att bestämmelsens innebörd inte står klar för myndig-
heterna och de offentliga funktionärerna, och att det i sådant fall finns risk att bestämmelsen inte bereder den 
enskilde det avsedda skyddet. Det har dock även argumenterats för att rättighetsskyddet i RF ska vara just kortfat-
tat, och att begreppet likväl utgör en tillräcklig etikett för det förfaranden som avses. Se Wennergren i SvJT 1981 
s. 131, jfr. replik av Regner i SvJT 1981 s. 462. 
25 I 2 kap. 4 och 5 § § RF regleras att var och en gentemot det allmänna är skyddad mot dödsstraff, kroppsstraff, 
tortyr eller annan medicinisk påverkan i syfte att framtvinga eller hindra ett yttrande. 
26 Prop. 1975/76:209 s. 86. 
27 Prop. 1975/76:209 s. 140. 
28 Dessa ingrepp innefattas i begreppet kroppsbesiktning. För en utförlig beskrivning av föreskrifter om tvångs-
mässiga kroppsliga ingrepp, exempelvis då den enskilde har skyldighet att underkasta sig en läkarundersökning 
såsom vid undersökning av hälsotillståndet hos intagna i kriminalvårdsanstalt, se SOU 1975:75 s. 358–362. 
29 Holmberg m.fl., Grundlagarna, kommentaren till 2 kap. 6 § RF, under rubriken ”Skyddet mot påtvingat kropps-
ligt ingrepp”. 
30 SOU 1975:75 s. 199. 
31 Prop. 1975/76:209 s. 147. 
32 Prop. 1978/79:195, bil. 1 s. 204. 
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Rättigheterna som stadgas i 2 kap. 4 och 5 § § är absoluta, vilket innebär att de inte får ändras 

utan att grundlagen först ändras och inte heller inskränkas i lag. Rättigheterna som stadgas i 2 

kap. 6 § är däremot relativa, vilket innebär att de får begränsas genom lag.33 

 

Det våld som poliser och kriminalvårdare har befogenhet att använda sig av med stöd av laga 

befogenhet (24 kap. 2 § BrB samt tillämpliga bestämmelser i PL), nödvärn (24 kap. 1 § BrB) 

och nöd (24 kap. 2 § BrB) utgör påtvingade kroppsliga ingrepp.  

 

2.1.2 Våldsbegreppet 

 

I förarbetena till nya regeringsformen definieras våld som ett mer eller mindre kännbart ingrepp 

i integriteten, vilket innebär ”varje omedelbar inverkan på person genom kroppsligt våld eller 

hjälpmedel”.34 Definitionen har vidareutvecklats i den juridiska litteraturen och våld mot person 

innefattar inte bara den typen av grövre fysiska angrepp som är straffbara som misshandel,35 

utan också kraftigare beröring av någon annan medelst händer, fötter eller hela kroppen (det 

vill säga sådant våld som enligt BrB normalt straffas som ofredande). Offentliga funktionärers 

våldsanvändning innefattar således att rycka i någon, knuffa, hålla fast, lyfta upp och föra bort, 

så länge det är påtvingat. Hot om våld kan även vara ett effektivt medel för att kunna undvika 

en förestående våldsanvändning, dock ska hållas i åtanke att gränsen mot olaga hot och tjäns-

tefel är hårfin.36  

 

I våldsutövningen kan även vissa särskilda hjälpmedel användas. Exempel på dessa är batong, 

fängsel, skjutvapen, OC-spray och djur såsom hund och häst.37 För det fall att en offentlig 

funktionär har befogenhet att använda våld får denne även använda de särskilda hjälpmedel 

som utgör en del av dennes utrustning. Befogenheten att använda sådana hjälpmedel tillkommer 

ytterst polisen, men med direkt eller indirekt stöd i lag kan även andra tjänstemän inom ramen 

för sitt förvaltningsrättsliga uppdrag bruka våld, exempelvis kriminalvårdare.38  

 

                                                
33 Noreé, Laga befogenhet, s. 84. 
34 SOU 1975:75 s. 364. 
35 Definitionen i BrB lyder: ”tillfoga någon annan kroppsskada, sjukdom eller smärta eller försätter honom eller 
henne i vanmakt eller något annat sådant tillstånd”. 
36 Norée, Polisers rätt till våld, s. 21–22 
37 SOU 1975:75 s. 364. 
38 SOU 1975:75 s. 364, här används dock det föråldrade begreppet fångvårdspersonal. 
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2.1.3 Begränsningen av skyddet mot påtvingat kroppsligt ingrepp 

 

Enligt 2 kap. 20 § p. 2 RF får skyddet mot påtvingat kroppsligt ingrepp som avses i 2 kap. 6 § 

RF begränsas genom lag i den utsträckning som medges i 2 kap. 21–24 § § RF. Av relevans för 

uppsatsen är 2 kap. 21 § RF. Här stadgas att begränsningar enligt 20 § endast får göras för att 

tillgodose ändamål som är godtagbara i ett demokratiskt samhälle, att begränsningen aldrig får 

gå utöver vad som är nödvändigt med hänsyn till det ändamål som har föranlett den, och inte 

heller får sträcka sig så långt att den utgör ett hot mot den fria åsiktsbildningen såsom en av 

folkstyrelsens grundvalar. Begränsningen får inte göras enbart på grund av politisk, religiös, 

kulturell eller annan sådan åskådning.  

 

Som uttalat i 2 kap. 20 § RF råder det ett krav på lagform för inskränkningar av de rättigheter 

som skyddas i 2 kap. 6 § RF. Lagform innebär att normen inte får ligga lägre i normhierarkin 

än på författningsnivå. I förarbetena till PL diskuterades innebörden av kravet på lagform. Lag-

stiftaren uttalade att eftersom de förhållanden som en bestämmelse avseende polisens befogen-

heter ska omfatta kan vara av så pass skiftande karaktär, uppkommer det ibland osäkerhet av-

seende hur långtgående en polisiär befogenhet blir genom en bestämmelse. Lagstiftaren menade 

att kravet på lagform för begränsningar av de grundläggande fri- och rättigheterna inte hindrar 

att tolkning av bestämmelsen söks i äldre praxis.39 

 

Den generella bestämmelsen gällande normgivningskompetens finns i 8 kap. RF om lagar och 

andra föreskrifter. I 2 § uppställs ett krav på lagform om en bestämmelse avser förhållandet 

mellan enskilda och det allmänna under förutsättningen att föreskriften gäller skyldigheter för 

enskilda eller i övrigt avser ingrepp i enskildas personliga eller ekonomiska förhållanden. Enligt 

3 § kan riksdagen bemyndiga regeringen att meddela föreskrifter om detta. I 2 kap. 20 § 2 st. 

RF klargörs dock att delegation av normgivningskompetens gällande skyddet mot påtvingat 

kroppsligt ingrepp enbart är tillåtet efter bemyndigande i lag om bestämmelsen avser de fall 

som anges i 8 kap. 5 § RF (exempelvis föreskrifter om lagens ikraftträdande eller när delar av 

lagen ska börja gälla eller upphöra att tillämpas). En delegation gällande föreskrifter som be-

gränsar skyddet mot påtvingat kroppsligt ingrepp är således möjlig, men i en avsevärt mer be-

gränsad form än den som avses i den generella bestämmelsen om normgivningskompetens. 

 

                                                
39 Prop. 1983/84:111 sida 154. 
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Lagstöden för inskränkningar av de rättigheter som skyddas i 2 kap. 6 § RF i form av polisers 

och kriminalvårdares våldsbefogenheter finns exempelvis i RB, PL, HL och FäL gällande 

kroppsvisitation och i 10 § PL samt 24 kap. 2 § BrB angående laga befogenhet till våldsanvänd-

ning. 

 

2.2 Internationella aspekter 

 

2.2.1 Inledande anmärkningar  

 

Beskrivning av svenska offentliga funktionärers våldsbefogenheter kan inte enbart göras utifrån 

svensk rätt. Den svenska rätten är sammanlänkad med internationell rätt och måste stiftas och 

tolkas i enlighet med ett antal internationella överenskommelser (jmf. exempelvis 2 kap. 19 § 

RF gällande den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och grund-

läggande friheterna, [EKMR] se avsnitt 2.2.2).40 De två som är av störst vikt gällande mänskliga 

rättigheter är FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna (UDHR) och EKMR.41 Gällande 

konventioner vilka Sverige har anslutit sig till, har den svenska staten åtagit sig att värna om 

och respektera de rättigheterna som stadgas (exempelvis EKMR).42 Avseende andra standarder 

och principer gäller att de inte är direkt bindande på nationell nivå, men enligt Boucht har de 

sannolikt en persuasive authority, vilket innebär att domstolarna får, men inte behöver tillämpa 

dem.43 

 

2.2.2 Särskilt om det i EKMR uppställda skyddet 

 

EKMR antogs den 4 november 1950. Konventionen ratificerades av Sverige den 4 februari 

1952, och inkorporerades i svensk rätt den 1 januari 1995 genom LEKMR. EKMR gäller som 

lag i Sverige, och genom 2 kap. 19 § RF får ingen lag eller föreskrift i Sverige meddelas i strid 

                                                
40 Boucht, s. 107. 
41 Boucht, s. 107. 
42 Noreé, Laga befogenhet, s. 106–108. Här beskrivs vidare kontrollmöjligheterna av konventionernas efterlevnad 
såsom FN:s kommitté för de mänskliga rättigheterna och Europadomstolen. Den som anser att dennes rättigheter 
enligt EKMR har blivit kränkta har möjlighet att få upprättelse i Europadomstolen under förutsättning att de in-
hemska rättsmedlen har uttömts. Någon vidare utveckling av detta resonemang faller utanför uppsatsens fråge-
ställning varför detta inte behandlas mer ingående. 
43 Boucht, s. 107, jämför The Legal Dictionary, The Free Dictionary (http://legal-dictionary.thefree-
dictionary.com/Persuasive+Authority) hämtad den 22 november 2016. 
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med EKMR. Detta innebär att EKMR inte har grundlagsstatus i Sverige, men att lag eller före-

skrifter som strider mot EKMR samtidigt strider mot grundlagen.44 EKMR ska således beaktas 

både när svensk rätt stiftas och tillämpas. Enligt Wienkonventionen om traktaträtten (art. 31 

(1)) ska EKMR tolkas ”ärligt i överensstämmelse med den gängse meningen av traktatens ut-

tryck sedda i sitt sammanhang och mot bakgrund av traktatens ändamål och syfte”. Detta inne-

bär att när EKMR tolkas måste dess speciella karaktär av traktat för genomdrivande av mänsk-

liga rättigheter och grundläggande friheter beaktas. Alla tolkningar av de rättigheter och friheter 

som garanteras genom konventionen ska vara i enlighet med ”konventionens allmänna anda”.45 

Av störst relevans för denna framställning är art. 2 som behandlar rätten till liv, och art. 3 som 

behandlar förbud mot tortyr m.m. De behandlas nedan i korthet. 

 

Artikel 2 om rätten till liv. Artikeln stadgar att envars rätt till liv ska skyddas genom lag. De 

enda tillfällen då det är godtagbart att beröva någon livet är för att verkställa domstols dom om 

någon har blivit dömd för ett brott som enligt lag är belagt med ett sådant straff, eller om det 

varit absolut nödvändigt för att försvara någon mot olaglig våldsgärning, för att verkställa laglig 

arrestering, för att hindra någon som lagligen är berövad friheten att undkomma eller för att i 

laglig ordning stävja upplopp eller uppror. Artikeln har även en positiv dimension då staten 

preventivt ska skydda sina medborgare från angrepp från tredje man.46 Artikeln förutsätter att 

staten effektivt ska utreda och lagföra överträdelser, exempelvis då en enskild har avlidit till 

följd av våldsanvändning.47  

 

Artikel 2 (2) berör de ovan uppräknade fallen då våld kan vara tillåtet om det är absolut nöd-

vändigt. Det omfattar exempelvis våld från poliser. Det första fallet gäller nödvärnssituationer. 

Det andra fallet gäller verkställighet av laglig arrestering eller förhindrande av flykt.48 Det tredje 

                                                
44 Boucht, s. 111–112. 
45 Soering v. The United Kingdom, para. 87.  
46 Se Osman v. The United Kingdom, para. 115. Statens skyldighet att skydda sina medborgare sträcker sig längre 
än skyldigheten att avstå från att avsiktligt och utan stöd i lag ta liv. Staten ska också vidta lämpliga åtgärder för 
att skydda de som lever inom dess jurisdiktion, genom att arbeta preventivt med operativa åtgärder för att skydda 
enskilda vars liv hotas genom brottsligt beteende från andra individer. 
47 Se Kelly v. The United Kingdom, para 94, 97. I fallet stadgas att det implicit krävs en effektiv officiell utredning 
när enskilda har dödats vid ett ingripande. Huvudsyftet med en sådan utredning är att säkra effektiv implemente-
ring av de nationella lagar som skyddar de enskilda, och vid de fall som rör staten och dess funktionärer och 
myndigheter säkerställa dess ansvar för dödsfall i dess verksamhet. 
48 Nachova and others v. Bulgaria, para. 96, gällande vapenanvändning: Artikel 2 medför en plikt för staten att 
försäkra rätten till liv genom att ha lämpligt juridiskt och administrativt regelverk som definierar de begränsade 
omständigheter då brottsbekämpande myndigheter får använda tvång eller skjutvapen. Vidare fastställs att artikel 
2 har en strikt inneboende proportionalitetsprincip, och således att regleringen avseende ingripanden måste beakta 
omgivande omständigheter och specifikt vad för typ av brott som den enskilda misstänkts ha begått eller vilket hot 
han eller hon utgör. Se även Juozaitiene and Bikulcius v. Lithuania. Domstolen fastställde att dödligt våld från 
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fallet gäller stävjande av upplopp.49 De fall som räknas upp är uttömmande, och om inget av 

dessa är aktuellt är gärningen konventionsstridig.50 Varje fall av kränkning av den fysiska in-

tegriteten faller dock inte inom artikel 2. Det är endast under exceptionella omständigheter som 

fysisk misshandel som inte resulterar i dödsfall utgör en kränkning av artikel 2. Dessa typer av 

angrepp utreds oftast i ljuset av artikel 3.51 

 

Artikel 3 om förbudet mot tortyr eller omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraff-

ning. Det är främst denna artikel som aktualiseras vid kränkningar av den personliga integrite-

ten i form av angrepp eller misshandel från det offentliga mot den enskilde. Bestämmelsen är 

absolut och ger inte utrymme för några undantag. Gränsdragningen mellan tortyr och omänsklig 

behandling eller bestraffning görs beroende av ingreppets intensitet.52 För att en behandling 

eller bestraffning ska klassas som omänsklig eller förnedrande i enlighet med artikel 3 krävs att 

den i någon aspekt går utöver den oundvikliga förnedring och det oundvikliga lidande som 

uppkommer av en rättmätig behandling eller bestraffning.53 

 

Artikeln ställer krav på den konventionsanslutna staten att skydda de enskilda från sådan be-

handling, såväl som att tillhandahålla effektiva rättsmedel för att utreda en sådan påstådd kränk-

ning.54 Artikeln ställer krav på proportionalitet, exempelvis kan motstånd från den enskilde ge 

större våldsbefogenheter eller oväntade händelseförlopp ge lägre krav på återhållsamhet från 

polisens sida.55 

 

                                                
poliser sida kan rättfärdigas under vissa omständigheter, men det måste föreligga en absolut nödvändighet, som 
ligger i strikt proportion till omständigheterna. En sådan strikt nödvändighet kan aldrig föreligga om det finns 
vetskap om att den personen som ska arresteras inte utgör något hot mot liv eller hälsa. En sådan hög risk för att 
någon skulle dö som i förevarande fall kunde bara rättfärdigas om användandet av skjutvapen var sista utvägen 
för att avvärja en klar och omedelbart överhängande fara som personen skulle ha utgjort om han fått fly. 
49 Simsek and others v. Turkey. Gällande en demonstration som urartat och vid polisens ingripande avled totalt 17 
personer. Domstolen riktade kritik mot såväl bristen på instruktioner från befälhavare (para. 110) och mot att 
polisen hade bristfällig utrustning, avsaknad av exempelvis vattenkanoner, tårgas och gummikulor (para. 111). 
50 Boucht, s. 118. 
51 Makaratzis v. Greece, para. 51: Praxis medför att det bara är i exceptionella fall som fysisk misshandel vilken 
inte resulterar i död utgör en kränkning av artikel 2. Vid bedömandet värderas bland annat digniteten, typen av 
våld som använts och intentionen eller målet bakom användningen. 
52 Boucht, s. 131. 
53 Berlinski v. Poland, para. 59 Dålig behandling måste uppnå en viss miniminivå av allvar för att falla inom ramen 
för art. 3. Bedömningen görs av alla omständigheterna i fallet, såsom varaktighet, fysiska och psykiska effekter, 
och i vissa fall även könet, åldern och hälsotillståndet hos offret. En behandling kan vara omänsklig om den var 
uppsåtlig, långvarig, gav faktiska fysiska skador eller allvarligt psykiskt eller fysiskt lidande. Vidare måste syftet 
med behandlingen iakttas, men utevaron av ett sådant syfte omöjliggör inte en tillämpning av artikel 3. 
54 Boucht, s. 132. 
55 Berlinski v. Poland, para. 62. 
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2.2.3 Andra uppföranderegler, principer och standarder  

 

Det finns flertalet andra principer, standarder och uppföranderegler som är av relevans för de 

för uppsatsen valda yrkeskategoriernas våldsbefogenheter. Nedan följer några kärndokument 

av intresse för framställningen. 

