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1 Inledning
Kvällen den 15 september 2012, efter att Djurgården och AIK möts i en 

derbymatch, tillkallades polis då ca. 100 fotbollssupportrar hade drabbat samman. 

Både person- och egendomsskador påträffades. Sex personer blev omhändertagna, 

och 22 personer placerades i en, av polis, distribuerad buss och kördes bort från 

platsen.1 Idrottshuliganismen har blivit svårare och större, med mer våld och 

grövre ordningsstörningar. Behovet att kunna möta den nya typen av oordning i 

samband med exempelvis idrottsevenemang möttes upp med 13 c § polislagen 

som ger polisen rätt att avvisa och avlägsna ordningsstörande folksamlingar både 

kortare och längre sträckor.2 Samtidigt som 13 c § polislagen presenterar en 

effektiv lösning för att komma tillrätta med större ordningsstörningar innebär det 

också ett ingrepp i enskildas rättigheter, ett ingrepp som blir föremål för den här 

uppsatsens utredning.

1.1 Syfte och frågeställningar
Syftet med den här uppsatsen är att utreda 13 c § polislagens förenlighet med 

Europakonventionen. Vidare syftar uppsatsen till att diskutera och analysera andra 

möjligheter att hantera ordningsstörande folksamlingar på. De frågeställningar 

som kommer behandlas är bland annat hur ett avlägsnande enligt 13 c § första 

stycket polislagen ska definieras europarättsligt, huruvida ett utvidgat avlägsnande 

är att se som ett avlägsnande eller ett omhändertagande, samt hur väl regeringens 

argumentation kring vad som ska klassas som ett frihetsberövande enligt artikel 5 

Europakonventionen respektive en mindre inskränkning i rörelsefriheten enligt 

artikel 2 tilläggsprotokoll 4 håller.

1.2 Avgränsningar
Det är svårt att avgränsa ett så pass stort arbete som ett examensarbete faktiskt är. 

När arbetet börjar utveckla sig och mängden text växer är det lätt att arbetet 

sväller utanför ramarna. För att arbetet ska hålla sig till syftet har fokus legat på 

att hela tiden ha en koppling till Europakonventionen. De utredningar som gjorts i 

1 Svahn, 2012.
2 Prop. 2008/09:131 s. 1.
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arbetet har alla syftat till en så pass heltäckande och bra grund som möjligt för en 

vidare diskussion kring Europakonventionen och dess betydelse för just den 

aktuella bestämmelsen. Exempelvis har analysen av vad som i svensk rätt bör 

klassas som ett avlägsnande respektive ett omhändertagande varit av vikt för att 

kunna bedöma den diskussionen som fördes kring förenlighet med 

Europakonventionen. Dock har delar som förenlighet med regeringsformen och 

hur framtida lag på området ska se ut inte analyserats då de inte faller inom ramen 

för syftet.

1.3 Metod och material
Det som har satt ramarna för arbetet är som sagt 13 c § polislagen samt 

Europakonventionen. För att kunna studera 13 c § polislagens förenlighet med 

Europakonventionen har den rättsdogmatiska metoden använts. Ambitionen har 

varit att kombinera det deskriptiva med analyser för att få mer flyt i texten, men 

också för att analyserna ska komma i kombination med den fakta de stödjer sig 

på.

Det material som har använts är till absolut största del lagtext, förarbeten, 

betänkanden, uttalanden från justitieombudsmannen, JO, samt svensk och 

europeisk rättspraxis. Anledningen till valet av material är önskan att komma så 

nära primärkällor som möjligt, samt den möjlighet till egen analys som detta ger. 

Den enorma brist på doktrin som kan märkas hör ihop med att litteraturen på 

området är väldigt knapphändig och att den litteratur som finns till stor del 

sammanfattar primärkällor och förarbetenas kommentarer. Detsamma gäller 

svensk praxis på området. Den praxis som finns rör tjänstefel för beslutande polis 

men, förutom det rättsfallet från 2005 som tas upp i arbetet, rör den inte utvidgat 

avlägsnande. HD uttrycker dessutom i det nämnda fallet att det finns väldigt lite 

ledning på området i stort, och att det skapar problem. Det är bland annat den här 

problematiken som den här uppsatsen försöker överbygga.

1.4 Disposition

Uppsatsen är disponerad på så sätt att olika områden behandlas var för sig, med 
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både faktadel och analysdel tillsammans. Jag anser att det sättet att skriva på ger 

läsaren den bästa förståelsen. Kapitel 1 inleder uppsatsen med 

bakgrundsinformation och problemformulering. Där återfinns även metod, 

material, syfte, frågeställningar och terminologi. I kapitel 2 behandlas den 

relevanta lagstiftningen. Kapitel 3 tar upp polisens befogenheter vid störningar av 

den allmänna ordningen. I kapitel 4 återfinns utredningen kring 13 c § första 

stycket polislagen. Kapitlet behandlar bakgrund, utformning av paragrafen samt 

den problematik som kan ses. Vidare behandlas hur avvisande och avlägsnande 

ska bedömas enligt Europakonventionen, hur bestämmelsen uppfyller kraven samt 

slutsats och avslutande kommentarer.

Kapitel 5 behandlar 13 c § andra stycker polislagen. Kapitlet innehåller 

utredningen huruvida ett utvidgat avlägsnande ska ses som ett avlägsnande eller 

ett omhändertagande, samt hur bestämmelsen bör klassificeras enligt 

Europakonventionen och om den är förenlig med sagda konvention. Kapitlet 

behandlar även konsekvenser av den utredning som gjorts samt slutsats och 

avslutande kommentarer.

I det sjätte och sista kapitlet sammanfattas uppsatsen och en avslutande 

diskussion förs kring resultaten.

1.5 Terminologi och allmänna anmärkningar
Då ett arbete som detta baseras på Europakonventionen och Europadomstolens 

praxis, är det mesta materialet kopplat till ämnet skrivet på engelska. Självklart är 

det engelska språket naturligt vid internationell juridik som Europarätten är, men 

det kan komplicera då dess källor används i ett svenskt arbete. 

Problematiken att översätta och tolka juridisk text på engelska ligger i de 

nyansskillnader som finns mellan den engelska förlagan och den svenska 

översättningen. Det här problemet har jag försökt överbygga genom att inte bara 

bokstavsöversätta de internationella rättsfallen, utan också genom att försöka tolka 

ut syftet bakom orden. Dessutom har jag valt att i vissa fall, då en bra översättning 

inte kan göras, ha kvar de engelska termerna, allt för att originalbetydelsen inte 

ska försvinna. Risken med det här förhållningssättet är att texten kan ses som 

”svengelsk”, men den risken är jag villig att ta till förmån för en korrekt juridisk 
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terminologi.
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2 Relevant lagtext
Den här uppsatsen behandlar 13 c § polislagen och dess förenlighet med 

Europakonventionen. Det är en bestämmelse som hjälper polisen i dess arbete 

med stora, ordningsstörande folksamlingar, men det är också en bestämmelse som 

påverkar enskildas möjlighet att utnyttja sin rörelsefrihet. Som en inledning till 

den utredning som görs i det här arbetet kommer den lagtext som är relevant till 

en början att gås igenom för att skapa en tydlig utgångspunkt.

2.1 Regeringsformen
Den grundläggande rätten i Sverige återfinns i regeringsformen (SFS 2011:109). 1 

kap. 1 § regeringsformen stadgar att all offentlig makt utgår från folket och utövas 

under lagarna. All makt som utövas av staten mot enskilda måste därmed ha 

lagstöd för att vara tillåtna. De grundläggande fri- och rättigheterna stadgas i 2 

kap. regeringsformen. Rättigheterna innebär att varje medborgare tillförsäkras 

bland annat yttrandefrihet, informationsfrihet, mötesfrihet, demonstrationsfrihet, 

föreningsfrihet och religionsfrihet samt skydd mot frihetsberövanden gentemot det 

allmänna. 2 kapitlet 8 § regeringsformen stadgar att ”[v]ar och en är gentemot det 

allmänna skyddad mot frihetsberövanden. Den som är svensk medborgare är även 

i övrigt tillförsäkrad frihet att förflytta sig inom riket och att lämna det.”. Det 

stadgas vidare i 2 kapitlet 9 § regeringsformen ”att, om annan myndighet än 

domstol berövat någon medborgare friheten med anledning av brott eller 

misstanke om brott, ska denne kunna få saken prövad av domstol utan oskäligt 

dröjsmål. Detsamma gäller om en medborgare av annan anledning har blivit 

omhändertagen tvångsvis.”.

2 kapitlet 20-23 §§ regeringsformen reglerar i vilken utsträckning och på 

vilket sätt fri- och rättigheterna får begränsas. Vad gäller skyddet mot 

frihetsberövande i 2 kapitlet 8 § regeringsformen, får detta, enligt 2 kapitlet 20 § 

regeringsformen, begränsas genom lag eller, i vissa fall, genom förordningar. I 2 

kapitlet 21 § regeringsformen stadgas att om en sådan begränsning görs måste det 

vara för att tillgodose ändamål som är godtagbara i ett demokratiskt samhälle. De 

begränsningar som görs får inte gå utöver vad som är nödvändigt med hänsyn till 

ändamålen som ligger till grund för dem och får heller aldrig sträcka sig så långt 

9



att de utgör ett hot mot den fria åsiktsbildningen som en av folkstyrets grundvalar. 

Begränsningen får inte heller göras enbart på grund av politisk, religiös, kulturell 

eller annan sådan åskådning. 

2 kapitlet 19 § regeringsformen stadgar att lag eller annan föreskrift inte 

får meddelas i strid med Sveriges åtaganden på grund av den Europeiska 

konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de 

grundläggande friheterna (Europakonventionen).

2.2 Europakonventionen
Europakonventionen är ett internationellt regelverk som finns till för att skydda 

enskildas rättigheter. Europakonventionen gäller som lag i Sverige.

I Europakonventionen stadgas i artikel 5.1 att var och en har rätt till frihet 

och personlig säkerhet och att ingen får berövas friheten utom i de särskilda fall 

som räknas upp i artikeln (artikel 5.1 a–f) och i den ordning som lagen föreskriver. 

De fall som anges i artikeln är 

”när  någon  är  lagligen  berövad  friheten  efter  fällande  dom  av  behörig 

domstol (punkt a), när någon är lagligen arresterad eller på annat sätt berövad 

friheten, antingen därför att h[e]n underlåtit att uppfylla en domstols lagligen 

meddelade föreläggande eller i syfte att säkerställa ett fullgörande av någon i 

lag föreskriven skyldighet (punkt b), när någon är lagligen arresterad eller på 

annat  sätt  berövad friheten för  att  ställas  inför  behörig rättslig myndighet 

såsom skäligen misstänkt för  att  ha begått  ett  brott,  eller när det  skäligen 

anses nödvändigt att hindra h[e]n från att begå ett brott eller att undkomma 

efter att ha gjort detta (punkt c), när en underårig genom ett lagligen meddelat 

beslut  är  berövad  friheten  för  att  undergå  skyddsuppfostran  eller  för  att 

inställas inför  behörig rättslig myndighet  (punkt  d),  när  någon är  lagligen 

berövad  friheten  för  att  förhindra  spridning  av  smittosam  sjukdom  eller 

därför att h[e]n är psykiskt sjuk, alkoholmissbrukare, missbrukare av droger 

eller lösdrivare (punkt e), när någon är lagligen arresterad eller på annat sätt  

berövad friheten för att förhindra att h[e]n obehörigen reser in i landet eller 

som ett led i ett förfarande som rör h[e]ns utvisning eller utlämning (punkt 

f).”.

Skyddet för den personliga friheten syftar på personers fysiska frihet och skyddar 
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mot åtgärder som godtyckligt berövar någon friheten.3 Frihetsberövanden kan ta 

många former och kan se ut på fler sätt än det klassiska gripandet.4 Kravet på att 

frihetsberövandet sker i den ordning som lagen föreskriver innebär att den 

nationella lagen ska överensstämma med konventionens principer. Det får därmed 

inte lämnas utrymme för varken godtycke eller orimlighet. Frihetsberövanden som 

saknar stöd i artikel 5.1 strider alltså alltid mot konventionens bestämmelser.

I artikel 2 i fjärde tilläggsprotokollet till Europakonventionen föreskrivs att 

var och en som lagligen befinner sig inom en stats territorium har rätt att fritt röra 

sig där och att fritt välja sin bosättningsort (punkt 1) och att var och en är fri att 

lämna varje land, inbegripet sitt eget (punkt 2). I punkt 3 stadgas att utövandet av 

rättigheterna i punkterna 1 och 2 inte får inskränkas på annat sätt än genom lag 

och som i ett demokratiskt samhälle är nödvändiga med hänsyn till statens 

säkerhet eller den allmänna säkerheten, för att upprätthålla den allmänna 

ordningen eller förhindra brott eller för att skydda hälsa eller moral eller annans 

fri- och rättigheter. Möjligheten att göra inskränkningar i rörelsefriheten med stöd 

av artikel 2.3 i fjärde tilläggsprotokollet till Europakonventionen är således mer 

utvidgad än vad som gäller för frihetsberövanden enligt konventionens artikel 5.

Rättigheterna som finns reglerade i regeringsformen och 

Europakonventionen, är båda är rätt i Sverige. Det skyddet för enskildas 

rättigheter som går längst är det skyddet som gäller, detta då båda författningarna 

är svensk lag och konventionen och regeringsformen verkar vid sidan av varandra. 

Då detta arbete inskränker sig till en utredning av förenlighet med 

Europakonventionen, samt då Europakonventionens skydd bör anses gå längre än 

skyddet som ges genom regeringsformen, kommer regeringsformen inte vidare 

beröras.

2.3 Polisens grundläggande befogenheter och uppgifter
De grundläggande befogenheter och uppgifter som gäller för polisen återfinns i 

polislagen (SFS 1984:387). De ändamål som styr polisens arbete regleras i 1 § 

polislagen. Polisens arbete ska syfta till att upprätthålla allmän ordning och 

säkerhet samt att i övrigt tillförsäkra allmänheten skydd och annan hjälp, vilket är 

3 Engel and Others v. the Netherlands, paragraph 58.
4 Guzzardi v. Italy, paragraph 95.
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ett led i samhällets verksamhet för att främja rättvisa och trygghet. Med 

utgångspunkt i ändamålen reglerar vidare 2 § polislagen polisens uppgifter. I 

paragrafen räknas den förebyggande-, övervakande-, utredande- samt hjälpande 

verksamheten upp, de arbetsuppgifter som räknas upp preciseras inte mer än som 

verksamhetspunkter. Anledningen till att 2 § polislagen har författats på det sätt 

som den har är för det första att paragrafen inte, uttömmande, skulle kunna 

sammanfatta alla polisens uppgifter, samt, för det andra, att paragrafen snabbt 

skulle bli föråldrad. Dessutom ansågs det lämpligare att med 

uppgiftsbeskrivningen som grund överväga huruvida en viss uppgift ska handhas 

av polisen eller annan myndighet, än att en allmänt hållen rollbeskrivning skulle 

bli det vägledande.5

Vidare återfinns de allmänna principerna som stadgats för polisingripanden 

i 8 § polislagen; proportionalitets- och behovsprincipen. Att paragrafen har egen 

rubrik markerar att de principer paragrafen ger uttryck för ska gälla generellt för 

allt polisarbete. Paragrafen ska, tillsammans med 1 § polislagen, ses som det 

allmänna bemyndigandet för polisen att vidta försvarliga åtgärder för att kunna 

fullgöra de uppgifter som åläggs den så länge det inte handlar om att begränsa en 

grundlagsskyddad rättighet.6 Första meningen ger uttryck för 

proportionalitetsprincipen, vilken gäller vid utövning av tvångsmedel. Exempel på 

tvångsmedel som kan bli aktuella i frågan finns i 10-22 §§ polislagen. Andra 

meningen ger uttryck för behovsprincipen, att tvång enbart får tillgripas i den 

form och i den utsträckningen som behövs för att det önskade resultatet ska 

uppnås. Behovsprincipen kan anses omfattas av proportionalitetsprincipen men 

det ansågs även av värde att behovsprincipen uttryckligen formulerades i lagen. 

Även då 8 § polislagen ger uttryck för ett allmänt bemyndigande för polisen att 

vidta åtgärder i sin verksamhet begränsas detta bemyndigande genom andra 

stycket, vilket ger uttryck för att befogenheten inte sträcker sig så långt att det 

enbart genom polislagen går att inskränka de fri- och rättigheter som enligt 2 kap. 

regeringsformen tillförsäkras medborgarna.7

5 Prop. 1983/84:111 s. 51.
6 Prop. 1983/84:111 s. 72 f.
7 Prop. 1983/84:111 s. 78 f.
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3 Polisen och störningar av den allmänna 
ordningen

3.1 Grundläggande bestämmelser
En av de uppgifter som åligger polisen är att förebygga och hindra störningar av 

den allmänna ordningen, 2 § andra stycket polislagen. De medel som polisen har 

för att kunna hantera enskilda, ordningsstörande individer återfinns i 13-13 b §§ 

polislagen och innefattar exempelvis rätten att avvisa, avlägsna och omhänderta 

personer om det är nödvändigt för att upprätthålla ordningen. En åtgärd av det 

uppräknade slaget får dock enbart göras efter en prövning i varje enskilt fall. För 

att ett ordningsstörande beteende ska kunna föranleda en åtgärd krävs att risken 

för störning är konkret samt att störningen måste ha uppkommit alternativt 

upprätthållas av den som åtgärden riktar sig mot. I och med den enskilda 

prövningen som måste göras i varje fall ger inte 13 och 13 a-b §§ polislagen stöd 

för att avvisa, avlägsna eller tillfälligt omhänderta personer enbart på den grunden 

att de befinner sig i en ordningsstörande folksamling. 

3.2 13 c § Polislagen
13-13 b §§ polislagen kräver, vilket utretts ovan, att en individuell prövning görs 

då en person  avvisas, avlägsnas eller tillfälligt omhändertas på grund av 

ordningsstörande beteende. Dock finns det tillfällen då hela grupper är 

ordningsstörande. När en grupp är ordningsstörande och en åtgärd som innebär 

individuella prövningar av alla deltagare i gruppen inte är tillräcklig för att polisen 

ska kunna åtgärda ordningsstörningen kan 13 c § polislagen bli aktuell. 

