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1 Inledning 
1.1 Bakgrund 

Under år 2009 gavs polisen utökade möjligheter att ingripa mot folksamlingar som stör 

den allmänna ordningen. En ny bestämmelse infördes i 13 c § 2 st. polislagen 

(1984:387), vilken ger polisen en utökad befogenhet att avlägsna deltagare i en folksam-

ling. Enligt den nya lagregeln får deltagarna transporteras bort en längre sträcka än vad 

som tidigare har varit möjligt.  

 Bakgrunden till lagändringen var att polisen inte ansågs ha tillräckliga möjligheter att 

ingripa mot vissa former av allvarliga ordningsstörningar. Som exempel nämndes stör-

ningar i samband med idrottsevenemang, men också andra situationer där deltagare i en 

folksamling går till våldsamt angrepp mot person eller egendom.1 

 Den här lagändringen väcker emellertid ett antal frågor. För det första föregicks änd-

ringen av en knapphändig analys av förenligheten med Europeiska konventionen om 

skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (EKMR).  

Frågan om förenligheten med EKMR är således fortfarande öppen. För det andra gjor-

des inga ansatser att närmare undersöka hur den rättsliga regleringen, angående ingri-

pande mot ordningsstörande folksamlingar, ser ut i andra länder. En annan fråga är där-

för om utvidgade avlägsnanden är en metod som lämpar sig väl för att hantera störning-

ar av den allmänna ordningen. Slutligen väcker utformningen av 13 c § 2 st. PL vissa 

frågor, särskilt som bestämmelsen har tolkats relativt extensivt i praxis.  

 

1.2 Syfte och avgränsningar 

Det övergripande syftet med den här uppsatsen är att undersöka om lagstiftningen angå-

ende utvidgade avlägsnanden behöver förändras. Detta innefattar tre delsyften, där ett 

första delsyfte är att rättsdogmatiskt analysera, och kritiskt diskutera, utformningen av 

bestämmelsen i 13 c § 2 st. PL. Ett andra delsyfte är att utreda om denna bestämmelse är 

förenlig med EKMR artikel 5 och artikel 2 fjärde tilläggsprotokollet. Det tredje delsyf-

tet består i att jämföra 13 c § 2 st. PL med motsvarande möjligheter att ingripa mot ord-

ningsstörande folksamlingar i finsk rätt. Avsikten med jämförelsen är att, ur såväl ett 

rättsligt som praktiskt perspektiv, värdera de lösningar som länderna har valt för att han-

tera förekomsten av folksamlingar som stör den allmänna ordningen. Ett led i det tredje 

                                                
1 Prop. 2008/09:131 s. 1. 
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delsyftet är att avgöra om de skillnader som föreligger mellan svensk och finsk rätt har 

betydelse för förenligheten med EKMR. 

 I samband med en rättsdogmatisk analys av en bestämmelse som ger myndigheter 

befogenhet att ingripa i enskildas fri- och rättigheter, är det inte överraskande om läsa-

ren förväntar sig en analys av bestämmelsens förenlighet med regeringsformen 

(1974:152). I den här uppsatsen behandlas emellertid inte den aspekten. Anledningen 

till att en analys av förenligheten med RF har avgränsats bort, är främst en förvissning 

om att det finns mer att tillföra den rättsvetenskapliga forskningen genom analys av de 

frågor som behandlas i uppsatsen.  

 En förutsättning för ett utvidgat avlägsnande enligt 13 c § 2 st. PL är att folksamling-

en inte utgör en allmän sammankomst eller offentlig tillställning enligt ordningslagen 

(1993:1617). Vad som utgör en allmän sammankomst respektive en offentlig tillställ-

ning är emellertid en separat fråga, vilken i stor utsträckning faller utanför syftet med 

uppsatsen, och därför behandlas den inte. 

 

1.3 Metod och material 

Den grundläggande metod som används i uppsatsen är rättsdogmatisk, vilket innebär att 

gällande rätt fastställs genom användning av rättskälleläran. Med rättskällor åsyftas van-

ligen lag, förarbeten, rättspraxis och doktrin i nämnd ordning.2 

I uppsatsen görs vidare en komparation mellan svensk och finsk rätt. Finland antog i 

slutet av år 2011 en ny polislag som träder i kraft den 1 januari 2014. I den nya polisla-

gen har en del förändringar gjorts just vad gäller möjligheterna att ingripa mot ord-

ningsstörande folksamlingar. Det finns således anledning att närmare granska de här 

ändringarna och de skäl som föranlett dem.  

Komparation handlar i grunden om att jämföra. Jämförelser kan ske på olika sätt; an-

tingen genom en kortare utländsk utblick som kastar ljus över svensk rätt, eller en jäm-

förelse i egentlig mening som kräver att gällande rätt kartläggs på ett utförligt och kor-

rekt sätt.3 Ambitionen är här att göra en utförlig och korrekt kartläggning av den finska 

polisens möjligheter att ingripa mot ordningsstörande folksamlingar, vilka inte skyddas 

av församlingsfriheten.4 Både urvalet och fastställandet av jämförelseobjekten, och jäm-

                                                
2 Sandgren, s. 37. 
3 Sandgren, s. 75. 
4 Med begreppet församlingsfrihet avses här rättigheten att delta i fredliga sammankomster. I svensk rätt 
(RF) motsvaras begreppet av mötes- och demonstrationsfriheten. 
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förelsen som sådan, är behäftade med svårigheter. Några sådana ska uppmärksammas 

här.  

En jämförelse förutsätter tillgång till korrekt och aktuell information om den ut-

ländska rätten. Tillgången till sådant material kan dock vara begränsad. Därför är det en 

viktig fråga vilka krav som ska ställas på materialet. Naturligtvis bör original- och pri-

märkällor användas så långt det är möjligt. Det kan dock vara en fördel att också an-

vända sig av sekundära källor, såsom läroböcker och handböcker. Två skäl kan anföras 

som stöd för användning av sådana sekundärkällor.5 Till att börja med använder sig ju-

rister i andra länder också av den här sortens material. Dessutom kan det vara svårt att 

tillgodogöra sig innehållet i primärkällorna utan att ha en bakgrundsinformation och en 

grundförståelse; en översikt. Under arbetet med att kartlägga finsk rätt har ett standard-

verk, ”Polisrätt” av Helminen m.fl., använts i stor utsträckning. Boken har emellertid 

lästs parallellt med förarbeten och lagtext. Strävan har varit att i den utsträckning det är 

möjligt använda primära källor. 

 Även om det är en detaljfråga som ska jämföras, måste den enskilda företeelsen för-

stås i ljuset av rättsordningen som helhet. Enskilda rättsregler måste alltså förstås i den 

kontext där de förekommer, dvs. hur de samverkar med andra lagar och regler, som ut-

gör grunden för den utländska rättsordningen.6 Ett annat vanligt misstag vid jämförelse 

av rättssystem är att utgå från att de juridiska begrepp, institut och tolkningsmetoder 

som används i den egna rättsordningen är gångbara i utländska rättssystem.7 

De nordiska rättssystemen är emellertid närliggande, i komparativa sammanhang 

brukar de anses tillhöra samma rättsfamilj. Begreppet rättsfamilj är snarast ett redskap 

för att underlätta studier av utländsk rätt, men att länders rättssystem delas in i samma 

rättsfamilj antyder att de uppvisar vissa grundläggande likheter.8 De nordiska ländernas 

rättssystem uppvisar alltså en del specifika gemensamma drag som underlättar jämfö-

relse.9  

Ett viktigt gemensamt drag för Sverige och Finland är att rättskälleläran är snarlik. 

För att illustrera likheten följer här en kort redogörelse för den finska rättskälleläran.10 

Rättstillämpningen är nära sammankopplad med användning av visst material som ger 

stöd för den. Materialet kallas för rättskällor. En vedertagen uppfattning i Finland är att 
                                                
5 Bogdan, s. 42. 
6 Se Bogdan, s. 46 ff. 
7 Bogdan, s. 40. 
8 Bogdan, s. 77 ff. 
9 Se Bogdan, s. 82. 
10 Redogörelsen är hämtad från Oker-Blom, s. 376. 
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rättskällorna kan delas in i tre grupper, beroende på hur stark påverkan de har på rätts-

tillämpningen: starkt bindande, svagt bindande samt tillåtna rättskällor. De starkt bin-

dande rättskällorna är lag och sedvana. De svagt bindande rättskällorna utgörs av lag-

förarbeten och domstolsavgöranden (prejudikat). Den tredje gruppen, dvs. de tillåtna 

rättskällorna, utgörs av rättsvetenskapliga framställningar (doktrin), allmänna principer 

och så kallade reella argument. Rättsliga beslut ska således i första hand baseras på lag. 

Om lag saknas ska de baseras på sedvana. När lagen inte ger svar på ett visst tolknings-

problem, och om sedvana saknas, anlitas de svagt bindande rättskällorna. Om de svagt 

bindande rättskällorna inte ger svar på problemet används i sista hand de tillåtna 

rättskällorna. Som har påpekats ovan påminner den vedertagna finska rättskälleläran om 

den svenska rättskälleläran, såsom den har beskrivits i inledningen av detta avsnitt; de 

svenska rättskällorna anses vanligen vara lag, förarbeten, rättspraxis och doktrin i 

nämnd ordning. 

Att rättskälleläran är snarlik underlättar framförallt förståelsen av den kontext som de 

finska reglerna figurerar i, men det får också förmodas att det i viss utsträckning mins-

kar risken för tolkningsmisstag. En annan fördel vid en komparation med finsk rätt är 

att lagtext, liksom förarbeten, officiellt publiceras på svenska, vilket minskar risken för 

språkliga missförstånd. Mot bakgrund av att rättskälleläran är likartad och att primärkäl-

lorna publiceras på svenska, kan problemen angående förståelse av enskilda rättsregler 

och rättsordningen som helhet sägas vara något mindre akuta vid jämförelse mellan 

Sverige och Finland.   

 Slutligen ska något nämnas om de avgöranden från Europadomstolen som det hänvi-

sas till i uppsatsen. Det underlag som ligger till grund för avsnitten om artikel 5 och ar-

tikel 2 fjärde tilläggsprotokollet EKMR omfattar inte samtliga avgöranden som rör re-

spektive artikel. Det är inte möjligt att, i ett arbete av den här omfattningen, heltäckande 

behandla den omfattande praxis som har utvecklats i förhållande till respektive artikel.  

Istället har ett urval av centrala rättsfall gjorts med utgångspunkt i de rättsfallssamman-

ställningar som finns i doktrinen.11 

När det gäller polisens möjligheter att vidta åtgärder mot ordningsstörande folksam-

lingar är Austin m.fl. mot Förenade kungariket ett centralt avgörande. Med utgångs-

punkt i domen, och i den doktrin där avgörandet har analyserats, har det ursprungliga 

                                                
11 Se Danelius, s. 99 ff.; Harris m.fl., s. 122 ff.; van Dijk, s. 456 ff. 
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urvalet därför kompletterats med avgöranden som är betydelsefulla för den rättsutveck-

ling som lett fram till Austin.  

Sammanfattningsvis görs alltså inga anspråk på att redogörelserna för rättsläget kring 

artikel 5 och artikel 2 fjärde tilläggsprotokollet är heltäckande. 

 

1.4 Disposition 

Uppsatsen är huvudsakligen uppdelad i fyra delar. I den första delen beskrivs och analy-

seras utformningen av 13 c § 2 st. PL. I anslutning till att utformningen av 13 c § 2 st. 

PL analyseras, behandlas även två beslut, ett JO-beslut och ett JK-beslut, vilka rör frå-

gor om bestämmelsens utformning. Uppsatsens andra del handlar om hur Europakon-

ventionens artikel 5 samt artikel 2 fjärde tilläggsprotokollet ska tolkas. Tyngdpunkten i 

denna del ligger på beskrivning och analys av Europadomstolens praxis. Utredningen av 

rättsläget utmynnar i den tredje delen, som innehåller en analys av utvidgade avlägs-

nandens förenlighet med Europakonventionen. Den fjärde delen består i sin tur av en 

jämförelse av 13 c § 2 st. PL med motsvarande regler för ingripanden mot ordningsstö-

rande folksamlingar i finsk rätt. Avsikten med jämförelsen är att värdera de rättsliga 

lösningar som länderna har valt för att hantera förekomsten av folksamlingar som stör 

den allmänna ordningen. Delen inleds med en beskrivning av finska reglerna, och ut-

mynnar därefter i en analys av likheterna och skillnaderna. Uppsatsen avslutas med en 

sammanfattning av slutsatserna i de fyra olika delarna. I anslutning till sammanfattning-

en ges även förslag på ändringar av 13 c § 2 st. PL. 

 

2 Utformningen av reglerna om utvidgade avlägsnanden 
2.1 De grundläggande förutsättningarna i 13 c § 1 st. PL 

2.1.1 Avlägsnande 

13 c § 1 st. PL innebär att deltagarna i en folksamling, vilken inte är en allmän sam-

mankomst eller offentlig tillställning enligt ordningslagen, får avvisas eller avlägsnas 

från det område eller utrymme där de befinner sig om folksamlingen genom sitt uppträ-

dande stör den allmänna ordningen eller utgör omedelbar fara för denna och det är nöd-

vändigt för att ordningen ska kunna upprätthållas. Av förarbetena till bestämmelsen 

framgår att det är tillräckligt att folksamlingen som sådan kan anses ha stört den all-

männa ordningen samt att det inte krävs att den som avlägsnas ska ha bidragit till ord-

ningsstörningen. Det räcker att han eller hon betraktas som deltagare i den folksamling 
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som stör den allmänna ordningen eller utgör omedelbar fara för denna.12 Bestämmelsen 

ger inte stöd för att omhänderta någon, och ett avlägsnande får därför inte genomföras 

på ett sätt som medför att det måste betraktas som ett omhändertagande. 

 För att ge en bakgrund till distinktionen mellan avlägsnande och omhändertagande 

bör något nämnas om förutsättningarna för omhändertagande av en person som stör den 

allmänna ordningen. Av 13 § 1 st. PL framgår att om någon genom sitt uppträdande stör 

den allmänna ordningen, eller utgör en omedelbar fara för denna, får personen, om det 

är nödvändigt för att upprätthålla ordningen, avvisas eller avlägsnas från visst område 

eller utrymme. Enligt 13 § 2 st. PL får personen tillfälligt omhändertas, om en åtgärd 

som avses i första stycket är otillräcklig.  

 Av 13 § PL framgår således att polisen i första hand får ingripa genom att avvisa el-

ler avlägsna en person som stör den allmänna ordningen. Om avvisande eller avlägs-

nade är otillräckliga åtgärder för att upprätthålla ordningen får polisen tillfälligt omhän-

derta den ordningsstörande personen. Ett tillfälligt omhändertagande innebär enligt 16 § 

PL att individen som omhändertagits ska förhöras så snart det är möjligt. Polisen kan 

föra den omhändertagna personen till en polisarrest. Enligt 16 § PL får dock en person 

som omhändertagits med stöd av 13 § 2 st. PL inte hållas kvar längre än sex timmar. En 

omhändertagande på grund av att en person stör den allmänna ordningen innebär såle-

des att individen på något sätt hålls kvar av polisen. Efter den här korta redogörelsen för 

omhändertagande, kan blicken nu vändas mot avlägsnande. 

 Sjöholm ansåg att avlägsnande är en åtgärd av högst tillfällig natur, som endast in-

nebär en obetydlig inskränkning i den enskildes rörelsefrihet, och som reellt innebär för-

flyttning endast en kortare sträcka.13 Petrén har beskrivit avlägsnande så, att utmärkande 

för ett avlägsnande är att förflyttningen inte har något bestämt mål utan att den avlägs-

nade släpps lös på lämpligt ställe, så snart denne har förts bort från den plats, varifrån 

avlägsnandet skedde.14 Någon period utmärkt av enbart kvarhållande på viss plats hör 

alltså inte till avlägsnande, enligt Petréns och Sjöholms sätt att betrakta begreppet. 