 

Code of Conduct for Law Enforcement Officials antogs av FN:s generalförsamling 1979, och 

rör bland annat proportionalitets- och behovsprinciperna (artikel 3) och polisers respekt för 

mänsklig värdighet och mänskliga rättigheter i sin yrkesutövning.56 

 

Resolution on the declaration of the Police kommer från Europarådet i syfte att förstärka skyd-

det för mänskliga rättigheter. Bland annat stadgas att polisen ska ha en tydlig reglering avseende 

vapenanvändning och att deras utbildning ska innehålla såväl praktik som teori avseende social 

problematik och mänskliga rättigheter.57 

 

UN Body of Principles for the Protection of All Persons under Any Form of Detention of Im-

prisonment antogs av FN:s generalförsamling 1988. Dokumentet tar exempelvis upp att alla 

klienter ska behandlas med respekt för mänskligt värde (p. 1), att ingen klient får utsättas för 

tortyr, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning (p. 6), att den som påstås ha 

utsatts för sådan behandling eller bestraffning själv eller genom ombud ska ha rätt att göra en 

anmälan till berörda myndigheter (p. 33) och att det krävs en effektiv utredning i det fall att 

dödsfall inträffat (p. 34).58 

 

UN Minimum Rules for the Treatment of Prisoners innefattar exempelvis bestämmelser om att 

ordning och disciplin ska upprätthållas, men aldrig genom användande av mer ingripande for-

mer av tvång än vad som är nödvändigt för att upprätthålla säkerheten (p. 27), att klienter aldrig 

får anställas av institutionen för arbetsuppgifter som inkluderar upprätthållandet av disciplin (p. 

28) samt att kroppsstraff är strikt förbjudet (p. 31).59 

                                                
56 Code of Conduct for Law Enforcement Officials (34/169). 
57 Resolution 690/1979 on the declaration of the Police (Assembly debate on 1 February 1979, 24th sitting of the 
30th session). 
58 UN General Assembly, UN Body of Principles for the Protection of All Persons under Any Form of Detention 
or Imprisonment, A/RES/43/173, 9 december 1988. 
59 UN Minimum Rules for the Treatment of Prisoners. 
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10 Basic Human Rights Standards for Law Enforcement Officials från Amnesty International 

är baserat på Code of Conduct for Law Enforcement Officials och UDHR. I dessa tio standarder 

förtydligas exempelvis vikten av proportionalitet vid våldsanvändning, och att skjutvapen bara 

får användas när det är ”strictly unavoidable”, d.v.s. för att skydda ens eget eller annans liv. 

Vidare påtalas att stater bör förbjuda vapen och ammunition som kan ge onödiga skador.60 Do-

kumentet har refererats till av EDMR, exempelvis i fallet Simsek and others v. Turkey (se not. 

47). 

3. Det nationella lagstödet för polisers och kriminalvårdares våldsbefogenheter 

 

3.1 Allmänna principer för ingripanden 

 

3.1.1 Tillämpliga bestämmelser och förhållandet till legalitetsprincipen 

 

Var och ens skydd mot kroppsstraff och tortyr samt medicinsk påverkan i syfte att framtvinga 

eller hindra yttrande är en absolut rättighet och finns i 2 kap. 5 § RF. Att en rättighet är absolut 

innebär att den inte får begränsas genom lag. Gällande 2 kap. 6 § RF är situationen annorlunda. 

Skyddet som beskrivs här får begränsas i lag enligt 2 kap. 20 §, något som även fastslogs i 

grundlagsutredningen.61 

 

Inledningsvis kan konstateras att det våld som poliser och kriminalvårdare har befogenhet att 

använda i sin tjänsteutövning rent objektivt liknar brottsliga gärningar, såsom misshandel enligt 

3 kap. 5 § BrB eller ofredande enligt 4 kap. 7 § BrB. Eftersom det föreligger en intressekonflikt 

mellan de värden som lagstiftaren vill skydda (rätten för individen att inte bli utsatt för påtvingat 

kroppsligt ingrepp kontra upprätthållandet av allmän ordning och säkerhet) har denne istället 

valt att se på våld i form av ett ingripande som tillåtligt enligt ansvarsfrihetsgrunden laga befo-

genhet (och nödvärn och nöd). En polis eller kriminalvårdare får alltså använda våld för att 

genomföra arbete som anses värdefullt (laga befogenhet) eller, liksom alla andra, för att skydda 

någon eller något (nödvärn eller nöd).62 

 

                                                
60 Amnesty International, 10 Basic Human Rights Standards, kommentaren till Basic Standard no. 5. 
61 Prop. 1973:90 s. 242, se även Noreé, Laga befogenhet, s. 84. 
62 Noreé, Laga befogenhet, s. 132. 
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Regleringen avseende de offentliga funktionärernas våldsbefogenheter finns främst i 24 kap. 2 

§ BrB om laga befogenhet, vilken hänvisar till ytterligare bestämmelser avseende polisers be-

fogenheter i 10 § PL. Därtill måste även 24 kap. 1 och 4 § om nödvärn och nöd beaktas, och 

även 24 kap. 6 § om excess är av intresse. 

 

Vid alla ingripanden från poliser och kriminalvårdare måste tre allmänna principer alltid beak-

tas.63 Det är principerna om legalitet, proportionalitet och behov.64 Dessa principer behandlas 

utförligt i det följande. 

 

I 1 kap. 1 § 3 st. RF står att läsa att den offentliga makten utövas under lagarna. Detta är den 

allmänna bestämmelsen om legalitetsprincipen. Den innebär att ett ingripande för att genomföra 

en förvaltningsuppgift måste ha stöd i lag eller annan författning. Betydelsen av denna princip 

och dess innebörd gällande offentligrättslig våldsanvändning utvecklas ingående i kapitel 4. 

Utöver den grundlagsstadgade legalitetsprincipen finns i såväl PL som HL och FäL speciella 

regleringar avseende legalitetskravet vid ingripanden som genomförs av poliser eller kriminal-

vårdare. 

 

Avseende poliser återfinns i 8 § PL principerna om legalitet, behov och proportionalitet.65 Be-

stämmelsen lyder i sin helhet. 

 

En polisman som har att verkställa en tjänsteuppgift skall under iakttagande av 
vad som föreskrivs i lag eller annan författning (legalitetsprincipen) ingripa på 
ett sätt som är försvarligt med hänsyn till åtgärdens syfte och övriga omständig-
heter (proportionalitetsprincipen). Måste tvång tillgripas, skall detta ske endast 
i den form och den utsträckning som behövs för att det avsedda resultatet skall 
uppnås (behovsprincipen).  
 
Ett ingripande som begränsar någon av de grundläggande fri- och rättigheter 
som avses i 2 kap. regeringsformen får ej grundas enbart på bestämmelserna i 
första stycket (fetstil och kommentarer i parenteser tillagda av författaren). 

                                                
63 Gällande proportionalitets- och behovsprincipernas tillämplighet vid ingripanden från kriminalvårdares sida ska 
följande beaktas. I 24 kap. 2 § BrB stadgas en princip och försvarlighet, ”får det våld brukas som med hänsyn till 
omständigheterna är försvarlig för att rymningen ska hindras eller ordningen ska upprätthållas”. Vidare framgår 
i 1 kap. 6 § HL samt FäL att kontroll och tvångsåtgärder endast får användas om de står i rimlig proportion till 
syftet med åtgärden, detta omfattar såväl beslut om tvångsåtgärder som genomförandet av dem (se prop. 
2009/10:135 s. 121 och s. 183). I den juridiska litteraturen har proportionalitets- och behovsprinciperna jämställts 
med de som gäller för poliser enligt 8 § PL (se exempelvis Berggren m.fl., kommentaren till 24 kap. 2 §, under 
rubriken ”Våldsutövning av kriminalvårds- eller sjukhuspersonal”. Här görs en direkt hänvisning till försvarlig-
hetsbedömningen avseende polisiärt våld). 
64 Noreé, Från befallning till batong, s. 298. 
65 Noreé, Från befallning till batong, s. 297. 
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För alla former av ingripanden vid genomförandet av en tjänsteuppgift måste alltså en polis ha 

stöd i lag eller annan författning. Andra stycket stadgar vidare att en polis måste ha stöd i lag 

vid begränsningar av rättigheter enligt 2 kap. RF, och även om omständigheterna som anges i 

första stycket är uppfyllda så utgör det inte en tillräcklig grund för ett ingripande.66 Detta fram-

går även av 2 kap. 20 § RF. Detta innebär alltså att när en polis ska utföra sina arbetsuppgifter 

enligt 1 och 2 § § PL, såsom förhindrande av brottslig verksamhet eller upprätthållande av 

allmän ordning och säkerhet, kan denne inte stödja sig enbart på 8 § PL, utan stödet måste också 

sökas i 10 § PL eller vara rättfärdigad eller ursäktad enligt 24 kap. 2 § BrB eller de andra an-

svarsfrihetsgrunderna i 24 kap. BrB.67 

 

Gällande kriminalvårdare finns i 1 kap. 6 § FäL, vilken motsvaras av 1 kap. 6 § HL, en grund-

läggande bestämmelse om de ramar inom vilka Kriminalvården har rätt att utöva sina befogen-

heter. Bestämmelserna lyder som följer: 

 

Verkställigheten får inte innebär andra begränsningar i den intagnes frihet än 
som följer av denna lag eller som är nödvändiga för att ordningen eller säker-
heten ska upprätthållas. 
En kontroll- eller tvångsåtgärd får endast användas om den står i rimlig proport-
ion till syftet med åtgärden. Om en mindre ingripande åtgärd är tillräcklig ska 
den användas (fetstil tillagd av författaren). 

 
Det första stycket ger uttryck för legalitetsprincipen avseende begränsningar i den intagnes fri-

het. Avseende kriminalvårdares våldsanvändning i form av påtvingat kroppsligt ingrepp mot 

den enskilde gäller 2 kap. 20 § RF, vilket innebär att det måste föreligga stöd i lag. Lagstödet 

för kriminalvårdares våldsbefogenhet återfinns i 24 kap. 2 § BrB, om laga befogenhet. 

 

3.1.2 Proportionalitetsprincipen 

 

I 2 kap. 21 § RF stadgas bland annat att en begränsning enligt 2 kap. 20 § RF av de rättigheter 

som skyddas i 2 kap. 6 RF inte får gå utöver vad som är nödvändigt med hänsyn till det ändamål 

som föranlett den. Detta stadgande ger uttryck för proportionalitetsprincipen och riktar sig 

                                                
66 Noreé, Laga befogenhet, s. 73. 
67 Asp, s. 242. 
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främst till lagstiftaren, men ska även genomsyra tolkningen och tillämpningen av lagstift-

ningen.68 I PL återfinns proportionalitetsprincipen i 8 § och avseende kriminalvårdare kan den 

utläsas av 1 kap. 6 § i HL, 1 kap. 6 § FäL och 24 kap. 2 § RF. 

 

Principen innebär att en offentlig funktionär överhuvudtaget inte får använda våld om den upp-

gift som ska genomföras inte är av sådan vikt att det är rimligt att genomföra den med fysiskt 

tvång. Det måste göras en avvägning mellan det intrång som görs på ett motstående intresse 

och den föreliggande farans beskaffenhet.69  

 

För att proportionalitetsprincipen ska vara uppfylld förutsätts vidare att det under hela händel-

seförloppet aldrig används mer våld än vad som är rimligt i förhållande till vad som kan uppnås 

med våldsanvändningen, d.v.s. att det görs en avvägning mellan ingripandets syfte och de ska-

dor som ingripandet kan medföra. Principen innebär att ingripandet måste anpassas efter den 

fara som föreligger, tjänsteåtgärdens betydelse och omständigheterna i övrigt. Med omständig-

heterna i övrigt avses exempelvis åldern på den som ingripandet riktar sig mot eller dennes 

hälsa.70 Avseende vilket våld som får användas kan sägas att om det är tillräckligt att fösa undan 

någon så är ett smärtsamt grepp otillåtet. Det är i princip alltid otillåtet att utdela slag mot öm-

tåliga delar av kroppen eller utdela sparkar, struptag eller ta grepp i håret. Vid en prövning av 

tillåtligheten av ett sådant förfarande förutsätts dock att situationen måste betraktas som en 

helhet.71 

 

Principerna om behov och proportionalitet gör generellt att en offentlig funktionär är skyldig 

att meddela en befallning innan han eller hon ingriper med våld. Genom en befallning öppnas 

en möjlighet för den som ingripandet riktas mot att efterfölja den offentliga funktionärens upp-

maning och på så vis undvika att bli utsatt för våldsanvändning. Denna skyldighet bortfaller i 

situationer då det inte finns möjlighet att avvakta.72 

 

                                                
68 Helmius, s. 108, se även prop. 1975/76:209 s. 153. 
69 Noreé, Laga befogenhet, s. 76. 
70 Noreé, Polisers rätt till våld, s. 34. 
71 Prop. 1983/84:111 s. 93, jämför även RH 2012:9 En polis hade på sin fritid trätt i tjänst och ingripit mot en 
berusad person. Fråga om polisen uppsåtligen eller av oaktsamhet vid myndighetsutövning hade åsidosatt vad som 
gällt för uppgiften genom att använda oförsvarligt våld. Hovrätten fastslog att polisen hade tilldelat ett slag med 
knuten näve mot den berusade personens ansikte, men att fråga var om polisen vid tillfället för slaget hade haft 
kontroll över personen. Hovrätten gjorde en samlad bedömning av hela situationen vid gripandet och kom fram 
till att polisens bedömning av situationen inte varit korrekt och att slaget var både olämpligt och hårdhänt, men att 
våldsanvändningen på grund polisens utsatta situation inte kunde anses vara oförsvarlig. 
72 Noreé, Från befallning till batong, s. 299. 
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De rättsliga principerna i allmänhet och proportionalitetsprincipen i synnerhet finns till för att 

skydda den enskilde mot förvaltningens godtycke samt för att upprätthålla rättssäkerheten när 

bestämmelser såväl finns som saknas. Proportionalitetsprincipen finns till för att upprätthålla 

en balans mellan mål och medel och eftersom den, såsom de flesta rättsliga principer, fylls 

genom tolkning av domstolar i form av praxis, ändras dess tillämpningsområde om det samhäl-

leliga målet ändras.73 I det följande tas några fall upp för att förtydliga hur principen tillämpas. 