Bestämmelsen innebär att personer kan avvisas eller avlägsnas olika långt bort 

enbart på den grunden att de deltar i en ordningsstörande folksamling. De 

personer mot vilka åtgärden riktar sig behöver inte själva ha begått brott eller 

utgöra en fara för den allmänna ordningen, det räcker med att gruppen de befinner 

sig i uppfyller dessa kriterier.8

8 Prop. 2008/09:131 s. 8.

13



3.3 Paragrafens uppbyggnad
13 c § polislagen är som utrett den lag som reglerar avvisande och avlägsnande av 

ordningsstörande folksamlingar. Bestämmelsen hanterar tre typer av åtgärder som 

kan användas då en folksamling är ordningsstörande; avvisande, avlägsnande 

samt utvidgat avlägsnande. Avvisande och avlägsnande regleras i 13 c § första 

stycket polislagen där det stadgas att ”deltagarna i en folksamling som inte är en 

allmän sammankomst eller offentlig tillställning enligt ordningslagen får, om 

folksamlingen genom sitt uppträdande stör den allmänna ordningen eller utgör en 

omedelbar fara för denna, avvisas eller avlägsnas från det område eller utrymme 

där de befinner sig, om det är nödvändigt för att ordningen ska kunna 

upprätthållas”. Den prövning som görs kan inskränkas till om folksamlingen i sig 

kan anses ha stört den allmänna ordningen eller utgjort en fara för denna, samt att 

den, mot vilket ingripandet görs, kan anses vara deltagare i folksamlingen. Det 

finns således inget krav på att alla individer i gruppen ska ha stört ordningen.9

Det utvidgade avlägsnandet regleras i 13 c § andra stycket polislagen och 

bestämmelsen stadgar att ”[o]m en åtgärd enligt första stycket är otillräcklig för 

att ordningen ska kunna upprätthållas får deltagarna i folksamlingen avlägsnas 

längre bort från området eller utrymmet än vad som får ske enligt det stycket 

(utvidgat avlägsnande). Ett utvidgat avlägsnande får inte verkställas på ett sådant 

sätt att rörelsefriheten för deltagarna inskränks längre tid än två timmar.”. Det 

utvidgade avlägsnandet har samma kriterier som första styckets avlägsnade men 

ger polisen möjlighet att utöka sträckan och tiden som karaktäriserar ett vanligt 

avlägsnade, dock läggs det vikt vid att det utvidgade avlägsnandet inte får 

verkställas på så sätt att det kan ses som ett omhändertagande då det enbart är 13§ 

polislagen som ger stöd för en sådan åtgärd. Den gräns som i regel dras mellan ett 

avlägsnande och ett omhändertagande är tiden och sträckan de olika åtgärderna får 

vidtas, samt huruvida åtgärden har till syfte att föra en person från eller till en 

plats.10

9 Prop. 1996/97:175 s. 27.
10 Prop. 2008/09:131 s. 9.
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3.4 Särskiljande mellan 13 c § första och andra stycket  
polislagen

I det fortsatta ska 13 c § polislagens förenlighet med Europakonventionen utredas. 

Eftersom första och andra stycket beskriver så pass olika förfaranden och har 

olika beståndsdelar kommer dessa i den fortsatta utredningen särskiljas och 

analyseras var för sig.

4 13 c § första stycket polislagen

4.1 Bakgrund till bestämmelsen
En eventuell möjlighet att avvisa och avlägsna folksamlingar diskuterades för 

första gången i proposition 1990/91:129 i och med rikspolisstyrelsens skrivelse, 

vilken inkom i anslutning till Sveriges roll som värd för Europamästerskapen i 

fotboll 1992. Bland de förslag som togs upp i skrivelsen fanns möjligheten att 

utöka straffskalan för brottet ohörsamhet mot ordningsmakten vilket skulle ge 

polisen rätt att gripa den som misstänks för sådant brott. Vidare framhöll 

Rikspolisstyrelsen ett önskemål om att 13 § polislagen skulle utökas med en 

möjlighet att i vissa fall kunna tillfälligt omhänderta deltagare i ordningsstörande 

folksamlingar utan att dessa för egen del måste ha bidragit till ordningsstörningen. 

JO hade på senare tid i flertalet fall, bland annat i ett ärende från 10 oktober 1995, 

ifrågasatt polisens handlande då detta riktat sig mot just folksamlingar. JO hade, i 

det nämnda fallet, ställt sig tveksam till huruvida det funnits någon laglig grund 

för att agera mot den aktuella folksamlingen. I ärendet hänvisades till 

Polisrättsutredningen11 och det behov som fanns av att överse polisens möjligheter 

att ingripa mot folksamlingar.12

Skälen till att en bestämmelse med 13 c § första stycket polislagens lydelse 

från början diskuterades tillsattes grundar sig i behovet att kunna hantera de nya 

större ordningsstörande folksamlingarna som hade blivit vanligare och vanligare 

vid exempelvis stora idrottsarrangemang. I och med att storleken på 

folksamlingarna och vidden av ordningsstörningarna hade ökat ansåg den 

dåvarande regeringen att polisen behövde nya medel för att hantera situationer 

11 SOU 1993:60.
12 Prop. 1996/97:175 s. 22 ff.
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som inte kunde klassas som vanliga ordningsstörningar. Tidigare hade polisen 

enbart kunnat tillämpa 13 § polislagens avvisnings- och avlägsnandemöjligheter 

då de behövde hantera ordningsstörningar. För ett sådant ingripande krävs dock att 

tillämpligheten prövas för varje enskild person, vilken ansågs otillfredsställande 

och otillräcklig då det både var resurs- och tidskrävande att göra individuella 

prövningar när storleken på folksamlingarna växte. 13 § polislagen tappade 

därmed sin effektivitet och det fanns ett behov av att skapa nya medel för 

polisen.13

Den fortsatta utredningen i ämnet gjordes vidare i propositionen 

”Ändringar i polislagen m.m.”14.  I likhet med Polisrättsutredningen ansåg 

regeringen att polisen skulle ges möjlighet att avlägsna deltagare i en 

ordningsstörande folksamling oberoende av huruvida varje enskild individ 

bidragit till ordningsstörningen eller inte. I och med att polisen skulle få rätt att 

avlägsna, gavs även rätten att avvisa eftersom det är mindre inskränkande än vad 

ett avlägsnande är och då proportionalitetsprincipen därmed ger rätt att använda 

avvisandeinstitutet.15

Den nya 13 c § polislagen innebar en möjlighet för polisen att bedöma 

folksamlingen i sin helhet, vilket blev ett nytt, effektivare medel vid hantering av 

akuta, större ordningsstörningar. Polisen fick rätt att avvisa alternativt avlägsna 

hela folksamlingar, så länge åtgärden är proportionell och nödvändig för att 

ordningen ska kunna återupprättas och upprätthållas.16

Med grund i polismyndighetens, Polisrättsutredningens, JO:s och 

regeringens krav stiftades 13 c § första stycket polislagen.

4.2 Styckets uppbyggnad
13 c § första stycket polislagen reglerar, som ovan utrett, polisens rätt att hantera 

ordningsstörande folksamlingar. Enligt första stycket har polis rätt att avvisa eller 

avlägsna en folksamling som inte är en allmän sammankomst eller offentlig 

tillställning enligt ordningslagen (1993:1617) om folksamlingen i fråga genom sitt 

13 Prop. 1996/97:175 s. 23.
14 Prop. 1996/97:175.
15 Prop. 1996/97:175 s. 14 samt s. 23. 
16 Prop. 1996/97:175 s. 23.
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beteende stör den allmänna ordningen eller är en omedelbar fara för denna. 

Avvisandet eller avlägsnandet får göras från det område eller den lokal där 

folksamlingen befinner sig. Beslutet ska, enligt tredje stycket fattas av 

polismyndigheten men vid fara i dröjsmål behöver inte ett sådant beslut inväntas.

4.2.1 Ordningslagen (SFS 1993:1617)
Ordningslagen är den lag som, enligt 1 kap. 1§, innehåller särskilda föreskrifter 

om allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Den innehåller också 

föreskrifter om allmän ordning och säkerhet i övrigt dels vid sammankomster och 

tillställningar, på offentliga platser och vid vissa anläggningar och verksamheter, 

dels i viss kollektiv persontrafik, dels vid vissa idrottsarrangemang.

Vad som är en allmän sammankomst regleras i 2 kap. 1§ ordningslagen. 

Med en allmän sammankomst menas ”sammankomster som utgör demonstration 

eller som annars hålls för överläggning, opinionsyttring eller upplysning i allmän 

eller enskild angelägenhet (p. 1), föreläsningar och föredrag som hålls för 

undervisning eller för att meddela allmän eller medborgerlig bildning (p. 2), 

sammankomster som hålls för religionsutövning (p. 3), teaterföreställningar, 

biografföreställningar, konserter och andra sammankomster för att framföra 

konstnärligt verk (p. 4), samt andra sammankomster vid vilka mötesfriheten 

utövas (p. 5).”. För att en sammankomst ska klassas som allmän krävs att den 

anordnas för allmänheten eller att allmänheten har tillträde till den eller att 

sammankomsten med hänsyn till de villkor som gäller för tillträde till den bör 

anses jämställd med en sådan sammankomst.”.

Vad som är en offentlig tillställning regleras i 2 kap. 3§ ordningslagen. 

Med en offentlig tillställning menas ”tävlingar och uppvisningar i sport, idrott och 

flygning (p. 1), danstillställningar (p. 2), tivolinöjen och festtåg (p. 3), marknader 

och mässor (p. 4), samt andra tillställningar som inte är att anse som allmänna 

sammankomster eller cirkusföreställningar (p. 5).” För att en tillställning ska 

klassas som offentlig krävs att ”den anordnas för allmänheten eller att allmänheten 

har tillträde till den.”.

13 c § polislagen reglerar därmed folksamlingar som inte uppfyller kraven 

som uppställs i ordningslagen. Ett exempel på en sådan folksamling är, som 
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propositionen tar upp, exempelvis folksamlingar som bildas kring 

idrottsevenemang då dessa inte i sig är en tävling eller uppvisning i sport eller 

idrott.17

4.2.2 Störningar av den allmänna ordningen
Uttrycket ”allmän ordning och säkerhet” kan hittas på flera ställen i lagtexten. 

Förutom 16 kap. brottsbalken, vilket reglerar brott mot ordning och säkerhet, finns 

bestämmelserna även i polislagen samt i ordningslagen. De bestämmelser som 

reglerar vad som kan klassas som störningar av den allmänna ordningen och 

säkerheten återfinns i 3 kap. ordningslagen. Någon definition av vad som generellt 

sett bör ses som en störning av allmän ordning och säkerhet är dock svår att finna 

inom svensk rätt, både vad gäller definitioner i lagtext och förarbeten. Den 

författning som föregick polislagen, Polisinstruktionen (1972:511), vars 

förarbeten diskuteras i förarbetena till den första polislagen, ger heller ingen 

ledning i hur ”allmän ordning och säkerhet” ska tolkas, där konstateras enbart att 

uttrycket använts för att beskriva polisens verksamhet sedan 1700-talet.18 Vid 

tillkomsten av ordningslagen var diskussionen kring begreppen bara ytlig men kan 

sammanfattas med att huruvida ett beteende utgör en störning av den allmänna 

ordningen och säkerheten är en bedömning som bör göras i varje enskilt fall.19

Europadomstolen försökte i Steel och andra v. Storbritannien definiera 

begreppet och citerade där ett rättsfall från the Court of Appeal i fallet R. v. 

Howell från 1981 där Lord Justice Watkins anförde att det är väldigt sällan en 

samstämd definition av termen ordningsstörning har formulerats, men att det är 

troligen en ordningsstörning då skada kan komma att drabba enskilda eller dess 

egendom. En ordningsstörning ska även anses föreligga när enskilda fruktar för 

sin säkerhet vid ett upplopp eller då en ordningsstörande folksamling löper 

amok.20 Dock bör det kunna anses att inte heller Europadomstolens definition är 

helt klar.

17 Prop. 1996/97:175 s. 23.
18 Prop. 1980/81:13 s. 15.
19 Prop. 1992/93:210 s. 75 ff.
20 Steel and others v. United Kingdom, paragraph 6.
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4.2.3 Avvisande och avlägsnande
13 c § första stycket polislagen ger polisen möjlighet att avvisa eller avlägsna en 

folksamling. Ett avvisande innebär att den ordningsstörande folksamlingen blir 

uppmanad att lämna platsen den befinner sig på. Det mer ingripande avlägsnandet 

innebär att polis går ett steg längre och handgripligen flyttar den ordningsstörande 

folksamlingen. Skillnaden mellan ett avvisande och ett avlägsnande är relativt 

distinkt då det handlar om att verbalt eller fysiskt genomföra en åtgärd. En svårare 

distinktion kan ses mellan begreppen avlägsnande och omhändertagande. Det 

finns dock ett riktmärke gällande skillnaden mellan avlägsnande och 

omhändertagande, vilket är huruvida åtgärden som vidtas syftar till att en person 

förs till eller från en plats. Innebär åtgärden ett förflyttande från en plats ska det 

generellt klassas som ett avlägsnande, om åtgärden innebär en förflyttning till en 

plats ska det klassas som ett omhändertagande. Till skillnad från 13 § polislagen 

ger inte 13 c § polislagen stöd för omhändertaganden, varför ett avlägsnande 

enligt 13 c § polislagen inte får genomföras så att det rättsligt sett kan klassas som 

ett omhändertagande.21

4.2.4 Att avvisa och avlägsna en folksamling
Det som skiljer 13 c § polislagen från tidigare paragrafer i polislagen som reglerar 

polisens handlande runt ordningsstörningar är att genom 13 c § polislagen kan 

polisen välja att inskränka prövningen till frågan huruvida en folksamling kan 

anses störa ordningen eller utgöra en omedelbar fara för denna samt huruvida de 

personer som kommer omfattas av en eventuell åtgärd kan klassas som deltagare i 

den folksamlingen. Det räcker därmed att de personer som avvisas eller avlägsnas 

är en del av den aktuella ordningsstörande folksamlingen, inte att varje enskild 

person i det egna handlandet stör den allmänna ordningen eller är en omedelbar 

fara för denna.22

4.3 Bestämmelsens utformning
Grunden för 13 c § första stycket polislagen återfinns i ett relativt tydligt 

21 Prop. 2008/09:131 s. 9.
22 Prop. 1996/97:175 s. 23.
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effektivitetsargument. Anledningen till att en bestämmelse med dess lydelse kom 

till var bristen på effektiva medel för att kunna hantera större ordningsstörningar. 

Den diskussion som förs kring bestämmelsen är i stort sett på vilket sätt den 

behövs och den enda problematik som på riktigt diskuteras är polisens begränsade 

möjligheter som blir när en bestämmelse med 13 c § första styckets lydelse inte 

finns.23

Vad gäller själva institutet avvisande och avlägsnande stödjer sig 13 c § 

första stycket polislagen på det som sades kring avvisanden och avlägsnanden då 

13 § polislagen behandlades.24 Den distinktionen som görs i förarbetena innebär i 

regel att ett avvisande sker då en person nekas tillträde till en lokal eller ett 

område, medan ett avlägsnande istället är då en person flyttas från den aktuella 

lokalen eller platsen, det kan även innebära att personen i fråga flyttas en kortare 

sträcka. Vad gäller tiden under vilken avlägsnandet får företas, menar regeringen 

att om ett avlägsnande innebär något annat än en förflyttning en kortare sträcka 

och om åtgärden kan anses innefatta ett påtvingat kroppsligt ingrepp som inte är 

helt kortvarigt ska åtgärden klassas som ett omhändertagande. Den enda 

skillnaden mellan åtgärderna i 13 § polislagen och 13 c § första stycket polislagen 

är det faktumet att i ett 13 §-ingripande måste förutsättningarna prövas i varje 

enskilt fall medan prövningen i ett 13 c §-ingripande kan inskränkas till att gälla 

folksamlingen som sådan.25 Möjligheten att inskränka prövningen till att enbart 

gälla gruppen som sådan var också ett led i att öka effektiviteten i de medel 

polisen har för att hantera ordningsstörande folksamlingar.26

4.4 Problematiken i bestämmelsen och den fortsatta  
utredningen

Förarbetena till 13 c § första stycket polislagen går grundligt igenom varför en 

bestämmelse med angiven lydelse är viktig och användbar, där 

effektivitetsargumentet är det starkaste. Det är dock så att effektiviteten är det 

enda argumentet som diskuteras och vägs in. Det finns ingen diskussion huruvida 

en inskränkning av det aktuella slaget är förenlig varken med regeringsformen 

23 Prop. 1996/97:175 s. 23 ff.
24 Prop. 1996/97:175 s. 22.
25 Prop. 1996/97:175 s. 20.
26 Prop. 1996/97:175 s. 23.
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eller Europakonventionen, trots att åtgärden påverkar människors rörelsefrihet. 

Inte heller diskuteras det huruvida grunden till 13 c § första stycket polislagen kan 

vara densamma som för 13 § polislagen, även fast samma grund får gälla en 

folksamling istället för enbart enskilda individer. I det fortsatta kommer de ovan 

uppräknade oklarheterna gås igenom och diskuteras.

4.5 Europakonventionen och frihetsinskränkningar
I Europakonventionens artikel 5.1 stadgas var och ens rätt till frihet och säkerhet 

samt garantin att ingen får berövas friheten utom i de särskilda fall som artikeln 

räknar upp. Frihetsberövanden får enbart ske i den ordning som artikeln 

föreskriver vilket innebär att den inhemska lagen måste följa konventionens 

principer. Alla frihetsberövanden som inte har stöd i artikel 5.1 är därmed alltid 

konventionsstridiga.

Artikel 2 i fjärde tilläggsprotokollet till Europakonventionen stadgar var 

och ens rätt att fritt röra sig, rätten att välja bosättningsort och rätten att lämna ett 

land, inklusive det egna, samt att utövandet av de aktuella rättigheterna inte får 

inskränkas på annat sätt än genom lag och om det är nödvändigt i ett demokratiskt 

samhälle. Möjligheten att göra inskränkningar i rörelsefriheten med stöd av artikel 

2 i fjärde tilläggsprotokollet är därmed större än vad som gäller för 

frihetsberövanden enligt konventionens artikel 5.