Gränsdragningen mellan avlägsnande och omhändertagande har både varit föremål 

för prövning och diskuterats i doktrinen.15 Det har förutsatts att ett avlägsnande normalt 

sett ska framstå som en klart mindre ingripande åtgärd än ett omhändertagande.16 En 

                                                
12 Prop. 1996/97:175 s. 27. 
13 Sjöholm, s. 191. 
14 Petrén, s. 61. 
15 Se exempelvis JO 2003/2004 s. 210; Westerlund, s. 89 f.; Bylund, s. 182 f. 
16 JuU 1983/84:27 s. 32 f. 
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allmän riktlinje har ansetts vara att syftet med ett omhändertagande regelmässigt är att 

föra en person till en plats, exempelvis en polisstation, medan syftet med ett avlägs-

nande är att föra en person från en plats.17 Ett exempel på betydelsen av distinktionen 

till/från är att en åtgärd som består i att en person förs till sin bostad ska betraktas som 

ett omhändertagande och inte som ett avlägsnande.18 Ett annat exempel är när en ord-

ningsstörande person förs från platsen till en polisstation eller annan offentlig institut-

ion.19  

 En annan central fråga, som har diskuterats i anslutning till gränsdragningen mellan 

avlägsnande och omhändertagande, är hur lång sträcka som begreppet avlägsnande om-

fattar. JO har anslutit sig till justitieutskottets uttalande att när det är fråga om annat än 

en kortare sträcka, och när åtgärden innefattar ett påtvingat ingrepp av inte helt kort 

varaktighet, kan det ifrågasättas om åtgärden inte i själva verket bör ses som ett omhän-

dertagande.20 Ett avlägsnande kan alltså endast avse en kortare sträcka.21 JO har i ett 

beslut anslutit sig till Westerlunds tolkning av begreppet kortare sträcka; att man i en-

staka fall kan godkänna att någon transporteras bort några kilometer.22 I samma beslut 

anges också att frågan om vilka möjligheter en person som transporterats bort har att ta 

sig tillbaka, saknar betydelse vid bedömningen av om det är fråga om ett avlägsnande. 

Efter en språklig analys av begreppet ”några”, kommer Westerlund fram till att ett av-

lägsnande inte får överstiga fem kilometer.23 Med tanke på att JO i det ovan nämnda 

avgörandet inte enbart beaktade sträckan, utan även den tid som ingreppet varade, tycks 

det svårt att enbart genom en språklig analys av begreppet ”några”, och utan att beakta 

tidsaspekten, ställa upp en maximigräns om fem kilometer. Vid en sammanvägning av 

tids- och avståndsaspekter torde ett mer flexibelt förhållningssätt till en eventuell maxi-

misträcka vara nödvändigt. 

 

2.1.2 Folksamling 

En av förutsättningarna för att bestämmelsen i 13 c § 1 st. PL ska vara tillämplig är att 

det är fråga om en folksamling. När det gäller begreppet folksamling har angetts att vid 

avgörande av vem som är deltagare i folksamling bör den praxis som vuxit fram i an-

                                                
17 Prop. 2008/09:131 s. 9; se även Berggren & Munck, kommentaren till 13 § PL (Zeteo). 
18 JuU 1983/84:27 s. 33. 
19 Bylund, s. 183. 
20 JO dnr 1508-2002 och JuU 1983/84:27 s. 33.  
21 Se också 1997/98:JuU7 s. 12. 
22 JO dnr 1508-2002 och Westerlund, s. 89. 
23 Westerlund, s. 90 ff. 
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slutning till 16 kap. 3 § brottsbalken (1962:700) vara vägledande.24 Westerlund har 

dock påpekat att den här ståndpunkten är tveksam, eftersom det inte finns någon sådan 

fast praxis, och hävdat att exempelvis journalister inte ska anses vara deltagare.25  

Ett annat frågetecken är hur många personer det krävs för att ett antal människor ska 

betraktas som en folksamling. Begreppet folksamling är inte entydigt.26 I doktrinen har 

gjorts försök att definiera begreppet folksamling. Exempelvis har Ulväng m.fl. framhål-

lit att det är ogörligt att mer bestämt ställa upp en gräns, men föreslagit att färre än tio 

personer inte torde kunna utgöra en folksamling.27 Enligt Westerlunds uppfattning bör 

det krävas att deltagarna är så många att det inte säkert går att fastställa vem som gör 

vad, och för att så ska vara fallet bör det krävas åtminstone tio personer, samt att delta-

garna för en utomstående betraktare inte framstår som en sluten och organiserad enhet 

med gemensamt syfte och anknytning.28 Ett exempel från rättspraxis är att Svea hovrätt 

i RH 1996:4 har ansett det vara uppenbart att sexton personer är ett tillräckligt antal för 

att tillsammans utgöra en folksamling.29 

Språkligt sett avser en folksamling en anhopning av människor. En anhopning är i 

sin tur en stor mängd av liknande företeelser som har samlats på ett litet utrymme. Att 

16 personer uppenbarligen utgör en folksamling kan tyckas tveksamt med hänsyn till att 

det ska vara fråga om en stor mängd. En språklig analys kan emellertid inte i sig slutligt 

avgöra saken, särskilt eftersom rättsliga begrepp ofta har en speciell innebörd. Hovrätt-

en framhöll också i RH 1996:4 att det inte var fråga om en grupp personer som slump-

mässigt befann sig på samma plats, utan istället hade gruppen samlats för att genomföra 

en gemensam aktion. Bull har framhållit att avgörandet illustrerar att såväl syftet som 

rumsliga aspekter kan påverka vad som straffrättsligt anses utgöra en folksamling.30 

Mot bakgrund av att förarbetena till 13 c § hänvisar till den praxis som utvecklats i an-

slutning till 16 kap. 3 § BrB angående begreppet deltagare i folksamling, är det antagligt 

att såväl syftet som rumsliga aspekter kan påverka bedömningen av folksamlingar enligt 

13 c §. Antalet personer är i så fall inte utslagsgivande vid bedömningen om ett antal 

personer utgör en folksamling. 

                                                
24 Prop. 1996/97:175, s. 23. 
25 Westerlund, s. 96.  
26 Se SOU 1993:60 s. 203. 
27 Ulväng m.fl., s. 167. 
28 Westerlund, s. 194. 
29 Se också Göta hovrätts avgörande RH 2005:30. 
30 Bull, s. 595. 
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Efter den här genomgången står det dock klart att det i viss mån är osäkert vad som 

avses med begreppet folksamling, och deltagare i folksamling, enligt 16 kap. 3 § BrB. 

Med hänsyn till oklarheterna kring begreppen i 16 kap. 3 § BrB kan innebörden i 13 c § 

PL inte heller anses vara helt klar. 

Som har framgått ovan krävs det att folksamlingen som sådan stör den allmänna 

ordningen. Kravet på att folksamlingen som sådan stör den allmänna ordningen tycks 

vid första anblick innebära att bestämmelsen inte kan tillämpas om enbart enskilda del-

tagare uppträder ordningsstörande. Mot det ska hållas att det är möjligt att enskilda per-

soners agerande i form av våldsamma handlingar i en folksamling kan vara av sådan art 

att situationen blir svårhanterlig. Frågan är dock i vilken utsträckning polisen kan göra 

bedömningar angående folksamlingens agerande som helhet baserat på enskilda indivi-

ders agerande. Lagstiftningen är otydlig härvid. Är det tillräckligt att ett antal individer 

uppträder på ett våldsamt sätt, eller krävs det därutöver att folksamlingen i någon mån 

identifierar sig med orosmakarna?  

 När lagstiftningen innehåller otydligheter som rör förutsättningarna för ett ingri-

pande ökar risken att enskilda medborgare utan egen förskyllan blir drabbade av poli-

sens åtgärder. JO har i ett avgörande gett viss vägledning och uttalat att 13 c § PL torde 

kunna tolkas så att publiken vid ett idrottsevenemang betraktas som en folksamling, 

inom vilken det kan finnas grupper som i olika grad stör ordningen.31 En folksamling 

kan alltså enligt JO bestå av flera olika grupper, gentemot vilka olika bedömning kan 

göras. Som har framgått återstår dock en del frågetecken angående betydelsen av en-

skilda individers agerande i förhållande till folksamlingen i stort. 

 

2.1.3 Störande av allmän ordning 

Ytterligare en förutsättning krävs för tillämpning av 13 c § 1 st. PL, nämligen en stör-

ning av den allmänna ordningen. Vad gäller begreppet störande av allmän ordning ska 

ett antal aspekter lyftas fram. Av förarbetena till polislagen framgår att det inte fordras 

brottsliga handlingar för att polisen ska kunna ingripa mot en ordningsstörning.32 Straff-

rättskommittén har vidare uttalat att det för en störning av allmän ordning inte är till-

räckligt att en folksamling har uppstått, utan att det därutöver fordras att den uppträder 

på ett störande sätt, såsom genom skrän eller hotfulla åtbörder.33 Sjöholm har ansett att 

                                                
31 JO dnr 4480-2011. 
32 Prop. 1983/84:111 s. 32. 
33 SOU 1944:69 s. 209. 
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begreppet allmän ordning i hög grad är föränderligt och elastiskt samt att det, utöver 

positiva rättsregler, bestäms av oskrivna normer. De oskrivna normerna påverkas i sin 

tur de uppfattningar och värderingar som råder i samhället.34  

Angående begreppet störande av allmän ordning i 16:1 – 3 BrB har Westerlund utta-

lat att ett störande föreligger om en folksamling hindrar, eller mer allvarligt stör, en 

normal verksamhet som har godtagits från samhällets synpunkt, även om deltagarna 

uppträder på ett fredligt sätt.35 På grund av den koppling som finns mellan 13 c 1 PL 

och 16:1 – 3 BrB får det förmodas att uttalandet i viss mån kan vara vägledande för 

tolkningen av begreppet i PL.  

Av praxis framgår att det vid en ordningsstörning enligt PL ska vara fråga om ett 

uppträdande som innefattar ett angrepp på ett ordningsintresse av betydelse för allmän-

heten eller annars från allmän synpunkt.36 JO har uttalat att frågan inte får avgöras från 

den begränsade synpunkten av vad som framstår som olämpligt eller obekvämt för den 

enskilde polismannen. Enbart det faktum att en person vägrar åtlyda en polismans till-

sägelse kan vidare inte anses innebära att denne stör den allmänna ordningen, utan det 

avgörande är vilka följder som bristande lydnad ur ordningssynpunkt kan antas med-

föra. Det är inte heller tillräckligt att en person är allmänt otrevlig mot polisen.37 Ytter-

ligare ett exempel på när en ordningsstörning inte förelegat är när ett antal ungdomar 

högljutt och okontrollerat sprungit runt på gator utan att ta någon hänsyn till förbipasse-

rande personer.38  

Det finns också enligt 13 c § PL en möjlighet att ingripa vid omedelbar fara för den 

allmänna ordningen. En förutsättning är att faran är konkret: att den är bestämd till tid 

och rum. Ingripande får således inte ske mot faror som ännu inte konkretiserats.39 

 

2.2 Utvidgade avlägsnanden enligt 13 c § 2 st. PL 

2.2.1 Bakgrunden till bestämmelsen – ett behov av att avlägsna en längre sträcka 

Rättsläget före 13 c § 2 st. PL infördes innebar att det fanns två alternativ vid ingripande 

mot ordningsstörande folksamlingar och personer. Antingen kunde polisen vidta åtgär-

der enligt 13 § PL eller enligt 13 c § 1 st. PL. En avgörande skillnad mellan bestämmel-

serna är att 13 § PL förutsätter en prövning av förutsättningarna för ingripandet i varje 
                                                
34 Sjöholm, s. 24. 
35 Westerlund, s. 197. 
36 Se JO dnr 2928-2007 och Berggren & Munck, kommentaren till 13 § PL (Zeteo). 
37 JO dnr 5266-2007. 
38 JO 1991/92 s. 64. 
39 Berggren & Munck, kommentaren till 13 § PL (Zeteo). 
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enskilt fall. Polisen hade med andra ord möjlighet att med stöd av 13 § PL avlägsna el-

ler omhänderta individer efter en prövning i varje enskilt fall, eller möjlighet att med 

stöd av 13 c § PL avlägsna deltagare i folksamlingen utan en prövning i varje enskilt 

fall. Som har framgått i avsnitt 2.1.1 ovan får ett avlägsnande enligt 13 c § 1 st. PL end-

ast avse en kortare sträcka. Mot den här bakgrunden ansågs det finnas ett behov av ett 

”mellanting”, dvs. en möjlighet att avlägsna deltagare i en folksamling längre än en kor-

tare sträcka och utan en individuell prövning. 

Rikspolisstyrelsen framförde i en skrivelse att reglerna om avlägsnande inte gav ut-

rymme för att transportera deltagare i en ordningsstörande folksamling tillräckligt långt 

bort för att åtgärden skulle vara meningsfull.40 Enligt de gällande reglerna var polisen, 

enligt Rikspolisstyrelsen, nämligen tvungen att omhänderta ordningsstörande personer 

när det, för att upprätthålla den allmänna ordningen och säkerheten, fanns ett behov av 

att transportera bort dessa en längre sträcka. I många fall, menade Rikspolisstyrelsen, 

fanns det nämligen behov av så pass långa transporter att åtgärderna skulle bli att be-

trakta som omhändertaganden istället för avlägsnanden. De olika åtgärder som är före-

nade med ett omhändertagande är emellertid resurskrävande, och Rikspolisstyrelsen var 

av uppfattningen att det därmed fanns en risk att allvarliga ordningsstörningar inte 

kunde avvärjas lika snabbt.  

Regeringen instämde i Rikspolisstyrelsens bedömning och framhöll att när det är 

fråga om stora grupper av personer som stör den allmänna ordningen är omhänderta-

gandeinstitutet mindre väl lämpad som åtgärd.41 Det fanns enligt regeringen ett behov 

av att snabbt och effektiv kunna avlägsna ordningsstörande och våldsamma personer. 

Exempelvis ansågs ett sådant behov föreligga vid ordningsstörningar som kan inträffa i 

samband med idrottsevenemang. Mot bakgrund av detta behov ansåg regeringen att det 

borde införas en möjlighet att, genom avlägsnande enligt 13 c § PL, transportera bort 

deltagare i ordningsstörande grupper eller folksamlingar längre sträckor och under 

längre tider än vad som ditintills varit möjligt.42 

Därmed infördes en ny bestämmelse om så kallat utvidgat avlägsnande i 13 c § 2 st. 

PL. Av lagtexten framgår att förutsättningen för att polisen ska få använda utvidgat av-

lägsnande är att åtgärder enligt 13 c § 1 st. PL är otillräckliga för att ordningen ska 

kunna upprätthållas. Med andra ord måste det, liksom framgår av 13 c § 1 st. PL, vara 

                                                
40 Prop. 2008/09:131 s. 10. 
41 Prop. 2008/09:131 s. 12. 
42 Prop. 2008/09:131 s. 12. 
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fråga om en folksamling som genom sitt uppträdande stör den allmänna ordningen eller 

utgör en omedelbar fara för denna. Den närmare innebörden av dessa begrepp har 

framgått ovan. Därutöver krävs att avvisande eller avlägsnande enligt 13 c § 1 st. är 

otillräckliga åtgärder för att upprätthålla ordningen. 

 

2.2.2 När är en åtgärd enligt 13 c § 1 st. PL otillräcklig – fordras kvalificerade  

    ordningsstörningar? 

Frågan är då när avvisande och avlägsnande är otillräckliga för att upprätthålla ord-

ningen. Av författningskommentaren i propositionen framgår att bestämmelsen främst 

är avsedd att tillämpas när det är fråga om större folksamlingar som stör den allmänna 

ordningen.43 Är det fråga om en mindre grupp personer eller enskilda individer som stör 

den allmänna ordningen bör ingripande regelmässigt istället ske enligt 13 § PL.44 Det 

framgår också att det i allmänhet torde krävas att det är fråga om en mer kvalificerad 

störning av den allmänna ordningen eller en omedelbar fara för sådan störning. Det 

framgår vidare att ett exempel på en kvalificerad störning är när deltagare i en folksam-

ling går till handgripligheter genom våld mot person eller omfattande skadegörelse, lik-

som när deltagare avser att förgripa sig på person eller egendom på ett sådant sätt.45 

Dessa uttalanden väcker några frågetecken. Av författningskommentaren i proposit-

ionen framgår, att när det är fråga om en mindre grupp personer eller enskilda individer 

som stör ordningen så ska 13 § PL i regel tillämpas. Ska det förstås som att en mindre 

grupp personer eller enskilda individer inte anses utgöra en folksamling? Eller ska det 

förstås som att en mindre grupp personer eller enskilda individer förvisso kan utgöra en 

(mindre) folksamling, men att de inte kan ge upphov till sådana störningar att en till-

lämpning av andra stycket blir aktuell? Eftersom det är just 13 § PL, och inte 13 c § 1 

st., som författningskommentaren hänvisar till, bör nog uttalandet tolkas så att en 

mindre grupp personer och enskilda individer inte anses vara en folksamling. Men var-

för uttalas detta då i en kommentar till andra stycket utan hänvisning till första stycket?  