 

I ett fall hade två poliser transporterat en bostadslös som var misstänkt för olaga intrång från 

Stockholms innerstad till ett ytterområde och lämnat honom där. Det var en kall natt och poli-

serna hade för det första transporterat honom långt bort från den plats där han uppehöll sig, och 

för det andra lämnat honom där utan att klargöra om han hade någonstans att uppehålla sig eller 

om han hade några medel att ta sig därifrån. Hovrätten uttalade att ingripandet dels inte hade 

stöd av 13 § PL, och vidare att proportionalitetsprincipen inte hade beaktats eftersom åtgärden 

inte var försvarlig i relation till åtgärdens syfte.74 

 

I ett annat rättsfall hade HD att ta ställning till om en butikskontrollant vid ett ingripande mot 

en snattare hade överskridit vad som kunde anses vara försvarligt. Butikskontrollanten hade 

som påtryckningsmedel omhändertagit snattarens väska. HD konstaterade att eftersom snatteri 

har fängelse i straffskalan hade butikskontrollanten rätt att gripa snattaren och genom detta 

också rätt att tillgripa visst våld för att genomföra gripandet. Butikskontrollantens agerande 

ansågs försvarligt eftersom bestämmelsen ger rätt till våld mot person, vilket är mer ingripande 

än våld mot egendom. Rimligtvis torde då omhändertagande av egendom vara en acceptabel 

åtgärd som står i proportion med syftet med åtgärden under förutsättning att åtgärden annars 

var försvarlig.75 

 

Ytterligare ett rättsfall på området är det så kallade ”Möja-fallet”. I fallet skulle en man beväp-

nad med ett hagelgevär omhändertas enligt LPT, och insatschefen beslutade att sätta in tårgas. 

Insatschefen dömdes för tjänstefel på grund av användandet av tårgas. Hovrätten anförde att 

det funnits goda möjligheter att spärra av området för att skydda omkringboende eller förbipas-

serande. Det fanns ingen risk att mannen skulle skada någon annan än sig själv eller poliserna 

vid ett eventuellt ingripande, således var ingripandet inte försvarligt och stod inte i proportion 

                                                
73 Helmius, s. 134–135.  
74 RH 1996:24. 
75 NJA 1990 s. 324. 
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till syftet för ingripandet. Vidare anförde hovrätten att det hade funnits tid för såväl eftertanke 

som konsultationer. En förhandling borde ha föregått ingripandet och det gick alldeles för kort 

tid innan tårgas sattes in.76  

 

Ett annat fall som beskriver JO:s tillämpning av proportionalitetsprincipen gällde två unga 

flickor som gick på en mörk landsväg sent på natten när två civilklädda poliser fick syn på dem. 

Poliserna steg ur den civila polisbilen och sprang ikapp flickorna, som blev mycket rädda och 

försökte undkomma de för dem okända männen. JO undersökte här först huruvida polisernas 

ingripande varit nödvändigt, för att sedan bedöma om sättet ingripandet gjorts på var proport-

ionerligt. Enligt JO var ingripandet inte uppenbart nödvändigt, men för det fall att det kunde 

anses vara nödvändigt så borde poliserna exempelvis ha låtit flickorna komma in i ett bostads-

område med bättre belysning innan ingripandet för att inte skrämma upp dem. JO påtalade att 

vid liknande situationer är det av vikt att överväga vilka konsekvenser ett ingripande kan få.77 

 

Vidare hade proportionalitetsprincipen en framträdande roll i diskussionen som efterföljde Gö-

teborgskravallerna. Debatten om att ge polisen ett vapen mellan batong och skjutvapen i form 

av OC-spray tog fart och syftet vid införandet av OC-spray i standardbeväpningen hos poliser 

var att ge dem ett så kallat ”less lethal weapon” vilket bland annat skulle kunna tillgripas vid 

ingripanden mot större folkmassor vid upplopp. OC-sprayen skulle utgöra ett tredje handlings-

alternativ som minskade risken för skador på såväl polis, den ingripandet riktade sig emot samt 

tredje man.78 

 

3.1.3 Behovsprincipen 

 

Behovsprincipen innebär att ett ingripande genom tvång endast får ske när det är nödvändigt 

för att en offentlig funktionär ska kunna genomföra en tjänsteåtgärd eller avvärja en aktuell 

fara.79 Principen omfattar vad Noreé benämner fyra grundläggande handlingsregler. Den första 

är att ingripandet ska ske med minsta möjliga medel och således skapa det minsta möjliga in-

trånget i den enskildes integritet. Kan en befallning eller annan icke-våldsanvändande metod 

                                                
76 RH 1997:73, jämför även FAP 208-5 3.4 § gällande ingripande mot farlig person som stadgar att ett omhänder-
tagande eller ingripande inte bör påskyndas utan att gärningsmannen bör få tid att lugna sig och komma till besin-
ning. 
77 JO 1980/8 s. 131. 
78 SOU 2002:122 s. 719 ff., se även JO 2010/11 s. 73. 
79 Noreé, Laga befogenhet, s. 74. 
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vara tillräcklig ska denna användas i första hand. Den andra är att ingripandet ska ske på ett 

ändamålsenligt sätt. Det betyder att våldsanvändningen måste kunna antas leda till det avsedda 

resultatet, och om åtgärden sannolikt inte leder till detta är den inte tillåten. Den tredje hand-

lingsregeln gäller att åtgärden måste vara tillräcklig för att det avsedda syftet ska kunna uppnås, 

eftersom ett otillräckligt ingripande ibland snarare kan förvärra en situation. Den sista hand-

lingsregeln gäller att ingripandet ska avslutas i rätt tid, det vill säga så fort syftet med ingripan-

det har uppnåtts80 eller om ingripandet visar sig vara resultatlöst ska det upphöra.81 

 

3.2 Den polisiära laga befogenheten att använda våld 

 

3.2.1 Bakgrund  

 

Till polisens arbetsuppgifter hör enligt 2 § PL att förebygga brott och störningar av den all-

männa ordningen och säkerheten82, övervaka densamma, hindra störningar och att ingripa när 

sådana inträffar. Polisen kan även enligt vissa författningar fullgöra uppgifter i form av att verk-

ställa beslut som har fattats av andra förvaltningsmyndigheter. De ingripanden som poliser gör 

med stöd av PL utgör dock sällan verkställighet av formliga beslut utan det är ofta fråga om 

ingripanden som beslutas om ”på stående fot” av polisen.83 Ett sådant ingripande är fortfarande 

ett beslut som föregås av någon form av handläggning, även om det i praktiken är svårt att 

urskilja i det faktiska handlandet. Ingripandet förutsätter likväl en regeltillämpning, vilket i sig 

förutsätter reflektion och överväganden.84  

 

Tidigare fanns det allmänna lagstödet för polisers våldsbefogenhet i 24 kap. 2 § BrB, och fylldes 

ut med regleringarna om nödvärn och nöd i 24 kap. 1 och 4 § § BrB. De våldsbefogenheter som 

uppräknades i 24 kap. 2 § BrB var inte avsedda att täcka alla situationer där våld skulle kunna 

                                                
80 Se Svea hovrätts dom 2014-10-30, i mål nr. B 2380–14. I fallet hade en polis låtit sin tjänstehund gå till attack 
mot en aggressiv man, och därefter utdelat upprepade slag med en batong mot mannen. Ett vittnesmål från en 
självskydds- och vapeninstruktör hos polisen upptogs och detta intygade att polisens agerande ”i stort fått anses 
överensstämma med vad som lärs ut inom polisen”. Batongslagen hade upphört när mannen hade svarat på polisens 
uppmaningar och polisen hade inte börjat använda batongen och tjänstehunden förrän det visat sig att mannen inte 
lystrade på polisens tillsägelser. 
81 Noreé, Laga befogenhet, s. 74–75. 
82 Vad som innefattas i begreppet allmän ordning och säkerhet är inte helt klart, se exempelvis NJA 1989 s. 308 
där deltagarna i en folksamling hade stört allmän ordning genom att de avsiktligt gjort det omöjligt för vägverket 
att utföra arbete på ett motorvägsbygge. 
83 Strömberg & Lundell, s. 159. 
84 SOU 2010:29 s. 97. 
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behöva tillgripas vid genomförandet av en tjänsteåtgärd, utan det uttalades explicit att ”stora 

delar av detta rättsområde liksom tidigare måste regleras på sedvanerättslig väg”.85  

 

Efter grundlagsändringen i RF år 1975, då skyddet för den kroppsliga integriteten förstärktes, 

krävdes en förändring i lagen avseende polisers våldsbefogenhet. Från att i princip allt våld som 

inte var förbjudet var tillåtet, ändrades lagen till att allt våld som inte enligt lag var tillåtet var 

förbjudet. Lagstiftaren stod vid valet mellan två typer av regleringar. Endera kunde polisen ges 

en generell befogenhet att i sista hand använda våld. Den typen av reglering skulle göra att 

polisen aldrig stod utan lagstöd, men dessvärre skulle en reglering av den typen inte ge speciellt 

mycket vägledning. Den andra varianten skulle vara att reglera befogenheterna i detalj. I sådant 

fall skulle det råda få tveksamheter om när polisen fick använda våld. Å andra sidan skulle det 

finnas en stor risk för att polisen kunde hamna i oförutsedda situationer och då stå där utan 

lagstöd. Slutresultatet blev en kompromiss, och återfinns i 10 § PL.86 

Syftet med 10 § BrB var således att uppfylla det i RF uppställda kravet på lagstöd för begräns-

ning av de grundläggande fri- och rättigheterna, vilken de polisiära våldsbefogenheterna inne-

bär. I paragrafen uppräknas sex situationer där våldsbefogenhet för poliser uppkommer under 

förutsättningen att de allmänna principerna för polisiär verksamhet är uppfyllda (se avsnitt 3.1). 

I den sjunde punkten återfinns en generalklausul som säger att poliser i klara undantagssituat-

ioner får tillgripa våld för att genomdriva en tjänsteuppgift.87  

 

Våldsanvändning enligt 10 § PL förutsätter att det finns ett syfte att genomföra en tjänsteåtgärd, 

att våldsanvändningen är tidsbegränsad till vad som är oundgängligen nödvändigt och att våldet 

är försvarligt med hänsyn till omständigheterna.88 För att göra framställningen så tydlig som 

möjligt behandlas situationerna i 10 § PL nedan var för sig. Paragrafen lyder som följer: En 

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

är försvarligt, använda våld för att genomföra en tjänsteåtgärd, om… 

 

3.2.2 Våld eller hot om våld, p. 1 

 

Han möts med våld eller hot om våld. 

                                                
85 Berggren & Munck, Polislagen, kommentaren till 10 §, under rubriken ”Äldre rätt”. 
86 Noreé, Polisers rätt till våld, s. 17. 
87 Berggren & Munck, Polislagen, kommentaren till 10 §, under rubriken ”Polislagen”. 
88 Noreé, Laga befogenhet, s. 197. 
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Det finns inget krav på att tjänsteåtgärden ska vara av en viss beskaffenhet, innebärande att 

bestämmelsen eventuellt skulle kunna tillåta våldsanvändning vid genomförandet av en tjäns-

teuppgift som annars inte tillåter våld.89 Formuleringen antyder att det är fråga om hot eller våld 

direkt riktat mot polisen som person. Vad som avses med möts med våld är inte helt utrett. 

Enligt förarbetena avses så kallat aktivt motstånd, det vill säga att personen håller sig fast eller 

spjärnar emot.90 Skulle våldet dock riktas mot exempelvis en tjänstehund kan tjänstehunden ses 

som en förlängning av polisen och denne skulle även då ha våldsbefogenhet.91 Bestämmelsen 

är med största sannolikhet även tillämplig om polisen möts med våld eller hot om våld innan 

tjänsteåtgärden inletts, dock inte när tjänsteåtgärden slutförts.92 Det föreligger en diskrepans i 

formuleringen i denna bestämmelse och bestämmelsen om nödvärn i 24 kap. 1 § BrB. Enligt 

nödvärnsbestämmelsen förutsätts ett angrepp, enligt 10 § p. 1 PL förutsätts enbart att polisen 

möts av motstånd. Vidare tillåter nödvärnsbestämmelsen våldsanvändning som inte är uppen-

bart oförsvarlig, medan laga befogenhet enligt 10 § p. 1 PL endast tillåter våldsanvändning som 

är försvarlig.93  

 

3.2.3 Med laga stöd berövas friheten, p. 2 

 

Någon som ska häktas, anhållas eller annars med laga stöd berövas friheten försöker und-

komma eller polismannen annars möts av motstånd när han skall verkställa ett sådant frihets-

berövande. 

 

Bestämmelsen förutsätter enligt ordalydelsen att frihetsberövandet ska ha stöd i lag,94 det för-

utsätts vidare att den som ska frihetsberövas försöker undkomma eller polisen möts av mot-

stånd. Även passivt motstånd avses, såsom att spjärna emot eller använda sin kroppstyngd för 

att försvåra polisens ingripande.95 Befogenheten att använda våld mot person innefattar även i 

                                                
89 Prop. 1983/84:111 s. 94. 
90 Noreé, Laga befogenhet, s. 145. 
91 Boucht, s. 164, jfr. tidigare refererat fall: Svea hovrätts dom 2014-10-30, i mål nr. B 2380–14. Här ansågs 
polisens utdelande av batongslag vara befogade då mannen som blev utsatt hade slagit mot hennes tjänstehund 
samt tagit tag i dess spårsele. 
92 Noreé, Laga befogenhet, s. 144. 
93 Noreé, Laga befogenhet, s. 145–146. 
94 Noreé, Laga befogenhet, s. 146. 
95 Prop. 1983/84:11 s. 94, se även NJA 1971 s. 245. I rättsfallet hade en polis upprepade gånger tryckt ner en 
omhändertagen person på en bänk på en polisstation efter att personen inte hade hörsammat polisens uppmaningar 
att sitta ner. Högsta domstolen fastslog att våldet som hade brukats med hänsyn till omständigheterna skulle anses 
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detta fall att omhänderta egendom som den som ska gripas bär med sig.96 Befogenheten inne-

fattar även att använda våld mot tredje person om denne hindrar ett omhändertagande.97 

Vidare ska en gränsdragning göras mellan frihetsberövande och andra inskränkningar i rörel-

sefriheten, för att 10 § p. 2 ska vara tillämplig förutsätts att det är fråga om ett frihetsberö-

vande.98 Vid bedömningen av om det är fråga om ett frihetsberövande eller en annan inskränk-

ning i rörelsefriheten ska åtgärdens karaktär, varaktighet, resultat och sättet vilket den genom-

förs beaktas.99 

 

3.2.4 Avvärja fara etc., p. 3 

 

Det är fråga om att avvärja en straffbelagd handling eller en fara för liv, hälsa eller värdefull 

egendom eller för omfattande skada i miljön. 

 

10 § p. 3 PL avser situationer av nödvärns- eller nödkaraktär. Polisen har oftast befogenhet att 

ingripa medelst våld enligt 24 kap. 1 och 4 § § BrB i dessa situationer, men eftersom det är 

polisens tjänsteplikt att försöka avstyra allvarliga eller brottsliga skeenden ansågs det lämpligt 

att fylla ut dessa bestämmelser med en bestämmelse i PL. Enligt 10 § p. 3 krävs att faran är 

pågående eller överhängande.100 Om ett underlåtenhetsbrott är straffbelagt kan det i vissa fall 

motivera fysiskt tvång.101 Eftersom proportionalitetsprincipen måste beaktas är det generellt 

sett uteslutet att ingripa med våld mot en person som inte gör motstånd, vidare förutsätts inte 

heller motstånd eftersom det anses vara en tjänsteplikt för polisen att försöka avstyra allvarliga 

och överhängande brottsliga gärningar.102 Gäller situationen exempelvis att hindra någon från 

att skadas i olycka eller genom självmordsförsök torde proportionalitetsprincipen föra med sig 

att våld får användas eftersom situationen är av nödkaraktär.103 

 

                                                
vara försvarligt. För upprätthållande av ordningen kan det vara nödvändigt att omhändertagna personer på polis-
stationen uppehåller sig eller sitter på anvisad plats och inte tillåts förflytta sig fritt inom polisens lokaler. 
96 Jfr. tidigare refererat fall NJA 1990 s. 324 (i avsnitt 3.1.2). 
97 Prop. 1983/84:111 s. 94. 
98 Noreé, Laga befogenhet, s. 148 
99 SOU 1993:60 s. 129. 
100 Prop. 1983/84:111 s. 94. 
101 Jfr. NJA 1983 s. 662, där HD uttalade att kvarstannande på arbetsplatsen under en arbetskonflikt trots tillsägel-
ser från arbetsledaren och polisen innebar olaga intrång, således ett underlåtande att avvika från platsen för att 
avsluta det brottsliga förfarandet. 
102 Prop. 1983/84:111 s. 95. 
103 Berggren & Munck, Polislagen, kommentaren till 10 §, under rubriken ”Punkten 3”. 
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3.2.5 Avvisande, avlägsnande, kroppsvisitation etc., p.4 

 

Polismannen med laga stöd skall avvisa eller avlägsna någon från ett visst område eller ut-

rymme eller verkställa eller biträda vid kroppsvisitation, kroppsbesiktning eller annan liknande 

åtgärd, vid beslag eller annat omhändertagande av egendom eller vid sådan husrannsakan som 

avses i rättegångsbalken. 