Att generellt dra en gräns mellan vad som är ett frihetsberövande och 

enbart en inskränkning i rörelsefriheten är svårt. Europadomstolen har i tidigare 

fall dock preciserat några kriterier som en bedömning av handlandet bör utgå 

ifrån. Utgångspunkten ska vara den utsatta personens konkreta situation och 

hänsyn ska tas till karaktären, varaktigheten och resultatet av åtgärden samt på 

vilket sätt åtgärden verkställs.27 Polisrättsutredningen menade i sitt delbetänkande 

att, även om Europadomstolen inte gjort någon tydlig distinktion mellan ett 

frihetsberövande (art. 5) och en inskränkning i rörelsefriheten (artikel 2 i fjärde 

tilläggsprotokollet), så finns det vissa principer som bedömningen kan baseras på. 

Om ett handlande leder till att en person hamnar i förvar i en polisarrest alternativt 

hålls inspärrad i ett begränsat utrymme, ska det klassas som ett frihetsberövande 

27 Se Engel and Others v. the Netherlands, paragraph 58-59 samt Guzzardi v. Italy, paragraph 92.
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oavsett vilka andra omständigheter som föreligger. Att istället förmå någon att en 

kortare stund stanna på platsen hen befinner sig på bör, enligt utredningen, inte 

kunna utgöra mer än en mindre inskränkning i rörelsefriheten.28 Då distinktionen 

mellan vad som är ett frihetsberövande och en mindre inskränkning i 

rörelsefriheten är så pass svår och beroende av situationen har Europadomstolen 

också uttryckt att utredningen bör göras med grund i huruvida det aktuella 

handlandet kan anses vara ett frihetsberövande, och om detta inte är fallet ska 

handlandet granskas under artikel 2 i fjärde tilläggsprotokollet till 

Europakonventionen.29

4.5.1 Avvisande i Europakonventionens mening
Det som 13 c § första stycket polislagen möjliggör är att kunna avvisa eller 

avlägsna en ordningsstörande folksamling. Avvisandet innebär att en 

ordningsstörande folksamling får nekas tillträde till viss plats och avlägsnandet 

innebär att folksamlingen får flyttas från den aktuella platsen.30 Att avvisa 

enskilda personer eller en folksamling bör rimligtvis inte kunna klassas som mer 

än en mindre inskränkning i rörelsefriheten. För att artikel 5 Europakonventionen 

ska kunna tillämpas krävs att den person mot vilken åtgärden riktas har berövats 

sin fysiska frihet.31 En avvisning innebär att den utsatta personen får röra sig var 

hen vill, förutom på en viss begränsad plats dit personen i fråga inte har tillträde. 

Det handlar inte om ett kvarhållande eller ett förvarstagande utan rörelsefriheten 

är så gott som intakt förutom tillträdesförbudet. Samtidigt måste åtgärden ändå 

klassas som en inskränkning i rörelsefriheten då personen som utsätts för 

åtgärden, under viss tid, inte har tillträde till alla de platser som alla andra med 

samma ställning har.

4.5.2 Avlägsnande i Europakonventionens mening
Huruvida ett avlägsnande ska klassas som ett frihetsberövande eller en 

inskränkning i rörelsefriheten är dock lite svårare att komma fram till då ett 

28 SOU 1993:60 s. 129 ff.
29 Guzzardi v. Italy, paragraph 93.
30 Prop. 1996/97:175 s. 20.
31 Engel and Others v. the Netherlands, paragraph 58.
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avlägsnande kan verkställas på flera olika sätt. Just avlägsnandet anser jag är ett 

tydligt exempel på att distinktionen är beroende av den konkreta situationen, då 

svårigheten ligger i huruvida den tid då personen som utsätts för åtgärden är under 

förflyttning ska anses vara ett frihetsberövande eller en mindre inskränkning i 

rörelsefriheten. Återigen är det aktuellt att börja i artikel 5 Europakonventionen 

för att kunna utreda vad ett avlägsnande skulle kunna klassas som. Ingenstans i 

bestämmelsen finns en punkt som reglerar ett förflyttande. De fall som tas upp är 

enbart då handlingen innehåller någon form av kvarhållande. Det faktumet att det 

enbart är kvarhållanden som regleras talar för att ett avlägsnande inte skulle vara 

ett frihetsberövande.32

Europadomstolen har i bland annat två italienska fall behandlat frågan 

vilken typ av kontroll som krävs över en person för att denna ska anses vara utsatt 

för ett frihetsberövande och inte enbart en inskränkning i rörelsefriheten.

I  Guzzardi  v.  Italien33 hade  signore  Guzzardi,  som  var  misstänkt  för  en 

kidnappning av en affärsman utförd av den sicilianska maffian. Som ett led i 

att  kontrollera  Guzzardi,  som framställdes  som den  farligaste  individen  i 

maffiagruppen,  var  han,  efter  ett  beslut  av polismyndigheten,  bland annat 

tvungen  att  rapportera  in  sin  position  två  gånger  dagligen,  han  fick  inte 

lämna sin bostadsort och han fick inte heller lämna sitt eget hem nattetid.

 

I Raimondo v. Italien34 behandlades fallet med signore Raimondo, som varit 

misstänkt,  och  sedan  dömd för,  samröre  med maffian  i  Soverato  i  södra 

Italien. En av frågorna Europadomstolen tog upp var huruvida den extrema 

övervakning som satts in mot Raimondo samt om det faktum att 2 000 000 

lire (ca. 9000 kr) hade fryst som säkerhet för att han skulle stanna på sin  

bostadsort var att anse som ett faktiskt frihetsberövande.

I fallen kom Europadomstolen fram till att restriktioner som härleds från någon 

form av ”special supervision” är sådana restriktioner som blir en mindre 

inskränkning i rörelsefriheten enligt art. 2 tilläggsprotokoll 4. ”Special 

supervision” kunde, i de aktuella fallen, innebära att polis satt utanför bostaden 

eller följde efter när de två männen rörde sig. Vidare menade Europadomstolen att 

huruvida ett handlande ska ses som ett frihetsberövande eller en mindre 

32 Guzzardi v. Italy, paragraph 93.
33 Guzzardi v. Italy (Application no. 7367/76).
34 Raimondo v. Italy (Application no. 12954/87).
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inskränkning i rörelsefriheten också kan definieras genom att utreda om det 

handlar om att kvarhålla en person eller enbart sätta restriktioner på vissa delar av 

rörelsefriheten. Dock ska det också påpekas att misstankarna mot de båda männen 

handlade om grov brottslighet utförd i en kriminell organisation.35

Även Polisrättsutredningen resonerar på liknande sätt som 

Europadomstolen. Det finns tillfällen då det är försvarligt att sätta restriktioner på 

rörelsefriheten utan att det för den sakens skulle bör ses som ett frihetsberövande. 

Sådana fall kan vara exempelvis vid grov brottslighet eller vid akut oordning. 

Utredningen ansåg vidare att det bör göras skillnad på då någon kvarhålls i någon 

form av utrymme och när åtgärden enbart innebär att rörelsefriheten inte är som 

den var innan.36

Med stöd av de båda fallen ovan samt Polisrättsutredningen bör det anses 

att även ett avlägsnande är en sådan åtgärd som faller innanför ramen för en 

inskränkning i rörelsefriheten. Avlägsnandet innebär enbart att den rörelsefrihet 

som i vanliga fall finns reduceras, de som avlägsnas avskärmas från en viss plats, 

men då resten av utrymmet de i vanliga fall har möjlighet att röra sig på finns kvar 

till deras förfogande bör det inte ses som ett frihetsberövande i femte artikelns 

mening. Den transport som typiskt sker vid ett avlägsnande, att de aktuella 

personerna flyttas från området, är inte i sig en del av förfarandet utan bara en 

åtgärd för att kunna genomföra avlägsnandet. Syftet med förflyttningen, att få bort 

de ordningsstörande personerna från området de inte längre är välkomna på, får 

därmed anses vara försvarbart.

4.5.3 Uppfyllandet av Europadomstolens krav
När det nu är konstaterat att både ett avvisande och ett avlägsnande bör klassas 

som mindre inskränkningar i rörelsefriheten ska utredningen vidare göra klart 

huruvida de aktuella inskränkningar är tillåtna enligt artikel 2 i fjärde 

tilläggsprotokollet Europakonventionen.37

För att en inskränkning i rätten till att fritt röra sig ska få ske måste 

inskränkningen, enligt artikel 2.3 i fjärde tilläggsprotokollet till 

35 Raimondo v. Italy, paragraph 39 samt Guzzardi v. Italy, paragraph 92.
36  SOU 1993:60 s. 134 f.
37 Den ordning som Europadomstolen följer i bl.a. Denizci and Others v. Cyprus, s. 79
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Europakonventionen för det första ha stöd i lag och för det andra, i ett 

demokratiskt samhälle, vara nödvändig med hänsyn till statens- eller den 

allmänna säkerheten, för att upprätthålla den allmänna ordningen, för att förhindra 

brott, för att skydda hälsa eller moral eller för att skydda annans fri- och 

rättigheter.

Både vad gäller avvisande och avlägsnande finns lagstödet i polislagens 13 

c §. Den aktuella paragrafen, tillsammans med 8 § polislagen, ger polisen både en 

rätt och en skyldighet att ingripa med ett avvisande eller avlägsnande mot en 

folksamling om denna, genom sitt uppträdande, stör den allmänna ordningen eller 

utgör en omedelbar fara för denna. Inskränkningen har därmed stöd i lag.

Vad gäller de ytterligare kraven som finns i bestämmelsen bör det kunna 

ses som att dessa också uppfylls genom den svenska lagstiftningen. Åtgärden blir 

försvarlig i ett demokratiskt samhälle i och med att bestämmelsen enbart träffar 

folksamlingar som inte kan klassas som allmän sammankomst eller offentlig 

tillställning, den träffar därmed ingen grupp som utnyttjar sina opinionsfriheter. 

Dessutom bör det kunna anses vara proportionellt att kunna avvisa, eller i värsta 

fall avlägsna, en folksamling som stör den allmänna ordningen alternativt är en 

risk för denna då en ordningsstörning av den här typen lätt eskalerar till något 

mycket större och då skadorna som kan uppstå vid en grövre ordningsstörning 

orsakad av en folksamling kan bli omfattande. Åtgärden är nödvändig med hänsyn 

till den allmänna säkerheten då en folksamling som löper amok är ett 

säkerhetshot, bland annat eftersom oskyldiga kan komma emellan. Uppfattningen 

att åtgärden görs för att upprätthålla den allmänna säkerheten förstärks i och med 

att den enbart får vidtas om folksamlingen som är föremål för åtgärden stör den 

allmänna ordningen eller utgör en omedelbar fara för denna. Slutligen kan det ses 

som att åtgärden i vissa fall även genomförs för att skydda annans fri- och 

rättigheter. I och med att en folksamling är ordningsstörande hindras icke-

ordningsstörande människor att utöva sin rätt att fritt röra sig då de kanske inte 

kommer förbi alternativt inte vågar ta sig förbi. Dessutom kan åtgärden skydda 

ickedeltagares rätt till egendom och rätt till säkerhet.

Av det ovan utredda bör det kunna sägas att 13 c § första stycket 

polislagen följer de krav som artikel 2 i fjärde tilläggsprotokollet till 

Europakonventionen ställer på en bestämmelse som inskränker rätten att fritt röra 
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4.6 ”Lawfulness”
I ovan gjorda utredning har det konstaterats att 13 c § första stycket 

polislagen uppfyller de krav som uppställs i bestämmelsen i artikel 2 i fjärde 

tilläggsprotokollet Europakonventionen. Då det har konstaterats att bestämmelsen 

i sig kan anses tillåten enligt Europakonventionen måste det vidare utredas 

huruvida bestämmelsen innehar en tillräckligt hög grad av ”lawfulness”. 

”Lawfulness” är ett uttryck för den standard rättighetsinskränkande bestämmelser 

måste uppfylla.39 Vad som ingår i begreppet ”lawful” definieras i fallet Steel and 

Others v. the United Kingdom40.

I fallet behandlades fem personers frihetsberövanden. I det första och andra 

fallet ansåg inte Europadomstolen att fel hade begåtts. I de tre sista fallen 

fanns däremot frågetecken. De tre målsägandena hade, under en konferens 

vid  namn  ”Fighter  Helicopter  II”,  protesterat  mot  försäljningen  av 

stridshelikoptrar. Aktionen hade gått ut på att dela ut pamfletter och hålla upp 

banderoller med texten ”Work for Peace and not War”. De tre personerna 

hade omhändertagits och hållits på polisstationen under en tid varpå de hade 

förmåtts  till  vad  som inom engelsk  rätt  kallas  ”to  be  bound over”  vilket 

innebär ett erkännande av brott och böter, utan domstolsförhandling, där ett 

nekande  kan  innebära  fängelse.41 I  fallen  fanns  oklarheter  huruvida 

handlandet  kunde  klassas  som  ett  frihetsberövade  enligt  artikel  5 

Europakonventionen samt hur väl bestämmelsen uppfyllde de ytterligare krav 

på ”lawfulness” som ställs på bestämmelser som inskränker rättigheter för 

enskilda. Med begreppet menas att det ska finnas lagstöd, att lagstödet ska 

präglas av tydlighet och precisering till den grad att enskilda ska kunna se 

vad ett visst handlande får för konsekvenser. Bestämmelsen får inte heller ge 

utrymme för godtycke eller maktmissbruk.42

38 Jfr. Europadomstolens argumentation i Raimondo v. Italy, paragraph 39.
39 Medvedyev v. France, paragraph 80.
40 Steel and Others v. the United Kingdom (67/1997/851/1058)
41 Steel and Others v. the United Kingdom, paragraph 21-22 samt paragraph 31.
42 Se bl.a. Steel and others v. United Kingdom, s. ii samt Ds 2008:54 s. 26.
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4.6.1 Laglighet
För att en åtgärd ska kunna ses som ”lawful” måste den ha lagstöd. Som ovan 

utretts finns det, genom 13 c § första stycket, stöd i lag för att avvisa eller 

avlägsna en ordningsstörande folksamling. Det är dessutom ett sätt för polisen att 

uppfylla sina skyldigheter enligt 8 § polislagen, men också ett sätt att tillgodose 

andra människors rätt till säkerhet och rätt till egendom då en ordningsstörande 

folksamling kan inkräkta på dessa rättigheter. Grunden för bestämmelsen ligger 

därmed i demokratiska värden samt i artikel 2 i fjärde tilläggsprotokollet 

Europakonventionens godkända grunder.

4.6.2 Tydlighet
Förutom laglig ska bestämmelsen också vara tydlig och förutsebar. Det ska, för 

enskilda, vara möjligt att läsa sig till vad som är tillåtet, vad som inte är det och 

vad som händer om något som är otillåtet genomförs. Bestämmelsens tydlighet 

gör att risken för godtycke och maktmissbruk minskar.43

Vad gäller tydligheten i bestämmelsen går det att utröna vissa oklarheter. 

För det första finns ingen definition om vad som utgör störning av den allmänna 

ordningen i svensk rätt. Begreppet ”allmän ordning och säkerhet” återfinns, som 

utrett ovan, i flera olika lagar, så som 16 kap. brottsbalken, ordningslagen och 

polislagen, men varken någon av lagarna eller dess förarbeten erbjuder en 

förklaring av begreppet. Ledning går inte ens att hitta i förarbetena till 

Polisinstruktionen vilka användes vid stiftandet av Polislagen.44 Det är därmed 

svårt att förutse vilket beteende som kan generera en åtgärd av sagda slag från 

statens sida.

För det andra är det svårt att förutse i vilken situation en åtgärd av det 

aktuella slaget kan träffa enskilda, samt vilka som skulle kunna träffas. Hur 

uttrycket ”folksamling” tolkas bör inte i sig utgöra någon överdriven problematik 

då det i ordningslagen finns definitioner på olika former av folksamlingar, vilka 

inte kan bli föremål för åtgärd enligt 13 c § första stycket polislagen. Att, som 

ordningspolis, urskilja vad som är en folksamling bör därmed inte vara 

problematiskt. Dock kan problematik uppstå för enskilda då begreppet 

43 Steel and Others v. the United Kingdom, part III A, paragraph 1.
44 Prop. 1980/81:13 s. 15.
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folksamling kombineras med det vaga uttrycket ”ordningsstörande”. Det är inte 

otillåtet att befinna sig i en folksamling, dock kan enskilda bli utsatta för åtgärder 

från staten om folksamlingen övergår till att bli ordningsstörande. Kombinationen 

mellan de två uttrycken gör att det saknas en tydlig adressat till vilken lagen 

vänder sig, och enskilda får därmed svårt att se vilket individuellt beteende som 

krävs för en åtgärd. Att det ordningsstörande beteendet dessutom bedöms för 

folksamlingen som sådan gör att det i vissa fall inte ens krävs ett specifikt 

individuellt beteende.

Vidare, då en individuell prövning inte görs i varje enskilt fall, finns det 

inte heller någon möjlighet för enskilda att ta lärdom av tidigare beteenden. Ett 

handlande kan i en viss situation generera en typ av reaktion från polis medan 

reaktionerna på samma handlande i en annan situation kan se helt annorlunda ut. 

Det är därmed svårt för enskilda att handla ”rätt” då de inte kan se vilket beteende 

som i alla situationer är det rätta.

4.6.3 Risk för godtycke
I och med att bestämmelsen inte är helt tydlig, finns det också risk för godtycke 

vid tillämpningen. Den första svårigheten är att bedöma när situationen kräver att 

en hel folksamling bör avvisas eller avlägsnas enligt 13 c § första stycket 

polislagen för att ordningen ska kunna upprätthållas alternativt när det är verksamt 

att avvisa eller avlägsna vissa enskilda enligt 13 § polislagen. Det krävs att 

beslutsfattaren kan förutspå vilken åtgärd som blir tillräckligt effektiv i 

förhållande till inskränkningens grad vilket gör att det är lätt att ta det säkra före 

det osäkra och avvisa eller avlägsna hela folksamlingar istället för att 

punktmarkera vissa specifika personer. Godtycket behöver i det här fallet inte ens 

vara medvetet utan kan istället maskeras som en försiktighetsåtgärd.

Risken för godtycke ligger dock inte enbart i huruvida det är enskilda eller 

en hel folksamling som ska träffas av åtgärden, utan också i bedömningen vilka 

som kan anses ingå i den aktuella folksamlingen kan leda till godtycke. I och med 

att prövningen inskränks till att bedöma folksamlingen som sådan, finns det en 

risk att fler personer än nödvändigt klassas som tillhörande den aktuella 

folksamlingen då ett utökande av gruppen som ska träffas av den aktuella 

28



åtgärden också ökar åtgärdens effektivitet. Bestämmelsens uppbyggnad gör att 

individer som inte gjort något kommer att kunna träffas av åtgärderna, och 

effektivitetsargumentet gör att dessa enbart behöver befinna sig i nära anslutning 

till den ordningsstörande folksamlingen för att kunna träffas av åtgärden.