En annan fråga som kan diskuteras rör uttalandet i propositionen om att det i allmän-

het torde krävas att det är fråga om en mer kvalificerad störning av den allmänna ord-

ningen. Det kan tyckas att detta uttalande antyder en ganska långtgående begränsning av 

bestämmelsens tillämpningsområde. Uttalandet får nog förstås så att åtgärder enligt 

                                                
43 Prop. 2008/09:131 s. 20 f. 
44 Prop. 2008/09:131 s. 21. 
45 Prop. 2008/09:131 s. 21. 
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första stycket, dvs. avvisande och avlägsnande, oftast är tillräckliga så länge det inte är 

fråga om en mer kvalificerad störning. Frågan är dock om inte begreppet kvalificerad 

störning sätter en högre tröskel än skrivningen i lagtexten, dvs. att en åtgärd enligt första 

stycket är otillräcklig. Det kan diskuteras om begreppet kvalificerad störning faktiskt 

ska anses utgöra en sådan begränsning, eftersom det i förarbetena uttalades att ”det i 

allmänhet torde krävas att det är fråga om en mer kvalificerad störning”. Om en sådan 

begränsning faktiskt är avsedd, borde dock begreppet ha tagits in i lagtexten. Exempel-

vis: ”När det föreligger en kvalificerad störning av den allmänna ordningen eller ome-

delbar fara för sådan störning, och om åtgärd enligt första stycket är otillräcklig för att 

ordningen ska kunna upprätthållas får…”. Det kan i anslutning härtill noteras att det i 

betänkandet framhölls att utvidgade avlägsnanden endast torde komma att tillgripas vid 

allvarliga störningar.46 

Slutligen väcker kravet, på att avvisande och avlägsnande enligt första stycket ska 

vara otillräckliga, frågan om det vid bedömningen finns utrymme att ta hänsyn till poli-

sens resurser. Det är tänkbart att polisen på grund av bristande resurser, exempelvis om 

det är för få polismän på plats, anser att det inte är tillräckligt att avvisa eller avlägsna 

deltagarna i folksamlingen för att upprätthålla ordningen. Den här frågan har inte kom-

menterats i förarbetena. Som har framgått ovan är dock uttalandena i propositionen, an-

gående innebörden av begreppet ”otillräckligt”, enbart inriktade på omständigheter som 

rör folksamlingen och deltagarnas agerande. Att uttalandena i förarbetena uteslutande är 

fokuserade på omständigheter kring folksamlingen talar för att polisens resurser inte ska 

beaktas vid bedömningen av om åtgärder enligt 13 c § 1 st. PL är otillräckliga. Eftersom 

det saknas vägledande uttalanden är frågan dock öppen. 

 

2.2.3 Betydelsen av proportionalitetsprincipen vid tillämpningen av bestämmelsen 

Vid ingripanden i form av utvidgade avlägsnanden tillämpas 8 § PL. Av bestämmelsen 

framgår två viktiga principer: behovsprincipen och proportionalitetsprincipen. Den så 

kallade behovsprincipen har den innebörden att ingripande endast får ske när det är 

nödvändigt för att avvärja eller undanröja den aktuella faran eller störningen.47 Propor-

tionalitetsprincipen innebär i sin tur att de skador eller olägenheter som ett ingripande 

medför för den som utsätts inte får stå i missförhållande till syftet med ingripandet.48 I 

                                                
46 Ds 2008:54 s. 54. 
47 Prop. 1983/84:111 s. 73. 
48 Se exempelvis prop. 1983/84:111 s. 127. 



 

 20 

propositionen angående utvidgat avlägsnande anförs följande om tillämpningen av 8 § 

PL.49 Vid tillämpning av 13 c § 2 st. PL innebär 8 § PL att ingripandet endast får med-

föra sådana olägenheter som är försvarliga med hänsyn till ändamålet med åtgärden. Av 

betydelse för bedömningen är vilka möjligheter de avlägsnade personerna har att åter-

vända hem, eller till den plats från vilken avlägsnandet har skett. Om de här möjlighet-

erna är starkt begränsade, får personerna avlägsnas en kortare sträcka än när det finns ett 

välutbyggt kollektivtrafiknät med stor turtäthet. Det måste också finnas en möjlighet för 

de avlägsnade personerna att på egen hand ta sig tillbaka ifrån den plats dit de avlägs-

nats. 

 

2.2.4 Tidsgränsen samt förhållandet mellan sträcka och tid 

Ett utvidgat avlägsnande enligt 13 c § 2 st. innebär att deltagarna i en folksamling får 

avlägsnas längre bort från området än vad som är tillåtet enligt första stycket. Med hän-

syn till vad som anförts ovan om rättsläget, innebär det alltså att deltagarna kan avlägs-

nas längre än en kortare sträcka. Av lagtexten framgår vidare att ett utvidgat avlägs-

nande inte får verkställas på ett sådant sätt att rörelsefriheten för deltagarna inskränks 

längre tid än två timmar.  

I propositionen framhålls att ett utvidgat avlägsnande, för att vara meningsfullt, i 

många fall måste innebära att det inte är möjligt för den som avlägsnats att ta sig till-

baka till den plats som denne blivit avlägsnad från. I anslutning härtill nämns ingripan-

den vid idrottsevenemang som exempel. Åtgärderna bör då kunna verkställas på ett sätt 

som innebär att personerna i fråga inte ska kunna återvända förrän det aktuella evene-

manget har avslutats. Ett annat exempel som nämns är när våldsamma grupper drabbar 

samman. Ett avlägsnande bör då kunna verkställas så att det försvårar för grupperna att 

på platsen för ingripandet söka upp varandra, med fortsatta ordningsstörningar som 

följd. Hur lång transport som är aktuell i varje enskilt fall är därför beroende av vilka 

möjligheter de avlägsnade personerna har att ta sig tillbaka till platsen dit de transporte-

rats av polisen.50 

Omständigheterna i det enskilda fallet avgör alltså hur länge ett utvidgat avlägsnande 

får pågå. I propositionen framhålls att det vid den bedömningen framförallt är av bety-

delse vilka möjligheter de som avlägsnats har att ta sig tillbaka, och den risk för fort-

satta ordningsstörningar som en möjlighet för de avlägsnade att återvända kan medföra. 
                                                
49 Prop. 2008/09:131 s. 21. 
50 Prop. 2008/09:131 s. 15. 
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Ju lättare det är att återvända, desto längre transport torde typiskt sett krävas.51 Ett av-

lägsnande får aldrig pågå längre än vad som krävs för att den allmänna ordningen på 

platsen där åtgärden vidtogs ska kunna upprätthållas.52 Av författningskommentaren i 

propositionen framgår också att ett utvidgat avlägsnande inte heller torde få verkställas 

så att de avlägsnade personerna saknar möjligheter att på egen hand ta sig ifrån den 

plats dit de har avlägsnats.53 

Lagtexten ger intryck av att endast tidsaspekten ska beaktas. Om enbart tidsaspekten 

ska beaktas, är det i så fall en förskjutning från det tidigare rättsläget kring avlägsnande, 

där både sträckan och tiden beaktades. Frågan behandlas inte uttryckligen i förarbetena. 

Westerlund har dock påpekat att lagtextens utformning inte ska förstås så att endast 

tidsaspekten ska beaktas: avlägsnandet får med andra ord inte ske hur långt som helst 

inom denna tidsrymd.54 Behovs- och proportionalitetsprinciperna medför att ett avlägs-

nande innebär att transporten endast får ske så långt, i avstånd mätt, som krävs för att 

upprätthålla ordningen. Att sträckan ska beaktas inom ramen för proportionalitetsprin-

cipen stämmer väl överens med uttalandet i förarbetena om att den sträcka som perso-

nerna får avlägsnas exempelvis påverkas av hur kollektivtrafiken ser ut.55 Någon för-

skjutning till att enbart tidsaspekten skulle vara avgörande har alltså inte varit avsedd. 

Det hela kan istället ses så att maximitiden anger en ram inom vilken utvidgade avlägs-

nanden får tillämpas. Inom denna ram måste dock såväl sträckan som tiden beaktas vid 

varje enskilt ingripande. 

Mot bakgrund av att såväl tiden som avståndet ska beaktas, är det anmärkningsvärt 

att både JO och JK i sina utredningar av polisens tillämpning av 13 c § 2 st. PL endast 

har fokuserat på tidsaspekten.56 Att både JK och JO har underlåtit att uppmärksamma 

sträckan tyder på att när det i lagtexten enbart hänvisas till tiden kan det medföra att 

sträckan inte beaktas. 

I propositionen framhålls att tidsfristen börjar löpa från den tidpunkt då deltagarnas 

rörelsefrihet faktiskt inskränks, något som typiskt sett torde ske när de som ska avlägs-

nas har avskilts från den ordningsstörande händelsen och hålls kvar på platsen av poli-

                                                
51 Prop. 2008/09:131 s. 21. 
52 Se även 2008/09:JuU26 s. 10. 
53 Prop 2008/09:131 s. 21. 
54 Westerlund, s. 99. 
55 Prop. 2008/09:131 s. 21.  
56 JK dnr 2999-11-40 och JO dnr 4480-2011. Se vidare avsnitt 2.3. 
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sen i väntan på transport. På motsvarande sätt slutar tidsfristen att löpa när ingripandet 

har upphört, dvs. när transporten har avslutats.57 

Det är i första hand polismyndigheten som har befogenhet att fatta beslut om avlägs-

nande och utvidgat avlägsnande. Av 13 c § 3 st. framgår emellertid att åtgärden får vid-

tas om det är så brådskande att polismyndighetens beslut inte kan avvaktas. Ett krav på 

beslut av polismyndigheten kan emellertid i sig vara en skyddsmekanism mot förhas-

tade beslut. Därför bör undantag inte göras från kravet på beslut av polismyndigheten. 

Med hänsyn till den tid och sträcka som utvidgade avlägsnanden kan omfatta, är 

dessa, enligt den tidigare gränsdragningen mellan avlägsnande och omhändertagande, 

att jämställa med kortare omhändertaganden. En avgörande skillnad mellan omhänder-

tagande och utvidgat avlägsnande är dock, som framgått ovan, att den senare åtgärden 

inte fordrar en individuell prövning. Vidare saknas vid utvidgade avlägsnanden den 

förmansprövning som enligt 15 § PL ska ske vid omhändertagande, dvs. det saknas en 

obligatorisk omprövning av beslut om utvidgade avlägsnanden. En annan skillnad är 

enligt 16 § PL att förhör ska äga rum vid omhändertagande. Trots att utvidgade avlägs-

nanden kan anses vara jämförbara med kortare omhändertaganden, saknas alltså de 

rättssäkerhetsgarantier, i form av obligatorisk omprövning och förhör, som omgärdar 

omhändertagande. 

 

2.3 Praxis i anslutning till utformningen av 13 c § 2 st. PL 

2.3.1 JO dnr 4480-2011 

I de följande avsnitten behandlas två beslut, ett från JO och ett från JK, som rör utform-

ningen av 13 c § 2 st. PL. Som framgår nedan är bestämmelsen utformad på ett sätt 

som, genom tolkning, kan ge upphov till oväntade resultat. Framförallt JK:s beslut 

väcker en rad frågetecken. Inledningsvis redogörs för JO:s beslut. 

JO har i ett beslut uttryckt kritik mot polismyndigheten i Skåne, som brustit i förbe-

redelserna inför en så kallad högriskmatch.58 Ärendet rör polisens insatser inför, och 

efter, en fotbollsmatch mellan Malmö FF och Helsingborgs IF den 23 juli 2011. Den del 

av beslutet som är av intresse här är framförallt JO:s granskning av polisens beslut om 

utvidgat avlägsnande av Malmösupportrarna. 

I anslutning till matchen uppstod allvarliga ordningsstörningar vid Olympia. Polisen 

ingrep genom att före matchen anvisa väg för Malmösupportrarna. I samband med ord-
                                                
57 Prop. 2008/09:131 s. 20. 
58 JO dnr 4480-2011. 
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ningsstörningarna efter matchen blev Malmösupportrarna föremål för ett beslut om ut-

vidgat avlägsnande och transporterades med bussar till Malmö.  

 JO konstaterade bland annat att det efter matchen var Helsingborgssupportrar som 

utgjorde det större hotet. Trots detta riktades åtgärden mot gruppen Malmösupportrar. 

JO ansåg sig dock inte kunna ifrågasätta att polisen ingrep genom bussning, eftersom de 

risker som förelåg inte gav polisen något annat val än att ingripa på i huvudsak det sätt 

som skedde. Att polisen inte hade något val tycks ha berott på att den ursprungliga pla-

nen, att anvisa supportrarna väg till tågstationen, inte gick att realisera eftersom tåg-

operatören vägrade låta Malmösupportrarna åka med till Malmö.  

JO framhöll att behovet av ingripande av detta slag måste övervägas noga och att så-

dana ingripanden ska stå i proportion till vad de syftar att förhindra. Enligt JO ska det, 

så långt det är möjligt, undvikas att tvångsåtgärder mot personer som utan förskyllan 

hamnat i oroligheter. Åtgärder som syftar till att upprätthålla ordningen ska i första hand 

riktas mot dem som stör ordningen, men ingripanden med annan inriktning kan inte ute-

slutas. 

 JO avslutade med att påpeka att även om de särskilda omständigheterna i fallet inte 

medförde att kritik kunde riktas mot polisen för avlägsnandet, så bör det klarläggas i 

vilken utsträckning enskilda medborgare, utan egen förskyllan, kan bli föremål för 

tvångsingripanden.  

 

2.3.2 JK dnr 2999-11-40 

JK har i ett beslut rörande en match mellan Malmö FF och Helsingborgs IF den 19 mars 

2011 avgjort en fråga om skadestånd med anledning av ett polisingripande med stöd av 

13 c § 2 st. PL.59 Som framgår nedan gör JK i beslutet en anmärkningsvärd tolkning av 

13 c § PL, en tolkning som innebär att lagrummet ger stöd åt ”kvarhållande av folksam-

ling”. För att diskutera JK:s tolkning är det nödvändigt att först redogöra för omständig-

heterna i ärendet.  

I fallet hade polisen kl. 13.56 beslutat att avlägsna ca 100 - 150 supportrar i enlighet 

med 13 c § 2 st. PL. Avlägsnandet verkställdes emellertid inte och kl. 15.35 meddelade 

polisen att beslutet skulle upphöra att gälla. På grund av att det förekommit våldsamhet-

er beslutade matcharrangören att supportrarna inte fick beträda Swedbank Stadion. Ett 

nytt beslut om utvidgat avlägsnande fattades kl. 16.54, och avsåg de personer som stör-

                                                
59 JK dnr 2999-11-40. 
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de ordningen utanför Swedbank Stadion. Av de personer som stört ordningen utanför 

stadion avlägsnandes ca 80 med bussar till Malmö centralstation respektive Helsing-

borgs central. Alla personer som omfattades av beslutet om utvidgat avlägsnande kunde 

dock inte avlägsnas på grund av att det fanns för få platser i bussarna. Resterande per-

soner hölls därför kvar i avvaktan på ytterligare transport. De personer som var kvar ut-

anför stadion fick således invänta att en buss kunde rekvireras från lokaltrafiken i 

Malmö. Runt kl. 18.40 tilläts de personer som inte fick plats vid den första transporten 

att på egen hand lämna arenaområdet i Malmö.  

 JK fann att de utvidgade avlägsnandena var nödvändiga för att upprätthålla ordning-

en, och att polisens beslut därför inte kunde ifrågasättas på den grunden. Även om 

dokumentationen var otydlig, utgick JK från att deltagarna i folksamlingen hade fått sin 

rörelsefrihet inskränkt mellan de nämnda tidpunkterna. En av supportrarna, Jonathan 

Gyllenlöf, begärde skadestånd på grund av att han inte kunnat utnyttja sin matchbiljett, 

samt att han genom åtgärden utsatts för kränkning och lidande. Jonathan Gyllenlöf hade 

varit föremål för polisens båda beslut om utvidgade avlägsnanden. Han hade däremot 

inte faktiskt avlägsnats vid något av tillfällena.  

 JK konstaterade att ett tillfälligt kvarhållande av deltagarna inryms i den befogenhet 

som ett beslut om utvidgat avlägsnande medför, men att kvarhållandet inte får vara av 

sådan varaktighet och karaktär att det i sig blir att betrakta som ett frihetsberövande. En-

ligt JK var det däremot inte möjligt att generellt uttala hur länge ett ”kvarhållande av 

folksamling” får pågå.  

JK framhöll därefter följande. Jonathan Gyllenlöf hade hållits kvar inom ett avspärrat 

område ca en och en halv timme i anslutning till respektive beslut. Det huvudsakliga 

skälet till att han hölls kvar var att polisen på grund av de omfattande ordningsstörning-

arna hade svårigheter att anordna tillräckliga transportmöjligheter. Vid en samlad be-

dömning kunde Jonathan Gyllenlöf därför inte anses ha utsatts för kvarhållanden som 

överskridit gränsen för vad som kan anses vara acceptabelt att tolkningsvis inrymma 

under polisens befogenheter enligt 13 c § PL. JK tillade att det inte kunde anses vara 

mer ingripande att bli kvarhållen än att blir borttransporterad. Avslutningsvis underströk 

JK emellertid att det inträffade väcker frågan om den nuvarande lagstiftningen är utfor-

mad på ett sådant sätt att den tillgodoser krav på ändamålsenlighet och rättssäkerhet.  
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2.3.3 Kritik av JK:s beslut – 13 c § 2 st. PL kan ge upphov till ingripanden som  

    huvudsakligen är ett kvarhållande 

Det kan ifrågasättas om det finns goda skäl för JK:s uppfattning att Jonathan Gyllenlöf 

inte har utsatts för kvarhållanden som överskridit gränsen för vad som är acceptabelt att 

tolkningsvis inrymma under polisens befogenheter enligt 13 c § PL. JK:s resonemang 

bygger på att Jonathan Gyllenlöf deltog i en ordningsstörande folksamling, vars före-

komst i samband med större idrottsevenemang är att allvarligt samhällsproblem. Därför 

var JK av uppfattningen att ett resolut ingripande av polisen var motiverat. Jonathan 

Gyllenlöf blev dock inte borttransporterad. Istället kvarhölls han på platsen i en och en 

halv timme. Det huvudsakliga skälet till att han hölls kvar var att polisen på grund av de 

omfattande ordningsstörningarna hade svårt att anordna tillräckliga transportmöjlighet-

er.  