 

Bestämmelser om att avvisa eller avlägsna någon finns i 13 § PL avseende exempelvis störande 

av den allmänna ordningen, och i 13 a § PL om någon försöker tränga in på ett område till vilket 

tillträde har förbjudits enligt PL eller annan författning. Bestämmelser om kroppsvisitation och 

kroppsbesiktning återfinns i RB. 

Även denna bestämmelse förutsätter att polisen möts av motstånd, anteciperat sådant är inte 

tillräckligt för att våldsbefogenheten ska inträda.104 Utöver kroppsvisitation och kroppsbesikt-

ning avses även tagande av fotografi eller fingeravtryck.105 

 

3.2.6 Stoppande av fordon etc., p. 5 

 

Polismannen med laga stöd skall stoppa ett fordon eller annat transportmedel eller skall kon-

trollera ett fordon eller ett fordons last. 

 

Att stoppa ett fordon är oftast förknippat med stora risker för alla inblandade såväl som personer 

i omgivningen. En förutsättning för att stoppa ett fordon med våld är att det ska se på ett tryggt 

sätt. För att stoppandet ska kunna ske på ett tryggt sätt måste många faktorer beaktas, såsom 

väglag, eventuella passagerare, sikt och förarens sannolika tillstånd.106 Liksom i alla ingripan-

den måste proportionalitetsprincipen beaktas. Enligt förarbetena torde slutsatsen kunna dras att 

                                                
104 Se JO 1998/99 s. 107. Här påtalade JO att i exempelvis 10 § 1 st. 1 p. så har lagstiftaren klargjort att även hot 
om våld utgör en förutsättning för våldsbefogenheten. Denna förutsättning uppställs varken i p. 4 eller i andra 
stycket, varför polisens ingripande i form av att medelst tvång försöka hindra den enskilde att inte svälja narkotika 
in casu inte ansågs tillåtligt. JO erinrade även om NJA 1996 s. 577 där det klargörs att när en bestämmelse som 
innebär ett undantag från en grundlagsskyddad rättighet ska tillämpas finns det särskild anledning att vara restriktiv 
i tolkningen av bestämmelsen. 
105 Prop. 1983/84:111 s. 95, se även JO 2011/12 s. 111. Här uttalade JO att bärandet av islamisk huvudduk får 
anses vara ett utlopp för den grundlagsskyddade rättigheten till religionsfrihet, men att den i vissa fall får inskrän-
kas vid exempelvis identifiering och fotografering. JO hade inget att erinra gällande att polisen hade tagit tag i 
kvinnans armar och lett henne mot fotograferingen, däremot fick polisen kritik för att ha dragit av henne filten 
som hon täckt sitt huvud med under transporten till fotograferingen. 
106 Boucht, s. 200-202, se även RH 2007:40 (förföljande av personbil som resulterade i att en person körde in i ett 
träd och avled grundade inte ansvar för tjänstefel då den bestämmelsen måste ge ett betydande utrymme för olika 
uppfattningar i tolknings- och tillämpningsfrågor), RH 2011:31 (förföljande av en personbil i centrala Stockholm 
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ju allvarligare brott och desto högre misstankegrad, desto mer ingripande våld kan användas.107 

Ingripandet kan bestå i regelrätt förföljelse i syfte att stanna fordonet eller i efterföljande i syfte 

att identifiera fordonet och hålla det under uppsikt för vidare åtgärder. Ett förföljande utgör i 

regel en så kallad biljakt som inte sällan är förenad med stora risker.108 Därför kan olika hjälp-

medel såsom spikmatta, utrullningshinder och fasta hinder vara att föredra.109 

 

3.2.7 Bereda sig tillträde, avspärrning etc., p. 6 

 

Polismannen annars med laga stöd har att bereda sig tillträde till, avspärra, tillstänga eller 

utrymma byggnad, rum eller område, biträda någon i myndighetsutövning med en sådan eller 

någon liknande åtgärd eller vid exekutiv förrättning enligt vad som är förskrivet därom, 

 

Enligt 10 § 2 st. PL förutsätter även denna bestämmelse att polisen möts av motstånd. Bestäm-

melsen avser situationer då polisen ska bereda sig tillträde m.m., biträda någon vid beredande 

av tillträde och biträdande vid exekutiv åtgärd. Enligt förarbetena bör våldsanvändningsrätten 

även utsträcka sig till situationer då den som polisen biträder möts av våld.110 

 

3.2.8 Generalklausulen, p. 7 

 

Åtgärden i annat fall är oundgängligen nödvändig för den allmänna ordningens eller säkerhet-

ens upprätthållande och det är uppenbart att den inte kan genomföras utan våld. 

 

Bestämmelsen i p. 7 är ämnad för klara undantagsfall och är utformad som en generalklausul.  

Syftet är att bestämmelsen ska kunna tillämpas för det fall att en situation uppkommer som 

                                                
har visserligen ansetts vara oaktsamt men som en ringa överträdelse då vid en samlad bedömning av omständig-
heter såsom resursbrist och kortvarighet åtgärden kunde anses vara försvarlig), NJA 2013 s. 336 (polis dömts till 
ansvar för tjänstefel vid prejning av motorcyklist då han underlåtit att rapportera det planerade ingripandet till 
vakthavande befäl), JO 2013/14 s. 163 (Polismyndigheten kritiserades när ett ingripande ansågs ha brustit i pro-
portionalitet. En motorcyklist förföljdes under en lång tid i hög hastighet, trots att det fanns andra rutiner för 
ingripande mot den typ av överträdelse som motorcyklisten gjort sig skyldig till. Att motorcyklisten dessutom 
ökade farten vid förföljandet torde ha indikerat att ett fortsatt förföljande inte skulle få honom att avbryta färden). 
107 SOU 1993:60 s. 226–227. 
108 JO:s beslut den 11 februari 2011, dnr 1614–2010. I beslutet klargjordes skillnaden mellan förföljande och ef-
terföljande. Förföljande har som syfte att ett fordon ska stoppas och att föraren ska gripas. Efterföljande å andra 
sidan är att jämställa med en spaningsåtgärd för att senare kunna vidta fortsatta åtgärder. Ett förföljande torde 
föreligga varje gång den flyendes körsätt synes påverkat av polisens närvaro. Polisen fick i beslutet kritik då de 
risker som förföljandet utgjorde inte kunnat motiveras.  
109 Jmf. FAP 104-1 2 §. 
110 Prop. 1983/84:111 s. 96. 
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lagstiftaren inte har förutsett och det är nödvändigt att ingripa med våld. Begreppet allmän 

ordning och säkerhet avser all polisiär verksamhet, borträknat rent hjälpande verksamhet och 

specialreglerad verksamhet.111 Gällande begreppet oundgängligen nödvändig saknas i princip 

praxis,112 och vad som innefattas i begreppet är således oklart. Sannolikt är att lagstiftaren ville 

framhäva att p.7 endast får användas i undantagsfall när våld krävs för att genomföra den poli-

siära tjänsteplikten i 2 § PL.113 Exempel på situationer som lagstiftaren tog upp är vid upprätt-

hållandet av fungerande allmänna kommunikationer genom att trygga framkomligheten på 

vägar etc. samt för skyddet av människors personliga säkerhet, exempelvis vid statsbesök eller 

allmänna sammankomster.114  

 

3.2.9 Förhindrande av rymning enligt 24 kap. 2 § BrB 

 

Poliser har samma befogenheter som kriminalvårdare enligt 24 kap. 2 § BrB. Denna bestäm-

melse behandlas uttömmande i avsnitt 3.3.1. 

 

3.2.10 Befogenheten att belägga med fängsel 

 

Av intresse för den polisiära våldsbefogenheten är även 10 a § PL. Här stadgas att en polis som 

omhändertar eller på annat sätt inskränker någons rörelsefrihet får belägga denne med fängsel 

om denne uppträder våldsamt och det är absolut nödvändigt för dennes eller annans säkerhet 

till liv eller hälsa. Polis får också, om det är nödvändigt av säkerhetsskäl, belägga personen med 

fängsel vid förflyttning inom förvaringslokal och vid transport eller annan vistelse utanför så-

dan lokal. Fängsel är ett av de tidigare nämnda hjälpmedlen som polisen har vid genomförandet 

av sina tjänsteuppgifter.115 Fängsel kan bestå av hand- eller fotfängsel och utöver de sedvanliga 

fängslen i stål används även engångsfängsel i textil. Tidigare ansågs befogenheten för poliser 

att använda fängsel innefattas i den allmänna våldsbefogenheten.116 10 a § ger en rättslig grund 

                                                
111 Prop. 1983/84:111 s. 97. 
112 Se dock JO 2005/06 s. 101–129. Fallet rörde en verkställighet av ett beslut om avvisning av två egyptiska 
medborgare. Säkerhetspolisens förfarande kritiserades på flera punkter. Bland annat hade egyptierna försetts med 
huva, något som säkerhetspolisen anförde kunde härledas till 10 § PL, främst p. 7. JO yttrade dock att förseendet 
med huvor i syfte att beröva personerna deras perceptionsförmåga inte utgjorde ett nödvändigt led i tjänsteuppgif-
ten, samt att de i p. 7 uppställda kraven för våldsanvändning inte var uppfyllda. Vidare riktades kritik mot använ-
dandet av huva i allmänhet såsom främmande för svensk polisverksamhet. 
113 Boucht, s. 212. 
114 SOU 1982:63 s. 94. 
115 Berggren & Munck, Polislagen, kommentaren till 10 a §. 
116 JO 1994/95 s. 166, notera även passusen angående att ett omhändertagande av polisen ska ske med så lite 
olägenhet för den omhändertagna som möjligt, samt att det inte ska väcka onödig uppmärksamhet. 
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för polisen att i alla situationer där någon är frihetsberövad oavsett grunden för frihetsberövan-

det att använda fängsel. Grunden innefattar således även transport till exempelvis domstol eller 

sjukhus.117 Vid beläggandet av fängsel ska som alltid behovs- och proportionalitetsprinciperna 

beaktas.118 

 

3.3 Kriminalvårdares laga befogenhet att använda våld 

 

3.3.1 Befogenheten att använda våld 

 

Kriminalvården har genom myndighetsförordningen (2007:515) och förordning (2007:1172) 

med instruktion för Kriminalvården det yttersta ansvaret för verkställandet av utdömda påfölj-

der, bedrivandet av häktesverksamhet och utförandet av personutredningar i brottmål. I 24 kap. 

2 § BrB regleras den så kallade laga befogenheten att bruka våld för kriminalvårdare eller de 

andra personer som aktualiseras vid ett laga frihetsberövande. 24 kap. 2 § BrB lyder in extenso: 

 

”Rymmer den som är intagen i kriminalvårdsanstalt eller som är häktad, anhållen 
eller annars berövad friheten eller sätter han sig med våld eller hot om våld till 
motvärn eller gör han på annat sätt motstånd mot någon under vars uppsikt han 
står, då denne skall hålla honom till ordningen, får det våld brukas som med 
hänsyn till omständigheterna är försvarligt för att rymningen skall hindras eller 
ordningen upprätthållas. Detsamma skall gälla, om någon annan än som nu har 
nämnts gör motstånd i ett sådant fall  
Om rätt för polismän och viss annan personal att bruka våld finns i övrigt före-
skrifter i polislagen.” (Fetstil tillagd av författaren). 
 
 

                                                
117 Berggren & Munck, Polislagen, kommentaren till 10 a §. 
118 Se Noreé, Vågar polismän använda fängsel? Noreé kritiserar starkt utfallet i Svea hovrätt 2000-05-16, i mål 
nr. B 703–00, där två poliser dömdes till ansvar för tjänstefel efter att ha belagt en misstänkt rattfyllerist med 
handfängsel. Hovrätten uttryckte att omständigheterna inte var sådana att det varit påkallat att belägga mannen 
med handfängsel, vilket enligt Noreé sannolikt inte överensstämmer med gängse uppfattning gällande förutsätt-
ningarna för fängselbeläggande hos många yrkesverksamma poliser. Enligt Noreé uppkommer problematiken vid 
den rättsliga bedömningen av försvarligheten. För det första ska ingreppet vara försvarligt på en objektiv grund, 
för det andra ska vägas in hur polisen uppfattade situationen, vilket för med sig en subjektiv bedömning. För det 
fallet att polisen trodde att han hade rätt att fängsla kan det ha förelegat en putativ laga befogenhet. Noreé fram-
håller med eftertryck att det saknas relevant praxis på området, och exemplifierar med två hovrättsfall där dom-
stolen i det första fallet tycks ha gjort en objektiv bedömning och fällt till ansvar och i det senare fallet istället gjort 
en subjektiv bedömning och friat från ansvar. 



 34 

Inledningsvis ska noteras att bestämmelsen inte föreskriver vem befogenheten att bruka våld 

tillkommer. Någon under vars uppsikt han står syftar alltså till personal vid kriminalvårdsan-

stalter, häkten, sjukhuspersonal likväl som polisen och ordningsvakter.119 Befogenheten utvid-

gas till den som hjälper honom eller henne enligt 24 kap. 5 § BrB (ansvarsfrihet för den som 

kommer till hjälp). 

Som tidigare anfört så ansågs det vid 24 kap. 2 § BrB:s tillkomst inte vara möjligt att fullständigt 

och uttömmande reglera hur våld får tillämpas vid genomförande av tjänsteåtgärder, utan att 

detta i stort fortfarande behövde regleras på sedvanerättslig väg. 120 Vid grundlagsreformen och 

tillkomsten av nya RF konstaterades att sedvana och författning lägre än lag inte var en rimlig 

grund för inskränkning av de rättigheter som där föreskrevs, varför 10 § PL kom till för att ge 

ett uttryckligt stöd i lag. Avseende kriminalvårdare är det fortfarande 24 kap. 2 § som används. 

 

Den som kan bli utsatt för våld enligt bestämmelsen är den som är intagen i kriminalvårdsan-

stalt, häktad, anhållen eller annars berövad friheten. Med annars berövad friheten innefattas 

även enskilda som är omhändertagna med stöd av LPT, LVU och RPV, så länge de är att anse 

som frihetsberövade. Så länge den enskilde är att anse som frihetsberövad spelar det ingen roll 

om institutionen där den enskilde befinner sig är öppen, det vill säga att en avvikelse inte är 

hindrad genom fysiska hinder såsom staket och murar.121 

 

Bestämmelsen avser två situationer. Den första som beskrivs är gällande förhindrande av rym-

ning. Vid förhindrande av rymning får det våld brukas som med hänsyn till omständigheterna 

är försvarligt för att rymningen ska hindras. Våld får inte användas när rymningen är avslutad, 

utan bara i syfte att ta fast och återföra rymlingen.122 

 

Den andra situationen som beskrivs är när den frihetsberövade med våld eller hot om våld sätter 

sig till motvärn eller på annat sätt gör motstånd mot den under vars uppsikt han eller hon står, 

då denne ska hålla honom eller henne till ordningen. Begreppet motstånd inkluderar passivt 

motstånd,123 vilket ger bestämmelsen ett bredare tillämpningsområde än exempelvis 10 § p. 1 

                                                
119 Noreé, Laga befogenhet, s. 163. 
120 Prop. 1962:10 del B s. 331. 
121 Berggren m.fl., Brottsbalken, kommentaren till 24 kap. 2 §, under rubriken ”Våldsutövning av kriminalvårds- 
eller sjukhuspersonal”. 
122 Noreé, Laga befogenhet, s. 163. 
123 Berggren m.fl., Brottsbalken, kommentaren till 24 kap. 2 §, under rubriken ”Våldsutövning av kriminalvårds- 
eller sjukhuspersonal”. 
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PL där aktivt motstånd fordras.124 I praxis har en vägran att efter uppmaning sitta ner på en 

bänk på en polisstation ansetts utgöra passivt motstånd.125 Den som är intagen i kriminalvårds-

anstalt, häktad eller i polisarrest är skyldig att följa de ordningsregler som finns,126 samt perso-

nalens anvisningar (jmf. 4 § i FäF och HäF). 