Vidare bör det anses föreligga risk för godtycke då det inte finns någon 

tydlig definition av vad som utgör en ordningsstörning. Det har konstaterats ovan 

att bristen på definition äventyrar bestämmelsens tydlighet, vilket i sin tur öppnar 

upp för godtycke när och om bestämmelsen ska användas. Det finns inga riktlinjer 

för vid vilken tidpunkt en situation övergår från orolig till en ordningsstörning 

som kräver ett ingripande enligt bestämmelsen. Det är därmed upp till de 

ordningspoliser som ska hantera situationen att bestämma när oroligheter övergår 

till en ordningsstörning. Även här finns risken att godtycket maskeras som 

försiktighetsåtgärder, och att åtgärder enligt 13 c § polislagen sätts in för tidigt.

Slutligen finns ytterligare en annan faktor i bestämmelsen som innebär en 

risk för godtycke; vem som får fatta beslut om åtgärden. Enligt 13 c § tredje 

stycket polislagen ska en åtgärd enligt paragrafen vidtas med föregående beslut av 

polismyndigheten, såvida situationen inte är så brådskande att sådant beslut inte 

kan avvaktas, och då får patrullerande polis själv fatta beslutet. I och med att 

tidpunkten för när en situation kan klassas som oordning inte är definierad är det 

svårt att se när en situation är på väg att eskalera in i oordning. Dessutom är 

ordningsstörningar till stor del akuta, vilket gör att det, i normalfallet, inte 

kommer finnas tid att invänta den tilltänkta instansens beslut. Det är även svårt att 

i efterhand kontrollera huruvida det var riktigt att inte invänta polismyndighetens 

beslut då begreppet ordningsstörning inte finns definierat.

4.6.4 Risk för maktmissbruk
Efter att ha konstaterat att både otydlighet och risk för godtycke föreligger ska nu 

risken för missbruk utredas.

Det sätt på vilket paragrafen är uppbyggd i kombination med den 

överhängande risken för otydlighet och godtycke bör kunna anses öppna upp även 

för maktmissbruk. Vid en situation med många människor som beter sig på ett 

sådant sätt att det kan utgöra en akut oordning, är det lättare att bedöma en grupp 
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som störande utan vidare analys än att bedöma om det finns grund att avvisa eller 

avlägsna i varje enskilt fall. Effektiviteten i bestämmelsen gör att det finns en risk 

att den överanvänds. Till skydd för missbruk finns i svensk rätt 

proportionalitetsprincipen, vilken det måste finnas en tro på. Dock innebär inte 

enbart proportionalitetsprincipens existens att polis i varje enskilt fall av oordning 

väljer den proportionellt riktiga åtgärden om den också skulle visa sig vara den 

mest tidskrävande åtgärden. Det finns därmed rum för missbruk.

Dessutom är det svårt att se vilken åtgärd som är mest ingripande. 

Proportionalitetsprincipen handlar om att minsta möjliga inskränkning ska 

användas men samtidigt är det svårt att säga huruvida ett individuellt prövat 

avlägsnande av en person är mer ingripande än ett avvisande av tjugo personer där 

hela gruppen har bedömts.

4.7 Slutsats och avslutande kommentarer
Efter att ha undersökt 13 c § första stycket polislagen kan några slutsatser dras 

kring huruvida bestämmelsen går i linje med Europakonventionen. För det första 

kan det konstateras att bestämmelsen bör ses som en inskränkning i 

rörelsefriheten enligt artikel 2 i fjärde tilläggsprotokollet till Europakonventionen. 

Bestämmelsen uppfyller de krav som artikeln ställer upp. Vad gäller lagligheten så 

finns lagstöd i polislagen. Stödet finns inte enbart i 8 § polislagen vilken reglerar 

polisens uppgifter, det finns även i den utskrivna paragrafen 13 c § polislagen. 

Vidare grundas bestämmelsen i demokratiska värden och den stödjer sig på de 

grunder som uppställs i artikel 2 i fjärde tilläggsprotokollet till 

Europakonventionen.

Dock finns vissa delar i bestämmelsen som skulle kunna äventyra dess 

”lawfulness”. Vad gäller tydligheten skulle det krävas fler definitioner istället för 

enbart allmänna uttryck för att kunna anse bestämmelsen helt tydlig. Inte heller 

förarbetena ger någon tydlig ledning vilket bör ses som ett relativt stort problem. 

Vidare är det otydligt vilka situationer enskilda ska undvika för att inte bli utsatta 

för tvångsmedel från staten. Det går inte som enskild att förutse vilka situationer 

som innebär att befinna sig i en ordningsstörande folksamling varpå 

förutsebarheten undermineras.
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Vad risken för godtycke och maktmissbruk till stor del handlar om är 

risken för att den mest effektiva åtgärden är den som kommer tillämpas oavsett 

proportionalitetsprincipen. Det är enklare att, i en situation av akut oordning, 

bedöma en grupp människor istället för enskilda individer varför bedömningen av 

folksamlingen i sig mer största sannolikhet kommer vara den bedömning som 

görs. Förarbetena trycker på vikten av effektiva medel för polis i fält, vilket än 

mer ger sken av att 13 c § första stycket polislagen är det som ska tillämpas vid 

ordningsstörning kring större folksamlingar i normalfall.45

Samtidigt måste både otydligheten samt risken för godtycke och missbruk 

sättas i perspektiv till syftet med bestämmelsen samt ingreppets storlek. Åtgärden 

att avvisa eller avlägsna en folksamling används då akut oordning ska hanteras. 

Det ska inte förringas att den folksamling mot vilken åtgärden genomförs inte är 

lugn, utan innehåller flertalet ordningsstörande personer som eldar upp 

stämningen till den grad att dessa inte längre kan urskiljas eftersom folksamlingen 

i sig övergått till samma beteende. Ingreppet är inte så stort, men om polisen 

saknar medel för att hantera den här typen av ordningsstörningar kan det få 

förödande konsekvenser.

Vad som mer måste tas med i bedömningen är att Steel and Others v. the  

United Kingdom behandlade åtgärder från polisen som kan likställas med 

frihetsberövanden enligt artikel 5 Europakonventionen. Då en åtgärd klassas som 

ett frihetsberövande är kraven mycket högre ställda än då det handlar om en 

inskränkning i rörelsefriheten. Självklart finns det risk för att enskilda, som inte 

själva är ordningsstörande, kommer att kunna träffas av åtgärden, men då åtgärden 

innebär en så pass liten inskränkning i rörelsefriheten bör den ändå kunna anses 

vara försvarlig.

Vid en sammanvägning bör det slutligen kunna anses att behovet av en 

bestämmelse med 13 c § första stycket polislagens lydelse är stort och att 

bestämmelsen uppfyller de kriterier Europadomstolen ställer upp för en 

inskränkning i rörelsefriheten. Problematiken att bestämmelsen inte är helt tydlig 

överbyggs av det faktum att kravet på ”lawfulness” är starkare när det handlar om 

ett frihetsberövande samt att  möjligheterna att inskränka rörelsefriheten dessutom 

är vidare än då det handlar om ett frihetsberövande.46 Det ovan bör tala för att 

45 Prop. 1996/97:175 s. 23.
46 Medvedyev and Others v. France, paragraph 80. 
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bestämmelsen ska anses kompatibel med Europakonventionen.
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5. Nya stycket i 13 c § polislagen
Efter att ha utrett 13 c § första stycket polislagen ska bestämmelsens andra stycke 

diskuteras. Andra stycket innebär att om en åtgärd enligt paragrafens första stycke 

är otillräcklig för att kunna upprätthålla ordningen får deltagarna i den aktuella 

folksamlingen avlägsnas längre bort än vad som får ske enligt första stycket. 

Åtgärden benämns ”utvidgat avlägsnande” och får inte verkställas på ett sådant 

sätt att rörelsefriheten för deltagarna inskränks längre tid än två timmar.

De beståndsdelar som finns i andra stycket är desamma som i första 

stycket varför en utredning av paragrafens ordalydelse inte kommer ske här, utan 

läsaren hänvisas enbart till den utredning som görs i kapitel 4.2. 

.

5.1 Bakgrund till bestämmelsen
Bakgrunden till att en paragraf med andra stycket i 13 c § polislagens lydelse 

diskuterades från första början var rättsfallet NJA 2005 s. 385.

I det aktuella fallet stod en polisintendent anklagad för tjänstefel då hon under 

en fotbollsmatch med stor oordning hade valt att avlägsna en större grupp 

fotbollssupportrar med stöd av 13 c § första stycket polislagen. 

Avlägsnandena var på sträckor mellan 11,1 km till 25,6 km, och pågick i ca 

50 minuter. HD ansåg att det kroppsliga ingripandet inte var av helt kort 

varaktighet och klassade förfarandet som ett omhändertagande, ett förfarande 

som inte ryms under 13 c § första stycket polislagen.

Som en följd av det oklara rättsläget vid hantering av ordningsstörande 

folksamlingar lämnade Rikspolisstyrelsen in en skrivelse till Justitiedepartementet 

i april 200747. I skrivelsen beskrevs polisens nya arbetssätt vid arbete i stora 

folksamlingar, en strategi där enskilda individer som begår brott ska identifieras, 

gripas och föras bort från platsen. Strategin var ett steg i arbetet med att minska 

allvarliga ordningsstörningar i samband med demonstrationer. Emellertid menade 

styrelsen att det fortfarande fanns behov av att kunna hantera stora 

ordningsstörande folksamlingar som verkar i samband med exempelvis 

47 Ju2007/4130/PO
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idrottsarrangemang på ett annat sätt än vad som då var möjligt. Att använda 13 § 

polislagen där enskilda prövningar, förhör och eventuell transport till arrest ingår 

ansågs vara onödigt resurskrävande, vilket inte var önskvärt. Slutsatsen styrelsen 

kom fram till var att nya verktyg behövdes för att hantera ordningsstörande 

folksamlingar.48

Med grund i skrivelsen beslutades i oktober 2007 att Justitiedepartementet 

skulle uppdra åt en utredare att arbeta fram en promemoria, vilken skulle 

diskutera polisens behov av utvidgade möjligheter att hantera ordningsstörande 

folksamlingar samt hur dessa behov skulle kunna tillgodoses. I juni 2008 

lämnades promemorian ”Utvidgade möjligheter att avlägsna deltagare i en 

ordningsstörande folksamling m.m.”49 över, vilken sedan blev underlag till 

proposition 2008/09:131 - ”Utvidgat avlägsnande vid ordingsstörningar”.50 

Propositionen till 13 c § andra stycket polislagen bygger till stor del på 

promemorian.51

5.2 Propositionen
Propositionen till 13 c § andra stycket polislagen kan till stor del ses som en 

påbyggnad till prop. 1996/97:175 då stycket är en utvidgning av 13 c § första 

stycket polislagen.  I det följande ska propositionen kort behandlas, en närmare 

analys och värdering av argumentationen kommer senare.

Grunden för propositionen är det nya behov som uppkommit att på ett 

effektivt sätt kunna hantera stora folkmassor som stör ordningen. I och med att 13 

§ polislagen ansetts både tid- och resurskrävande, samt att 13 c § första stycket 

polislagen inte erbjöd tillräcklig effektivitet, önskade Rikspolisstyrelsen en 

utredning hur medlen som ställs till polisens förfogande kunde effektiviseras. 

Även JO krävde en definition av 13 c § första stycket polislagen och en analys hur 

de åtgärder som inte kan anses rymmas under paragrafen ska behandlas.52

Den nya paragrafen som föreslogs i propositionen skulle resultera i att 

polis fick nya medel vilka var effektivare och bättre vid hantering av allvarligare 

48 Ds. 2008:54 s. 16 f.
49 Ds. 2008:54
50 Prop. 2008/09:131 s. 6.
51 Ds. 2008:54 s. 16.
52 Prop. 2008/09:131 s. 10 f.
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ordningsstörningar som uppkommer i anslutning till exempelvis 

idrottsevenemang. Regeringen påpekade dock att bestämmelsen inte skulle kunna 

användas på folksamling som är en allmän sammankomst eller offentlig 

tillställning enligt ordningslagen.53

Propositionen tar också upp förenligheten med Europakonventionen. I 

diskussionen huruvida ett utvidgat avlägsnande skulle kunna ses som ett 

frihetsberövade alternativt en inskränkning i rörelsefriheten resonerar regeringen 

utifrån prop. 1996/97:175. Precis som i -96/97års proposition, med stöd av fallen 

som räknas upp i Polisrättsutredningen, menar regeringen även här att 

gränsdragningen mellan frihetsberövande och enbart en inskränkning i 

rörelsefriheten inte är helt klar, men att det handlar om en gradskillnad mer än en 

artskillnad. Det konstateras att bedömningen ska göras utifrån förutsättningarna i 

det enskilda fallet och utgår från den konkreta situationen. De faktorer som ska tas 

hänsyn till vid bedömningen är karaktären, varaktigheten, åtgärdens resultat samt 

på det sätt åtgärden verkställs.54

Det  som regeringen anser tala för att ett omhändertagande bör vara att se 

som ett frihetsberövande är att omhändertagandet ger en möjlighet att ta i förvar. 

Men i och med att det inte finns någon skyldighet att ta i förvar samt att 

omhändertaganden som övergått i ett förvarstagande i regel inte pågår i de sex 

timmar de enligt lag längst får pågå så ställer sig regeringen tveksam till 

argumentet.55

Vidare menar regeringen att den korta tid, under vilken ett 

omhändertagande får pågå, talar för att åtgärden inte skulle vara att se som ett 

frihetsberövande. Gränsen på sex timmar som finns inom svensk rätt menar 

regeringen vara kortare än tidsgränserna i de fall som Europadomstolen behandlat. 

Det påpekas också här att det mer handlar om en gradskillnad istället för en 

artskillnad.56

Den ovan förda argumentationen menade regeringen förstärks ytterligare 

med två nyare rättsfall från Europadomstolen, Jėčius v. Lithuania och Hilda 

Hafsteinsdóttir v. Iceland.57

53 Prop. 2008/09:131 s. 10 f.
54 Prop. 2008/09:131 s. 12 f.
55 Prop. 2008/09:131 s. 12 f.
56 Prop. 1996/97:175 s. 37.
57 Prop. 2008/09:131 s. 12 f.
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Jėčius v. Lithuania behandlar frågeställningen huruvida häktning vid flertalet 

tillfällen  på  en  man  som  varit  misstänkt  för  mord  hade  inneburit  ett 

frihetsberövande enligt artikel 5 Europakonventionen. Det Europadomstolen 

reagerade på var det faktum att vissa av frihetsberövandena hade skett utan 

giltig  legal  grund,  i  och  med  detta  diskuterades  inte  tiden  för  åtgärden 

nämnvärt.58

Hilda  Hafsteinsdóttir  v.  Iceland behandlade  frågan  om  tiden  för  ett 

omhändertagande på  grund av  alkoholpåverkan.  Omhändertagandena hade 

varat i fyra till tio timmar åt gången. Europadomstolen behandlade inte vidare 

tiden för omhändertagandena men kritiserade sättet på vilket bestämmelsen 

var utformad då den gav utrymme för otydlighet.59

Med stöd i tiden för åtgärderna i de ovan nämnda fallen menar regeringen att det 

svenska omhändertagandet faller inom ramen för vad som ska klassas som en 

inskränkning i rörelsefriheten.

Även Lagrådets syn i frågan ventileras. Lagrådet ställer sig i det stora hela 

tveksamt till bestämmelsens förenlighet med Europakonventionen då ett 

omhändertagande skulle kunna ses som ett frihetsberövande enligt artikel 5.1 

Europakonventionen, men då Lagrådet anför att rättsläget är oklart kan det inte 

motsätta sig lösningen som regeringen valt.60

I och med att Lagrådet uttryckte att rättsläget är oklart och då regeringen 

ansåg att tiden är det centrala i bedömningen blev slutsatsen att ett 

omhändertagande enligt 13 § polislagen är att enbart anse som en mindre 

inskränkning i rörelsefriheten och därmed förenligt med Europakonventionen.61

Regeringen menar sammanfattningsvis att, då ett omhändertagande enligt 

13 § polislagen är att klassa som en mindre inskränkning i rörelsefriheten enligt 

artikel 2 i fjärde tilläggsprotokollet till Europakonventionen, 13 c § andra stycket 

polislagen också ska anses som en mindre inskränkning och blir därmed 

konventionsenlig.62 Som ytterligare stöd till den tidigare propositionens 
58Jėčius v. Lithuania (Appl. No. 34578/97).
59Hilda Hafsteinsdóttir v. Iceland (Appl. No 40905/98).
60 Prop. 1996/97:175 s. 38 f.
61 Prop. 1996/97:175 s. 39.
62 Prop. 2008/09:131 s. 12.
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argumentation användes de nyare rättsfallen från Europadomstolen, vilka 

konstaterar att även frihetsberövanden som pågår längre än de föreslagna två 

timmarna, kan vara konventionsenligt.63

5.3 Den fortsatta utredningen
Propositionens argumentation är otydlig på vissa punkter, speciellt de punkter som 

behandlar bestämmelsens förenlighet med Europakonventionen. Argumentationen 

kring förenligheten är knapphändig och avvikande. Den argumentationen som förs 

utgår från prop. 1996/97:175 vilken för 13 c § polislagen saknar 

Europakonventionsdiskussion och de resonemang som förs stödjs på Lagrådets 

osäkerhet i frågan och styrs av vad polisen vill kunna göra.64 Dessutom kretsar 

argumentationen till stor del kring huruvida det tillfälliga omhändertagandet i 13 § 

polislagen ska ses som ett frihetsberövande och hänvisar till diskussionen som 

återfinns i prop. 1996/97:175.65

I och med oklarheterna ska det vidare utredas huruvida 13 c § andra 

stycket polislagen är förenlig med Europakonventionen. I utredningen kommer 

frågan huruvida det utvidgade avlägsnandet ska ses som ett avlägsnande eller ett 

omhändertagande analyseras, varpå propositionens argument kommer gås igenom 

mer grundligt och vägas mot rättsfall och andra rättskällor för att utröna om 

bestämmelsen bör ses som ett frihetsberövande enligt artikel 5.1 

Europakonventionen alternativt en inskränkning i rörelsefriheten enligt artikel 2 

tilläggsprotokoll 4. Huruvida ett utvidgat avlägsnande ska klassas som ett 

avlägsnande eller ett omhändertagande får betydelse för diskussionen kring 

bestämmelsens förenlighet med Europakonventionen eftersom det i prop. 