 Logiken bakom JK:s beslut tycks alltså vara att om det är befogat för polisen att an-

vända sig av utvidgade avlägsnanden, men det på grund av störningarnas omfattning är 

svårt för polisen att anordna tillräckliga transportmedel, så kan 13 c § 2 st. PL anses ge 

polisen befogenhet att hålla kvar personer på ett visst område under en längre tid, utan 

att de för den delen sedan avlägsnas. Den här logiken stöder JK uppenbarligen på be-

stämmelsens syfte, dvs. att avvärja ordningsstörningar. Visserligen uppfylldes det här 

syftet genom kvarhållandet av Jonathan Gyllenlöf, men det är genom själva avlägsnan-

det som ordningsstörningen enligt 13 c § 2 st. ska avvärjas, inte genom att en poliskedja 

omringar de ordningsstörande individerna under en längre period.  

 JK:s resonemang kan således något tillspetsat sägas utmynna i slutsatsen att om poli-

sen har vidtagit bristande förberedelser, innebär 13 c § 2 st. PL att polisen har befogen-

het att vidta en helt annan typ av tvångsåtgärd, som JK kallar ”kvarhållande av folksam-

ling”, och som inte har direkt stöd i lagtexten. Enligt JK:s tankegång verkar ett sådant 

kvarhållande få ske så länge det bidrar till att avvärja ordningsstörningen och tidsgrän-

sen på två timmar inte överskrids. Uppenbarligen bygger JK:s resonemang på en långt-

gående ändamålstolkning av 13 c § 2 st. PL. Det kan också konstateras att begreppet 

”kvarhållande av folksamling” överhuvudtaget inte förekommer i polislagen, något som 

gör JK:s sätt att resonera än mer anmärkningsvärt. Visserligen uttalas i förarbetena till 

13 c § 1 st. att ett tillfälligt kvarhållande av deltagare i en folksamling är en befogenhet 

som inryms i ett meddelat beslut om avlägsnande,60 men något liknande uttalande finns 

                                                
60 Prop. 1996/97:175 s. 27. 
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däremot inte i förarbetena till 13 c § 2 st. PL. Det måste också ifrågasättas om ett kvar-

hållande som pågår i över en och en halv timme kan anses vara tillfälligt, åtminstone i 

den mening som verkar ha avsetts i förarbetena till 13 c § 1 st. Befogenheten att ”kvar-

hålla folksamling” tycks dessutom, så som JK tolkar den, snarare vara en självständig 

åtgärd än ett led i ett utvidgade avlägsnande.  

 Ett annat frågetecken angående JK:s beslut är vilka konsekvenser en sådan tolkning 

får i fall där ett avlägsnande faktiskt sker. Enligt det sätt att tolka 13 c § 2 st. PL som JK 

förordar, skulle bestämmelsen hypotetiskt kunna tillämpas så att själva kvarhållandet 

pågår i en timme och fyrtio minuter. I en sådan situation finns det, inom ramen för två-

timmarsgränsen, endast utrymme för en transport om tjugo minuter.61 Det här ska ställas 

mot Rikspolisstyrelsens ursprungliga önskemål att själva transporttiden skulle vara två 

timmar, räknat från det att transporten påbörjas, för att utvidgade avlägsnanden skulle 

vara en effektiv åtgärd.62 Mot bakgrund härav kan det ifrågasättas om en tillämpning 

som innebär att huvuddelen av tiden går åt till att hålla kvar ordningsstörande individer 

på en plats i väntan på bussar, kan anses vara ett effektivt sätt att hantera ordningsstö-

rande folksamlingar. Rikspolisstyrelsens ursprungliga önskemål om två timmars trans-

porttid tyder nämligen på att en längre transporttid generellt sett är avgörande för hur 

effektivt ett utvidgat avlägsnande är som åtgärd mot en ordningsstörande folksamling. 

I anslutning härtill kan framhållas att det i arbetet med lagstiftningen har funnits 

olika uppfattning om rekvirering av transportmedel kan utgöra ett problem. Enligt rege-

ringen borde de här svårigheterna inte överdrivas: utvidgade avlägsnanden torde aktua-

liseras framförallt i situationer där polisen redan i förväg kan förutse att det finns en risk 

för omfattande ordningsstörningar. Att hyra in bussar kunde enligt regeringens uppfatt-

ning i många fall förberedas, så att tidpunkten från att det att ett beslut fattas om utvid-

gat avlägsnande till det att åtgärden verkställs minimeras.63 Regeringens uttalanden står 

i direkt konstrast till uttalanden i betänkandet. Där anfördes, som ett argument för att 

institutet utvidgat avlägsnande behövdes, att det inte alltid är möjligt att på ett korrekt 

sätt bedöma omfattningen av den insats som kommer att behövas vid en befarad ord-

ningsstörning.64 De båda besluten från JK och JO är exempel på att ståndpunkten i be-

tänkandet åtminstone i viss utsträckning var riktig: polisen kan ha svårt att bedöma om-

                                                
61 Så tycks ha varit fallet i JO dnr 4480-2011, där det uppgavs att som längst tvingades en del personer 
vänta i en timme och fyrtio minuter omringade av polisen.   
62 Se prop. 2008/09:131 s. 16. 
63 Prop. 2008/09:131 s. 16. 
64 Ds 2008:54 s. 38 
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fattningen av den insats som behövs och får då också svårt att vidta praktiska förbere-

delser, som att rekvirera bussar. 

 

2.4 Närmare analys av utformningen av 13 c § 2 st. PL 

2.4.1 Betydelsen av oklarheter kring de grundläggande förutsättningarna i första  

    stycket 

Som har framgått ovan innehåller 13 c § 1 st. PL ett antal rekvisit som har en, i olika 

utsträckning, oklar innebörd. Eftersom tillämpningen av andra stycket är beroende av att 

förutsättningarna i första stycket är uppfyllda, och att ett avvisande eller avlägsnande är 

otillräckligt för att upprätthålla ordningen, är betydelsen av hur dessa förutsättningar 

tolkas central även vid tillämpningen av utvidgade avlägsnanden. 

 Det kan inledningsvis konstateras att genomgången i avsnitt 2.1.2 visar att begreppet 

folksamling inte är entydigt. Kanske är otydligheterna kring begreppet folksamling 

framförallt problematiska vid tillämpningen av bestämmelsens första stycke. Som har 

framgått är avsikten nämligen att andra stycket ska tillämpas när det är fråga om större 

folksamlingar och kvalificerade ordningsstörningar, något som ger anledning att anta att 

det sällan blir fråga om att tillämpa bestämmelsen när det rör sig om ett mindre antal 

personer. Mot bakgrund av att det sällan torde vara aktuellt att tillämpa utvidgade av-

lägsnanden då det är fråga om ett mindre antal personer, kan det förmodas att de gräns-

dragningsproblem som finns kring folksamlingsbegreppet inte innebär några svårigheter 

vid tillämpningen av 13 c § 2 st. PL.  

 Störning av den allmänna ordningen är ett annat rekvisit som är behäftat med oklar-

heter. Det kan tyckas att den vägledning som finns när det gäller bedömningen av om en 

folksamlings beteende utgör en ordningsstörning eller inte är knapp, åtminstone från 

lagstiftarens sida. Med hänsyn till detta kan det i en del situationer vara svårt att avgöra 

om en ordningsstörning föreligger eller inte. Svårigheterna bör dock inte överdrivas, 

eftersom det finns en del uttalanden i praxis och doktrinen om hur begreppet ska tolkas. 

Det får också antas att denna bedömning främst kan vara problematisk vid tillämpning-

en av första stycket. Anledningen är att andra stycket, enligt vad som framgått ovan, 

främst är avsett att tillämpas vid kvalificerade, eller mer allvarliga, ordningsstörningar. 

Problemet att dra gränsen mellan ordningsstörning och icke ordningsstörning aktuali-

seras alltså sannolikt inte vid tillämpning av andra stycket. Däremot är det, vilket också 

framgått ovan, ett problem om avsikten med uttalandet i förarbetena, att ”bestämmelsen 

främst torde tillämpas vid kvalificerade ordningsstörningar”, är tänkt att reducera till-
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lämpningsområdet. Det kan tänkas att polisen, på grund av lagtextens ”bredare” utform-

ning, kan tillämpa bestämmelsen i fler fall än vad lagstiftaren har avsett. Lagstiftningens 

ordalydelse bör därför ses över. 

Vidare kan konstateras att även om tid och sträcka ska beaktas både vid tillämpning 

av första och andra stycket, ligger tyngdpunkten i första stycket på sträcka (åtminstone i 

doktrinen) medan tyngdpunkten i andra stycket ligger på tid. Som har noterats ovan kan 

utformningen av andra stycket ge intryck av att det endast är tiden som ska beaktas, 

medan det av uttalanden i såväl förarbetena som i doktrinen framgår att så inte är fallet. 

Trots att både tid och sträcka ska beaktas har JO och JK i två ärenden en-dast beaktat 

tidsaspekten. Det kan ses som ett tecken på att lagstiftningens utformning inbjuder till 

att enbart beakta tiden och att en rättstillämpare därför lätt kan ledas in på en bedömning 

som enbart avser tiden, trots att det med hänsyn till proportionalitetsprincipen är viktigt 

att också beakta sträckan. 

 

2.4.2 Bestämmelsens betydelseområde är inte tillräckligt snävt 

För att avsluta detta kapitel, som handlar om utformningen av 13 c § 2 st. PL, ska fram-

hållas att den tolkning som JK gör av andra stycket (i det ovan refererade beslutet) visar 

att bestämmelsen har ett betydelseområde som täcker för mycket, och att dess tillämp-

ning därför kan leda till smått oväntade – och oönskade – resultat.65 Ett sådant exempel 

är att en person kvarhålls under en och en halv timme för att sedan inte avlägsnas. En 

sådan tillämpning måste vid en läsning av lagtexten anses vara överraskande. Mot detta 

ska hållas att det torde vara mer ingripande att transporteras i väg en sträcka, kanske 

flera mil, än att hållas kvar på en plats omringad av poliser, givet att ingreppen pågår 

under en motsvarande tidsperiod. Även om ett utvidgat avlägsnande således kan betrak-

tas som en mer ingripande åtgärd, saknas ofrånkomligen direkt stöd i lagtexten för att 

enbart inspärra och kvarhålla personer på en plats, utan att transportera bort dem. Att 

lagstiftningen genom en ändamålstolkning kan utsträckas till att innefatta även andra 

frihetsinskränkande åtgärder (”kvarhållande av folksamling”) tyder på att den aktuella 

bestämmelsen har ett betydelseområde som inte är tillräckligt snävt. 

När det är fråga om ingrepp i grundläggande fri- och rättigheter, bör elasticiteten re-

duceras till ett minimum.66 Den som ingriper i enskildas fri- och rättigheter bör vidare 

inte ha en skönsmässig frihet att avgöra om skyddet för fri- och rättigheterna ska upp-
                                                
65 Angående begreppen ”betydelseområde” och ”tillämpningsområde”, se Ekelöf & Edelstam, s. 86 f. 
66 Se exempelvis Ekelöf m.fl., s. 47. 
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rätthållas.67 Bestämmelser som inskränker fri- och rättigheter bör därför vara tydliga 

och ha ett precist betydelseområde. Sådana bestämmelser bör alltså, för att minska det 

skönsmässiga utrymmet, ha en utformning som i hög grad styr och stramar upp maktut-

övningen. Med hänsyn härtill finns det ett behov av att förtydliga utformningen av 13 c 

§ 2 st. PL, och därigenom också göra bestämmelsens betydelse- och tillämpningsom-

råde snävare. 

Därutöver underlättar ett tydligt regelverk polisens arbete. En polisman ska efter ett 

ingripande kunna visa att agerandet inte har varit felaktigt och därigenom undvika 

sanktioner. Tydligare regler gör det möjligt för en polisman att i högre utsträckning vara 

säker på vad som är ett felaktigt agerande. 

Ytterligare en aspekt talar för att det inom det här området är särskilt viktigt med reg-

ler som är tydliga. Inom delar av polisens verksamhet är möjligheterna nämligen be-

gränsade att underkasta besluten rättslig prövning. Ett exempel på att möjligheterna till 

rättslig prövning är begränsade är just beslut om avlägsnanden.68 Samtidigt är beslut om 

utvidgade avlägsnande av ingripande natur, eftersom de kan inskränka den enskildes 

rörelsefrihet på ett betydande sätt. De begränsade möjligheterna till rättslig prövning, 

sedda mot bakgrund av att det rör sig om inskränkningar i den enskildes rörelsefrihet, 

understryker att det är angeläget att tydligt avgränsa reglernas betydelseområde.  

 

3 Europakonventionen 
3.1 Konventionens ställning i svensk rätt 

EKMR har införlivats i svensk rätt genom lag (1994:1219) om den europeiska konvent-

ionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna. Av 

RF 2:23 framgår vidare att lagar och föreskrifter inte får meddelas i strid med konvent-

ionen. Bestämmelsen i RF är en anvisning till normgivande organ, och är således inte 

riktad till rättstillämpningen. När bestämmelsen infördes betonades att den inte gav 

konventionen grundlagsstatus, och att den inte heller innebar att någon ny normhierarki 

inrättades.69 Att RF 2:23 är en anvisning till normgivande organ hindrar inte att domsto-

lar och myndigheter, genom tillämpning av reglerna om lagprövning i RF 11:14, kan 

                                                
67 Ekelöf m.fl., s. 47. 
68 SOU 2013:42 s. 120. Bland annat mot bakgrund härav föreslås att en tillsynsmyndighet ska inrättas, se 
SOU 2013:42 s. 131 ff. 
69 Prop. 1993/94:117 s. 36 ff. 
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underlåta att tillämpa en bestämmelse på grund av att den inte är förenlig med Sveriges 

åtaganden enligt konventionen.70  

 I förarbetena har gjorts ett antal uttalanden om konflikter mellan svensk lagstiftning 

och konventionen som svensk lag. Bland annat har uttalats att om en rättstillämpare inte 

genom tidigare överväganden, i form av olika tolkningsprinciper såsom fördragskon-

form tolkning, kommer fram till att konventionsbestämmelsen bör tillämpas, så kan 

lagprövning ske enligt RF 11:14.71 Det här uttalandet har i doktrinen uppfattats som att 

det är först när rättstillämparen inte på något annat sätt kunnat ge konventionen före-

träde som RF 11:14 ska tillämpas.72 Vid lagkonflikter ska rättstillämparen alltså tolka 

lagstiftningen konventionskonformt eller ge konventionen som svensk lag företräde.73 

Mot bakgrund av den praxis som HD utvecklat i anslutning till den här frågan, har en 

del oklarheter uppstått kring hur konflikter med konventionen ska lösas.74 En närmare 

redogörelse för, och analys av, de här oklarheterna faller utanför framställningens syfte. 

Blicken ska istället vändas mot konventionens innehåll. 

 

3.2 Artikel 5 och artikel 2 fjärde tilläggsprotokollet 

3.2.1 Den övergripande strukturen bakom bestämmelserna 

I artikel 5 EKMR görs en distinktion mellan rätt till frihet och rätt till personlig säker-

het. Det senare begreppet anses emellertid inte ha någon självständig betydelse.75 Med 

rätt till frihet avses individuell frihet i dess klassiska bemärkelse, det vill säga var och 

ens fysiska frihet.76 Enligt Europadomstolen är syftet med bestämmelsen att säkra att 

ingen berövas sin frihet på ett godtyckligt sätt.77   

Bestämmelsen i artikel 5 är uppbyggd så att om ett frihetsberövande föreligger, 

måste det kunna hänföras till någon av de kategorier tillåtna frihetsberövanden som räk-

nas upp i artikel 5.1 a)-f) för att vara förenligt med konventionen. Uppräkningen av till-

låtna frihetsberövanden är uttömmande, något som följer av artikelns ordalydelse: ”ing-

en får berövas friheten, utom i följande fall…”.78 I artikel 5.2-5 föreskrivs vidare olika 

                                                
70 Se vidare Holmberg m.fl., kommentaren till 2 kap. 19 § RF (Zeteo). 
71 Prop. 1993/94:117 s. 38. 
72 Nergelius, s. 183. Se även Bull & Stertzel, s. 95. 
73 Se också HD beslut i mål nr B 4946-12, p. 51-53, med hänvisning till NJA 2012 s. 1038 I, p. 13–16 
74 Se exempelvis Gulliksson, s. 673 ff. 
75 Danelius, s. 100. 
76 Engel m.fl. mot Nederländerna (1976), p. 58. 
77 Engel m.fl. mot Nederländerna (1976), p. 58. En sammanfattning av de principer som gäller vid be-
dömningen av godtycklighet finns i Saadi mot Förenade kungariket (2008), p. 68-74. 
78 Engel m.fl. mot Nederländerna (1976), p. 57. 
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rättssäkerhetsgarantier som i sin tur måste vara uppfyllda om det är ett tillåtet frihetsbe-

rövande. 