 

Den våldsbefogenhet som tillfaller kriminalvårdare ska hållas inom ramen för försvarlighets-

bedömningen genom att proportionalitets- och behovsprinciperna tillämpas. Vilka ingripanden 

som faller inom ramen för proportionalitets- och behovsbedömningarna saknas det utbredd 

praxis för. Det finns ett antal JO-beslut som kan vara av intresse för hur bedömningen görs, 

men som knappast får anses klargöra rättsläget. 

 

I ett fall hade en klient belagts med ett örngott över huvudet då han uppträdde aggressivt och 

spottade. JO yttrande att för det fall att en frihetsberövad spottar är det givet att Kriminalvården 

får vidta åtgärder för att skydda omgivningen. Av 24 kap. 2 § BrB följer att kriminalvårdare får 

bruka det våld som med hänsyn till omständigheterna är försvarligt för att upprätthålla ord-

ningen, utöver nödvärnsrätten i 24 kap. 1 § BrB. Förfarandet från kriminalvårdarnas sida ren-

derade ingen kritik från JO då de i den rådande situationen hade varit tvungna att använda 

örngottet i avsaknad av mer ändamålsenlig utrustning för att skydda omgivningen. Däremot 

gav JO Kriminalvården som myndighet skarp kritik för att kriminalvårdarnas avsaknad av re-

levant utrustning, när klientens problematiska uppförande hade varit känt sedan innan.127  

 

I ett annat fall hade insatsstyrkan vid ett ingripande mot en klient som skulle förflyttas till av-

skildhet brukat OC-spray mot klienten. JO uttalade då att den vägledande principen inom kri-

minalvårdens arbete är att våld så länge som möjligt ska undvikas och att behovs- och proport-

ionalitetsprinciperna alltid ska beaktas vid alla ingripandet. I fallet var klienten i sitt bostads-

rum, det förelåg ej en akut fara för säkerheten och det fanns gott om personal på plats. Om OC-

spray ska användas bör situationen vara sådan att ett sådant ingripande kan antas ge mindre 

                                                
124 Noreé, Laga befogenhet, s. 165. 
125 NJA 1971 s. 245. I rättsfallet hade två personer omhändertagits av polisen och anmodats att sitta ner på en bänk 
på polisstationen. HD anförde att det för upprätthållande av ordningen anses nödvändigt att omhändertagna per-
soner, sedan de förts till polisstationen, uppehåller sig eller sitter på anvisad plats och inte tillåts att röra sig fritt 
på polisstationen. Poliserna i fallet hade fog för sina tillsägelser och de omhändertagna männen hade varit skyldiga 
att följa dessa. Det våld som poliserna använde i situationen, att trycka ner männen på bänken igen, var försvarligt, 
och dessutom en mindre ingripande åtgärd än att föra in männen i arresten. 
126 Noreé, Laga befogenhet, s. 164. 
127 Se JO 2010/11 s. 230 se även UN Body of Principles for the Protection of All Persons under Any Form of 
Detention of Imprisonment p. 6 där det stadgas att förfarandet att beröva en klient sina sinnen inte är tillåtligt, 
vilket beläggandet med ett örngott istället för spotthuva utgör.  
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skadeverkningar än ett ingripande medelst kroppskraft. Klienten hörsammade ej uppmaning-

arna från personalen att lägga sig på golvet. JO konstaterade att användandet av OC-spray hade 

varit tillåtligt, men att det tangerat gränsen för tillåtlighet.128  

 

I ett tingsrättsavgörande hade domstolen att avgöra huruvida slag och sparkar från en kriminal-

vårdare mot en klient vid ett ingripande varit försvarliga. Klienten hade enligt domstolen ett 

”mycket udda, extremt aggressivt, konfliktsökande och utåtagerande beteende” och det förelåg 

flera komplicerande förutsättningar såsom exempelvis brist på utbildad personal. Domstolen 

kom fram till att sparken på grund av den rådande situationen varit försvarlig och att slagen 

skulle klassificeras som nödvärn.129 

 

3.3.2 Befogenheten att använda fängsel 

 

Kriminalvårdares befogenhet att belägga frihetsberövade med fängsel regleras i 8 kap. 10 § FäL 

vilken motsvaras av 4 kap. 10 § HL. Där klargörs att en intagen får beläggas med fängsel om 

1) det är absolut nödvändigt av säkerhetsskäl vid förflyttning inom anstalt eller inom förva-

ringslokalen, vid transport eller annan vistelse utanför anstalten eller förvaringslokalen, eller 2) 

om den intagne uppträder våldsamt och det är absolut nödvändigt med hänsyn till den intagnes 

eget eller annans säkerhet till liv eller hälsa. Om fängsel beläggs enligt andra punkten ska en 

läkare så snart som möjligt undersöka den intagne enligt 2 st. Fängsel är en synnerligen ingri-

pande åtgärd, varför fängsel enbart ska användas när starka skäl talar för det. Om en mindre 

ingripande åtgärd är tillräcklig ska den användas istället. Vid beläggande av fängsel enligt andra 

punkten förutsätts inte att ett beslut om avskiljande föreligger.130 Det föreligger således ett krav 

på såväl behov som proportionalitet vid beläggandet av fängsel. Vad som avses med absolut 

nödvändighet förtäljs inte i propositionen. 

 

 

 

 

                                                
128 JO:s beslut den 21 december 2010, dnr. 1661–2010. 
129 Ångermanlands tingsrätt dom 2014-04-25, i mål nr. B 2253–13. 
130 Prop. 2009/10:135 s. 155. 
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3.4 Möjligheten för offentliga funktionärer att använda våld utanför den laga befogen-

heten 

 

3.4.1 Rättfärdigande och ursäktande omständigheter 

 

Utöver den laga befogenheten så finns det fler ansvarsfrihetsgrunder i form av rättfärdigande 

och ursäktande omständigheter. Det är omständigheter som för med sig att en annars straffbe-

lagd handling är att anse som tillåten eftersom en undantagsregel är applicerbar på situat-

ionen.131 De omständigheterna som främst aktualiseras gällande poliser och kriminalvårdare är 

nödvärn (24 kap. 1 § BrB), nöd (24 kap. 4 § BrB) samt excess (24 kap. 6 § BrB). Enligt 24 kap. 

5 § föreligger det även ansvarsfrihet för den som kommer till hjälp. Det innebär att om någon 

enligt bestämmelserna om nödvärn, nöd eller laga befogenhet har rätt att begå annars straffbe-

lagd handling, har var och en som hjälper honom samma rätt.  

 

3.4.2 Nödvärn 

 

Nödvärn regleras i 24 kap. 1 § BrB, där det klargörs att en gärning som någon begår i nödvärn 

endast utgör brott om den med hänsyn till angreppets beskaffenhet, det angripnas betydelse och 

omständigheterna i övrigt är uppenbart oförsvarlig. Förutsättningarna är att det ska föreligga 

en nödvärnssituation och att gärningen inte ska vara uppenbart oförsvarlig. Av störst intresse 

för denna framställning är p. 1, som avser påbörjade eller överhängande brottsliga angrepp på 

person eller egendom. 

 

Eftersom bestämmelsen avser situationer då angreppet är överhängande krävs ingen gränsdrag-

ning för när ett angrepp ska avses vara påbörjat.132 Däremot står det klart att när angreppet har 

upphört föreligger inte nödvärnsrätt längre. Ett eventuellt motangrepp är inte inkluderat i nöd-

värnsrätten.133 

 

När försvarlighetsbedömningen görs ska beaktas att nödvärnsgärningen ska vara en försvarsåt-

gärd. Den får alltså inte avvika från vad som är behövligt, och det får inte råda ett uppenbart 

                                                
131 Asp, s. 208. 
132 Asp, s. 211. 
133 NJA 1970 s. 280. En man hade gått till angrepp mot en annan man. Den andra mannen och hans kompanjon 
gick till motangrepp och avslutade inte förrän den förra var utslagen. HD klargjorde att de män som gått till motan-
grepp inte kunde åberopa nödvärn. 
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missförhållande mellan den och den anteciperade skadan från angreppsgärningen.134 Gällande 

angreppets beskaffenhet och omständigheterna i övrigt kan både angriparens personliga egen-

skaper och yttre omständigheter vägas in, exempelvis om angriparen är berusad eller inte, den-

nes fysiska potential eller psykiska tillstånd samt om angreppet eventuellt sker på en ödslig 

plats eller huruvida den angripne enkelt kan få hjälp. Vidare ska egenskaperna hos den utsatte 

och dennes förmåga i övrigt beaktas. 135 

 

Eftersom försvarsgärningen inte får vara uppenbart oförsvarlig gäller således inte längre de 

offentligrättsliga behovs- och proportionalitetsprinciperna. Rätten att använda våld vid nödvärn 

sträcker sig längre än vid laga befogenhet, vid vilken våldet inte får vara oförsvarligt.136 

 

3.4.3 Nöd 

 

Nöd regleras i 24 kap. 4 § BrB. Två förutsättningar måste föreligga för att bestämmelsen ska 

vara tillämplig. För det första ska det vara fråga om en nödsituation, vilket innebär att fara hotar 

liv, hälsa, egendom eller något annat viktigt av rättsordningen skyddat intresse, och för det 

andra ska gärningen inte vara oförsvarlig. Vad som avses med annat viktigt av rättsordningen 

skyddat intresse är ett intresse som lagstiftaren avser att skydda. Exempelvis avser inte rätts-

ordningen att skydda en klient som har rymt och stjäl civila kläder för att inte bli upptäckt, 

varför denne inte kan åberopa nöd som rättfärdigande omständighet för stölden.137 För att nöd-

rätt ska uppkomma förutsätts inte ett brottsligt angrepp, utan faran kan ha uppkommit genom 

en olyckshändelse.138 

 

I lagtexten definieras inte vad som avses med nödgärningen, den kan bestå i såväl tillfogande 

av kroppsskada som ingrepp i annans egendom eller frihetsberövande. Nödgärningen ska dock 

vara försvarlig. Vid försvarlighetsbedömningen ska beaktas farans beskaffenhet, den skada som 

                                                
134 Asp, s. 216–217. 
135 Noreé, Laga befogenhet, s. 230 se även NJA 1971 s. 442. I fallet hade HD att ta ställning till huruvida en man 
agera oförsvarligt då han vid ett angrepp utdelade fler knytnävsslag mot angriparen. HD anförde att mannen vis-
serligen hade kunnat avvärja angreppet med mindre ingripande våld, men att vid beaktande av omständigheterna 
våldet ändå måste anses som försvarligt. Omständigheter som påtalades var att angreppet skedde nattetid, genom 
brytande av mannens hemfrid, att mannen blev överfallen, att hotelser uttalades och att det på det hela sammantaget 
var fråga om en betydande fara för mannens personliga säkerhet. 
136 Noreé, Laga befogenhet, s. 228. 
137 Asp, s. 221, se även NJA 1979 s. 335 där HD fastslog att en familj som brukat falska pass inte kunde åberopa 
nöd. Det skydd som utlänningslagstiftningen ger för flyktingar som riskerar förföljelse i hemlandet rättfärdigare 
inte brukande av falsk urkund som nödgärning. 
138 Noreé, Laga befogenhet, s. 236. 
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åsamkas annan och omständigheterna i övrigt. Här uppkommer en diskrepans med tillämp-

ningen av nödvärn. Gällande nödvärn gäller att handlingen inte ska vara uppenbart oförsvarlig, 

men gällande nödrätt görs en strängare bedömning, nämligen att handlingen inte ska vara oför-

svarlig. 139 

 

3.4.4 Putativt nödvärn, putativ nödrätt och putativ laga befogenhet. 

 

För det fall att den som åberopar nödvärn eller nöd har missuppfattat situationen kan denne 

fortfarande gå fri från ansvar. Om han eller hon trott att situationen som denne befann sig i gav 

nödvärnsrätt eller nödrätt, och förutsatt att dennes agerande om uppfattningen varit korrekt var 

försvarligt, föreligger putativ nödvärnsrätt alternativ putativ nödrätt, och personen ska då inte 

dömas till ansvar.140 

Likaså finns en möjlighet att åberopa putativ laga befogenhet för det fallet att polisen eller 

kriminalvårdaren missuppfattat situationen och trott att situationen var sådan att våld vore till-

låtligt.141 

 

3.4.5 Excess 

 

Excess är en av de ursäktande omständigheterna som kan göra att någon går fri från ansvar. 

Excess regleras i 24 kap. 6 § BrB och innebär att den som har haft rätt att göra något enligt 

exempelvis 24 kap. 1, 2 och 4 § § BrB eller 10 § PL men har överskridit det tillåtna, ska gå fri 

från ansvar om omständigheterna var sådana att han eller hon svårligen kunde besinna sig. Gär-

ningen anses inte vara försvarlig, men gärningsmannen ursäktas.142 

 

När det ska bedömas om gärningsmannen svårligen kunde besinna sig vägs flera faktorer in, 

såsom farans art, den tid som stått till förfogande, gärningsmannens individuella egenskaper av 

bestående och tillfällig karaktär (exempelvis lättskrämdhet alternativt akut rädsla).143 Avseende 

den tid som stått till förfogande avses att då den som agerar befinner sig i en trängd situation 

och snabbt måste fatta ett beslut, kan det inte krävas lika mycket av honom eller henne som om 

                                                
139 SOU 1988:7 s. 82. 
140 Berggren m.fl., Brottsbalken, kommentaren till 24 kap. 4 §, under rubriken ”Putativ nöd”. 
141 Noreé, Laga befogenhet, s. 213. 
142 Asp, s. 376. 
143 Asp, s. 377. 
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han eller hon hade haft tid på sig för en adekvat reaktion.144 Mycket ofta är nödvärnssituationer 

av sådan karaktär att individen blir mycket pressad, vilket ställer höga krav på klartänkthet och 

lugn.145  

 

Om den angripne har någon form av utbildning som ger denne särskilda förutsättningar att agera 

i en våldssituation krävs generellt större återhållsamhet.146 Poliser och kriminalvårdare har spe-

ciell utbildning i konflikthantering och handhavande av särskilda hjälpmedel. Enligt Noreé kan 

det ställas högre krav på återhållsamhet i våldsanvändningen för en person med särskilda för-

utsättningar för att hantera våldsamma situationer, såsom poliser och kriminalvårdare.147 

 

3.5 Gränsdragningen mellan laga befogenhet och de övriga ansvarsfrihetsgrunderna 

 

Poliser och kriminalvårdare har befogenhet att använda våld genom den laga befogenheten i 24 

kap. 2 § BrB och 10 § PL. En våldshandling utförd i tjänsten av poliser eller kriminalvårdare 

kan dessutom vara rättfärdigad eller ursäktad genom de övriga ansvarsfrihetsgrunderna i 24 

kap. BrB. Att ett ingripande medelst våld kan klassificeras enligt flera olika typer av bestäm-

melser kan leda till fundersamheter vid tillämpningen. 