1996/97:175 konstaterades att ett omhändertagande enligt 13§ polislagen var 

förenlig med Europakonventionen, och då 13 c § andra stycket polislagen enbart 

ansågs vara ett avlägsnande, drogs slutsatsen att också 13 c § polislagen var 

förenlig med Europakonventionen.66

63 Prop. 2008/09:131 s. 12 f.
64 Prop. 2008/09:131 s. 12.
65 Prop. 2008/09:131 s. 12 f.
66 Prop. 2008/09:131 s. 12 samt prop. 1996/97:175 s. 41 f.
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5.4 Omhändertagande alternativt avlägsnande
Det finns inga tydliga riktlinjer för vad som ska klassas som ett avlägsnande 

respektive ett omhändertagande, det finns enbart riktlinjer.67 Dock har olika 

aktörer försökt utreda begreppen, varpå några utvalda kommer behandlas i det 

följande.

5.4.1 Justitieutskottet om avlägsnande och omhändertagande
Redan då polislagen infördes diskuterades hur begreppen avlägsnande och 

omhändertagande skulle definieras. Justitieutskottet uttalade i sitt betänkande till 

prop. 1983/84:11168 att ett avlägsnande ska utföras på ett sådant sätt att det blir 

mindre ingripande än ett omhändertagande. Exempel på det ordinära avlägsnandet 

är då en ordningsstörande person eskorteras ut från en lokal eller ett område, så 

som en idrottsplats eller nöjespark, där ordningsstörningen ägt rum. Dock menade 

utskottet att om det handlar om något annat än en kortare sträcka och om åtgärden 

innebär ett påtvingat ingrepp som inte pågår en försumbar tid skulle det kunna 

ifrågasättas om den aktuella åtgärden inte bör ses som ett omhändertagande. 

Exempelvis ska en åtgärd som innebär att polis för en person till hens bostad ses 

som ett omhändertagande istället för ett avlägsnande. Det konstaterades även att 

om det handlar om ett omhändertagande så krävs fler åtgärder från polisens sida 

så som förhörshållande, förmansprövning och ett mer utförligt protokollförande.69

Då 13 a-13 c §§ polislagen kom till upprepade Justitieutskottet uttalandet 

och förklarade därefter att uttalandet enligt vedertagen rättskällelära var 

vägledande vid frågor om begreppets innebörd, detta eftersom definitionen inte 

mött något motstånd av regeringen och då ingen ny definition hade presenterats.70

5.4.2 JO och HD:s bedömning
Gränsdragningen för vad som ska klassas som ett avlägsnande alternativt ett 

omhändertagande har också behandlats i bland annat två ärenden hos JO och i ett 

fall hos HD.

67 Prop. 2008/09:131 s. 10 f.
68 Bet. JuU 1983/84:27.
69  Bet. JuU 1983/84:27 s. 32 f.
70  Bet. 1997/98:JuU7 s. 12.
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I det första JO-fallet71 hade en grupp, vilken deltagit i en demonstration som 

urartat  i  sådan  oordning att  13  c  §  första  stycket  polislagen  hade  ansågs 

tillämplig, körts bort från platsen och lämnats av mellan 11,1 km och  28,9 

km från utgångsplatsen.

I  det  andra  JO-fallet72 hade  en  grupp  på  194  demonstranter  som  agerat 

våldsamt under demonstrationer i samband med EU-toppmötet i Stockholm 

2001 körts iväg med bussar sträckor som uppmättes till mellan 15,8 km och 

28,9 km. Avlägsnandena pågick mellan 19 minuter och 31 minuter.

JO menar i de aktuella fallen att det inte är möjligt att objektivt ange en viss 

sträcka som ett avlägsnande längst får företas, utan det blir en bedömning från fall 

till fall. JO menar vidare att ett avlägsnande skulle kunna innebära en förflyttning 

en kortare sträcka antingen till fots eller i någon form av polisfordon.73 JO anförde 

också att Svea Hovrätt hade diskuterat begreppet avlägsnande i ett fall från 199674:

Hovrätten menade i fallet att förflyttningen som företogs från Östgötagatan 

på Södermalm i Stockholm till Sköndal, var en för lång sträcka för att kunna 

inbegripas i begreppet avlägsnande och att åtgärden i realiteten var att se som 

ett omhändertagande.

JO menade vidare att när begreppet avlägsnande ska tolkas så kan det inte göras 

skillnad på om det handlar om en enskild person eller en folksamling enbart för att 

större effektivitet krävs vid ingripande mot folksamlingar samt att den tolkning 

som Justitieutskottet gör ska vara ledande vid bedömningen i alla fall.75 

Sammanfattningsvis menade JO att, med stöd av den gjorda utredningen, 

kombinationen mellan sträckorna och tiden gör att åtgärderna ska klassas som 

omhändertaganden. 11,1 km till 28,9 km är annat än en kortare sträcka och tiden 

på 19-31 minuter innebär ett påtvingat ingrepp av inte helt kort varaktighet.76

71 JO Dnr. 3489-2001.
72 JO Dnr. 1508-2002.
73 JO Dnr. 1598-2002 s. 115.
74 Svea Hovrätt, 26 februari 1996, Målnr B-1890/95.
75 JO Dnr. 1598-2002 s. 116.
76 JO Dnr. 1598-2002 s. 117.
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Det är även möjligt att ta ledning från HD-fallet från 200577 som var en av 

anledningarna till att 13 c § andra stycket polislagen diskuterades från första 

början.78

5.4.3 Doktrin
Gösta Westerlund, universitetslektor i straffrätt vid Göteborgs Universitet, har 

uttalat sig i frågan. Han menar att för att det ska kunna klassas som ett 

omhändertagande ska den som är föremål för åtgärden antingen föras bort från 

området eller lokalen till en plats precis utanför, alternativt kunna transporteras en 

kortare sträcka från det aktuella området. En minimisträcka kan inte anges utan 

det är en bedömning som ska ske från fall till fall. Det som dock kan sägas, menar 

Westerlund, är att hänsyn ska tas till de kommunikationsmedel som ställs till de 

avlägsnades förfogande. Ju bättre kommunikationsmedel, desto längre kan det 

vara behövligt att köra de avlägsnade. Westerlund anför vidare att det, för att 

åtgärden ska bli meningsfull, krävs att den som avlägsnas i alla fall ska ha viss 

svårighet att ta sig tillbaka till ursprungsplatsen och att det i enstaka fall kan vara 

försvarligt att transportera bort den eller de som ska avlägsnas några kilometer. 

Om det däremot handlar om flera mil ska åtgärden istället klassas som ett 

omhändertagande.79

5.4.4 Regeringens bedömning
Även förarbetena till 13 c § andra stycket polislagen behandlar frågan om gränsen 

mellan ett avlägsnande och ett omhändertagande. Regeringen nämner 

Justitieutskottets ställning i frågan, samt JO:s uttalanden, och konstaterar att på 

grund av det nya läget med större och våldsammare folksamlingar behöver polis 

få medel att transportera bort folksamlingar så pass långt att det kan klassas som 

ett omhändertagande. Dock håller regeringen fast vid att förfarandet ska falla 

innanför avlägsnandebegreppet då det innebär den största effektiviteten och anses 

innebära minsta möjliga intrång i enskildas rörelsefrihet och integritet.80

Vid ett omhändertagande, till skillnad från ett avlägsnande, finns det fler 

77 NJA 2005 s. 385.
78 Se kapitel 5.1. ”Bakgrund till bestämmelsen”. 
79 Westerlund och Strand Westerlund, s. 39 ff.
80 Prop. 2008/09:131 s. 10.
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åtgärder polisen som fattar beslutet måste ta. Den omhändertagne ska, så snart 

som möjligt, underrättas om anledningen till att hen är omhändertagen. Vidare ska 

den verkställande polisen, så skyndsamt som möjligt, anmäla åtgärden till förman 

som omedelbart ska pröva om omhändertagandet ska bestå, om det inte redan har 

upphört, 15 § polislagen. Därefter ska den omhändertagne förhöras, vilket ska ske 

så snart som möjligt. Ingen får kvarhållas längre tid än sex timmar, 16 § 

polislagen. Den omhändertagne ska inte utsättas för en åtgärd som orsakar större 

olägenhet än vad som kan anses oundvikligt med hänsyn till syftet med åtgärden. 

Om det, med hänsyn till ordning och säkerhet, är nödvändigt får den 

omhändertagne tas i förvar, 17 § polislagen. Dessutom ska protokoll föras över 

ingripanden som innebär ett avvisande, avlägsnande eller omhändertagande, där 

den mest utförliga dokumentationen ska ske vid ett omhändertagande, 27 § 

polislagen. Regeringen anser att, genom att kalla förfarandet för ett avlägsnande 

undviks de ytterligare åtgärder det innebär för polisen med ett omhändertagande. 

Samtidigt menar regeringen att omhändertagandet kommer utgöra ett onödigt stort 

ingrepp i enskildas rörelsefrihet. Om det utvidgade avlägsnandet skulle klassas 

som ett omhändertagande skulle det också innebära att extra tid och resurser 

måste sättas in för de ytterligare åtgärderna. Ett avlägsnande innebär däremot inte 

lika omfattande åtgärder, som brist på förhörskrav. Regeringen menar också att i 

och med de mindre omfattande åtgärderna vid ett avlägsnande är det också mer 

fördelaktigt och mindre inskränkande för enskilda om åtgärden kallas utvidgat 

avlägsnande. På grund av det ovan anförda menar regeringen att förfarandet ska 

klassas som ett avlägsnande istället för ett omhändertagande.81

5.5 Min bedömning
Utifrån utredningen ovan anser jag att vissa mer eller mindre tydliga faktorer vid 

bedömningen huruvida en åtgärd kan ses som ett avlägsnande eller ett 

omhändertagande kan utrönas. Det första som kan sägas är att ett avlägsnande 

alltid ska utföras så att det är mindre ingripande än ett omhändertagande. Det bör 

därmed inte bara räcka med att kalla en åtgärd för ett avlägsnande, åtgärden måste 

också i praktiken utföras som ett avlägsnande.

Vidare anser jag, precis som JO, att det som ska styra i bedömningen är 

81 Prop. 2008/09:131 s. 14.
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sträckan som personerna förflyttas i kombination med tiden under vilken 

personerna är utsatta för det påtvingade ingreppet, en åsikt som också stöds av 

Justitieutskottet som menar att om ingreppet görs under annat än en kort sträcka 

och det påtvingade ingreppet inte är av helt kortvarig natur ska det klassas som ett 

omhändertagande. Det är inte möjligt att i förväg besluta vilken längd på sträcka 

som ska utgöra gränsen mellan ett avlägsnande och ett omhändertagande. Jag 

anser dock att ledning för när en sträcka inte längre kan anses vara helt kort kan 

tas från JO:s och HD:s slutsatser i de ovan nämnda fallen, där en sträcka på 

mellan 11,1 km och 28,9 km i kombination med att tiden för avlägsnandet 

uppgick till mellan 19 och 31 minuter gör att åtgärden ska klassas som ett 

omhändertagande.

Bedömningen ska heller inte bli annorlunda oavsett om den ska göras på 

en åtgärd som träffar en eller flera personer, oavsett om det kan anses krävas 

vidare medel för att hantera en folksamling. Att JO är hård i sin bedömning och 

lägger vikt vid att sträckans längd inte får vara annat än kort samt att det påtvingat 

ingreppet inte får vara annat än av inte helt kort varaktighet, även då längre tid 

och sträcka skulle öka effektiviteten, anser jag talar för min bedömning.

5.6 Kommentarer på regeringens syn i frågan
Den bedömning som regeringen gjort huruvida ett utvidgat avlägsnande ska 

klassas som ett avlägsnande eller ett omhändertagande är, till skillnad från den 

som JO, HD och Justitieutskottet gör, väldigt tydligt inriktad på effektiviteten. 

Grunden till bestämmelsen är en önskan om större effektivitet och att undanröja 

förfaranden som är tids- och resurskrävande. Införandet av 13 c § andra stycket 

polislagen gjordes för att överbygga det glapp som funnits mellan 13 § polislagen 

och 13 c § första stycket polislagen. Att effektiviteten är det centrala märks bland 

annat på att regeringen inte ordentligt analyserat gränsen mellan vad som ska 

klassas som ett avlägsnande och ett omhändertagande utan enbart sett till tiden, 

samt att bedömningen till viss del förändras beroende på om åtgärden träffar en 

enskild person eller en hel grupp.
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5.6.1 Åtgärden i praktiken
Precis som regeringen anser, ska ett avlägsnande vara mindre ingripande än ett 

omhändertagande. Att enbart kalla en åtgärd för ett avlägsnande räcker inte, utan 

det ska även för individen i det enskilda fallet utföras så att ett omhändertagande 

skulle ha varit mer ingripande. Det 13 c § andra stycket polislagen säger är att en 

person, som inte ensam har gjort något, kan hållas i en buss i rörelse, en åtgärd 

som får pågå i två timmars tid, men genom att det kallas ett utvidgat avlägsnande 

är det mindre inskränkande än ett omhändertagande. HD menar att ett 

avlägsnande som pågår under 50 minuter, och som företas på en sträcka som 

ligger på mellan 11,1 km och 25,6 km inte längre är ett avlägsnande utan ett 

omhändertagande. JO har samma uppfattning även då tiden för åtgärden är så kort 

som 19-31 minuter. Utifrån det sagda är det i alla fall rimligt att ifrågasätta den 

utredning som regeringen gjort i frågan då denna inte följer det HD och JO 

fastslår.

5.6.2 Åtgärdens faktiska tid och sträcka
Effektivitetsargumentet är starkt förankrat i förarbetena till 13 c § andra stycket 

polislagen. Dock, ska inte bedömningen av huruvida det är ett avlägsnande eller 

ett omhändertagande präglas av effektivitet, utan den ska utgå ifrån de uppsatta 

faktorerna. Den tid, och i praktiken, också den sträcka som bestämmelsen tillåter 

bör, i förhållande till vad HD, JO och Justitieutskottet resonerat, vara för lång för 

att kunna falla inom avlägsnandebegreppet. Att föra en folksamling till bussar i 

vilka de kan transporteras bort i så lång tid som två timmar bör innebära ett 

omhändertagande. Tiden är längre än i de fall som behandlat frågan och sträckan 

kommer, så länge det inte är enorma köer, rimligtvis bli längre än 28,9 km. 

Förfarandet bör därmed vara ett se som ett förklätt omhändertagande. Även den 

argumentation regeringen för kring vad som ska klassas som ett avlägsnande 

stödjer att det bör vara att se som ett omhändertagande.82

5.6.3 Omhändertagandets följdförfaranden och dess karaktär
I och med att det utvidgade avlägsnandet kan vara att se som ett förklätt 

82 Prop. 2008/09:131 s. 11.
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omhändertagande, är det av vikt att diskutera de extra förfarandena som ett 

omhändertagande, men inte ett avlägsnande, för med sig. Dessa förfaranden är 

förhörskrav, 16 § polislagen, förmansprövning, 15 § polislagen, och omfattande 

dokumentation, 27 § polislagen. Regeringen anför att sådana förfaranden som de 

uppräknade gör en åtgärd mer inskränkande, men att samma åtgärd utan dessa gör 

åtgärden mindre inskränkande. Dock finns ingen diskussion om varför 

förfarandena följer ett omhändertagande åt.

När 15-17 §§ polislagen kom till i samband med polislagens införande 

utreddes grunden till förfarandena. Den förmansprövning som görs i samband 

med ett omhändertagande är viktig både ur kontroll- och rättssäkerhetssynpunkt. 

Genom att en ytterligare tjänsteman men i högre position utvärderar åtgärden kan 

felaktiga omhändertaganden avbrytas och omhändertaganden med felaktig 

benämning kan omrubriceras. Förmansprövningen ger en garanti för att det inte 

enbart är en ordningspolis bedömning i en pressad situation som får bestämma 

åtgärder mot enskilda, utan det måste även i ett andra steg då åtgärden kan 

utvärderas mer objektivt stå klart att den är riktig.83

16 § polislagen ställer upp krav på, inte enbart att förhör ska hållas med 

den som omhändertagits enligt 13 § polislagen, bestämmelsen behandlar också 

frigivande men också hur råd och stöd kan ges till den omhändertagne. Förhöret 

ger den ordningspolis som verkställt omhändertagandet information som ska föras 

vidare till den förman som prövar åtgärden och det utgör en möjlighet för den 

enskilde att få komma till tals. Bestämmelsen är också ett stöd för polisen att veta 

hur och när åtgärden ska övergå från ett kvarhållande till ett frigivande. Även de 

råd som enligt bestämmelsen ska ges den enskilde bör också kunna ses som en del 

i rättssäkerheten då enskilda får behövlig hjälp i en situation som innebär en 

inskränkning från statens sida.84

Slutligen är också dokumentationskravet i 27 § polislagen av vikt ur 

kontroll- och rättssäkerhetssynpunkt. Genom att åtgärder som innebär 

inskränkningar av enskildas rättigheter dokumenteras menade regeringen att fel 

som begåtts kan uppmärksammas och utredas, samt att den transparens som 

myndigheters åtgärder enligt demokratins grunder ska ha uppfylls. Den 

dokumentation som görs i samband med ett utvidgat avlägsnande är mindre än 

83 Prop. 1983/84:111 s. 104 ff.
84 Prop. 1983/84:111 s. 108 ff.
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den som ska göras vid ett omhändertagande, det räcker med att antalet avlägsnade, 

var de avlägsnas ifrån och var de släpps av dokumenteras.

Vad som talar för att de krav som behandlats har med rättssäkerheten att 

göra är hur kraven uppfylls vid ett utvidgat avlägsnande. Det enda kravet som 

finns vid ett utvidgat avlägsnande är dokumentationskravet, vilket i det aktuella 

fallet är relativt lågt ställt. Att kravet är lågt ställt gör skulle kunna göra att risken 

för att dokumentationen anses onödigt och eftersätts uppkommer. Vad som talar 

för det är bland annat två JO-fall, ett från 200285 och ett från 201186, där kritik om 

brist på dokumentation har lagts fram. JO menar att i och med bristen på 

dokumentation finns det ingen möjlighet att gå vidare med utredningen eftersom 

en identifiering av vem som beslutade vad inte kan utrönas. Genom att det enda 

kravet som finns är kravet på dokumentation och då detta eftersätts finns ingen 

garanti för att det utvidgade avlägsnandet genomförs på ett korrekt sätt.