 Helt avgörande för tillämpligheten av artikel 5 är begreppet frihetsberövande. I kon-

ventionen görs skillnad mellan inskränkningar av rörelsefriheten, som omfattas av arti-

kel 2 i fjärde tilläggsprotokollet, och frihetsberövanden, vilka omfattas av artikel 5. 

 

3.2.2 Skillnaden mellan inskränkning i rörelsefriheten och frihetsberövande 

Europadomstolen har klargjort att skillnaden mellan inskränkningar av rörelsefriheten 

och frihetsberövanden är en gradskillnad (skillnad i grad och intensitet), snarare än en 

artskillnad.79 Frihetsberövande är alltså en kraftigare form av inskränkning av rörelse-

friheten.80 Harris m.fl. har beskrivit det så att berövande av friheten, i den mening som 

avses i artikel 5, är en extrem form av inskränkning av rörelsefriheten.81 Det har dock 

påpekats att gränsdragningen mellan de båda begreppen inte är tydlig.82 Stone har till 

och med framhållit att Europadomstolens praxis inte är till någon större hjälp, eftersom 

den är inkonsekvent. Enligt Stone ger den således inte ger någon tydlig vägledning om 

när en inskränkning av rörelsefriheten når en sådan grad och intensitet att det blir fråga 

om ett frihetsberövande.83 Europadomstolen har också medgett att det stundtals inte är 

en helt lätt uppgift att klassificera en inskränkning till endera av de två kategorierna, och 

att klassifikationen i somliga gränsfall är en ren åsiktsfråga.84 Helt tydligt är att inne-

börden av begreppet ”frihetsberövande” är en central fråga, eftersom artikel 5 endast är 

tillämplig när ett frihetsberövande föreligger. Den närmare innebörden av begreppet fri-

hetsberövande behandlas därför i följande avsnitt. 

 

3.3 Artikel 5 – frihetsberövande 

3.3.1 Ett subjektivt och ett objektivt element 

Bedömningen av om ett frihetsberövande föreligger måste ta sin utgångspunkt i den 

konkreta situationen.85 Europadomstolen har understrukit att frågan om ett frihetsberö-

                                                
79 Guzzardi mot Italien (1980), p. 93 och Ashingdane mot Förenade kungariket (1985), p. 41. Det bör 
noteras att Europadomstolen varken har rättfärdigat eller förklarat varför det är fråga om en skillnad på 
grad av inskränkning och intensitet, snarare än en substantiell skillnad. 
80 Jfr. Engel m.fl. mot Nederländerna (1976), p. 58.  
81 Harris m.fl., s. 123. 
82 Van Dijk, s. 459. 
83 Stone, s. 51. 
84 Guzzardi mot Italien (1980), p. 93.   
85 Se Engel m.fl. mot Nederländerna (1976), p. 59 och Guzzardi mot Italien (1980), p. 93. 
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vande föreligger i stor utsträckning beror på omständigheterna i fallet.86 Hänsyn måste 

tas till en mängd olika faktorer såsom typ, varaktighet, effekter och det sätt som åtgär-

den verkställs på.87 De här utgångspunkterna gäller alltjämt.88  

Europadomstolen har vidare framhållit att konceptet frihetsberövande inte enbart ut-

görs av ett objektivt element, vilket består i att en person blir utsatt för en frihetsin-

skränkande åtgärd i ett visst begränsat utrymme, och under en inte försumbar tid, utan 

också ett subjektivt element.89 Det senare elementet innebär att en person endast kan 

anses vara berövad sin frihet om han eller hon inte har lämnat ett giltigt samtycke till 

den frihetsinskränkande åtgärden.90 För att utförligare analysera det objektiva och det 

subjektiva elementet är det nödvändigt att först måla upp en rättslig bakgrund. Därför 

redogörs i det följande för ett antal rättsfall som har en framträdande betydelse vid för-

ståelsen av det objektiva respektive subjektiva elementet. 

 

3.3.2 Referat av centrala rättsfall 

Nedan refereras endast sådana fall som har en central betydelse för att få en systematisk 

överblick över förutsättningarna för att frihetsberövande ska anses föreligga. Före denna 

redogörelse bör det påpekas att Europadomstolen inte gör någon distinktion mellan ra-

tio decideni och obiter dictum. Alla domstolens uttalanden betraktas istället som källor 

med upplysningar om konventionens närmare innehåll (”sources of enlightment as to 

the meaning of the ECHR”).91 Engel m.fl. mot Nederländerna och Guzzardi mot Italien 

har varit de två ledande fallen när Europadomstolen utvecklat sin praxis, varför det är 

lämpligt att ta utgångspunkt i de här två fallen. 

I Engel m.fl. mot Nederländerna var fråga om vissa militära disciplinstraff utgjorde 

frihetsberövande. Domstolen uttalade bland annat att ett disciplinärt straff, vilket vid en 

analys ofrånkomligen skulle anses utgöra ett frihetsberövande om det riktades mot ci-

vila, kan bedömas annorlunda om det riktas mot tjänstgörande militärer. Oavsett utgör 

ett sådant disciplinärt straff ett frihetsberövande om det består i restriktioner som klart 

avviker från den normala livssituationen inom militären. I fallet ansågs ”strikt arrest”, 

varvid de värnpliktiga låstes in i en cell i armébarackerna och därmed inte hade möjlig-

                                                
86 M.A. mot Cypern (2013), p. 186 med hänvisning till Austin m.fl. mot Förenade kungariket (2012), p. 
61. 
87 Guzzardi mot Italien (1980), p. 93. 
88 Se M.A. mot Cypern (2013), p. 186. 
89 Storck mot Tyskland (2005), p. 74 och Shtukaturov mot Ryssland (2008), p. 106. 
90 Storck mot Tyskland (2005), p. 74. 
91 Se Mowbray, s. 182 med hänvisningar. 
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het att utföra sina normala arbetsuppgifter, utgöra frihetsberövande i konventionens me-

ning. Däremot ansågs inte ”lätt arrest” och ”grövre arrest” utgöra frihetsberövande, ef-

tersom de värnpliktiga inte var inlåsta och kunde fortsätta att utföra sina normala ar-

betsuppgifter, men efter tjänstgöringstid var begränsade till att röra sig inom speciellt 

anvisade armébyggnader.  

Guzzardi mot Italien rörde en sökande som på grund av misstanke om olagliga akti-

viteter med maffian hade ålagts att under sexton månader leva på en ö utanför Sardini-

ens kust. Han hade endast rätt att röra sig fritt inom en liten by (en yta om två och en 

halv kvadratkilometer) och han fick inte besöka andra delar av ön. Byn beboddes endast 

av personer vilka levde under liknande restriktioner. Han fick förvisso bo med sin fa-

milj, men hade i övrigt få möjligheter till sociala kontakter. Vidare var han tvungen att 

rapportera till myndigheterna två gånger om dagen. Domstolen framhöll att det mot 

bakgrund av styrkan bakom var och en av omständigheterna inte var möjligt att tala om 

frihetsberövande, men att de kumulativt och kombinerat vid en samlad bedömning 

måste anses utgöra ett frihetsberövande i konventionens mening. 

Fallet H.L. mot Förenade kungariket rörde en autistisk man som efter att ha uppträtt 

våldsamt och självdestruktivt hade intagits på ett mentalsjukhus. Något beslut om 

tvångsvis intagning fattades inte, eftersom mannen inte motsatte sig intagningen och 

inte heller försökte lämna sjukhuset. Den ansvarige läkaren hade dock meddelat mannen 

att om han motsatte sig intagning eller försökte ge sig av, skulle ett formellt beslut om 

tvångsomhändertagande bli aktuellt. Enligt domstolens bedömning var mannen under 

fortlöpande kontroll och övervakning och inte fri att lämna sjukhuset. Det spelade här-

vid ingen roll om vårdavdelningen, där mannen vistades, var låst eller gick att låsta. 

Domstolen fann att ett frihetsberövande förelåg. 

I Gillan och Quinton mot Förenade kungariket hade de sökande blivit stannade och 

visiterade av polisen under en tidsperiod som inte i något av fallen översteg 30 minuter. 

Under den här tidsperioden var sökandena helt berövade all form av förelsefrihet. De 

var tvungna att stanna där de var för att underkasta sig visiteringen, och om de hade 

vägrat hade de kunnat arresteras, kvarhållas på en polisstation eller åtalas. Enligt dom-

stolen indikerade detta element av tvång att det förelåg ett frihetsberövande i den me-

ning som avses i artikel 5.92 Domstolen ansåg sig emellertid inte nödgad att slutligt av-

göra frågan eftersom det förelåg en överträdelse av artikel 8 i fallet. 

                                                
92 Gillan och Quinton mot Förenade kungariket (2010), p. 57. 
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Vad gäller det subjektiva elementet ska främst två rättsfall refereras. I Nielsen mot 

Danmark togs en 12-årig pojke in på en psykiatrisk avdelning efter begäran av mam-

man. Pojken var intagen under sammanlagt fem och en halv månad. Domstolen ansåg 

att intagningen inte utgjorde ett frihetsberövande, och konstaterade att varken chefläka-

rens eller de sociala myndigheternas inblandning i fallet kunde ha ändrat mammans po-

sition. Mamman hade nämligen enligt dansk lag ensamrätt att avgöra om pojken skulle 

tas in på avdelningen eller skrivas ut därifrån. Vidare skulle chefsläkaren endast ha 

kunnat besluta att inte ta in pojken om det saknades behov av medicinsk behandling. I 

fallet grundade sig intagningen således på ett legitimt utövande av moderns rättigheter 

som förälder. Domstolen framhöll också att pojken behövde medicinsk vård för sin ner-

vositet och att vården gavs under begränsningar i rörelsefriheten som var jämförbara 

med sådana begränsningar som tillämpas för barn på ett vanligt sjukhus.93 

H.M. mot Schweiz rörde en 84-årig som hade en omtvistad demensdiagnos och som 

enligt myndigheterna levde under otillräckliga hygieniska och medicinska förhållanden. 

Med anledning av förhållandena i sitt hem togs hon in på ett vårdhem av lokala myn-

digheter. Vidare framgick att kvinnan inte placerades i en sluten avdelning, utan kunde 

röra sig fritt och ha sociala kontakter med omvärlden. Efter att ha flyttats till vårdhem-

met samtyckte kvinnan till att stanna där. Mot bakgrund härav, och av att myndigheter-

na hade beordrat att kvinnan skulle tas in på vårdhemmet för att kunna förse henne med 

adekvata hygieniska och medicinska förhållanden, något som därmed låg i hennes in-

tresse, ansåg domstolen att något frihetsberövande inte förelåg. Domstolen betonade att 

det inte var fråga om ett frihetsberövande, utan en ansvarstagande åtgärd som vidtagits i 

kvinnans intresse av myndigheter som hade kompetens därtill.94 

Med de här rättsfallen som bakgrund, kan blicken nu vändas mot en närmare analys 

av förutsättningarna för ett frihetsberövande.  

 

3.3.3 Analys av det objektiva elementet – inspärrning och tvång 

Ett sätt att se domstolens praxis är att ett frihetsberövande, utöver det subjektiva ele-

mentet, förutsätter två omständigheter.95 För det första skulle det krävas att det är fråga 

om en frihetsinskränkande åtgärd varigenom en människa, under en inte försumbar 

tidsperiod, hålls kvar på en plats där hon inte själv har valt att vara, dvs. någon form av 

                                                
93 Nielsen mot Danmark (1988), p. 63 och 70. 
94 H.M. mot Schweiz (2002), p. 48. 
95 Se Allen, s. 28. 
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inspärrning (”confinement”). För det andra skulle krävas någonting därutöver: ”någon-

ting extra”, dvs. en ytterligare närvarande faktor som gör det möjligt att urskilja frihets-

berövandet från en frihetsinskränkande åtgärd. 

Denna andra parameter kan beskrivas som ett koncept vilket bygger på någon form 

av tvång (”coercion”).96 För att ett frihetsberövande ska föreligga krävs det enligt det 

här konceptet någon form av inspärrning och samtidigt ett element av tvång. Tvång utan 

inspärrning, och inspärrning utan tvång, leder alltså enligt synsättet till att ett frihetsbe-

rövande inte ska anses föreligga.97 Ett annat sätt att beskriva domstolens praxis är att det 

krävs någon form av inspärrning (”confinement”) tillsammans med en eller flera för-

svårande faktorer.98 Enligt ytterligare en annan uppfattning kan frihetsberövande i kon-

ventionens mening definieras som en av myndigheter vidtagen åtgärd, genom vilken en 

person mot sin vilja kvarhålls i ett begränsat utrymme eller område under en viss tid, 

och genom maktmedel (”force”), eller hot om maktmedel hindras att lämna utrym-

met/området.99 Även här beskrivs ”force” som ett element av tvång (”coercion”), vilket 

också kan vara psykiskt.100  

Mot bakgrund av den rättspraxis som finns kring artikel 5, och med utgångspunkt i 

de fall som har refererats ovan, kan följande slutsatser dras om rättsläget kring frihets-

berövande. Till att börja med bör konstateras att domstolen vid upprepade tillfällen har 

understrukit att varje fall måste bedömas efter dess egna förutsättningar. Av Guzzardi 

framgår vidare tydligt att en viss enskild omständighet i sig är avgörande för om ett fri-

hetsberövande föreligger, utan att flera omständigheter tillsammans kan medföra att den 

enskildes situation ska anses utgöra ett frihetsberövande. 

Det finns goda skäl för att ansluta sig till den i litteraturen hävdvunna uppfattningen 

att det objektiva elementet av ett frihetsberövande består av två faktorer, på sätt som har 

redogjorts för ovan, dvs. dels någon form av inspärrning, dels någon form av tvång eller 

försvårande omständighet. Skälen för detta utvecklas i följande stycken. 

För att inleda med kravet på någon form av inspärrning, står det klart att i samtliga 

(ovan redovisade) fall, där frihetsberövande förelegat, har en person hållits kvar på ett 

                                                
96 Allen, s. 30. Här kan kort anmärkas att den svenska (lexikala) betydelsen av tvång innebär att någon 
utnyttjar sin fysiska kraft eller maktställning för att förmå en annan person att handla på ett visst (önsk-
värt) sätt. När begreppet tvång förekommer i det fortsatta är det den här innebörden som avses, om inte 
annat anges. 
97 Allen, s. 30. 
98 Cline, s. 29. 
99 Trechsel & Summers, s. 412.  
100 Trechsel & Summers, s. 414. 
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begränsat område som han eller hon själv inte har valt att vara kvar inom. Som också 

har framgått kan frihetsberövande föreligga i många olika former, och det behöver inte 

nödvändigtvis vara fråga om någon som hålls inspärrad i förvar. Guzzardi och Gillan 

och Quinton, men också Brega m.fl., är tydliga exempel på att det inte fordras inspärr-

ning i någon form av förvar.101 Inspärrningsmomentet avser alltså att personen på något 

sätt hålls kvar på ett begränsat område, som denne inte själv har valt att vara kvar inom.  

För att sedan övergå till betydelsen av tvång, finns ett tydligt exempel på att tvång är 

avgörande i Gillan och Quinton, där domstolen uttalande att just tvångselementet var 

indikativt för att ett frihetsberövande skulle anses föreligga. Den här utgångspunkten 

har bekräftats i Shimovolos mot Ryssland, där det konstaterades att den sökande fördes 

till polisstationen under hot om våld, och att han inte kunde lämna lokalerna utan poli-

sens tillstånd. Shimovolos berövades friheten under totalt 45 minuter på polisstationen. 

Domstolen uttalande att det i fallet fanns ett inslag av tvång som, trots gripandets korta 

varaktighet, var ett tecken på ett frihetsberövande i den mening som avses i artikel 5.102  

Även H.L. illustrerar vikten av tvångselementet. Mannen var i fallet inte inlåst på 

vårdavdelningen, men myndigheterna utövade sådan kontroll över mannens behandling, 

sociala kontakter, möjligheter att röra sig samt över hans uppehållsort, att han ansågs 

frihetsberövad. Kontrollen möjliggjordes uppenbarligen genom tvång, något som också 

framgår av att det förelåg ett hot om tvångsintagning för det fall att mannen inte under-

kastade sig behandlingen. Även i Guzzardi förekom kontroll och övervakning från 

myndigheternas sida, vilket utgör ett slags tvång. Genom kontroll och övervakning 

förmår nämligen myndigheterna individen att agera på ett visst sätt.  