 

Det statliga maktmonopolet förutsätter att staten i vissa fall kan ingripa för att upprätthålla all-

män ordning och säkerhet, och bestämmelserna om laga befogenhet ger poliser och kriminal-

vårdare den befogenhet som krävs. Tillämpningen av bestämmelserna om laga befogenhet bi-

drar således till rättsordningens effektivitet. Det finns dock situationer där det statliga våldsmo-

nopolet inte utgör ett tillräckligt skydd och därför har var och en föreskrivits rätten till exem-

                                                
144 Se NJA 1990 s. 210. I fallet hade en man blivit förföljd av ett större gäng. Han befann sig i ett mycket trängt 
läge och fruktade att misshandlas allvarligt. Mannen använde då en kniv, vilket inte kunde anses försvarligt enligt 
bestämmelsen om nödvärn, men mannens agerande ansågs dock vara ursäktligt då han svårligen kunnat besinna 
sig. Omständigheter som HD påpekade var exempelvis att mannen försatts i en situation där han var tvungen att 
fatta ett snabbt beslut och att han var mycket rädd, en reaktion som var befogad med hänsyn till omständigheterna. 
145 Berggren m. fl., Brottsbalken, kommentaren till 24 kap. 6 §, under rubriken ”Svårligen kunde besinna sig”. 
146 Asp, s. 217. 
147 Noreé, Laga befogenhet, s. 258, se härom även Göta hovrätt 1991-04-09, mål nr. B 988/90 där en polis åtalades 
för misshandel och tjänstefel. Hovrätten ansåg att polisen hade haft viss rätt till nödvärn, men att våldet som an-
vänts varit uppenbart oförsvarligt. Hovrätten anförde vidare att polisen med sin mångåriga erfarenhet av polisar-
bete borde kunnat lösa situationen på ett smidigare sätt. Ett liknande, mer utförligt resonemang avseende kränk-
ningsersättning för poliser som blivit angripna i tjänsten förs i exempelvis NJA 1994 s. 395. I det fallet uttalade 
HD att poliser i tjänsten är utsatta för särskilda risker att mötas med hot och våld. En polis måste vara beredd på 
att mötas med visst våld och ha en större mental beredskap inför detta än andra. 
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pelvis nödvärn för att freda sig från angrepp, vilken även då kan hävdas av poliser och krimi-

nalvårdare.148 Ett och samma ingripande kan komma att bedömas enligt båda regleringarna, 

vilket kan försvåra såväl rättstillämpningen som rättskipningen.149 

 

Gällande laga befogenhet gäller att våldsutövningen ska vara försvarlig. Gällande exempelvis 

nödvärn, inklusive putativt nödvärn, gäller att våldsanvändningen inte ska vara uppenbart oför-

svarlig. Om en polis eller kriminalvårdare agerar i nödvärn kan denne således använda mer våld 

än vid laga befogenhet och fortfarande hålla sig inom lagens gränser.  

 

Ett exempel kan belysa situationen. Om en klient intagen i en kriminalvårdsanstalt ska förflyttas 

till ett annat bostadsrum av säkerhetsskäl och då gör passivt motstånd genom att vägra gå ut ur 

bostadsrummet så torde kriminalvårdarna i den situationen genom sin laga befogenhet kunna 

ta tag i klienten och ta ett så kallat transportgrepp på denne. Om klienten då blir aggressiv och 

försöker slå mot kriminalvårdaren närmast, kan kriminalvårdarna i denna situation eventuellt 

brotta ner klienten och eventuellt anbringa fängsel, även detta torde falla inom den laga befo-

genheten. Om kriminalvårdarna i denna situation inte skulle lyckas ta kontroll över situationen 

och klienten kanske skulle lyckas slå den ena kriminalvårdaren medvetslös för att sedan vända 

sig mot den andra och gå till attack mot denne, så torde den andra kriminalvårdaren ha nöd-

värnsrätt. Så länge det inte är uppenbart oförsvarligt får då den andra kriminalvårdaren bruka 

våld mot klienten. Ett exempel kan vara att knuffa klienten bort ifrån sig, för att skapa sig tid 

att larma och få mer hjälp. Ett annat exempel som torde vara rimligt är att den andra kriminal-

vårdaren, för det fall att denne är i ett fysiskt underläge, med åberopande av nödvärn får utdela 

en spark mot klientens lår för att jämna ut det fysiska läget.150 

 

3.6 Användandet av särskilda hjälpmedel vid våldsutövning 

 

I vissa lägen är det ofrånkomligt att poliser eller kriminalvårdare använder hjälpmedel för att 

ta kontroll över en situation.151 Syftet med hjälpmedelsanvändning är att bryta ner ett motstånd, 

avvärja ett brott eller gripa eller omhänderta en person.152 De hjälpmedel som aktualiseras för 

                                                
148 Boucht, s. 388. 
149 Boucht, s. 386. 
150 Jämför Ångermanlands tingsrätts dom av 25 april 2014, i mål nr. B 2253, refererat i avsnitt 3.3.1. 
151 Noreé, Från befallning till batong, s. 312–313. I det så kallade aktiva säkerhetstänkandet hos poliser ingår att 
skaffa sig kontroll över varje situation som polisen hamnar i. Detta kan göras genom att beordra någon att exem-
pelvis backa eller att lägga sig ner på marken. 
152 Noreé, Laga befogenhet, s. 167. 
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yrkeskategorierna är förutom begagnande av den egna kroppskraften batong, OC-spray och 

fängsel (se exempelvis FAP 933-1 1 §, samt FAP 776-1 1 §). För poliser ingår även personligt 

tjänstevapen i form av ett skjutvapen i huvudbeväpningen. Vid vissa situationer kan även för-

stärkningsvapen eller tårgas komma i fråga.153 Utbildningen som poliser och kriminalvårdare 

genomgår innehåller avseende våldsanvändning exempelvis fysiska tekniker, juridisk reglering, 

mental förberedelse och handhavande av särskilda hjälpmedel (FAP 776-1 1 §, FARK OC 6 §). 

Alla särskilda hjälpmedel får bäras och användas först efter godkänd utbildning och examinat-

ion gällande hjälpmedlet (se exempelvis: FAP 200-7 1 § avseende polisiärt bruk av batong, 

FAP 104-4 11 § avseende polisiärt bruk av OC-spray). 

 

I den polisiära utbildningen används ofta den så kallade våldstrappan för att belysa ingripande-

graden hos olika hjälpmedel och för att underlätta för proportionalitetsbedömningen. Trappan 

går ifrån kommunikation genom kroppsspråk och samtal, via milda fysiska metoder såsom fast-

hållning och lätta tryck, via kraftfulla fysiska metoder såsom greppkopplingar och slag, via 

hjälpmedel i form av batong, fängsel och tjänstehund till användande av vapen i form av tårgas 

och skjutvapen.154 

 

Eftersom användande av hjälpmedel är en synnerligen ingripande åtgärd, särskilt användandet 

av skjutvapen, har detta detaljreglerats i särskilda föreskrifter.155 Exempel på detta är instrukt-

ioner om iakttagande av försiktighet och varsamhet vid användandet av skjutvapen, samt att en 

polis som ämnar använda skjutvapen bör (om situationen tillåter det) tillkännage att denne är 

polis och att denne avser att använda sitt skjutvapen (FAP 104-2 16 § och 19 §). Vidare före-

skrivs i vilka specifika situationer som ett skjutvapen får användas, exempelvis får polisen när 

det är fråga om en sådan situation som avses i 24 kap. 2 § BrB eller 10 § 1 st. 2 p PL och det är 

nödvändigt att ingripa omedelbart använda skjutvapen för att gripa den som på sannolika skäl 

är misstänkt för mord, grov misshandel eller människorov (2 § SKunG). 

 

Gällande polisiär användning av OC-spray stadgas att den bara får användas vid befogenhet att 

använda våld enligt 10 § PL, alternativt enligt nödvärns- och nödbestämmelserna, samt att OC-

spray inte får användas mot en person som endast utövar passivt motstånd genom att använda 

                                                
153 Noreé, Laga befogenhet, s. 167 
154 Noreé, Laga befogenhet, s. 168.  
155 Se bl.a. NJA 1995 s. 102 där HD fastslog att värja sig mot en angripare genom att skjuta mot honom endast 
under speciella omständigheter kan godtas som en proportionerlig åtgärd. 
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sin kroppstyngd (FAP 104-4 14 §). Gällande kriminalvårdares användning av OC-spray före-

skrivs bland annat att en tjänsteman som har tilldelats OC-spray får i de situationer som avses 

i 24 kap. 2 § BrB använda hjälpmedlet för att genomföra en tjänsteåtgärd om det kan anses vara 

försvarligt och enbart när andra metoder inte är tillräckliga eller ändamålsenliga. Enligt kom-

mentaren till bestämmelsen uppkommer dessa situationer främst vid våld eller hot om våld mot 

person (FARK OC 9 §). 

 

När polisen ska använda batong finns instruktioner i handböcker om hur batongen ska användas 

med största möjliga effekt och samtidigt utgöra minsta möjliga risk för kroppsskada, exempel-

vis att slagen ska riktas mot överarmar och lår.156 

 

Avseende våld medelst kroppskraft finns föreskrivet att utbildningen för poliser ska följa den 

utbildningsplan som Rikspolisstyrelsen har fastställt (FAP 776-1 2 §), och utbildningen ska 

bedrivas enligt handböcker utgivna av Polishögskolan och Rikspolisstyrelsen. I dessa böcker 

beskrivs tillåtna grepp och de medicinska effekter som greppen kan ge.157 

Denna typ av föreskrifter är, så länge de har meddelats av regeringen eller med stöd av rege-

ringens bemyndigande, att anse som verkställighetsföreskrifter till exempelvis 10 § PL.158 

 

4. Legalitetsprincipen 

 

4.1 Legalitetsprincipen och förhållandet mellan straffrätt och förvaltningsrätt 

 

I 1 kap. 1 § 3 st. RF stadgas att ”den offentliga makten utövas under lagarna”. Detta är principen 

om all maktutövnings normbundenhet, legalitetsprincipen, och utgör en av de fem grundläg-

gande principerna för det svenska statsskicket som slås fast i 1 kap. 1 § RF.159 Maktutövningens 

normbundenhet är ett skydd för den enskilde mot godtycke och innebär att samtliga samhälls-

organ i sitt myndighetsutövande måste ha stöd i lag. För den enskilde utgör legalitetsprincipen 

en av de främsta garantierna för rättssäkerhet genom förutsebarhet.160 

 

                                                
156 Noreé, Laga befogenhet, s. 176. 
157 Noreé, Laga befogenhet, s. 174. 
158 Berggren m.fl., Polislagen, kommentaren till 10 §, under rubriken ”Polislagen”. 
159 De andra principerna är demokrati, representativt statsskick, parlamentarism och kommunalt självstyre. 
160 Sterzel, s. 44–45. 
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Legalitetsprincipens karaktär varierar mellan de olika rättsområdena och av relevans för denna 

framställning är främst den offentligrättsliga legalitetsprincipen. Den offentligrättsliga vålds-

befogenheten har dock en del beröringspunkter med straffrätten, varför även den straffrättsliga 

tolkningen av legalitetsprincipen behandlas. Den straffrättsliga legalitetsprincipen tillämpas re-

lativt strängt i jämförelse med den offentligrättsliga, och uppställer striktare krav på normbun-

denhet. Eftersom de straffrättsliga sanktioner som staten kan ålägga enskilda anses vara ett all-

varligt ingripande i den enskildes integritet har den straffrättsliga legalitetsprincipen diskuterats 

och tolkats i betydligt större omfattning än den offentligrättsliga, trots att de offentligrättsliga 

våldsbefogenheter som tillkommer offentliga funktionärer kan utgöra ett lika stort ingrepp.161 

Inom såväl straffrätt som offentlig rätt finns det alltså ett utrymme för ensidig maktutövning 

mot enskilda som riktar sig både mot den fysiska integriteten och självbestämmanderätten.162 

Denna omständighet talar för att den offentligrättsliga legalitetsprincipen bör tolkas mer likt 

den straffrättsliga, i vart fall gällande offentliga funktionärers våldsbefogenheter. Vidare är nöd-

värn, nöd och excess inom straffrättens område, och polisers och kriminalvårdares laga befo-

genhet är lagtekniskt placerad i brottsbalken och utgör således även en del av straffrätten.  

 

4.2 Den straffrättsliga legalitetsprincipen 

 

4.2.1 Legalitetsprincipen i BrB 

 

Grundsatsen nolla poene sine lege, nullum crimen sine lege (inget straff utan lag, inget brott 

utan lag) återfinns förenklat i portalparagrafen i 1 kap. BrB och utgör den straffrättsliga legali-

tetsprincipen. Inom straffrätten har en särskild legalitetsprincip utkristalliserats, vilken ställer 

högre krav på legaliteten än vad som ställs inom den offentliga rätten.  

 

Den straffrättsliga legalitetsprincipen består av fyra grundpelare. Kravet på lex scripta (stöd i 

lag förutsätts för utdömande av påföljd), retroaktivitetsförbud (ingen får dömas till ansvar för 

handling som inte var belagd med straff vid gärningstillfället), analogiförbud till den tilltalades 

nackdel (lagen får inte tolkas analogivis om det inte är till fördel för den tilltalade) samt ett krav 

på lex certa (lagen ska vara tydlig och tillräckligt preciserad).163  

 

                                                
161 Se Lebeck, s. 91. 
162 Boucht, s. 60. 
163 Boucht, s. 57–58. 
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4.2.2 Kravet på lex certa 

 

Av särskilt intresse för denna framställning är kravet på lex certa, vilket är nära sammankopplat 

med kravet på lex scripta. Om en bestämmelse är för oklar eller oprecis är det även tveksamt 

om den uppfyller kravet på stöd i lag.164 Kravet på lex certa medför att lagstiftaren måste göra 

en avvägning mellan flexibilitet i lagstiftningen och lagtillämpningens förutsebarhet.165 I och 

med bland annat legalitetsprincipens förbud mot analogier till nackdel för den tilltalade och 

straffrättens strikta struktur torde vikten av förutsebarhet i många fall trumfa intresset av flexi-

bel lagstiftning, och den straffrättsliga lagstiftningen är inte sällan vidlyftig och reglerad på 

detaljnivå. 

 

4.3 Den offentligrättsliga legalitetsprincipen 

 

4.3.1 Huvuddragen 

 

Utöver regleringen i 1 kap. 1 § 3 st. RF finns den offentligrättsliga legalitetsprincipen inte ut-

tryckt någonstans. Vägledning till vad som egentligen innefattas måste sökas i exempelvis 2 

och 8 kap. RF. Tillsammans med stadgandet om all maktutövnings normbundenhet kan då ut-

läsas hur staten och dess myndigheter får begränsa enskildas grundläggande fri- och rättigheter 

och huruvida det föreligger möjlighet till delegation av normgivningsmakt. Inom den offentliga 

rätten innebär legalitetsprincipen alltså främst att all myndighetsutövning mot enskild ska ha 

stöd i lag eller i annan författning och att vissa för medborgarna betungande beslut kräver sär-

skilt stöd i lag.166 Sedvanerätt torde kunna inrymmas i begreppet under lagarna, men eftersom 

sedvanerätt inte kan åberopas som grund för ett ingripande som begränsar de fri- och rättigheter 

som skyddas av 2 kap. RF är utrymmet för att kunna åberopa sedvanerätt som grund för ett 

ingripande begränsat.167 Syftet är således att främja rättssäkerhet genom att göra rättstillämp-

ningen förutsebar och skydda medborgarna från godtycke.  

 

                                                
164 Boucht, s. 73–74. 
165 Boucht, s. 74. 
166 Sterzel, s. 44. 
167 Noreé, Laga befogenhet, s. 67–68. 
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Legalitetsprincipen innebär även att en polis inte får utvidga lagens tillämpningsområde utöver 

vad som följer av lagtext och förarbeten.168 Kravet på legalitet gör att medborgarna i ett sam-

hälle generellt får större möjligheter att förutse konsekvenser av ett visst handlande.169 Appli-

ceras legalitetsprincipen på uppsatsens frågeställningar så är det givet att den enskilda bör ha 

möjlighet att kunna förutse när han eller hon kan bli föremål för en inskränkning av skyddet 

mot påtvingat kroppsligt ingrepp. 