Att utifrån det ovan sagda påstå att en redan ingripande åtgärd skulle bli 

mindre ingripande utan dessa trygghetsåtgärder bör anses tveksamt. De krav som 

följer omhändertagandet är mer av karaktären rättssäkerhetsgarantier då de 

reglerar åtgärden och då omhändertagandet genom dessa utvärderas flertalet 

gånger under dess pågående. I och med att åtgärden inte är en påföljd, utan en 

åtgärd för att lösa en specifik situation och ett sätt för polis att uppfylla de 

skyldigheter de har enligt polislagen, bör inte ens dokumentationen anses göra en 

åtgärd än mer ingripande då det inte leder till en registrering i brottsregister eller 

liknande. De följdförfaranden som görs i och med ett omhändertagande har 

därmed enbart en skyddande karaktär.

5.6.4 Slutsats och allmänna kommentarer
Slutsatsen av den ovan gjorda utredningen bör bli att det utvidgade avlägsnandet i 

realitet är att klassa som ett omhändertagande, men utan de rättssäkerhetsgarantier 

ett omhändertagande enligt 13 § polislagen följs av, samt utan grund för varje 

enskild person som blir föremål för åtgärden. Det är ett förfarande som får pågå 

kortare tid än ett 13 § polislagen-omhändertagande, men som inte i sig innebär 

någon skillnad då det även vid ett omhändertagande enligt 13 § polislagen ska 

85 JO Dnr. 1598-2002.
86 JO Dnr. 4480-2011.
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göras med minsta möjliga intrång. I och med att förhör och ordentlig 

dokumentation får eftersättas finns få möjligheter för JO och enskilda att väcka 

åtal om tjänstefel då det inte finns tillräckliga bevis i form av dokumentation. JO 

har ställts inför den här typen av problematik i tidigare fall och det äventyrar 

enskildas rättssäkerhet om myndigheter kan genomföra åtgärder som inte kan 

granskas ordentligt i efterhand.87 Det är dessutom omöjligt för polismyndigheten 

att i efterhand kunna analysera det egna handlandet för att kunna agera på ett 

bättre och mer målinriktat sätt vid nästa tillfälle som kräver tillämpning av de 

aktuella bestämmelserna.

Dessutom ligger det en fara i att låta bestämmelser passera enbart på grund 

av vad de kallas. Om vad som kallas ett avlägsnande i realiteten blir ett 

omhändertagande, är inte den åtgärden mindre inskränkande än ett 

omhändertagande. Både betänkandet och propositionen konstaterar att ett 

avlägsnande är mindre ingripande än ett omhändertagande, men det 

konstaterandet i kombination med att kalla det för ett avlägsnande gör inte att ett 

förfarande blir ett faktiskt avlägsnande. Om bedömningar av begrepp inom svensk 

rätt enbart skulle utgå ifrån vad de kallas skulle det vara möjligt att kalla ett 

placerande på en Guantanamo-liknande anläggning för en utvidgad häktning och 

anse att åtgärden är mindre inskränkande än fängelse, även fast det i realiteten 

skulle vara ett förtäckt fängelsestraff. Den typen av tolkningar bör inte vara 

önskvärda i ett demokratiskt samhälle.

5.7 Förenlighet med Europakonventionen
I propositionen till 13 c § andra stycket polislagen konstaterades att ett 

omhändertagande enligt tidigare propositioner ansetts vara förenligt med 

Europakonventionen. Då ett avlägsnande vore att se som en mindre ingripande 

åtgärd än ett omhändertagande, menade regeringen att det utvidgade avlägsnandet 

också skulle anses följa Europakonventionen. I den ovan gjorda utredningen har 

det konstaterats att det utvidgade avlägsnandet, utifrån uppställda kriterier, inte 

bör klassas som ett avlägsnande utan ett omhändertagande. I och med att den 

första utredningen i steget inte bör anses fullständig är det legitimt att även 

87 Se bland annat JO Dnr. 1598-2002.
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ifrågasätta utredningen som gjorts om konventionsförenligheten. Dessutom får 

Europakonventionsutredningen en ny utgångspunkt i och med det ändrade läget 

angående avlägsnande och omhändertagande. I det fortsatta ska därmed 

bestämmelsen förenlighet med Europakonventionen grundligt utredas.

5.8 Frihetsberövande och inskränkningar i rörelsefriheten  
enligt Europakonventionen

Som ovan utrett har en åtgärd som klassas som ett frihetsberövande hårda 

restriktioner i form av att åtgärden enbart får företas på de givna grunderna i 

artikel 5.1 a-f Europakonventionen. Europadomstolen uttrycker att rätten till frihet 

och säkerhet är av högsta vikt i ett demokratiskt samhälle.88 Om åtgärden istället 

enbart kan ses som en inskränkning i rörelsefriheten faller den inom artikel 2 i 

fjärde tilläggsprotokollet till Europakonventionen och ges på så sätt större 

möjligheter till inskränkningar. Distinktionen mellan vad som ska klassas som ett 

frihetsberövande alternativt en inskränkning i rörelsefriheten låter sig inte alltför 

lätt göras då det inte finns någon tydlig delning mellan begreppen.89

5.8.1 Regeringens argument
Den diskussion som regeringen förde angående 13 c § andra stycket polislagens 

förenlighet med Europakonventionen stödde sig till stor del på den som fördes i 

prop. 1996/97:175.90 Diskussionen kretsade kring 13 § polislagens 

omhändertagande och dess konventionsenlighet med slutsatsen att tiden ett 

omhändertagande får pågå, sex timmar, gör att det enbart är en inskränkning i 

rörelsefriheten eftersom Europadomstolen behandlat fall med inskränkningar som 

varat under längre tid och ansett dessa kunna vara inskränkningar i 

rörelsefriheten.91 Regeringen väljer, återigen, att enbart gå på tiden som den enda 

viktiga faktorn vid bedömningen istället för att se till de ytterligare kraven 

Europadomstolen ställer upp.92 93

88 Medvedyev and Others v. France, paragraph 76.
89 För en vidare genomgång se avsnittet ”Europakonventionen och frihetsinskränkningar”.
90 Prop. 2008/09:131 s. 12.
91 Prop. 1996/97:175 s. 41 ff.
92 Prop. 2008/09:131 s. 12 samt, se Guzzardi v. Italy, paragraph 93.
93 Se kapitel 5.2 för en vidare utredning av regeringens argumentation.
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5.8.2 Europadomstolen och frihetsinskränkningar
Även då det inte finns någon tydlig grund att gå på huruvida en åtgärd ska klassas 

som ett avlägsnande alternativt ett omhändertagande har Europadomstolen i sina 

domar ställt upp vissa kriterier som kan användas vid bedömningen. Utredningen 

ska utgå från den utsatta personens konkreta situation och hänsyn ska tas till 

karaktären, varaktigheten och resultatet av åtgärden samt på vilket sätt åtgärden 

verkställs.94 Det är vidare av vikt att se till kontexten i vilken åtgärden 

genomförs.95 Vid väldigt otydliga fall ska bedömningen också bestå av en objektiv 

och en subjektiv del. Den objektiva delen syftar på en persons kvarhållande på en 

viss bestämd plats en inte försumbar tid. Objektiva faktorer som ska tas hänsyn till 

är möjligheten att lämna platsen, graden av övervakning och kontrollen över 

personens förflyttning, graden av isolering samt möjligheten att kontakta 

utomstående. Den subjektiva delen å sin sida syftar på huruvida personen som 

utsatts för åtgärden blivit utsatt eller frivilligt låtit sig utsättas.96 Om alla fakta i 

fallet pekar på att det skulle vara fråga om ett frihetsberövande enligt artikel 5.1 

Europakonventionen ska inte det faktum att åtgärden företogs under en relativt 

kort tid kunna ändra på den slutsatsen.97

Ett av de första fallen där de ovan nämnda kriterierna kom till uttryck var 

Engel med flera mot Nederländerna. Där stadgade Europadomstolen att kriterierna 

ska vara vägledande vid bedömningen.98 Dock ger domstolens utredning ingen 

ledning för hur kriterierna ska användas och vad i faktorerna som ska tas hänsyn 

till99 vilket blir problematiskt då en utredning huruvida en åtgärd ska klassas som 

ett frihetsberövande eller inte ska göras.

5.9 Utredning utifrån kriterierna
I och med att Europadomstolen inte givit några tydliga riktlinjer för hur faktorerna 

ska tolkas kommer den fortsatta utredningen utgå från faktorerna i sig och den 

Europarättsliga praxis där kriterierna tillämpats.

94 Se Engel and Others v. the Netherlands, paragraph 58-59 samt Guzzardi v. Italy, paragraph 92.
95 Austin and Others v. the United Kingdom, paragraph 59.
96 Storck v. Germany, paragraph 74 samt Guzzardi v. Italy, paragraph 95.
97 Rantsev v. Cyprus and Russia, paragraph 317.
98 Engel and Others v. Netherlands, paragraph 58-59.
99 Engel and Others v. Netherlands, paragraph 61-62.
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5.9.1 Karaktären
Karaktären är det första kriteriet som ska tas hänsyn till. I första rummet ska det 

utredas vilken karaktär ”störande av allmän ordning och säkerhet” kan anses ha. 

Först kan sägas att störningar av ordning och säkerhet i sig inte är ett brott inom 

svenskt rätt. Det finns bestämmelser som träffar beteenden som innefattar 

ordnings- och säkerhetsstörningar i 16 kap. brottsbalken, men det fallet att en 

folksamling träffas av åtgärder på grund av en kollektiv ordningsstörning som 13 

c § andra stycket polislagen stadgar, återfinns inte i kapitlet. Frågan behandlades i 

Steel och andra v. Storbritannien.

I fallet  ansåg Europadomstolen att  ordningsstörning skulle klassas som ett 

”criminal  offence”,  även  fast  det  inte  fanns  som  en  utskriven 

brottsbeskrivning  i  engelsk  rätt.  Anledningen  till  utslaget  var  polisens 

skyldigheter enligt lag att avstyra ordningsstörningar samt befogenheter att 

utföra  uppgiften.  Polisens  möjlighet  och  skyldighet  att  ingripa  vid 

ordningsstörningar  i  kombination  med  de  procedurer  som kunde  följa  en 

ordningsstörning,  menade  Europadomstolen  innebar  att  ordningsstörande 

beteende ska klassas som ett sådant ”offence” som faller innanför artikel 5.1 

Europakonventionens tillämpningsområde.100

Det kan utifrån fallet därmed konstateras att ordningsstörningen som krävs för att 

13 c § andra stycket polislagen ska bli tillämplig har en sådan karaktär att den 

faller inom artikel 5.1 Europakonventionens tillämpningsområde.

Vidare ska även karaktären av åtgärden analyseras. Ett ingripande enligt 

13 c § andra stycket polislagen innebär att en folksamling av inte obetydlig storlek 

kan föras bort från platsen den befinner sig på. I folksamlingen kommer det finnas 

både ordningsstörande och icke ordningsstörande personer. Folksamlingen får 

köras iväg i fordon, vilka inte stannar före slutdestinationen och där det inte finns 

möjlighet att lämna fordonet under färden.

Karaktären som ordningsstörningar enligt Europakonventionen har, i 

kombination med själva ingripandets karaktär, talar för att  åtgärdens karaktär å 

sin sida är ett frihetsberövande. Bussfärden skulle kunna liknas vid ett insättande i 

en cell då karaktären blir den samma. Vad som talar emot att karaktären av 

ingripandet skulle vara ett frihetsberövande är det faktum att personerna som blir 

100Steel and Others v. the United Kingdom, paragraph 47-49.
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föremål för åtgärden inte tas i förvar i lagteknisk mening.101 Dock är det viktigt att 

ifrågasätta huruvida det är skillnad på att sitta instängd i en buss eller vara tagen i 

förvar i en cell på en polisstation. Regeringen menar att det skulle vara skillnad då 

karaktären av en inlåsning i en cell är mer inskränkande än karaktären av en 

inlåsning i en buss i rörelse. Att låsas in i en cell på en polisstation är mer 

emotionellt laddat och mer stigmatiserat än att sättas på en buss som kör från en 

fotbollsarena till en förort.102 Dock är det ändå svårt att anse att karaktären skulle 

skilja sig tillräckligt mycket för att det ska vara tal om helt skilda saker. I 

realiteten bör en inlåsning alltid ses som en inlåsning, oavsett var den sker.

Slutsatsen bör bli att åtgärdens karaktär är att se som ett frihetsberövande 

enligt artikel 5.1 Europakonventionen.

5.9.2 Varaktigheten
Regeringen lägger stor vikt vid åtgärdens varaktighet och menar att denna faktor 

visar på att det enbart handlar om en inskränkning i rörelsefriheten och inte ett 

frihetsberövande. I och med den korta tid ett utvidgat avlägsnande får pågå, max 

två timmar, menar regeringen och Rikspolisstyrelsen att det inte bör ses som ett 

frihetsberövande.103 Som stöd i frågan tas två Europadomstolsfall upp, Jėčius v.  

Lithuania104 och Hilda Hafsteinsdóttir v. Iceland105. Fallen tar, på samma sätt som 

Vasileva v. Denmark106, upp tillåten tid för ett omhändertagande.

Jėčius v. Lithuania  behandlar häktningstider för en man som misstänkts för 

mord. I  fallet  anser Europadomstolen att  en häktning på 15 månader utan 

tydligt  stöd  i  lag  är  ett  olaga  frihetsberövande  enligt  artikel  5 

Europakonventionen.

Hilda  Hafsteinsdóttir  v.  Iceland  handlar  om  en  kvinna  som  vid  flertalet 

tillfällen  omhändertagits  på  grund  av  alkoholpåverkan.  Hilda  hade 

omhändertagits  på  kvällen  och  släppts  igen  på  morgonen. 

Omhändertagandena  hade  pågått  i  mellan  fyra  och  tio  timmar. 

Europadomstolen  kommenterade  inte  tiden  men kritiserade  den  otydlighet 

som ansågs finnas i bestämmelsen.

101Prop. 1996/97:175 s. 35 ff.
102Prop. 1996/97:175 s. 38.
103Prop. 2008/09:131 s. 12 f.
104 Jėčius v. Lithuania (Appl. No. 34578/97).
105 Hilda Hafsteinsdóttir v. Iceland (Appl. No 40905/98).
106 Vasileva v. Denmark (52792/99).
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I  Vasileva  v.  Denmark  hade  en  kvinna  som  åkt  buss  utan  bussbiljett 

omhändertagits  i  väntan  på  att  kunna  utröna  hennes  identitet. 

Omhändertagandet  pågick  i  drygt  24  timmar.  Europadomstolen  ansåg  att 

tiden i sig inte innebar något problem, men att tiden inte var proportionell i  

förhållande till målet med åtgärden.

Precis som tidigare utrett menar, regeringen att fallen talar för att tiden för 

åtgärden skulle vara tillåten.107 Dock är det av vikt att påpeka att alla personer som 

utsätts för åtgärderna i de olika fallet faktiskt har gjort något. Jėčius sitter häktad 

för mord, Hilda har vid flertalet tillfällen varit ordningsstörande och till och med 

en fara för sig själv och Vasileva åkte buss utan biljett och vägrade att uppge sin 

identitet då böter skulle skrivas ut. De fall som regeringen hänvisar till är 

dessutom fall där Europadomstolen inte lägger vidare vikt vid varaktigheten och 

där de inblandade på laga grund utsätts för åtgärder som begränsar deras möjlighet 

att röra sig.

De fall som regeringen presenterar skulle kunna ge stöd för att en åtgärd 

med två timmars varaktighet är godkänd enligt Europadomstolen. Dock visar 

fallen bara på varaktigheten, vilken ska vägas in i helheten, precis som alla andra 

faktorer. Dessutom är det viktigt att påpeka att tiden inte ensam kan få betydelse 

för om en åtgärd ska klassas som ett frihetsberövande eller en inskränkning i 

rörelsefriheten, om allt annat talar för ett frihetsberövande kan inte en kort 

varaktighet ändra på den slutsatsen.108

5.9.3 Resultatet av åtgärden
En annan av faktorerna som spelar in vid bedömningen är resultatet av åtgärden. I 

fallet Medvedyev v. France109 togs frågan om hur resultatet ska analyseras upp.

I  fallet  hade  franska  insatsstyrkan  bordat  ett  kambodjanskt  skepp,  med 

Kambodjas  godkännande,  då  det  fanns  starka  misstankar  om  att  skeppet 

smugglade droger. Frågetecken fanns dock huruvida de internationella avtal 

som insatsen  stött  sig  på,  hade  varit  tillämpliga  eftersom Kambodja  inte 

skrivit  under dem. De klagande i  fallet  menade därmed att  de hade blivit 

107Prop. 2008/09:131 s. 12 f.
108Rantsev v. Cyprus and Russia, paragraph 317.
109Medvedyev v. France (Application no. 3394/03).
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berövade sin frihet utan stöd i lag.

I fallet utredde Europadomstolen om det varit ett frihetsberövande enligt artikel 

5.1 Europakonventionen att frakta besättningen i det bordade skeppet. 

Europadomstolen väljer att analysera det faktiska resultatet, och inte det resultat 

som det i första hänseendet skulle kunna vara eller det resultat som den franska 

insatsstyrkan önskade vid tiden för åtgärden. I fallet hade besättningen 

transporterats på sitt eget skepp, i specifika hytter som den franska insatsstyrkan 

tilldelat dem. Europadomstolen ansåg att, även då en båt i sig innebär att de som 

är på den inte kan komma och gå som de vill och då besättningen från början 

befunnit sig på båten frivilligt, det faktum att den franska insatsstyrkan hade 

kontrollen samt beslutade om en ny rutt gjorde att det var att klassa som ett 

frihetsberövande och inte enbart en inskränkning i rörelsefriheten.110

Om Europadomstolens slutsats appliceras på 13 c § andra stycket 

polislagen skulle detta kunna innebära att det de facto-resultat ett utvidgat 

avlägsnande enligt 13 c § andra stycket polislagen ger är ett kvarhållande av 

personer, som inte själva behöver vara misstänkta för något annat än att ha ingått i 

en ordningsstörande folksamling. I likhet med skeppet den kambodjanska 

besättningen transporterades i, är en buss i normalfall något som inte går att lämna 

utom vid vissa specifika hållplatser. Precis som i fallet, har polisen den slutliga 

kontrollen över det färdmedel som transporterar bort enskilda. På samma grund 

som Europadomstolen i det franska fallet anser att fråga är om ett 

frihetsberövande, bör också så vara frågan i det här fallet. Kontrollen polisen 

utövar, dess rätt att välja destination och färdväg samt det faktum att de som 

befinner sig på bussen inte frivilligt valt att vara där, talar för att det handlar om 

ett frihetsberövande, vilket också bör bli slutsatsen av resultatanalysen.