I Guzzardi, H.L. och Gillan och Quinton har personerna inte varit fysiskt förhindrade 

att lämna det område eller den plats som inspärrning avsåg; vad som har förhindrat dem 

att fritt röra sig därifrån har istället varit tvång från myndigheternas sida. Tvånget har 

manifesterat sig i hot om olika former av tvångsmässiga omhändertaganden (som i Gill-

an och Quinton och H.L.), i form av kontroll och övervakning (som i H.L. och Guz-

zardi), men också i form av fysiskt tvång (som visiteringen i Gillan och Quinton). Mot 

bakgrund av att ordet tvång, tydligare än begreppet försvårande omständighet, beskriver 

vad domstolen tagit hänsyn till i sin praxis, finns det anledning att ansluta sig till att 

                                                
101 Se mer om Brega m.fl. mot Moldavien (2012) i avsnitt 3.3.5. 
102 Shimovolos mot Ryssland (2011), p. 50. Ett frihetsberövande förelåg. Se även Foka mot Turkiet 
(2008), p. 78, där domstolen också stöder sitt resonemang på inslaget av tvång. 
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tvång är en mer passande beteckning.103 Begreppet försvårande omständighet är dessu-

tom bredare, och ger därmed mindre vägledning om vad som faktiskt avses.  

Att exakt dra upp gränserna för vad som ska anses omfattas av tvångsbegreppet låter 

sig svårligen göras, men en del tyder på att hot om någon form av tvångsmässigt om-

händertagande skulle vara tillräckligt, dvs. ett slags psykiskt tvång. Ett exempel som 

stöder att någon form av psykiskt tvång är tillräckligt, är det faktum att domstolen i H.L. 

fäste vikt vid att den ansvarige läkaren gav uttryck för att tvångsomhändertagande 

kunde bli aktuellt om mannen inte underkastade sig behandlingen. Det går emellertid 

inte av fallet att definitivt dra den slutsatsen, eftersom domstolen tycks ha fäst den av-

görande vikten vid den faktiska kontroll och övervakning av mannen som myndigheter-

na utövade. Även Gillan och Quinton tangerar gränsen för att hot om psykiskt tvång 

skulle vara tillräckligt,104 men eftersom personerna där var utsatta för visitering av poli-

sen är det inte möjligt att dra några säkra slutsatser kring att enbart hotet om någon form 

av tvångsmässigt omhändertagande skulle vara tillräckligt. Även om det inte går att sä-

kert uttala sig om saken, tyder som framgått en del på att det skulle vara tillräckligt med 

någon form av psykiskt tvång. 

 

3.3.4 Omständigheter vid bedömningen av inspärrning och tvång 

Vid bedömningen av det objektiva elementet, dvs. inspärrningen och tvånget, är ett an-

tal variabler centrala, vilka tydligt framträder i domstolens praxis. Till att börja med 

framgår bland annat av Gillan och Quinton att graden av tvång är en central omständig-

het. Som domstolen uttalade i domen indikerade tvångselementet att ett frihetsberö-

vande förelåg. 

En annan omständighet att ta hänsyn till är storleken på det område som frihetsin-

skränkningen avser, något som exempelvis framgår av Guzzardi och Engel. Det tycks 

vara så att ju mindre området är, desto starkare är skälen för att anse att ett frihetsberö-

vande föreligger. Ett exempel på betydelsen av områdets storlek är att domstolen fäste 

vikt vid att Guzzardi endast fick röra sig på en begränsad del av ön. Av Engel framgår 

vidare att den grad av säkerhet som omgärdar inspärrningen kan vara av betydelse, där 

det var den ”strikta arresten” som ansågs vara ett frihetsberövande. 

                                                
103 Se även Austin m.fl. mot Förenade kungariket (2012), p. 68. Där skriver domstolen att om samman-
hanget vore ett annat, skulle åtgärdens tvingande och begränsande natur (”its coercive and restrictive 
nature”) kunna vara tillräcklig för att den skulle utgöra ett frihetsberövande. Mer om detta rättsfall nedan i 
avsnitt 3.4. 
104 Se också Shimovolos mot Ryssland (2011), p. 46-50. 
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Ytterligare en omständighet av stor betydelse är hur frekvent och påträngande över-

vakningen av den drabbade är. I H.L. var det den långtgående kontroll och övervakning 

av var den autistiske mannen uppehöll sig, hans möjligheter att röra sig, vilka sociala 

kontakter han hade samt hur hans behandling skulle genomföras som var avgörande för 

att ett frihetsberövande förelåg. Det kan jämföras med H.M. där domstolen lyfte fram att 

kvinnan var fri att röra sig som hon ville och fri att ha vilka kontakter hon ville med 

omvärlden. De här exemplen tyder vidare på att domstolen fäster avseende vid i vilken 

omfattning kontakt med omvärlden är tillåten och i vilken utsträckning sådan kontakt är 

övervakad.  

 

3.3.5 Särskilt om betydelsen av varaktigheten vid bedömningen av det objektiva  

elementet 

Domstolen har bland annat i Guzzardi uttalat att den frihetsinskränkande åtgärdens var-

aktighet är en viktig omständighet. Att varaktigheten knappast är avgörande framgår 

dock av Gillan och Quinton, där de båda personerna hölls kvar i högst 30 minuter, men 

där domstolen trots den korta tiden ansåg att tvångselementet indikerade att ett frihets-

berövande förelåg. Domstolen har också gjort ett liknande uttalande i Shimovolos.105 

Ett fall som också kan lyftas fram i samband med varaktigheten är Novotka mot Slo-

vakien, där talan i för sig avvisades, men där domstolen ändå uttalade sig angående frå-

gan om ett frihetsberövande förelåg. I fallet togs en man, som ansågs ha uppträtt miss-

tänkt, in på en polisstation för identitetskontroll. Sammanlagt pågick frihetsinskränk-

ningen i 55 minuter. Domstolen konstaterade att mannen fördes till polisstationen mot 

sin vilja och att han väl där spärrades in en cell. Att den frihetsinskränkande åtgärden 

pågick under en relativt kort tidsperiod påverkade enligt domstolen inte att det i fallet 

var fråga om ett frihetsberövande.106 Även det här avgörandet ger stöd för slutsatsen att 

när frihetsinskränkningen innefattar ett betydande tvångselement, i detta fall bortfö-

rande och inspärrning i en cell, så är varaktigheten en mindre avgörande faktor. 

I anslutning till frågan om varaktighetens betydelse bör ytterligare ett rättsfall be-

handlas. I Brega m.fl. mot Moldavien menade en av de sökande att han blivit utsatt för 

en frihetskränkande åtgärd när sex poliser tvingade honom att kliva på en trådbuss. På 

bussen omringade poliserna honom i ett hörn. Efter cirka åtta minuter, och ett flertal 

                                                
105 Se Shimovolos mot Ryssland (2011), p. 50.  
106 Novotka mot Slovakien (2003), p. 2. 
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hållplatser senare, lät polisen honom kliva av bussen.107 Europadomstolen framhöll att 

den moldaviska regeringen inte hade motsatt sig påståendet om att ett frihetsberövande 

förelåg. Domstolen fortsatte med konstaterandet att den sökande visserligen var frihets-

berövad under en mycket kort tidsperiod, men av handlingarna i målet framgick klart att 

polismännens avsikt var att hindra den sökande från att delta i en demonstration genom 

att köra bort honom från demonstrationsplatsen. Enligt domstolen pågick frihetsberö-

vandet tillräckligt länge för att omöjliggöra den sökandes deltagande i demonstrationen. 

I ljuset av de speciella omständigheterna i fallet ansågs frihetsberövandet av denna sö-

kande vara godtyckligt och därmed oförenligt med artikel 5.108 

Rättsfallet illustrerar att ett frihetsberövande kan föreligga, trots att åtgärdens varak-

tighet understiger tio minuter. Omständigheterna i fallet var emellertid speciella, bland 

annat eftersom åtgärden resulterade i att den sökande hindrades utöva opinionsfrihet-

en.109 Domstolen underströk också uttryckligen att omständigheterna var speciella. Ef-

tersom fallet uppenbarligen handlar om rättsmissbruk och frihetsberövande som medel 

för att hindra personer för att utöva opinionsfriheten, bör slutsatserna av domen präglas 

av viss försiktighet. Vad rättsfallet visar är dock att om omständigheterna är tillräckligt 

graverande, kan även mycket korta frihetsinskränkningar utgöra ett frihetsberövande. 

 

3.3.6 Analys av det subjektiva elementet – ska syftet med åtgärden beaktas? 

Som har framgått ovan är det subjektiva elementet, dvs. avsaknaden av giltigt samtycke 

till den frihetsinskränkande åtgärden, en avgörande faktor vid bedömningen av om ett 

frihetsberövande föreligger. Det subjektiva elementet passar väl in i modellen med 

tvång och inspärrning, som är de två förutsättningarna i det objektiva elementet. Tvång 

kan nämligen inte sägas vara för handen om ett giltigt, i den mening som Europadom-

stolen avser, samtycke föreligger. Avsaknaden av tvång skulle kunna ha använts som 

förklaring på utgången i Nielsen och H.M. Som nedan framgår har emellertid Europa-

domstolen i senare praxis kategoriserat fallen annorlunda. 

En fråga i sammanhanget är om syftet med åtgärden ska beaktas som ett led i be-

dömningen av frihetsberövandet. Som har påpekats i doktrinen, kan det tyckas att vad 

domstolen egentligen tog hänsyn till i Nielsen och H.M. var syftet med åtgärden.110 

                                                
107 Brega m.fl. mot Moldavien (2012), p. 19. 
108 Brega m.fl. mot Moldavien (2012), p. 43. 
109 Opinionsfrihet är här ett samlingsbegrepp för yttrandefrihet, informationsfrihet mötesfrihet, demon-
strationsfrihet och religionsfrihet. 
110 Se exempelvis Oreb, s. 740; Stone, s. 50 samt Harris m.fl., s. 128. 
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Domstolen uttalade exempelvis i H.M. att det var fråga om en ansvarstagande åtgärd, 

som vidtagits i kvinnans intresse av myndigheter som hade kompetens därtill.111 Även i 

Nielsen finns en liknande skrivning, där domstolen uttalar att inget frihetsberövande fö-

relåg eftersom modern på ett ansvarsfullt sätt, i barnets intresse, hade nyttjat sina rättig-

heter som vårdnadshavare.112 Av de här båda uttalandena att döma verkar domstolen 

onekligen ha beaktat syftet med åtgärden, dvs. vikt tycks ha lagts vid motivet bakom 

åtgärden. Stone har dessutom påpekat att det är motsägelsefullt att domstolen i H.M. 

och Nielsen ägnade stort utrymme för att bedöma karaktären av frihetsberövandet, något 

som inte skulle ha varit nödvändigt att göra, om samtycket var det avgörande.113 Även 

det faktum att domstolen bemödade sig att bedöma karaktären av frihetsberövandet kan 

därför anses tala för att det avgörande egentligen var syftet med åtgärden. En tänkbar 

förklaring kan dock vara att det först blir aktuellt att pröva det subjektiva elementet, om 

det efter en bedömning av det objektiva elementet är fråga om ett frihetsberövande.  

Europadomstolen har också i senare praxis uttalat hur rättsfallen ska uppfattas. Do-

men i Nielsen har domstolen kategoriserat genom konstaterandet att det avgörande i fal-

let var att mamman genom att utöva sina rättigheter som förälder låtit 12-åringen intas 

till en institution. I enlighet med samma rättigheter kunde hon när som helst ha skrivit ut 

pojken från institutionen.114 Med andra ord fanns ett samtycke från någon som hade be-

fogenhet att fatta ett sådant beslut. Även H.M. har kategoriserats i efterhand och då ytt-

rande Europadomstolen följande.115 I H.M. hade en äldre kvinna placerats på ett vård-

hem för att säkerställa att hon fick nödvändig medicinsk vårdnad. Kvinnan, som legalt 

sett var kapabel att uttrycka sin åsikt, hade emellertid varit obeslutsam ifråga om hon 

ville stanna på vårdhemmet. Från vårdhemmets sida kunde man därför dra slutsatsen att 

hon inte invände mot att vistas där. Någon avsaknad av samtycke förelåg med andra ord 

inte. Enligt Europadomstolen har syftet alltså inte varit den avgörande frågan – eller ens 

beaktats – i något av fallen. 

Även om åtminstone domskälen i H.M. och Nielsen talar för att syftet faktiskt var 

avgörande i de fallen, har det inte fått något genomslag i senare praxis. Istället har dom-

stolen vid upprepade tillfällen understrukit att det var förekomsten av giltigt samtycke 

som var det avgörande i båda fallen. Trots att domstolens praxis uppenbarligen inte 

                                                
111 H.M. mot Schweiz (2002), p. 48. 
112 Nielsen mot Danmark (1988), p. 73. 
113 Stone, s. 50. 
114 H.L. mot Förenade kungariket (2004), p. 93. 
115 Se Storck mot Tyskland (2005), p. 77. 
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tycks vara helt enhetlig, kan det mot bakgrund av uttalanden i senare rättsfall som 

Storck och Shtukaturov konstateras att syftet med åtgärden inte ska beaktas.116  

 

3.3.7 Summering av rättsläget före Austin 

Som har framgått ovan måste bedömningen av om ett frihetsberövande föreligger ta sin 

utgångspunkt i den konkreta situationen, och hänsyn måste tas till en mängd olika fak-

torer såsom typ, varaktighet, effekter och det sätt som åtgärden verkställs på. Det står 

vidare klart att domstolens praxis bygger på ett subjektivt och ett objektiv element.  

 Det subjektiva elementet består i avsaknad av giltigt samtycke till åtgärden. I avsnitt 

3.3.3 har argumenteras för att det objektiva elementet i sin tur bör betraktas som bestå-

ende av två komponenter: inspärrning och tvång. Av domstolens praxis framgår att flera 

olika omständigheter måste beaktas vid bedömningen av de här två komponenterna: 

graden av tvång, storleken på det område som inspärrningen omfattar, hur frekvent och 

påträngande övervakningen är, hur länge inspärrningen respektive tvånget pågår, i vil-

ken omfattning kontakt med omvärlden är tillåten och i vilken utsträckning sådan kon-

takt är övervakad. Syftet med åtgärden ska däremot som regel inte beaktas. 

Sammantaget kan de två övergripande omständigheterna inspärrning och tvång, samt 

de förhållanden som ska beaktas vid bedömningen av de två kriterierna, betraktas som 

en strävan efter att fastställa vad som medför att en inskränkning av rörelsefriheten 

övergår till att bli ett frihetsberövande. Följaktligen är det samtidigt ett försök att operat-

ionalisera Europadomstolens mer övergripande uttalande att hänsyn måste tas till olika 

faktorer såsom typ, varaktighet, effekter och det sätt som åtgärden verkställs på.117 För 

att summera rättsläget, behöver däremot ett nyare fall från år 2012 först analyseras: Aus-

tin m.fl. mot Förenade kungariket. 

 

3.4 Austin m.fl. mot Förenade kungariket 

3.4.1 Bakgrund 

I fallet Austin m.fl. mot Förenade kungariket hade polisen fått information om att en 

demonstration vid Oxford Circus runt 16-tiden skulle dra till sig en ”hård kärna” av 

mellan 500 och 1 000 våldsamma demonstranter och att det fanns en konkret risk för 

allvarlig skada, till och med en risk för dödsfall, samt risk för skadegörelse om folksam-

lingen inte effektivt kontrollerades. Polisen överraskades av att över 1 500 personer 
                                                
116 Se exempelvis Storck mot Tyskland (2005), p. 77 och Shtukaturov mot Ryssland (2008), p. 106. 
117 Guzzardi mot Italien (1980), p. 93. 
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samlandes vid Oxford Circus redan två timmar tidigare än beräknat. Mot bakgrund av 

riskläget, och hur folksamlingar uppträtt vid tidigare demonstrationer, beslutade polisen 

att forma en avspärrningskedja (”poliskedja”) för att förhindra personskada och skade-

görelse. 

Efter kl.14.20 hade polisen format en avspärrningskedja runt folksamlingen och ing-

en kunde lämna området innanför avspärrningen utan polisens tillstånd. Innanför av-

spärrningen fanns det utrymme för folksamlingen att röra sig och de trycktes inte sam-

man. Förhållandena var emellertid besvärande och de inspärrade hade varken tillgång 

till skydd, mat, vatten eller toaletter. Det gjordes kontinuerliga försök att släppa ut per-

soner, men våldsamt och samarbetsovilligt uppträdande från en minoritet innanför och 

utanför avspärrningen ledde till att polisen vid upprepade tillfällen tvingades att avbryta 

utsläppandet. Följaktligen kunde folksamlingen inte skingras under kontrollerade for-

mer förrän kl. 21.30. Under tiden hade polisen dock lyckats släppa ut 400 individer som 

antingen inte deltog i demonstrationen eller som blev allvarlig påverkade av att hållas 

inspärrade av kedjan. 