 

Vid en komparation av straffrätt och offentlig rätt uppkommer en problemställning. Inom straff-

rätten finns som ovan påtalat en omfattande och detaljrik lagstiftning som fylls ut med riklig 

praxis från HD och förarbeten. Avseende den offentliga rätten ser i allmänhet situationen an-

norlunda ut, regleringarna innehåller inte sällan ett mått av skönsmässighet, vilket innebär att 

det enligt den rättsdogmatiska metoden inte finns ett givet svar på en viss fråga.170 Beslut från 

JO och allmänna råd ämnar fylla ut dessa luckor. Vad som då sker är att den exekutiva och den 

lagstiftande funktionen assisteras av JO och myndigheter, och arbetet med att tolka bestämmel-

ser faller då oftast på förvaltningen. Ju vagare normer, desto mer utrymme för skönsmässiga 

bedömningar.171 

 

I doktrinen har uttalats att det finns ett behov av en uppbyggnad av en polisrättslig legalitets-

princip som en särskild del av den offentligrättsliga dito. Detta eftersom den polisiära våldsbe-

fogenheten ger uttryck för en ensidig maktutövning mot enskilda och att den i likhet med straff-

rätten har handlingsdirigerande egenskaper.172 Således borde högre krav kunna ställas på norm-

bundenhet gällande såväl polisers som kriminalvårdares våldsbefogenheter. 

 

4.3.2 Kravet på lex certa applicerat på offentlig rätt 

 

I dagsläget saknas det ett direkt stöd för ett krav på lex certa inom den offentliga rätten. Dock 

kan ett indirekt stöd utläsas i såväl förarbeten som praxis. I förarbetena till PL står att läsa att 2 

kap. RF är uppbyggt på ett sådant sätt att myndigheterna och de offentliga funktionärerna har 

                                                
168 Jmf. NJA 1996 s. 577 där HD anförde att om en bestämmelse inskränker en grundlagsskyddad rättighet finns 
särskild anledning att vara restriktiv vid tolkningen av bestämmelsen. 
169 Boucht s. 51. 
170 Lebeck, s. 97. 
171 Lebeck, s. 97. 
172 Boucht, s. 56, 60. 
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att respektera de föreskrivna rättigheterna, och inskränkningar av dessa får inte göras på sedva-

nerättslig grund. Vidare står att det ”följer av legalitetsprincipen att regler om rättighetsbegräns-

ningar ska vara så klara och tydliga att rena missbruk motverkas och risken för att praxis kom-

mer på avvägar förebyggs”.173 Ett annat exempel återfinns i RÅ 2004 ref. 54 där HFD stadgade 

att för att en myndighet ska ha rätt att ta ränta på en fordran, som baseras på offentligrättslig 

lagstiftning, förutsätts uttryckligt författningsstöd. Detta uttalande från HFD i kombination med 

de i 8 kap uppställda kraven på lagstöd kunna tolkas som att lagstödet inte får vara alltför otyd-

ligt.174 Vidare kan ett stöd för kravet på lex certa utläsas i praxis från EDMR. I ett avgörande 

som gällde polisiär befogenhet till telefonavlyssning uttalade EDMR att en norm inte utgör lag 

om den inte är så pass precis att den enskilde kan utläsa vilka konsekvenser som kan aktuali-

seras av ett visst handlande och således har en möjlighet att förändra sitt agerande.175 I ett annat 

avgörande avseende polisiära befogenheter uttalade EDMR att lagens krav på förutsebarhet inte 

ska tolkas så att lagen ska utformas så att en enskild helt kan förutse när och hur staten kommer 

att ingripa och därför förändrar sin brottsliga verksamhet därefter. Dock finns i kravet på förut-

sebarhet att lagen ska vara tillräckligt precis för att den enskilde ska kunna förstå när staten har 

befogenhet att inkräkta på rätten till skydd för privat- och familjeliv.176 

 

Kravet på all maktutövnings normbundenhet kombinerat med kravet på lagform vid inskränk-

ningar av de relativa grundläggande fri- och rättigheterna tycks på det hela tala för att det finns 

ett krav på lex certa i någon form inom den offentligrättsliga legalitetsprincipen. Det finns flera 

relevanta aspekter på applicerandet av detta krav. 

 

Inledningsvis bör den enskilde kunna identifiera vilka regler som styr dennes handlande, och 

vilka handlingar eller omständigheter som kan resultera i ett tvångsingripande mot denne.177 En 

lag som uppfyller kravet på lex certa leder vidare till en effektivare kontroll av statens och 

myndigheternas maktutövning gentemot den enskilde, och till att rättstillämpningen blir effek-

tivare för såväl tillämpare som tolkare eftersom lagen lämnar mindre utrymme för oklarheter.178 

 

                                                
173 SOU 1979:6 s. 293. 
174 Boucht, s. 74–75. 
175 The Sunday Times v. The United Kingdom, para. 49. 
176 Malone v. The United Kingdom, para 67(2). 
177 Lebeck, s. 96. 
178 Boucht, s. 76–77. 
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Vidare finns tre argument som är av extra tyngd för en tillämpning av lex certa inom den of-

fentligrättsliga legalitetsprincipen. För det första bidrar en vag lag till en förskjutning av den 

rättsskapande makten från lagstiftaren till domstolarna, eftersom otydlig lag som lämnar ut-

rymme för skönsmässiga bedömningar måste tolkas av domstolarna och på så vis fylls med 

innehåll därifrån.179 För det andra ger ett krav på lex certa extra tyngd åt kravet på lex scripta 

och analogiförbudet, vilka torde bli relativt verkningslösa om lagen kan vara oprecis.180 För det 

tredje gör en oprecis lag i kombination med eventuell extensiv tolkning att legalitetsprincipens 

rättssäkerhetsfunktion minskar eftersom den då riskerar att urvattnas som begränsning av den 

offentliga makten.181 

 

5. Analys och diskussion – de lege ferenda 

 

5.1 Bör kravet på lex certa appliceras på offentliga funktionärers våldsbefogenheter? 

 

Av resonemanget ovan framgår att regleringen av offentliga funktionärers våldsbefogenheter 

har många beröringspunkter med straffrätten. Att applicera ett krav på lex certa på regleringen 

av de offentliga funktionärernas våldsbefogenheter ter sig inte enbart förenligt med legalitets-

principens syfte – att främja rättssäkerheten och förutsebarheten i rättstillämpningen, utan även 

rimligt av rent praktiska skäl. Eftersom lagstiftaren har ställt ett krav på lagform för ingrepp i 

den personliga integriteten genom påtvingade kroppsliga ingrepp torde detta krav vara relativt 

tandlöst om lagen som reglerade frågan är alltför svepande formulerad. I doktrinen har kravet 

på lex certa setts som en förlängning på kravet på lex scripta, vilket även detta talar om ett i 

legalitetsprincipen inneboende krav på lex certa.182 

 

I avsnitt 4.3.2 redogjordes för praxis från EDMR där ett visst krav på lex certa har kunnat ur-

skiljas, då gällande polisiär befogenhet till telefonavlyssning,183 samt gällande att det i kravet 

på förutsebarhet finns ett inneboende krav på att lagen är tillräckligt precis för att den enskilde 

ska kunna förstå när staten har befogenhet att inkräkta på rätten till skydd för privat- och famil-

jeliv.184 För att Sverige ska följa sina åtaganden enligt EKMR ska EDMR:s praxis följas, varför 

                                                
179 Boucht, s. 77. 
180 Boucht, s. 76. 
181 Lebeck, s. 98. 
182 Lebeck, s. 96. 
183 The Sunday Times v. The United Kingdom, para. 49. 
184 Malone v. The United Kingdom, para 67(2). 
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även detta talar för att ett visst krav på lex certa bör appliceras vid tillämpningen av den offent-

ligrättsliga legalitetsprincipen. 

 

Laga befogenhet utgör lagtekniskt en del av straffrätten, varför applicerandet av ett krav på lex 

certa förefaller sig naturligt. Att inte uppställa samma krav på lagstiftningen i PL som på den 

avseende kriminalvårdare förefaller anmärkningsvärt. 

 

5.2 Regleringen av polisens våldsbefogenhet i form av generalklausul 

 

Svårigheten med att reglera den polisiära våldsbefogenheten i en generalklausul diskuterades i 

förarbetena. Vid 10 § p. 7 PL:s tillkomst hette det att i de flesta situationerna skulle våldsbefo-

genheten kunna härledas ur 10 § p. 1–6 PL, men att det vore olämpligt att inte ge polisen en 

befogenhet att i uppenbara fall använda fysiskt tvång för att upprätthålla ordning och säkerhet 

när andra åtgärder inte är tillräckliga. Vidare har uttalats att lagstiftaren inte kan förutse alla 

situationer, och att polisen ofta måste fatta beslut omedelbart utan tillgång till lagen eller dess 

förarbeten.185 I doktrinen har det framhållits att det är tveksamt om p. 7 uppfyller legalitetsprin-

cipens krav på lex certa, och att det är oklart om våldsanvändning får regleras i en generalklau-

sul av detta slag. Boucht klargjorde i sin avhandling att en fast och tydlig praxis kan mildra 

nackdelarna med generalklausuler, men att 10 § p. 7 PL saknar sådan. Vidare anförde han att 

det frågas om p. 1–6 ens är nödvändiga när poliser kan stödja sin befogenhet på p. 7, å andra 

sidan talar avsaknaden på praxis avseende p. 7 för att denna bestämmelse inte är nödvändig. 

Boucht framhåller att om inte alla situationer som polisen behöver befogenhet att bruka våld 

täcks i p. 1–6 bör detta snarare korrigeras av lagstiftaren.186 

 

I förarbetena till PL uttalades att det kan uppkomma situationer när polisen måste fatta beslut 

omedelbart utan tillgång till lagen eller dess förarbeten och att p. 7 skulle kunna tillämpas i en 

sådan situation. Vidare framhölls att det inte skulle vara ett problem med en allmänt hållen 

bestämmelse om det stod klart att den enbart får användas i undantagsfall.187 Utifrån detta re-

sonemang kan jag dock inte se hur en generalklausul skulle kunna avhjälpa situationen och 

samtidigt uppfylla kravet på förutsebarhet. Att stödja ett ingripande på ett resonemang i stil med 

”det är oundgängligen nödvändigt, men jag vet inte på rak arm om jag får” ter sig vara en 

                                                
185 SOU 1982:63 s. 94. 
186 Boucht, s. 213–214. 
187 SOU 1982:63 s. 94. 
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tankevurpa som har kommit till uttryck i SOU:n.188 Ett av de få fallen där polisen har försökt 

tillämpa 10 § p. 7 PL var vid en utvisning av två egyptiska medborgare. I fallet kritiserades 

säkerhetspolisen på flera punkter, av relevans för denna framställning är dock att de försökte 

stödja beläggandet med huvor på befogenheten i p. 7. JO ansåg att det var alldeles klart att 

förutsättningarna för att tillämpa p. 7 inte var uppfyllda.189 Avsaknaden av praxis gällande p. 7 

kan således tala såväl för att de i p. 1–6 uppräknade befogenheterna är tillräckliga som för att 

inte heller polisen vet hur p. 7 ska tillämpas. 

 

Ett av syftena bakom 8 § PL är att bestämmelsen om proportionalitet och behov ska utgöra ett 

stöd för polisen i fullgörandet av deras uppgifter.190 I den faktiska verksamheten ställer dessa 

principer höga krav på polisernas omdömesförmåga och erfarenhet.191 Beslut om ingripanden i 

den kroppsliga integriteten måste i många fall fattas ”på stående fot”, och betänketiden som en 

polis har vid ett ingripande kan i vissa fall vara sekunder. Att överväga en åtgärds proport-

ionalitet kan vara svårt, även i efterhand med alla faktorer kända, något som inte minst framgår 

av den spretiga praxis som finns på området.192 I förarbetena har uttalats att vissa former av 

våld såsom struptag och grepp i håret i regel torde ses som otillåtna, men att vid en bedömning 

i efterhand situationen i helhet måste beaktas.193 Det finns alltså få egentliga riktlinjer för vad 

som är att anse som ett ingripande som är i enlighet med proportionalitetsprincipen och behovs-

principen och således är att anse som försvarligt. 

 

Regleringen av polisers våldsbefogenheter tycks ändock uppfylla kravet på legalitet i vart fall i 

10 § p. 1–6 PL, och lagstiftaren har i vart fall motiverat användandet av en generalklausul i p. 

7 som en sista utväg. Det är, precis som lagstiftaren har uttryckt, omöjligt att förutse alla de 

situationer som kan uppkomma. Att ha en uttömmande reglering av den polisiära befogenheten 

att använda våld skulle kunna medföra en risk för situationer då en polis skulle stå utan befo-

genhet att använda våld, trots att situationen skulle medföra en absolut nödvändighet att ingripa 

med tvång. Det vore ändå av nytta om fler fall prövades för att på något sätt ge en ram åt vad 

som innefattas i 10 § p. 7 PL. Även om varje situation inte kan förutses så borde fler riktlinjer 

                                                
188 Se SOU 1982:63 s. 94. 
189 JO 2005/06 s. 101–129. 
190 Noreé, Från befallning till batong, s. 289. 
191 Noreé, Polisers rätt till våld, s. 35. 
192 Jmf. exempelvis ovan refererade rättsfall och avsnitt 3.1.2. 
193 Prop. 1983/84:111 s. 93. 
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än de som getts i SOU:n (att upprätthålla allmänna kommunikationer och att skydda människors 

personliga säkerhet) tas fram.194 

 

5.3 Regleringen av kriminalvårdares befogenhet i form av generalklausul 

 

Lagstödet för påtvingat kroppsligt ingrepp återfinns i 24 kap. 2 § BrB, och principerna om 

behov och proportionalitet gäller också för kriminalvårdare, likväl legalitetsprincipen. I förar-

betena har ingen diskussion liknande den som förts gällande generalklausuler i förhållande till 

polisers våldsbefogenhet förts. Vid grundlagsreformen klargjordes att den polisiära våldsbefo-

genheten inte längre kunde härledas ur en generalklausul utöver de bestämmelserna som åter-

fanns i 24 kap. BrB195. Den självklara frågan som då uppkommer är huruvida 24 kap. 2 § BrB 

uppfyller kravet på legalitet som uppställs i RF. Den för analysen relevanta delen av bestäm-

melsen lyder som följer: 

 

Rymmer den som är intagen i kriminalvårdsanstalt eller som är häktad, anhållen 
eller annars berövad friheten eller sätter han sig med våld eller hot om våld till 
motvärn eller gör han på annat sätt motstånd mot någon under vars uppsikt han 
står, då denne skall hålla honom till ordningen, får det våld brukas som med hän-
syn till omständigheterna är försvarligt för att rymningen skall hindras eller ord-
ningen upprätthållas. (Fetstil tillagd). 

 
Bestämmelsen har likheter med 10 § p. 7 PL som lyder: 
 

En polisman får, i den mån andra medel är otillräckliga och det med hänsyn till 
omständigheterna är försvarligt, använda våld för att genomföra en tjänsteåt-
gärd, om åtgärden i annat fall är oundgängligen nödvändig för den allmänna 
ordningens eller säkerhetens upprätthållande och det är uppenbart att den inte 
kan genomföras utan våld. (Fetstil tillagd). 

 
 

Både bestämmelserna knyter alltså an till bl.a. att ordningen ska upprätthållas. 24 kap. 2 § BrB 

förutsätter att personen i fråga sätter sig till motvärn eller på annat sätt gör motstånd, vilket inte 

förutsätts i 10 § p. 7 enligt 2 st.  