5.9.4 Åtgärdens verkställande
På samma sätt som vid resultatbedömningen kan det franska fallet användas vid 

analysen av åtgärdens verkställande i och med de facto-argumentet. Regeringen 

argumenterar för att ett utvidgat avlägsnande enbart ska ses som en inskränkning i 

rörelsefriheten då verkställandet är i linje med det som görs vid ett avlägsnande. 

Dock innebär verkställandet av ett utvidgat avlägsnande de facto inte samma sak 

110Medvedyev v. France, paragraph 74.
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som ett verkställande av ett klassiskt avlägsnande. Vid ett klassiskt avlägsnande 

förs en person från en plats, för att släppas precis utanför eller i anslutning till den 

platsen. Vid det klassiska avlägsnandet kan det även vara försvarligt att köra bort 

den avlägsnade personen några enstaka kilometer.

Det utvidgade avlägsnandet ser dock annorlunda ut. Vid ett utvidgat 

avlägsnande får både ordningsstörande och icke ordningsstörande personer 

skickas iväg i bussar för att upprätthålla eller återupprätta ordningen på en viss 

specifik plats. De som blir föremål för åtgärden inte bara försvinner från platsen 

de stört ordningen på, de hamnar en längre sträcka ifrån den, samt att de också 

mister rörelsefriheten under tiden de transporteras. En vanlig transport vid ett 

avlägsnande varar så pass länge att den eller de personer som utsätts för åtgärden 

kan tas från platsen. Vid ett utvidgat avlägsnande tillåts folksamlingen 

transporteras bort så pass långt att den i normalfallet inte kan ta sig tillbaka till 

utgångsplatsen innan eventet som grundade ordningsstörningen är slutfört. 

Folksamlingen tillåts transporteras så pass långt bort att dess rörelsefrihet är 

inskränkt i upp till två timmar. Verkställandet tar sig därmed uttryck i ett 

berövande av friheten för både ordningsstörande och icke ordningsstörande 

personer i upp till två timmar, ett verkställande som innebär att de hålls inlåsta en 

kortare eller längre period. Slutsatsen bör bli att även åtgärdens verkställande 

pekar på att det skulle handla om ett frihetsberövande istället för en inskränkning i 

rörelsefriheten.

5.9.5 Kontexten
I utredningen huruvida det rör sig om ett frihetsberövande eller inte är kontexten 

av vikt då samma åtgärd kan bedömas olika beroende på den kontext i vilken 

åtgärden företas. Austin and Others v. the United Kingdom111 behandlar just 

kontextens vikt vid bedömningen huruvida en åtgärd är ett frihetsberövande eller 

enbart en inskränkning i rörelsefriheten.

I fallet hade fyra personer väckt talan på grund av att de kvarhållits i en gränd 

i upp till 7,5 timmar i samband med våldsamma May Day-demonstrationer. 

En av de kvarhållna hade deltagit vid en demonstration och var på väg från 

den demonstrationen till en annan, medan de andra tre enbart hade hamnat i 

111Austin and Others v. the United Kingdom (Applications nos. 39692/09, 40713/09 and 
41008/09).
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demonstrationen när de rört sig runt Oxford Circus kring lunch. Ingen av de 

kvarhållna  hade  varit  våldsam eller  bidragit  till  oordningen.  De  klagande 

ansåg att de blivit utsatta för ett olagligt frihetsberövande.

Europadomstolen ansåg att det var av vikt att kontexten i åtgärden utreddes då en 

åtgärd som den polisen vidtog inte på ett enkelt sätt kan bedömas som ett 

frihetsberövande, men inte heller som en inskränkning i rörelsefriheten.112

I fallet väger Europadomstolen polisens grund till sitt handlande, mot den 

olägenhet som individen drabbas av. På grund av de tidigare våldsamheterna i 

demonstrationen, de kunskaper om folkmassan som polisen hade, bristen på 

samarbete från demonstrationsanordnarnas sida och uppträdandet från vissa delar 

av folksamlingen hade polisen anledning att tro att det fanns risk för skada på 

egendom, men också skada och till och med risk för död på person. På grund av 

det ovanstående hade polisen ingen annan möjlighet än att spärra av för den 

aktuella folksamlingen. Syftet var att försäkra personsäkerheten, för utomstående 

men också för de som är i folksamlingen, att bevara egendom intakt på Oxford 

Street, samt att skydda tredje parts rättigheter.113 Tanken var att kunna släppa de i 

folksamlingen några åt gången allt eftersom de förhördes. Dock blev det inte så 

eftersom våldsamheterna var stora och resurserna krävdes på annat håll. Det mest 

resurseffektiva var att låta folksamlingen vara kvar, vilket också blev resultatet. 

Anledningen till att polisen gjorde de valen de gjorde var för att det var det mest 

effektiva sättet att skydda personer och egendom, polis samt utomstående.114 

Polisen menade att åtgärden, med hänsyn till omständigheterna, var nödvändig.115

Europadomstolen börjar med att konstatera att artikel 5 

Europakonventionen stadgar en fundamental rättighet, enskilda måste skyddas 

mot ingrepp från statens sida som innebär ett frihetsberövande. Domstolen anser 

att det inte kan uteslutas att de tekniker som används för att hålla folksamlingar 

under kontroll kan ge upphov till frågan huruvida det kan handla om ett 

frihetsberövande enligt artikel 5 Europakonventionen. Artikeln måste tolkas i 

varje enskilt fall med hänsyn till den kontext i vilken åtgärden används, likväl som 

kravet på polisen att uppfylla sina skyldigheter enligt lag.116 Europadomstolen 

menar att vid bedömningen ska tiden för åtgärden, effekten på de mot vilken 
112Austin and Others v. the United Kingdom, paragraph 56.
113Austin and Others v. the United Kingdom, paragraph 26.
114Austin and Others v. the United Kingdom, paragraph 28.
115Austin and Others v. the United Kingdom, paragraph 30.
116Austin and Others v. the United Kingdom, paragraph 60.
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åtgärden vänder sig samt den fysiska påverkan av att inte kunna lämna platsen 

räknas in. Handlar det om en längre stund, att åtgärden på ett tydligt sätt påverkar 

den aktuella personen alternativt om åtgärden innebär obehag för den enskilde bör 

det kunna klassas som ett frihetsberövande enligt artikel 5 Europakonventionen.117

Europadomstolen fortsätter med att konstatera att vad som talar emot att 

det skulle handla om ett frihetsberövande enligt artikel 5 Europakonventionen är 

kontexten i vilken åtgärden genomförs. I det aktuella fallet skedde åtgärden som 

ett svar på akut oordning, den var inte planerad i förväg utan blev lösningen på en 

situation där risk för personskada fanns, samt att frisläppanden skulle ha skett 

inom en kortare tid, men att detta inte blev möjligt då ytterligare extrem oordning 

hade uppstått på platsen och polisen fruktade för folksamlingens säkerhet. 

Europadomstolen kunde inte hitta ett tillfälle då gruppen borde släppts utan att 

riskera folksamlingens säkerhet.118

Slutsatsen, i och med kontexten i vilken åtgärden företogs, blev att 

åtgärden varit tillåten i just det specifika fallet, och var där att klassa som en 

inskränkning i rörelsefriheten. Dock konstaterar Europadomstolen att just det här 

fallet inte behöver vara vägledande i alla fall som rör åtgärder vid oordning då det 

är viktigt att se till situationen som sådan. Slutsatsen baseras på de specifika 

omständigheterna i just det aktuella fallet. Det ska inte uteslutas att i ett fall med 

andra omständigheter skulle utslaget kunna bli ett annat.119

Precis som i det engelska fallet är det av vikt att kontexten analyseras även 

här. Syftet med ett utvidgat avlägsnande är att få bort ordningsstörande 

folksamlingar från en plats där de orsakar ordningsstörningar, det är därmed en 

åtgärd som används för att avhjälpa extrem oordning. I den kontexten bör 

åtgärden inte vara att se som ett frihetsberövande. Å andra sidan är tekniken att 

”bussa” iväg ordningsstörande folksamlingar en väl använd åtgärd som bereds i 

förväg i det fall den skulle behöva tillämpas. Åtgärden pågår en inte kort stund 

och det bör anses innebära obehag för individen att sitta instängd på en buss den 

tiden. Då de två senare delarna läggs till bedömningen bör kontexten anses 

förändrad.

I det engelska fallet ansåg Europadomstolen att, i och med att polisen 

vidtagit åtgärden att fösa in och hålla kvar demonstranter i en gränd som ett sätt 

117Austin and Others v. the United Kingdom, paragraph 64.
118Austin and Others v. the United Kingdom, paragraph 65-67.
119Austin and Others v. the United Kingdom, paragraph 68.
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att lösa en akut situation med risk för person- och egendomsskada de inte var 

förberedda på, åtgärden inte kunde klassas som ett frihetsberövande i artikel 5 

Europakonventionens mening. Vid ett utvidgat avlägsnande är allt förberett från 

början, det är ett vedertaget sätt att hantera ordningsstörningar på, det är därmed 

inte en akut lösning i en situation av extrem oordning. Det, i kombination med att 

tiden för åtgärden är längre än vid ett vanligt avlägsnande samt att olägenheten för 

de inblandade måste vara stor då de både sitter instängda en stund och då de har 

svårt att ta sig från platsen de släpps på bör slutsatsen vad gäller kontexten vara att 

även den är att se som ett frihetsberövande. Slutsatsen stöds även av 

Europadomstolens åsikt att det var de specifika omständigheterna i fallet som 

gjorde att deras slutsats blev som den blev, men att sagda slutsats inte måste vara 

vägledande i andra fall med annorlunda omständigheter.

5.9.6 Objektiv och subjektiv bedömning
Slutligen är det av vikt att utredningen görs utifrån de objektiva och subjektiva 

kriterierna. Kriterierna och hur de ska tillämpas behandlas i bland annat två 

europadomstolsfall; Guzzardi v. Italy120 och Storck v. Germany121.

I fallet  Guzzardi v. Italy hade signore Guzzardi utsatts för diverse åtgärder 

som inskränkte hans vanliga liv, som ett led i en utredning huruvida han hade 

begått  maffiarelaterade  brott  eller  inte.  Europadomstolen  diskuterade  de 

objektiva kriterierna för att se huruvida övervakningen kunde anses vara så 

omfattande att den, efter en objektiv bedömning, egentligen vore att anse som 

ett frihetsberövande.

I  fallet  Storck  v.  Germany hade  en  kvinna  tvångsomhändertagits  för 

psykiatrisk vård vid ett flertal tillfällen mellan år 1974 och år 1999. Fråga var 

huruvida  hon  subjektivt  samtyckt  till  vården  eller  om 

tvångsomhändertagandena varit att betrakta som frihetsberövanden.

Det går relativt snabbt att avfärda det subjektiva kriteriet. I fallet handlade det om 

tvångsomhändertaganden för psykiatrisk vård, något som så långt det går ska 

samtyckas till.122 I fråga om utvidgat avlägsnande är det inte klassiskt något som 

120Guzzardi v. Italy (Application no. 7367/76).
121Storck v. Germany (Applivation no. 61603/00).
122Storck v. Germany, paragraph 75.
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de som utsätts för samtycker till. Att det utvidgade avlägsnandet är en 

tvångsåtgärd talar också för detta.

Vad gäller de objektiva kriterierna menade Europadomstolen att dessa ska 

läsas ihop. Även om de, var för sig, inte ger tillräcklig tyngd för att anse en åtgärd 

vara ett frihetsberövande, kan de lästa tillsammans göra det, och om så är fallet 

ska åtgärden anses vara ett frihetsberövande.123 Dock är det svårt att tillämpa de 

här kriterierna på det utvidgade avlägsnandet. I Guzzardis fall handlade det om 

hur långt övervakning får gå innan den blir så omfattande att personen som 

övervakas lika väl kunde ha varit frihetsberövad, medan det i ett fall om utvidgat 

avlägsnande blir en fråga om huruvida den här typen av frihetsberövande ska 

klassas som ett frihetsberövande enligt artikel 5 Europakonventionen eller enbart 

en inskränkning i rörelsefriheten enligt artikel 2 i fjärde tilläggsprotokollet till 

Europakonventionen. Därmed lämnas bedömningen om de objektiva och 

subjektiva kriterierna därhän.

5.10 Sammanfattning och slutsats
Då regeringen gjorde sin utredning i prop. 2008/09:131 om huruvida det 

utvidgade avlägsnandet var att se som ett frihetsberövande enligt artikel  5 

Europakonventionen eller en inskränkning i rörelsefriheten enligt artikel 2 i fjärde 

tilläggsprotokollet till Europakonventionen lades allt fokus på den tid som 

åtgärden skulle kunna pågå. I och med att tiden för åtgärden var kortare än tiden 

för andra åtgärder som Europadomstolen bedömt som mindre inskränkningar i 

rörelsefriheten, konstaterade regeringen att åtgärden var förenlig med 

Europakonventionen.124

Problemet med regeringens bedömning är dock att den inte går igenom de 

andra kriterierna som Europadomstolen ställer upp. Vid en bedömning av de 

ytterligare kriterierna i kombination med tidskriteriet går det att urskilja 

diskrepans mellan vad regeringen kom fram till och vad de andra kriterierna visar. 

Både karaktären, varaktigheten, resultatet av åtgärden, sättet på vilket åtgärden 

verkställs samt kontexten i vilken åtgärden utförs ska vara vägledande. Alla 

kriterier, utom möjligtvis varaktighetskriteriet, talar, enligt den ovan gjorda 

utredningen, för att ett utvidgat avlägsnande ska vara att klassa som ett 

123Guzzardi v. Italy, paragraph 95, part 3.
124Prop. 2008/09:131 s. 12.
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frihetsberövande enligt 5.1 Europakonventionen. Slutsatsen förstärks ytterligare 

av det faktum att regeringen inte analyserade alla kriterier utan enbart vände sig 

till det kriteriet, varaktigheten, som tydligt kunde tala för deras sak.

En av anledningarna till att utredningen huruvida åtgärden ska klassas som 

ett frihetsberövande eller inte var så knapphändig skulle kunna härledas till den 

grund på vilken bestämmelsen vilar; effektiviteten. Anledningen till 13 c § andra 

stycket polislagens existens från början är att det ropades efter ett effektivare 

medel att hantera ordningsstörande folksamlingar på.125 Förutom de kriterier som 

presenterats ovan uttryckte Europadomstolen också att en bedömning angående 

frihetsberövanden inte får förändras beroende på om det handlar om en grupp eller 

om enskilda individer, eftersom det är de enskildas uppfattning om sin upplevelse 

som ska vara vägledande i bedömningen.126 I och med att effektivitetsargumentet 

är så starkt och läggs så stor vikt vid förändras också den bedömning som görs. 

Nya medel behövs och effektiviteten i de föreslagna medlen är stor, därför 

godkänns de. Hade bedömningen rört en person hade regeringen inte kunnat anse 

det enbart vara en inskränkning i rörelsefriheten, eftersom det hade lett till att 

enskilda som inte medverkat till varken brott eller ordningsstörning kan hållas i en 

buss i upp till två timmar. I ett sådant fall hade åtgärden klassats som ett 

omhändertagande utan stöd i lag och den ansvarige hade troligt haft ett åtal om 

tjänstefel att vänta.

Vid en slutlig bedömning bör det konstateras att regeringens argumentation 

i förarbetena till 13 c § andra stycket polislagen vad gäller bestämmelsens 

förenlighet med Europakonventionen är otillfredsställande. Även om alla inte vill 

ställa sig bakom den ovan gjorda utredningen om hur kriterierna ska tolkas i ett 

fall av utvidgat avlägsnande bör den dock ha tydliggjort problemet med att 

förarbeten enbart ser till det eller de kriterierna som stödjer dess uppfattning. 

Dock blir slutsatsen, i den här uppsatsen, att det utvidgade avlägsnandet, med stöd 

av Europadomstolens bedömningar i fall som rör de ovan nämnda kriterierna, bör 

klassas som ett frihetsberövande enligt artikel 5.1 Europakonventionen.

5.11 Konsekvenser av bedömningen
Då det har konstaterats att en åtgärd är att klassa som ett frihetsberövande måste 

125Prop. 1996/97:175 s. 38 samt prop. 2008/09:131 s. 10.
126Austin and Others v. the United Kingdom, paragraph 64.
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det utredas om den utförs i linje med någon av de uttryckta undantagen i artikel 

5.1 a-f Europakonventionen, då det enbart är med stöd av dessa ett 

frihetsberövande får företas. Den punkt som skulle kunna bli aktuell i ett fall av 

utvidgat avlägsnande är punkten c, när någon är lagligen arresterad eller på annat 

sätt berövad friheten för att ställas inför behörig rättslig myndighet såsom skäligen 

misstänkt för att ha begått brott, eller när det skäligen anses nödvändigt att hindra 

hen från att begå brott eller att undkomma efter att ha gjort det, eftersom extrem 

oordning ofta kan leda till att brott begås i form av skadegörelse, misshandel eller 

våld mot tjänsteman. Dock är inte punkten c tillämplig i det aktuella fallet då det 

krävs att den som utsätts för frihetsberövandet står som skäligen misstänkt för att 

ha begått ett brott, alternativt att åtgärden anses nödvändig för att förhindra hen 

från att begå brott. Vid ett utvidgat avlägsnande finns det ingen skäligen 

misstänkt, utan det finns en stor, ordningsstörande folksamling som utsätts för 

åtgärden just som folksamling och inte som enskilda. Tanken med åtgärden är inte 

heller, vilket artikel 5.3 Europakonventionen stadgar, att de som utsätts för 

åtgärden ska ställas inför domare eller annan ämbetsman som får fullgöra 

dömande uppgifter.