I fallet hade den första, den andra och den tredje sökande varit inspärrade innanför 

poliskedjan under sju timmar, medan den fjärde sökande hade varit inspärrad under fem 

och en halv timme. Den fråga som domstolen hade att avgöra var om de sökande genom 

avspärrningskedjan hade blivit frihetsberövade i den mening som avses i artikel 5. 

 

3.4.2 Domskälen 

Europadomstolen inledde med konstaterandet att detta var första gången som domstolen 

hade att pröva en frihetsinskränkande åtgärd utförd av polis för att upprätthålla allmän 

ordning. Domstolen konstaterade att polisstyrkorna i konventionsstaterna möter nya ut-

maningar, vilka kanske var oförutsedda när konventionen upprättades, och är nödgade 

att utveckla nya polisiära tekniker för att bemöta dem, något som inkluderar ”kedjning”. 

Därefter underströk domstolen att artikel 5 därför inte kan tolkas så att det blir ogenom-

förbart för polisen att fullgöra sina uppgifter att upprätthålla allmän ordning och skydda 

allmänheten. En förutsättning är dock att polisen rättar sig efter den allmänna principen 

bakom artikel 5, vilken är att skydda individen från godtycklig maktutövning.  

 I nästa led redogjorde domstolen för de utgångspunkter vilka slagits fast i praxis och 

som gäller vid bedömningen av frihetsberövande (se redogörelsen ovan). I anslutning 

härtill lyftes dock särskilt fram att syftet bakom åtgärden ifråga inte har nämnts i dom-

stolens praxis som en faktor att ta hänsyn till vid bedömningen av om ett frihetsberö-



 

 43 

vande föreligger. Domstolen påpekade dock att det kan vara relevant att beakta syftet 

vid den följande frågan, dvs. om frihetsberövandet kan berättigas genom någon av 

grunderna i artikel 5.1 a)-f).  

 Trots att syftet inte ska beaktas, fortsatte domstolen, är det i enlighet med kraven på 

att fästa avseende vid typ av åtgärd, och sätt för verkställande, möjligt att ta hänsyn till 

den speciella kontext och de speciella omständigheter som omger andra typer av re-

striktioner än de när individen spärras in i en cell. I själva verket är sammanhanget i vil-

ket en åtgärd vidtas en viktig faktor att ta hänsyn till, eftersom situationer i det moderna 

samhället vanligtvis uppträder då allmänheten kanske måste tvingas utstå restriktioner 

beträffande rörelsefrihet eller frihet i det allmännas intresse. Medborgare accepterar att 

deras rörelsefrihet måste begränsas tillfälligt i vissa sammanhang, så som när det åker 

med kollektivtrafiken, kör på motorvägen eller går på en fotbollsmatch.  

Domstolen underströk därefter att den inte anser att sådana vanligt förekommande 

begränsningar av rörelsefriheten kan beskrivas som frihetsberövande i den meningen 

som avses i artikel 5. Detta under förutsättning att åtgärderna som vidtas för det första 

är oundvikliga, som ett resultat av omständigheter vilka står utanför myndigheternas 

kontroll och som är nödvändiga för att avvärja konkret risk för allvarlig skada eller all-

varlig skadegörelse, och för det andra begränsas till ett minimum som krävs för att 

uppnå syftet att avvärja nämnda risker. 

 Domstolen framhöll dock att det inte kan uteslutas att användande av inspärrningar 

och tekniker för att kontrollera folksamlingar, under särskilda omständigheter, kan ge 

upphov till frihetsberövanden. I varje fall måste artikel 5 tolkas på ett sådant sätt att det 

är möjligt att beakta det speciella sammanhang som teknikerna används, liksom att ta 

hänsyn till det ansvar som polisen har att fullgöra sina uppgifter att upprätthålla ordning 

och skydda allmänheten, på sätt som de är skyldiga att göra både enligt konventionen 

och enligt nationell lag. 

 Vid bedömningen av det konkreta fallet anförde domstolen följande. Den aktuella 

åtgärden med avspärrningskedjan vidtogs för att isolera och tygla en stor folksamling, 

under farliga och instabila förhållanden. Polisen använde inspärrning som åtgärd för att 

kontrollera folksamlingen, istället för att tillgripa kraftigare metoder som tårgas eller 

gummikulor, vilka skulle ha kunnat ge upphov till en större risk för att människor i 

folksamlingen skadades. Polisen hade inget alternativ till att upprätta en absolut av-

spärrningskedja för att kunna avvärja en konkret risk av allvarlig skada eller skadegö-

relse. Enligt domstolen fanns ingen anledning att avvika från underrättens slutsatser att 
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upprättandet av en absolut avspärrningskedja var det minst ingripande och mest effek-

tiva medlet att använda.  

 Mot bakgrund av vad som framkommit i underrätten ansåg domstolen vidare att det 

var omöjligt att identifiera ett moment när åtgärder övergick från att vara, som mest, en 

inskränkning av rörelsefriheten till att vara ett frihetsberövande. Samma förhållanden 

som tvingade polisen att upprätta kedjan vid kl. 14 varade fram till ungefär kl. 20, när 

kollektiva utsläppningar kunde göras utan att störas. Under sådana omständigheter, att 

polisen fortlöpande omprövade situationen, och att samma farliga omständigheter som 

hade nödvändiggjort att kedjan upprättades vid kl. 14 fortsatte att vara för handen ge-

nom hela eftermiddagen och början av kvällen, kunde domstolen inte anse att de som 

hade vistas innanför kedjeavspärrningen kunde sägas ha berövats friheten i den mening 

som avses i artikel 5.  

 Domstolen underströk därefter att den här slutsatsen var baserad på de speciella och 

exceptionella omständigheterna i det förevarande fallet. Enligt domstolen var det vidare 

nödvändigt att understryka att åtgärder för att kontrollera folksamlingar inte ska använ-

das av nationella myndigheter för att direkt eller indirekt kväva eller avskräcka protes-

ter, mot bakgrund av den fundamentala betydelse som yttrande- och demonstrationsfri-

heten har i alla demokratiska samhällen. Hade det inte varit nödvändigt för polisen att 

påtvinga och upprätthålla kedjan, för att förhindra allvarlig skada eller skadegörelse, 

skulle ”typen” av åtgärd ha varit annorlunda. Domstolen menade att om omständighet-

erna var sådana att upprättandet och upprätthållandet av kedjan inte vore nödvändiga, 

skulle åtgärdernas tvingande och begränsande natur eventuellt ha varit tillräcklig för att 

falla inom tillämpningsområdet för artikel 5. 

 

3.4.3 Analys 

En inledande fråga är om omständigheterna i Austin var sådana att det i fallet var fråga 

om ett frihetsberövande. Här ska noteras att de sökande spärrades in på en begränsad yta 

under en tämligen lång tid (runt sju timmar). Något giltigt samtycke, i den mening som 

Europadomstolen har avsett i sin praxis, till att spärras in förelåg inte. De sökande sak-

nade vidare möjlighet att lämna inspärrningen, dels på grund av polisens fysiska block-

ad (poliskedjan), dels på grund av att de vid ett utbrytningsförsök riskerade att bli arre-

sterade eller att bli föremål för straffrättsliga sanktioner. Med andra ord har de sökande 

varit inspärrade och utsatta för en betydande grad av tvång. Mot bakgrund av tidigare 

praxis kan det tyckas att mycket talar för att omständigheterna i Austin skulle medföra 
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att det var fråga om frihetsberövande. Majoriteten kunde inte heller undgå att konstatera 

att omständigheterna i fallet pekade mot ett frihetsberövande.118 

I ljuset av att omständigheterna pekade mot ett frihetsberövande kan det ifrågasättas, 

vilket också minoriteten gjorde, varför domstolen inte hänvisade till Gillan och Quin-

ton. Det är ett relativt nyligen avgjort fall med liknande omständigheter. I båda fallen 

utsattes de sökande för frihetsinskränkande åtgärder från polisens sida, vilka säkerställ-

des genom att polisen fysiskt höll kvar personerna på en viss plats. En annan likhet är 

att de sökande i båda fallen riskerade arrestering eller straffrättsligt ansvar för det fall att 

de vägrade låta sig hållas kvar. Även om de sökande i Gillan och Quinton också utsattes 

för kroppslig visitering, och att graden av fysiskt tvång därmed får betraktas som något 

högre, hölls dessa personer kvar i som längst 30 minuter. Det kan jämföras med att de 

sökande i Austin hölls kvar runt sju timmar. Mot bakgrund av de här likheterna framstår 

de som anmärkningsvärt att majoriteten inte uppmärksammade Gillan och Quinton, och 

därmed inte heller tydligt belyste skillnaden fallen emellan. Som Ashworth framhåller 

kan det väl, fastän domstolen hänvisar till doktrinen om konventionen som ”ett levande 

instrument”, knappast vara så att denna doktrin tillåter domstolen att ignorera sina egna, 

relativt färska domar?119 

Som ett stöd för att domstolen kan underlåta att fästa avseende vid tidigare avgöran-

den, kan anföras att Europadomstolen inte är bunden av sin tidigare praxis.120 Europa-

domstolen har emellertid vid upprepade tillfällen uttalat att även om den inte formellt 

sett är bunden av sina tidigare avgöranden, bör domstolen, bland annat med hänsyn till 

intresset av rättssäkerhet och jämlikhet, inte frångå uttalanden i tidigare avgöranden 

utan att ha goda skäl för detta (”without good reason”).121 För att domstolen på ett över-

tygande sätt ska anses ha goda skäl kan det tyckas att den åtminstone inte bör undvika 

nyligen avgjorda fall som rör samma eller liknande frågor. Det kan vidare tyckas att om 

skälen för att frångå tidigare praxis ska vara goda, måste domstolen åtminstone förklara 

skillnaden mellan det aktuella fallet och tidigare praxis, och förklara varför denna skill-

nad berättigar till en annan utgång. I Austin saknas sådana resonemang, framförallt i 

förhållande till Gillan och Quinton. 

                                                
118 Austin m.fl. mot Förenade kungariket (2012), p. 64. 
119 Ashworth, s. 546. 
120 Se Chapman mot Förenade kungariket (2001), p. 70; Mowbray, s. 183; Cameron, s. 65. 
121 Se exempelvis Chapman mot Förenade kungariket (2001), p. 70 och Vilho Eskelinen m.fl. mot Fin-
land (2007), p. 56.  
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En annan fråga är om majoritetens resonemang innefattar en avvägning, mellan all-

mänintresset och hänsyn till den enskildes rätt till frihet, på ett sätt som står i strid med 

konstruktionen bakom artikel 5 EKMR. I samband med den här frågan framhöll minori-

teten i Austin att artikel 5 i sig utgör en avvägning mellan allmänintressen och hänsyn 

till den enskildes rätt till frihet. Minoriteten pekade i anslutning härtill på A. m.fl. mot 

Förenade kungariket. I det fallet uttalade domstolen att om en frihetsinskränkande åt-

gärd inte inryms under rättfärdigandegrunderna, så som de tolkas av domstolen, kan den 

inte inrymmas under artikel 5 genom att en avvägning görs mellan å ena sidan statens 

intresse och å andra sidan den drabbades intresse.122 I A. m.fl. underströks alltså att arti-

kel 5 inte medger att domstolen gör en avvägning mellan individens rätt till frihet och 

statens intresse av ordning och säkerhet. Artikel 5 utgör nämligen i sig en sådan avväg-

ning. Därmed är det inte tillåtet för domstolen att, vid bedömningen av om ett frihetsbe-

rövande föreligger, göra skillnad mellan åtgärder som vidtas på grund av allmän säker-

het och åtgärder som vidtas på grund av andra intressen som allmänheten har. Om det 

vore tillåtet skulle nämligen konventionsstater kunna använda allmän ordning och sä-

kerhet som skäl för att komma runt de krav som ställs i artikel 5, åtminstone så länge 

det kan visas att åtgärden är nödvändig. 

Som Cline har påpekat verkar domstolens resonemang i Austin, om att artikel 5 inte 

kan tolkas så att det blir omöjligt för polisen att fullgöra sina uppgifter att upprätthålla 

allmän ordning och skydda allmänheten, innefatta en sådan (otillåten) avvägning mellan 

statens och den enskildes intressen.123 Domstolen gör genom den här avvägningen av 

allt att döma skillnad mellan åtgärder som vidtas i syfte att upprätthålla allmän ordning 

och säkerhet, och åtgärder som inte gör det. Att på det här sättet beakta syftet innebär 

ofrånkomligen att individens rätt till frihet (på ett otillåtet sätt) vägs mot det allmänna 

intresset av att upprätthålla ordning och säkerhet. 

Förutom att ett beaktande av syftet innebär en sådan (otillåten) avvägning mellan sta-

tens och den enskildes intressen som har nämnts ovan, finns det ytterligare ett starkt 

skäl för att inte beakta syftet vid frågan om ett frihetsberövande föreligger. Det finns 

nämligen en risk att å ena sidan frågan om ett frihetsberövande föreligger, och å andra 

sidan frågan om ett frihetsberövande kan rättfärdigas, går ihop med och in i varandra, på 

ett sätt som gör det svårt att hålla dem isär. 

                                                
122 A. m.fl. mot Förenade kungariket (2009), p. 171. 
123 Cline, s. 27. 
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Mot bakgrund av vad som har framförts angående beaktande av syftet, står det klart 

att domstolen i Austin mer eller mindre var tvungen att undvika att låta syftet vara avgö-

rande, för att inte domen skulle stå helt i strid med konstruktionen av artikel 5. För att 

kunna nå ett rimligt slut nödgades domstolen således att införa ett nytt kriterium – 

”sammanhang” (nedan: ”sammanhangskriteriet”) – som i själva verket tycks innebära 

att hänsyn, under förtäckta former, tas till syftet med åtgärden. Ashworth har framhållit 

att domstolen, genom att införa hänsynen till sammanhanget, har ”smugglat tillbaka” 

syftet i sitt sätt att resonera.124 Det kan med hänsyn till vad som hittills anförts därför 

ifrågasättas om inte systematiken bakom den praxis som domstolen har byggt upp kring 

artikel 5 har satts i gungning genom avgörandet i Austin. 

En annan problematisk aspekt av majoritetens resonemang i Austin är förhållandet 

mellan syfte och sammanhang. Som har framgått ovan vidhöll domstolen i Austin att 

sammanhanget (”context”) var det avgörande i fallet. 

En analys av sammanhanget handlar i regel om att beakta generella omständigheter 

och fallet som sådant, betraktat som en helhet.125 De omständigheter som majoriteten 

hänförde till ”sammanhanget” inkluderade emellertid att åtgärden var oundviklig och 

nödvändig för att avvärja (min kursivering) en konkret risk för allvarlig skada eller 

skadegörelse.126 Innebär inte beaktandet av dessa omständigheter att hänsyn tas till syf-

tet med åtgärden? Om inte så är fallet tycks det mycket svårt att upprätthålla distinkt-

ionen mellan sammanhang och syfte. En berättigad följdfråga är om distinktionen mel-

lan syfte och sammanhang i så fall överhuvudtaget fyller någon funktion, om det ena 

(syfte) tolkningsvis kan inrymmas i det andra (sammanhang). Det faktum att det är svårt 

att hålla isär syfte och sammanhang, bidrar till att ”sammanhangskriteriet” är svårfören-

ligt med domstolens tidigare praxis. 

Det kan vidare konstateras att domstolens resonemang bottnar i en rättspolitisk av-

vägning.127 För att illustrera detta är det nödvändigt att göra en översiktlig genomgång 

av de rättfärdigandegrunder som kunde tänkas vara aktuella i fallet. 

Artikel 5.1 c) är klar i kravet på att individer, som är frihetsberövade för att förhindra 

att de begår brott, endast får hållas kvar för syftet att de ska ställas inför behörig rättslig 

myndighet.128 Vidare är det enligt samma stycke möjligt att frihetsberöva en person för 

                                                
124 Ashworth, s. 547.  
125 Se Cline, s. 37. 
126 Se Austin m.fl. mot Förenade kungariket (2012), p. 59. 
127 Se även Mead, s. 475. 
128 Lawless mot Irland (1961), p. 14. 
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att hindra att denna begår ett brott. Det måste dock vara fråga om ett konkret brott som 

är specifikt med avseende på plats, tid men också brottsoffer.129 När det sedan gäller 

rättfärdigandegrunden frihetsberövanden i syfte att säkerställa ett fullgörande av någon i 

lag föreskriven skyldighet, har Europadomstolen klart uttalat att härmed avses en skyl-

dighet att fullgöra en specifik och konkret skyldighet som personen hittills har miss-

lyckats med att fullgöra.130  

Mot bakgrund av den här genomgången står det klart att om domstolen hade ansett 

att det var fråga om ett frihetsberövande i Austin, hade ingen av rättfärdigandegrunderna 

i artikel 5 varit tillämpliga. Det fanns nämligen ingen risk att de klagande skulle begå 

något konkret brott. Inte heller hade de underlåtit att fullgöra någon specifik och kon-

kret skyldighet. Med andra ord hade polisens insatser inneburit ett konventionsbrott. Ett 

starkt argument mot att en sådan utgång hade varit rimlig kan tyckas vara att om av-

spärrningskedjor inte tillåts under längre tidsperioder, måste polisen använda andra me-

toder, exempelvis gummikulor, vattenkanoner eller gas. Sådana metoder innebär å ena 

sidan inte något frihetsberövande, men å andra sidan medför de större risker för skador. 