 

De tvångsåtgärder som kriminalvårdare har befogenhet att utföra mot klienter regleras bl.a. i 8 

kap. FäL och 4 kap. HL, och är exempelvis tagande av fotografi, kontroll av bostadsrum, 

                                                
194 Se SOU 1982:83 s. 94. 
195 Boucht, s. 147–148. 
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kroppsvisitation, kroppsbesiktning och beläggande med fängsel. Finns det i sådant fall inte ett 

behov av att förtydliga när ett motstånd är av den digniteten att våld får brukas? Jag ser ingen 

anledning till att inte kunna uppräkna dessa situationer i en bestämmelse likt 10 § PL. En be-

stämmelse motsvarande 10 § PL skulle uppräkna i vilka situationer våld får tillgripas för att 

genomföra en tjänsteåtgärd och på så vis skydda rättssäkerheten för klienterna och främja rätts-

tillämpningens förutsebarhet. Ett exempel på när det skulle kunna vara tillämpligt med en utta-

lad befogenhet att använda våld skulle förslagsvis kunna vara vid vägran att genomgå en 

kroppsvisitation. 

 

Givet är att proportionalitetsprincipen och behovsprincipen ska beaktas vid ett ingripande med 

våld gentemot en klient. Givet är också att en klient har en skyldighet att följa kriminalvårdares 

anvisningar för att upprätthålla ordning och säkerhet på en anstalt eller i en förvaringslokal (4 

§ p. 3 FäF, samt 4 § p. 3 HäF). Poliser har, enligt bl.a. Noreé, en skyldighet att i den mån det är 

möjligt ingripa med minsta möjliga tvång och således i de flesta fall en skyldighet att inleda ett 

ingripande med en tillsägelse. Denna skyldighet torde kunna appliceras även på kriminalvår-

dare i och med att såväl proportionalitets- som behovsprinciperna ska beaktas som det faktumet 

att klienter har en skyldighet att följa kriminalvårdarnas anvisningar. Frågor som följer av detta 

blir då exempelvis, vad som innefattas i allmän ordning och säkerhet och vilken typ av våldsan-

vändning är proportionerlig och behövs för vilken form av motstånd? Applicerat på ett reellt 

skeende menar jag, att om en kriminalvårdare har en skyldighet att utdela en tillsägelse innan 

våldsanvändning, 1) vad krävs för att en klients uppförande ska anses hota allmän ordning och 

säkerhet och 2) vilken våldsanvändning står i proportion till exempelvis passivt motstånd? Om 

en klient vägrar att underkasta sig en kroppsvisitation påkallad av en misstanke om innehav av 

otillåtna föremål och lägger sig ner på golvet, får en kriminalvårdare efter att ha utdelat en 

tillsägelse och att ha försökt ta ett grepp på klienten använda OC-spray? Enligt kommentaren 

till FARK OC 9 § bör ju OC främst bara vara tillåtligt att använda vid hot om våld eller våld 

mot person. Vad händer om klienten då har gjort klart att han eller hon har ett stickvapen på sig 

men bara ligger still? Alternativt om klienten hotar att skada sig själv, är det då tillåtligt att 

använda OC-spray för att tillfälligt förvirra klienten och på så vis kunna ta kontroll över situat-

ionen? 

 

Vidare tål att påtalas att JO avseende polisiär användning av OC-spray har uttalat att det inte 

bör användas i arresten eller i polisens förvaringslokaler då polisen i dessa situationer torde ha 

goda möjligheter att ta kontroll över situationen med mindre ingripande åtgärder. Polisen bör 
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enbart undantagsvis i nödvärns- eller nödliknande situationer använda OC-spray.196 Vid arbete 

på häkte och i anstalt ingår OC-spray i de flesta kriminalvårdares utrustning, och till skillnad 

från vid det polisiära arbetet sker dessa kriminalvårdares tjänsteutövning i de flesta fallen in-

omhus. Att ytterligare reglera kriminalvårdares användning av OC-spray förefaller skäligt även 

på den grunden. 

 

Noreé uttalade i sin avhandling att principerna om behov och proportionalitet sällan har varit 

föremål för prövning, och att principer generellt mår bra av att klargöras. Jag sällar mig till 

hennes resonemang och för det fall att lagstiftaren är av den uppfattningen att en bestämmelse 

av det slag som finns i 24 kap. 2 § BrB är tillräckligt förutsebar för att upprätthålla legalitets-

principens krav, så bör i vart fall principerna om behov och proportionalitet fyllas ut med mer 

praxis, mer allmänna råd och fler utlåtanden från JO.197 

 

5.4 Allmän ordning och säkerhet 

 

Till polisens uppgifter hör att upprätthålla allmän ordning och säkerhet. Även gällande krimi-

nalvårdares våldsbefogenhet föreskrivs det att ordning ska upprätthållas. Den allmänna ord-

ningen är ett föränderligt begrepp som influeras av såväl moraliska som sociala och ibland även 

religiösa värderingar och uppfattningar. Ordningen kan också ha olika betydelse beroende av 

plats, vad som anses vara ordning i storstaden behöver inte tolereras i alla situationer på lands-

bygden.198 Begreppet förändras även över tid, tidigare klassades handlingar och förhållandes 

som enligt rådande samhällsuppfattning sårade tukt och sedlighet som störande av allmän ord-

ning, redan år 1973 påtalade Sjöholm att ett mentalitetsskifte mot det mer toleranta hade börjat 

ske.199 Den allmänna säkerheten å andra sidan regleras genom positiva rättsregler och är däri-

genom ett mer stabilt begrepp. I allmänhet avses det som är skyddat av lag och författning, 

såsom skydd mot faror orsakade av andra människor eller djur och angrepp mot staten.200 

                                                
196 JO 2010/11 s. 73. 
197 Noreé, Laga befogenhet, s. 77–78. 
198 Sjöholm, När och hur får polis ingripa?, s. 24. 
199 Sjöholm, När och hur får polis ingripa?, s. 25, jmf. även tidigare rätt exempelvis NJA 1913 s. 533 där poliser 
för efterspanande av prostituerade kvinnor vilka ertappats med lösdriveri ansågs berättigade att bereda sig tillträde 
till vissa platser där yrkesmässig uthyrning av rum bedrevs. Se vidare JO 1943:102 gällande en razzia mot ett 
hotell för eftersökande av individer som utnyttjade hotellet i otuktssyfte och utlänningar vid vilken polisen hade 
gjort identitetskontroller av de närvarande. JO yttrade att polisen visserligen inte haft laga grund för ingripandet 
men att det varit lovvärt att vid fullgörandet av sin samhälleliga uppgift nitiskt och verksamt ingripa för sanering 
av ett osunt restaurangliv. 
200 Sjöholm, När och hur får polis ingripa?, s. 26. 
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I begreppet ingår all egentlig polisverksamhet i form av förhindrande av brott och störningar 

och brottsutredningsverksamhet. Polisen ska även ”söka säkerställa förutsättningar för en i möj-

ligaste mån trygg och friktionsfri samlevnad medborgare emellan”.201 Gällande förutsättning-

arna för att avvisa, avlägsna eller omhänderta någon enligt 13 § PL förutsätts att den enskilde 

genom sitt uppträdande har stört den allmänna ordningen. Uppträdandet ska alltså innefatta ett 

angrepp på ett ordningsintresse av betydelse för allmänheten eller annars från allmän synpunkt. 

Detta ska avgöras objektivt och vad den enskilde polisen anser är obekvämt eller olämpligt är 

inte av intresse för bedömningen.202 

 

I och med begreppets obestämbarhet faller det på poliser att avgöra vad för faror som hotar den 

allmänna ordningen och säkerheten. En fylligare definition av begreppet torde avsevärt hjälpa 

poliserna i deras dagliga arbete och samtidigt förstärka rättssäkerheten för den enskilde. Även 

den ordning som avses i 24 kap. 2 § BrB tror jag skulle må bra av att förtydligas genom exem-

pelvis allmänna råd alternativt föreskrifter med förtydligande kommentarer. 

 

5.5 Behovet av flexibilitet kontra behovet av förutsebarhet 

 

Inneboende i legalitetsprincipen finns en gränsdragning mellan normgivning och rättstillämp-

ning. I föreskriftskravet ligger att det är lagstiftaren som ska bestämma vilka normer som gäller. 

En alltför vag bestämmelse riskerar att förskjuta normgivningen till domstolen i form av över-

instans, när den ytterst ska avgöra om ett ingripande är inom ramen för lagens gränser.203 För 

det fall att lagstiftaren då väljer att ha en flexibel och vag norm faller det alltså på överinstansen 

att fylla ut denna om det inte har exemplifierats tydligt i förarbetena vad som avses. Gällande 

kriminalvårdares laga befogenhet saknas såväl vidlyftig praxis som fylliga förarbeten. 

 

Det är en utmaning för lagstiftaren att möta behovet av flexibilitet och kravet på förutsebar-

het.204 Flexibiliteten behövs för att kunna möta samhällets krav, likväl som en precis lag tillåter 

den som ska utföra ett ingripande eller vara föremål för ett att anpassa sitt agerande efter lagen 

                                                
201 Berggren & Munck, Polislagen, kommentaren till 1 § PL, under rubriken ”Polislagen”. 
202 Berggren & Munck, Polislagen, kommentaren till 13 § PL, under rubriken ”LTO/LOB-utredningen”. 
203 Sterzel, s. 44. 
204 Faure, s. 289. 
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och på så vis upprätthålls lagens effektivitet.205 Applicerat på frågeställningen ger detta resone-

mang att den lagstiftning som reglerar offentliga funktionärers våldsanvändning måste vara 

flexibel i den mån att lagstiftaren inte kan förutse alla situationer då våld kan behöva användas 

vid ett ingripande. Detta måste vägas mot individens rättssäkerhet genom lagstiftningens förut-

sebarhet. En enskild måste kunna förutse vad han eller hon riskerar av sitt agerande och kunna 

anpassa sitt beteende därefter.  

 

I en samhällelig aspekt riskerar de offentliga funktionärerna att kritiseras för godtycke om lag-

stiftningen som de ska tillämpa är allt för flexibel, vilket i sin tur kan försvaga allmänhetens 

förtroende för rättsväsendet i stort. Om författningsstöd saknas eller är för vagt finns en risk att 

funktionen hos kravet på lex certa urholkas. Om en lagstiftning är alltför precis finns det åt 

andra sidan en risk att de offentliga funktionärerna bakbinds för det fall att en icke-påtänkt 

situation skulle uppkomma där våldsanvändning är nödvändig men lagstödet saknas. Även 

detta kan av allmänheten komma att kritiseras på grund av att de offentliga funktionärerna inte 

har ingripit med våld i ett läge där omständigheterna kräver det.  

6. Avslutande kommentarer 

 

Det finns aspekter av den offentligrättsliga våldsanvändningen som gör att den inte helt kan 

detaljregleras i lag.206 Det är en omöjlig uppgift att i skrift reglera alla situationer där ett ingri-

pande med våld är tillåtligt. Vid förarbetena till PL konstaterades dock att ingrepp i den enskil-

des kroppsliga integritet inte längre kunde härledas ur sedvanerätt.207 Istället infördes en regle-

ring som både avser specifika situationer och avslutas med en generalklausul. Detta för med sig 

funderingar på legalitetsprincipens krav på lex scripta och lex certa. Det för även med sig en 

risk för att de exemplifierande yrkeskategorierna i en pressad situation måste fatta ett snabbt 

beslut gällande åtgärdens proportionalitet och huruvida målet kan uppnås genom att använda 

en mindre ingripande åtgärd, vilket kan göra att förutsebarheten inom yrkeskategoriernas tjäns-

teutövning kan ifrågasättas. 

 

                                                
205 Faure, s. 363. 
206 Prop. 1962:10 del B s. 331. 
207 SOU 1982:63 s.88–89.  
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Kriminalvårdare har en problematisk och motstridig roll i förhållande till sina klienter. De ska 

hjälpa klienterna i deras dagliga liv och stödja dem i deras återanpassning till samhället. Sam-

tidigt är det kriminalvårdarna som ska utöva kontroll, se till att beslut verkställs och upprätthålla 

frihetsberövandet av klienterna på ett säkert sätt.208 Parallellt med detta måste klienternas rätt 

till skydd mot påtvingat kroppsligt ingrepp utöver det som har stöd i lag upprätthållas. 

 

Polisens roll i förhållande till allmänheten är också problematisk. I polisens uppdrag ryms att 

vara synlig på gator och torg och ge allmänheten skydd och hjälp, samtidigt som det är polisen 

som har getts den yttersta befogenheten att tillgripa våld mot densamma. För att upprätthålla 

allmänhetens förtroende för polisen är det av yttersta vikt att de regleringar som styr polisens 

våldsanvändning är tydliga och förutsebara. 

 

I förarbetena gällande utlänningslagens förvarsbestämmelser uttalades att fängsel i princip en-

bart bör få användas av polisen.209 I realiteten ingår handfängsel i varje kriminalvårdares uni-

form och det finns specifikt lagstöd för kriminalvårdares fängselanvändning. Skillnaden mellan 

polisers och kriminalvårdares särskilda hjälpmedel i det dagliga arbetet utgörs främst av poli-

sers tjänstepistol. Såväl poliser som kriminalvårdare har alltså i det dagliga arbetet OC-spray, 

batong och fängsel att tillgå vid ett ingripande. Gällande vissa av hjälpmedlen finns det i all-

männa råd eller i beslut från JO instruktioner om i vilka situationer när de bör eller inte bör 

användas. Jag menar att det vore fördelaktigt att utvidga dessa instruktioner i form av fler och 

mer djuplodande allmänna råd från Polismyndigheten och Kriminalvården. I vart fall kan de 

oklarheter som idag finns på ett relativt snabbt och handfast sätt förtydligas genom allmänna 

råd.  

 

Med ett perspektiv som sträcker sig över längre tid torde en bestämmelse likt 10 § PL avseende 

kriminalvårdare kunna täcka behovet av en förutsebar och tydlig reglering. Till denna skulle 

förarbeten kunna fylla ut regleringens syfte och praxis sätta tydliga ramar om bestämmelsens 

tillämpning. På så sätt skulle den laga befogenheten få en klarare betydelse åtminstone inom de 

för rättsdogmatiken erkända rättskällorna. 

 

Regeringen har i en lagrådsremiss föreslagit nya bestämmelsers angående kriminalvårdares rätt 

att utföra transporter av frihetsberövade åt andra myndigheter. I lagrådsremissen uttalade sig 

                                                
208 BRÅ, Hot och våld mot kriminalvårdens personal, s. 16. 
209 Prop. 1996/97:147 s. 32. 
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regeringen om kriminalvårdens möjligheter att använda våld och tvång vid transporter inom 

den egna verksamheten och vid transporter åt andra myndigheter. Gällande möjligheten att an-

vända våld och tvång inom den egna verksamheten uttalade regeringen att det stöd som finns i 

8 kap. 3–5, 7 § § FL, 4 kap. 2–4, 7 § § HL samt 24 kap. 2 § BrB ej bör förändras, och att de 

lagstadgade befogenheter som kriminalvårdare har är tillräckliga.210 Detta opponerar jag mig 

inte emot, men jag tror att för såväl poliser som för kriminalvårdare finns ett värde i att fylla ut 

de två generalklausulerna med fylligare praxis och mer allmänna råd. Inte enbart för dem som 

riskerar att utsättas för ett ingripande utan även för att poliser och kriminalvårdare själva ska 

känna sig säkra på vad deras våldsbefogenheter består av och hur tillåtligheten av ett ingripande 

ska bedömas. 

 

Redan år 1945 skrev Sundberg att det hade börjat uppkomma vagheter i strafflagarnas brotts-

beskrivningar vilket gav utrymme åt subjektiva bedömningar. De administrativa myndigheter-

nas befogenheter att avgöra frågor om medborgares fri- och rättigheter utökades samtidigt. 

Sundberg benämnde detta som ett övergivande av de rättsstatliga grundsatser som utgjort de 

västerländska demokratiernas arv, särskilt av legalitetsprincipen. Sundberg introducerade i ar-

tikeln begreppet lagröta.211 Jag låter hans slutord i artikeln avrunda även denna uppsats. 

 

”Problemet torde blivit att finna en lösning, som låter förena folkmajoritetens 

krav på statsingripanden och statsregleringar med den nedärvda rättskulturens 

krav på medborgerlig rätt och frihet.”212 

  

                                                
210 Justitiedepartementet, Transporter av frihetsberövade, s. 55. 
211 Sundberg, s. 387. 
212 Sundberg, s. 390. 
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