I och med vad som utretts ovan bör det stå klart att ett utvidgat 

avlägsnande är att se som ett frihetsberövande som inte företas utifrån ett av de 

föreskrivna undantagen, och som därmed inte är tillåtet. Vid ett utvidgat 

avlägsnande bryter Sverige därmed mot Europakonventionen.

5.12 ”Lawfulness”
När det är fråga om ett frihetsberövande är det viktigt att det råder full säkerhet i 

hur den frihetsberövande bestämmelsen ska tillämpas. Det är därmed av största 

vikt att villkoren för när ett frihetsberövande kan göras är så tydligt definierat att 

lagen blir förutsägbar, annars möter den inte upp kraven som Europakonventionen 

ställer på ”lawfulness”. Standarden som ”lawfulness” innebär är att lagar som 

inskränker rättigheter måste vara så tydliga att det möjliggör för enskilda att 

förutse vad ett handlande får för konsekvenser.127 Kravet på ”lawfulness” ska 

vidare förhindra godtycke och otillåtna frihetsberövanden.128

Dock ska begreppet ”lawfulness” appliceras på bestämmelser som i övrigt 

127Medvedyev v. France, paragraph 80.
128McKay v. the United Kingdom, paragraph 30.
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uppfyller Europakonventionens krav på när ett frihetsberövande får vidtas. Att 

Europakonventionen kräver en viss grad av ”lawfulness” är för att försäkra 

enskilda om att de inte enbart har rättigheter i form av att ett frihetsberövande bara 

får stödja sig på viss typ av lag, utan också att de inte kan luras in i ett 

frihetsberövande enbart för att lagen som ger stöd för det är så pass otydlig. I den 

ovan gjorda utredningen är det redan konstaterat att bestämmelsen inte uppfyller 

det första kravet i artikel 5.1 Europakonventionen då det är ett frihetsberövande 

som saknar grund i Europakonventionen. Därmed behöver inte bestämmelsens 

”lawfulness” utredas då det redan har konstaterats att bestämmelsen i sig är 

otillåten.129

129Medvedyev v. France, paragraph 80.

60



6 Sammanfattning och avslutande diskussion
Den här uppsatsen är ett försök att utreda 13 c § polislagens förenlighet med 

Europakonventionen. Den utredning som har gjorts är till vissa delar radikal, då 

kritiken mot regeringen är stor, och skiljer sig på många punkter från den som 

regeringen gjorde vi införandet av bestämmelsen. Dock anser jag att det är av vikt 

att kunna ifrågasätta det som tunga juridiska instanser menar är den korrekta 

bedömningen av en fråga så länge ifrågasättandena har stöd. Om lagstiftarens 

åsikter aldrig kan ifrågasättas, speciellt i frågor rörande rättighetsinskränkningar, 

anser jag att det är ett stort hot mot demokratin. Det måste alltid finnas en levande 

diskussion kring våra rättigheter, annars finns risken att de i hemlighet kan 

inskränkas än mer eftersom enskilda inte är vana vid att prata om dem.

6.1 Tillåtligheten i att avvisa och avlägsna en folksamling
I uppsatsen behandlas först 13 c § första stycket polislagen och sedan paragrafens 

andra stycke. Anledningen till uppdelningen var just de olika styckenas skiljda 

karaktärer och omfattningar. Den utredning som görs angående 13 c § första 

stycket polislagen fokuserar först på huruvida ett avvisande respektive ett 

avlägsnande ska klassas som ett frihetsberövande enligt artikel 5.1 

Europakonventionen eller som en inskränkning i rörelsefriheten enligt artikel 2 

tilläggsprotokoll 4. Enligt min åsikt, byggd på internationell praxis från 

Europadomstolen samt de andra nämnda källorna som presenteras, är 13 c § första 

stycket polislagen att se som en inskränkning i rörelsefriheten. Anledningen till 

slutsatsen är den typ av åtgärd ett avvisande och ett avlägsnande är. Ett avvisande 

är enbart en muntlig uppmaning till personer att lämna en plats där de stör den 

allmänna ordningen och säkerheten. Det finns inga fysiska inslag i åtgärden, men i 

och med att den ska leda till att folksamlingen inte är kvar på platsen bör den ändå 

anses inskränka rörelsefriheten till en viss grad. Ett avlägsnande innehåller å sin 

sida en fysisk förflyttning som görs av polis, men då det saknar det fysiska 

kvarhållandet och då förflyttningen som sker enbart får syfta till att utrymma en 

plats, inte att föra bort de som utsätts för åtgärden, bör också avlägsnandet blir att 

klassa som en inskränkning i rörelsefriheten.

När det har konstaterats att det handlar om en inskränkning i 

rörelsefriheten utreder jag vidare hur den inskränkningen följer kraven som artikel 
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2.3 i fjärde tilläggsprotokollet till Europakonventionen ställer upp. Bestämmelsen 

bör anses uppfylla artikelns krav då stöd i lag finns, då att hantera våld och skada 

är försvarligt i ett demokratiskt samhälle, då en ordningsfrämjande bestämmelse 

är nödvändig för upprätthållandet av statens- och den allmänna säkerheten, då 

bestämmelsen finns till för att upprätthålla den allmänna ordningen samt då 

bestämmelsen skyddar annans fri- och rättigheter. 13 c § första stycket polislagen 

uppfyller därmed de krav som artikel 2 i fjärde tilläggsprotokollet till 

Europakonventionen ställer på en sådan bestämmelse.

Vidare undersöks 13 c § första stycket polislagen i förhållande till 

Europakonventionens krav på ”lawfulness”. Den utredning jag gör landar i att 

kravet på lagstöd uppfylls, men att bestämmelsen skulle kunna anses vara otydlig 

och därmed öppna upp för både godtycke och maktmissbruk. Dock konstaterar jag 

i slutsatsen att syftet med bestämmelsen, den begränsade inskränkning den 

faktiskt innebär samt vikten av att kunna hantera ordningsstörande folksamlingar 

och riskerna om en sådan hantering inte får ske överbygger de uppräknade 

problemen. Vad som mer talar för att bestämmelsen vid en sammanvägning ändå 

uppfyller kraven för ”lawfulness” är att möjligheterna att inskränka är större vid 

en inskränkning i rörelsefriheten än vid ett frihetsberövande, och det är vid ett 

frihetsberövande som ”lawfulness” måste vara uppfyllt.

Utifrån utredningen konstaterar jag att 13 c § första stycket polislagen är 

en tillåten inskränkning i rörelsefriheten.

6.2 Tillåtligheten i att utvidgat avlägsna en folksamling
Grunden till 13 c § andra stycket polislagen är den diskrepans som fanns mellan 

vad polis ville kunna göra och vad som kunde göras utifrån 13 § polislagen och 13 

c § första stycket polislagen. Bestämmelsen svarar mot kravet på effektivitet som 

fanns från både Rikspolisstyrelsens och regeringens sida.

I ett första led utredde jag huruvida ett utvidgat avlägsnande kan ses som 

ett avlägsnande eller ett omhändertagande, detta då regeringens argumentation 

angående förenlighet med Europakonventionen börjar här. I utredningen framkom 

först de något vaga kriterier som finns uppställda i frågan. Vidare behandlades 

regeringens syn på begreppen och slutligen analyserade jag själv bestämmelsen 

och begreppen utifrån de kriterier som framkommit. Den slutsats jag kom fram till 
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var att det utvidgade avlägsnandet var att se som ett omhändertagande då 

åtgärden, i förhållande till tid och sträcka, i praktiken blir lika ingripande som ett 

omhändertagande. Jag kritiserade även grunden till att begreppet avlägsnande 

använts, att åtgärden skulle framstå som mindre ingripande än den i själva verket 

är.

Vidare leddes utredningen in på frågan om åtgärden skulle klassas som ett 

frihetsberövande eller en inskränkning i rörelsefriheten. Vid bedömningen 

använde jag mig av de kriterier och den tillämpning som Europadomstolen använt 

sig av. Den utredning som gjordes i arbetet sträckte sig över alla de kriterier som 

domstolen ställt upp, och stannade inte enbart vid tidskriteriet vilken regeringen 

valde att helt fokusera på. I och med att karaktären, resultatet, åtgärdens 

verkställande samt kontexten talade för ett frihetsberövande, medan varaktigheten 

skulle kunna tala för att det enbart rör sig om en inskränkning i rörelsefriheten 

blev slutsatsen, då varaktigheten ska tillmätas mindre betydelse om alla andra 

kriterier talar för samma sak, att ett utvidgat avlägsnande innebär ett 

frihetsberövande enligt artikel 5 Europakonventionen.

Tillåtligheten i ett frihetsberövande grundar sig på att åtgärden passar in i 

någon av de inskränkningar som räknas upp i artikel 5.1 punkt a-f 

Europakonventionen. Den punkt jag ansåg att ett utvidgat avlägsnande kunde 

passa in under var punkten c, vilken behandlar tillfällen med lagliga arresteringar 

eller andra typer av lagliga frihetsberövanden. Dock blev slutsatsen att 

bestämmelsen inte är tillåten då åtgärden inte helt passar in under c-punktens 

kriterier, och bestämmelsen, om så är fallet, därmed saknar stöd i artikeln. I och 

med bestämmelsens otillåtlighet fann jag det överflödigt att vidare utreda om den 

hade en tillräcklig grad av ”lawfulness”, då bestämmelsen redan i det här steget 

inte skulle anses tillåten.

Sammanfattningsvis kom jag fram till att 13 c § första stycket polislagen 

bör ses som tillåtlig ur ett Europarättsligt perspektiv medan 13 c § andra stycket 

polislagen inte ska det.

6.3 Den övergripande problematiken

6.3.1 Dåliga utredningar
Den största problematiken jag stött på under mitt arbete med den här uppsatsen är 
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kopplad till 13 c § andra stycket polislagen. Därför kommer de följande 

kommentarerna att röra just detta stycke.

En del i den aktuella problematiken är de bristande resonemangen 

angående Europakonventionen i propositionerna. När 13 c § första stycket 

polislagen behandlades fanns inte ens någon utförlig diskussion kring 

konventionsförenligheten, utan regeringen valde istället att kopiera 

argumentationen som fördes i samband med införandet av 13 § polislagen. Istället 

för att lägga tid på att utifrån varje ny lag utreda hur den står sig i förhållande till 

rättsfall och Europadomstolens uttalanden, tar regeringen den enkla vägen och 

använder något redan skrivet. Självklart tar det längre tid att göra en ny utredning 

angående Europakonventionen än att använda en befintlig, men samtidigt finns 

risken att gamla felaktigheter och otydligheter får följa med in i det moderna 

lagstiftandet. I och med att Sverige har ratificerat Europakonventionen och gjort 

den till svensk lag bör de skyldigheter detta förfarande innebär tas på större allvar 

än vad de verkar göra idag.

Europakonventionen finns till för att skydda enskildas intresse av att deras 

rättigheter tas hänsyn till i lagstiftningsärenden. Att då som lagstiftare ta så 

lättvindigt på de rättigheterna anser jag innebära en fara. Den här typen av 

lättvindighet kan ses i bland annat behandlingen av Lagrådets ställningstagande. 

Lagrådet menade att rättsläget är så pass osäkert att det inte med säkerhet kan 

ställa sig på någon sida i frågan. Att Lagrådet inte kan ta ställning anser jag tala 

för att bestämmelsen är tveksam, medan regeringen tolkar det som att 

bestämmelser som inte är uttryckligt otillåtna kan godkännas. Jag förstår att 

Europakonventionen kan sätta käppar i hjulen vid lagstiftning och att det kan vara 

frustrerande. Dock är det därför Europakonventionen finns. Det är en säkerhet att 

stater enbart fattar väl underbyggda och välutredda beslut som kan stå för sig 

själva och som tillförsäkrar enskilda minsta möjliga inskränkning. Att regeringen 

genomför sin utredning så knapphändigt skapar misstankar kring anledningen 

bakom. Den skulle kunna ha gjorts så pass kort på grund av en väl underbyggd 

övertygelse att konventionsenlighet finns som vuxit fram i samband med samtal i 

ämnet, alternativt att regeringen till varje pris vill ha en bestämmelse med en viss 

lydelse och att vidden av utredningen anpassas så att den säger det regeringen vill. 

Ett exempel på det här är att regeringen använder sig av varaktigheten som enda 

faktor när konventionsförenligheten analyseras. Det är inte bra att sådana här 
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misstankar kan uppkomma, lagstiftningen måste vara tydlig och väl underbyggd, 

för det är den som hela samhället stödjer sig på. Att kunna lita på sin lagstiftare 

blir än viktigare då det handlar om bestämmelser som begränsar rättigheter, där 

får inget tvivel om syftet bakom finnas.

Sen är det också på sin plats att kritisera Lagrådets velighet i frågan. 

Lagrådet är en instans som ska tillförsäkra enskilda att deras rättigheter inte 

inskränks på otillåtna sätt, därmed borde rådet bli lite tuffare. Om rättsläget är 

osäkert ska detta påpekas, men istället för att då enbart anse att det inte är otillåtet, 

bör Lagrådet så långt det är möjligt ändå försöka utreda frågan och skapa så 

mycket klarhet som är möjligt. Om inte annat bör Lagrådet åtminstone slå ner på 

det bristande förarbetet som föranledde bestämmelsen och kräva en ytterligare 

utredning.

6.3.2 Viljan är för stor
Ett annat problem jag har stött på i mitt arbete, vilken till viss del hör ihop med 

ovanstående, är att viljan att skapa effektiva medel är större än den tillåtlighet 

medlens form får. Drivkraften i beslutet om en bestämmelse med 13 c § andra 

stycket polislagens lydelse är effektiviteten, vilket alla andra faktorer och 

invändningar får stå tillbaka för.

Det mest effektiva för polisen är en bestämmelse med näst intill samma 

befogenheter som vid ett omhändertagande men utan alla extra förfaranden som 

ett omhändertagande innebär. Att åtgärden skulle kunna ses som ett förtäckt 

omhändertagande menar regeringen kan kringgås genom att kalla åtgärden för ett 

utvidgat avlägsnande, då ett avlägsnande är mindre inskränkande än ett 

omhändertagande. Regeringen låter därmed de faktorer och uttalanden kring 

särskiljandet mellan avlägsnanden och omhändertaganden som talar för att 

åtgärden ska klassas som ett förtäckt omhändertagande förbli outredda och 

okommenterade. Effektiviteten är därmed det viktiga i diskussionen och det enda 

som tas hänsyn till.

6.3.3 Att en åtgärd kallas en sak men är de facto något annat
Vidare anser jag att det ligger ett relativt stort problem i att regeringen anser att en 

åtgärds namn är viktigare än det åtgärden de facto innebär. Regeringen försöker 
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komma runt de extra krav som ställs vid ett omhändertagande genom att kalla 

åtgärden för ett utvidgat avlägsnande, då ett avlägsnande är att anses som mindre 

ingripande än ett omhändertagande. Dock menar jag att regeringen i och med det 

här missar poängen med begreppen. Ett omhändertagande är mer ingripande än ett 

avlägsnande om avlägsnandet utförs som ett avlägsnande ska utföras. Om 

avlägsnandet de facto innebär exakt samma sak som ett omhändertagande minskar 

inte inskränkningen på grund av namnet, namnet blir enbart missledande.

Att öppna upp för den här typen av begreppsanvändning anser jag vara 

vanskligt. Det skulle kunna bli ett sätt att helt kringgå Europakonventionen och 

dess krav, ett kringgående som varken ur Europadomstolens eller enskildas 

synpunkt skulle vara önskvärd.

6.4 Vidden av problematiken
Den problematik som jag har uppmärksammat ovan anser jag vara av inte helt 

obetydlig vidd då den visar på en icke önskvärd attityd från lagstiftarens sida. Att 

något blivit fel vid införandet av en bestämmelse går att rätta till genom att 

kompensera de som felaktigt blivit föremål för denna samt att ändra den lag som 

införts. Att ändra inställningen till vilken vikt Europakonventionen ska ha är dock 

svårare. För det som regeringen visar i och med propositionerna till 13 c § första 

och andra stycket polislagen är en attityd gentemot de mänskliga rättigheterna. 

Den attityd som visas upp innebär att rättigheterna inte är så viktiga att de 

verkligen måste utredas samt att bestämmelser med hög effektivitet, vilka införs 

som ett svar på ett behov, står över den utredning om konventionsförenlighet som 

andra bestämmelser genomgår.

Att Europakonventionen tas lättvindigt på samt att den i vissa fall får stå 

tillbaka till förmån för effektiviteten anser jag vara ett nonchalant och omodernt 

sätt att hantera konventionen på. I dagens juridiska Sverige är vi starkt influerade 

av europarätten då vi är medlemmar i EU, och att då inte ta de rättigheter vi 

implementerat och gjort till svensk lag på tillräckligt stort allvar är ett handlande 

värt att ifrågasätta. Istället för att motarbeta den extra rättighetskatalogen borde 

regeringen sträva efter att ligga i framkant vad gäller respekten för konventionen. 

Det borde finnas en vilja från lagstiftarens sida att verkligen bearbeta lagförslagen 

och göra så att de står sig vid en internationell granskning. Ju bättre Sverige är vad 
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gäller mänskliga rättigheter, desto högre krav kan vi ställa på andra medlemsstater 

som ligger efter i sitt rättighetstänk. Men om vi själva väljer att ligga efter finns 

det ingen stat som kommer ta våra krav på allvar.

6.5 Slutliga kommentarer
Självklart behöver polisen medel för att hantera större ordningsstörande 

folksamlingar, det är absolut inte det jag i min uppsats har ställt mig emot. Vid en 

situation med extrema ordningsstörningar är det lätt att se varför det utvidgade 

avlägsnandet väljs som åtgärd då det är till stor hjälp för polisen. Det jag däremot 

ifrågasätter är att en bestämmelse kan godkännas som lag även då den inte 

uppfyller de krav som ställs upp för en åtgärd av det här slaget. Enskilda måste 

kunna lita på att de lagar som stiftas månar om deras rättigheter och att 

effektiviteten inte får användas som en ursäkt för att inkräkta på detta. Enskilda 

ska också kunna vara säkra på att de åtgärder som vidtas mot dem är väl 

underbyggda och inte enbart till för polisens bästa, utan för allas bästa. Om staten 

börjar tumma på de här värdena så kan tron på den lagstiftande makten och på 

staten som en beskyddare av rättigheter med tiden urholkas, och en sådan 

utveckling bör ingen kunna anse vara önskvärd.
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