Mot bakgrund härav gjorde domstolen ett rättspolitiskt ställningstagande, och införde 

sammanhangskriteriet, vilket gör det möjligt för polisen att använda avspärrningskedjor, 

utan att det står i strid med artikel 5 EKMR.  

En annan fråga som uppstår i samband med Austin är om domstolen i avgörandet har 

skapat en ny rättfärdigandegrund som avser allmän ordning och säkerhet. Oreb framhål-

ler, med hänsyn till att avgörandet enligt domstolen var baserad på de speciella och ex-

ceptionella omständigheterna i fallet, att det återstår att se om avgörandet kommer att ha 

begränsad räckvidd. Om fallet inte ska ses som avhängigt de mycket speciella omstän-

digheterna, öppnar det emellertid enligt Oreb teoretiskt upp för att utöka listan av möj-

liga rättfärdigandegrunder från artikel 5. De nuvarande sex rättfärdigandegrunderna 

skulle därmed inte vara uttömmande.131 Cline kommer å sin sida till slutsatsen att avgö-

randet i Austin inte innebär att Europadomstolen har skapat en ny rättfärdigandegrund 

som avser allmän ordning eller säkerhet.132 

Många omständigheter talar för att domstolen inte har skapat en ny rättfärdigande-

grund i artikel 5. Att så är fallet följer av att domstolen sedan tidigare uttalat att uppräk-

ningen av tillåtna frihetsberövanden är uttömmande. Att uppräkningen är uttömmande 
                                                
129 Se exempelvis Schwabe och M.G. mot Tyskland (2012), p. 70. 
130 Se Engel m.fl. mot Nederländerna (1976), p. 69. 
131 Oreb, s. 741. 
132 Cline, s. 38. 



 

 49 

följer av artikelns ordalydelse: ”ingen får berövas friheten, utom i följande fall…”.133 

Domstolen framhöll också att trots att konventionen är ett ”levande instrument”, och att 

den måste tolkas i ljuset av de förhållanden som råder idag, så har domstolen inte möj-

lighet att reducera en rättighet, skapa nya undantag eller nya rättfärdigandegrunder som 

inte uttryckligen erkänns i konventionen.134 Därtill kom domstolen, som Cline påpekar, 

fram till att det inte förelåg något frihetsberövande i fallet. Därmed blev det aldrig aktu-

ellt att pröva frågan huruvida ett berättigande förelåg.135 Domstolens prövning avsåg 

med andra ord enbart frågan om ett frihetsberövande förelåg. Domstolen kan alltså inte 

ha skapat en ny rättfärdigandegrund eftersom frågan inte prövades.  

En annan viktig fråga som väcks av domen i Austin är om domstolen, genom att 

lägga till sammanhanget som en viktig faktor vid bedömningen av om ett frihetsberö-

vande föreligger, har skapat en alternativ möjlighet för konventionsstater att berättiga 

polisinsatser. Majoriteten i Austin uttalande att vissa tekniker för att kontrollera folk-

samlingar visserligen kan leda till orättfärdiga frihetsberövanden, men att det krävs att 

artikel 5 tolkas på ett sådant sätt så att hänsyn tas både till sammanhanget och polisens 

uppgift att upprätthålla den allmänna ordningen. Minoriteten riktade kritik mot detta 

uttalande och menade att finns det en risk att uttalandet banar väg för ”carte blanche” 

och sänder ut ett dåligt budskap till polismyndigheterna.  

Av Austin framgår att kriteriet gör det möjligt att ta hänsyn till om polisens åtgärd är 

oundviklig och nödvändig för att avvärja en konkret risk för allvarlig skada eller skade-

görelse. Med hänsyn till att sammanhangskriteriet härigenom öppnar för att ta hänsyn 

till att polisen i vissa fall är nödgade att vidta frihetsinskränkande åtgärder, finns det fog 

för påståendet att kriteriet skapar en möjlighet för konventionsstaterna att i större ut-

sträckning rättfärdiga olika typer av polisinsatser. Det återstår att se hur vid den här 

möjligheten är. Eftersom det i fallet var fråga om en stor folksamling, och det krävdes 

att åtgärden var nödvändig för att förhindra allvarlig skada eller skadegörelse, kan avgö-

randet däremot inte anses innebära ”carte blanche” för polisen. Att avgörandet enligt 

domstolen var baserad på de speciella och exceptionella omständigheterna i fallet, talar 

vidare för att ”sammanhangskriteriet” är snävt.  

Flera frågetecken kvarstår dock. Som Lennon konstaterar, är det oklart hur stark 

kopplingen måste vara mellan den folksamling som kedjas och risken för allvarlig skada 

                                                
133 Engel m.fl. mot Nederländerna (1976), p. 57. 
134 Austin m.fl. mot Förenade kungariket (2012), p. 53. 
135 Cline, s. 38. 
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och skadegörelse. Krävs det exempelvis endast att det föreligger en sådan risk generellt, 

och måste risken avse större delar av folksamlingen?136 En annan fråga är vilken grad 

av risk som krävs: vad innebär egentligen ”real risk”?  

Fallet i Austin var det första av sitt slag inför Europadomstolen. Frågan om männi-

skor kvarhålls av polisen för att upprätthålla den allmänna ordningen utgör ett frihetsbe-

rövande har inte tidigare prövats.137 Därför kan det förmodas att det kommer att dröja 

länge innan vi får svar på de frågor som domen väcker. 

 

3.4.4 Summering av rättsläget efter Austin – betydelsen av sammanhanget 

Sammanfattningsvis kan det slås fast att även om domen i Austin kan kritiseras på de 

grunder som har anförts ovan, öppnar avgörandet en möjlighet för konventionsstater att 

i större utsträckning rättfärdiga olika typer av polisinsatser. Som har konstaterats tyder 

dock domskälen på att ”sammanhangskriteriet” utgör en snäv möjlighet att ta hänsyn till 

sammanhanget under sådana exceptionella omständigheter som i domen, och att avgö-

randets räckvidd därmed är begränsat. Även om det är svårt att med säkerhet uttala sig 

om räckvidden, talar nämligen mycket för att det krävs den typ av allvarliga ordnings-

störningar som det var fråga om i Austin för att ”sammanhanget” ska medföra att ett fri-

hetsberövande inte föreligger. Med andra ord måste det, liksom i Austin, sannolikt vara 

fråga om en stor ordningsstörande folksamling och en situation som medför konkret risk 

för allvarlig skada och skadegörelse. Den slutsatsen understryks av det faktum att dom-

stolen betonade att avgörandet var baserat på de speciella och exceptionella omständig-

heterna i fallet. Som sagt kan det dock inte uteslutas att räckvidden är bredare, och i 

doktrinen tycks det råda konsensus om att det är oklart vilka möjligheter som finns att 

beakta sammanhanget.138 Mot bakgrund av de frågetecken som Austin väcker vore ett 

avgörande med en del klargöranden välkommet.  

 

3.5 Artikel 5 – rättfärdigandegrunder 

3.5.1 Fullgörande av skyldighet 

Som har nämnts ovan är bestämmelsen i artikel 5 uppbyggd så att om ett frihetsberö-

vande föreligger, måste det kunna hänföras till någon av de kategorier av tillåtna fri-

hetsberövanden (här: rättfärdigandegrunder), som räknas upp i artikel 5.1 a)-f), för att 

                                                
136 Lennon, s. 5. 
137 Austin m.fl. mot Förenade kungariket (2012), p. 52. 
138 Se Oreb, s. 741; Cline, s. 38; Lennon, s. 4; Mead, s. 475.  
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vara förenligt med konventionen. De rättfärdigandegrunder som är relevanta att be-

handla inom ramen för en utvärdering av utvidgade avlägsnandens förenlighet med 

konventionen är artikel 5.1 b) och c). Skälet för att det endast är b) och c) som är rele-

vanta är att ett utvidgat avlägsnande uppenbarligen inte inryms under de övriga rättfär-

digandegrundernas ordalydelse. 

Det kan i denna del inte bli fråga om någon utförlig genomgång av den omfattande 

praxis som finns kring rättfärdigandegrunderna. Här behandlas endast rättsfall som har 

lyfts fram som centrala i doktrinen,139 och som är av omedelbar betydelse för bedöm-

ningen av om ett utvidgat avlägsnande inryms under någon av de två rättfärdigande-

grunderna. 

Till att börja med behandlas rättfärdigandegrunden i artikel 5.1 b), enligt vilket ett 

frihetsberövande får ske när någon har underlåtit att uppfylla en domstols föreläggande, 

eller i syfte att säkerställa att en i lag föreskriven skyldighet fullgörs. Beträffande ”en i 

lag föreskriven skyldighet” har Europadomstolen klart uttalat att härmed avses en skyl-

dighet att fullgöra en specifik och konkret skyldighet som personen hittills har miss-

lyckats med att fullgöra.140 

Domstolen har också gett uttryck för att en vid tolkning av begreppet skulle kunna 

medföra konsekvenser som är oförenliga med begreppet rättsstat som hela konventionen 

vilar på. Det skulle exempelvis motivera ingrepp mot den enskilde baserade på dennes 

allmänna skyldighet att följa lagen.141 Därför tolkas rättfärdigandegrunden snävt och det 

omfattar således inte en allmän skyldighet att följa lag.142 Frihetsberövanden enligt rätt-

färdigandegrunden i artikel 5.1 b) ska alltså syfta till att tvinga fram fullgörelse av en 

specifik och konkret förpliktelse och syftet får därför inte vara att straffa en person för 

en utförd handling.143  

 

3.5.2 Anhållande och häktning 

Enligt rättfärdigandegrunden i Artikel 5.1 c) får en person berövas friheten för att ställas 

inför en behörig rättslig myndighet såsom skäligen misstänkt för att ha begått ett brott, 

eller när det skäligen kan anses nödvändigt för att hindra honom från att begå ett brott 

eller undkomma efter att ha gjort detta. Rättfärdigandegrunden är klar i kravet på att in-

                                                
139 Se exempelvis Danelius, s. 111 ff. 
140 Engel m.fl. mot Nederländerna (1976), p. 69. Se även Schwabe och M.G. mot Tyskland (2012), p. 73. 
141 Engel m.fl. mot Nederländerna (1976), p. 69. 
142 Schwabe och M.G. mot Tyskland (2012), p. 73. 
143 Gatt mot Malta (2010), p. 46. 
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divider, som är frihetsberövade för att förhindra att de begår brott, endast får hållas kvar 

för att ställa dem inför behörig rättslig myndighet.144 Begreppet ”behörig rättslig myn-

dighet” har samma innebörd som begreppet ”domare eller annan ämbetsman som enligt 

lag får fullgöra dömande uppgifter” i artikel 5.3.145 

Vad gäller möjligheten att frihetsberöva en person för att hindra att denna begår ett 

brott, måste det vara fråga om ett konkret brott som är specifikt med avseende på plats 

och tid, men också brottsoffer.146 Det är därför inte förenligt med rättfärdigandegrunden 

att hålla en person frihetsberövad enbart på den grund att denne allmänt anses vara far-

lig eller benägen att begå brott.147 Europadomstolen har också framhållit att rättfärdi-

gandegrunden endast tillåter frihetsberövande inom ramen för ett straffrättsligt förfa-

rande. Det här framgår enligt domstolen av ordalydelsen, läst tillsammans med artikel 

5.3, enligt vilken en person som frihetsberövats enligt artikel 5.1 c) utan dröjsmål ska 

ställas inför domare eller annan likvärdig ämbetsman och vara berättigad till rättegång 

inom skälig tid.148 

Domstolen har vidare ansett att ordningsstörande beteende (”breach of peace”) kan 

utgöra ett brott i konventionens mening, även om det inte anses vara ett brott i nationell 

lagstiftning. En förutsättning är dock att det sker inom ramen för ett förfarande där den 

frihetsberövade ställs inför en behörig rättslig myndighet och att en påföljd kan utdömas 

(”penalty at stake”).149 

 

3.6 Artikel 2 fjärde tilläggsprotokollet 

I konventionen görs, vilket nämnts ovan, skillnad mellan inskränkningar av rörelsefri-

heten, vilka omfattas av artikel 2 i fjärde tilläggsprotokollet, och frihetsberövanden, 

vilka omfattas av artikel 5. I det här avsnittet behandlas artikel 2 fjärde tilläggsprotokol-

let. Nedan redogörs således för vad som utgör en inskränkning av rörelsefriheten samt 

vilka krav som ställs för att en sådan inskränkning ska vara tillåten. 

Till att börja med ska frågan om vad som utgör en inskränkning av rörelsefriheten 

behandlas. Att hindra någon från att lämna ett visst område är ett klart exempel på en 

inskränkning av rörelsefriheten; det avgörande är härvid att en enskild behöver få till-

                                                
144 Lawless mot Irland (1961), p. 14. 
145 Schiesser mot Schweiz (1979), p. 29 och Irland mot Förenade kungariket (1978), p. 199 
146 Se exempelvis Schwabe och M.G. mot Tyskland (2012), p. 70. 
147 Shimovolos mot Ryssland (2011), p. 54. 
148 Ciulla mot Italien (1989), p. 38. 
149 Steel m.fl. mot Förenade kungariket (2012), p. 47-49. Jfr. Irland mot Förenade kungariket (1978), p. 
199. 
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stånd för att lämna området och huruvida denne faktiskt fått tillstånd eller inte är ovid-

kommande.150 Ett annat exempel är att enskilda hindras att lämna sitt hus under vissa 

tider.151 

I artikel 2 fjärde tilläggsprotokollet ställs krav på att inskränkningarna ska vara an-

givna i lag (”in accordance with law”). Av domstolens praxis följer att kravet på angi-

vande i lag inte endast innebär att den aktuella åtgärden ska ha stöd i någon nationell 

lag, utan också att lagen måste vara av viss kvalitet, med krav på att den ska vara till-

gänglig för den person som den rör, och förutsebar vad gäller dess effekter.152 Det är 

alltså ett krav på tillgänglighet och förutsebarhet.  

Kravet på tillgänglighet har ansetts uppfyllt om en bestämmelse som tillämpas finns 

intagen i nationell lag, och om den praxis som rör dess tolkning finns publicerad i in-

hemska praxissammanställningar (”law reports”).153 

 Vad gäller kravet på förutsebarhet, är en regel förutsebar om den är formulerad med 

tillräcklig precision för att en enskild person – om det är nödvändigt med lämplig råd-

givning – ska kunna anpassa sitt beteende efter lagen.154 Vad det handlar om är med 

andra ord att den enskilde ska kunna förutse konsekvenserna av sina handlingar och 

kunna anpassa sitt beteende därefter.155 

 Av artikel 2 fjärde tilläggsprotokollet framgår vidare att inskränkningarna ska vara 

nödvändiga i ett demokratiskt samhälle av hänsyn till: statens säkerhet, den allmänna 

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

skydda hälsa eller moral eller annans fri- och rättigheter. Kravet på nödvändighet i ett 

demokratiskt samhälle innebär att den proportionalitetsprincip och den diskretionära 

prövningsrätt (”margin of appreciation”) som har utvecklats under artikel 8-11 EKMR 

också gäller vid begränsningar av rörelsefriheten.156  

 Det grundläggande fallet gällande tolkningen av ”nödvändigt i ett demokratiskt sam-

hälle är Handyside mot Förenade kungariket. Där uttalade domstolen att begreppet 

”nödvändigt” innebär att det ska föreligga ett ”pressing social need”.157 

                                                
150 Ivanov mot Ukraina (2006), p. 85. 
151 Se Raimondo mot Italien (1996). 
152 Olivieira mot Nederländerna (2002), p. 47. 
153 Olivieira mot Nederländerna (2002), p. 51 och Landvreugd mot Nederländerna (2002), p. 58. 
154 Olivieira mot Nederländerna (2002), p. 52 och Landvreugd mot Nederländerna (2002), p. 59. 
155 Se Olivieira mot Nederländerna (2002), p. 58. 
156 Harris m.fl., s. 739 f. 
157 Handyside mot Förenade kungariket (1976), p. 48. 
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Begreppen nödvändigt och demokratiskt samhälle hänger nära samman, och till-

sammans innebär de att en stat måste anföra tillräckliga skäl för att begränsa en rättig-

het, på så sätt att varje begränsning måste vara proportionerlig i förhållande till det syfte 

den tjänar. En bedömning av proportionaliteten innefattar ofta en avvägning mellan den 

enskildes rättigheter och samhällets intresse av att upprätthålla en viss begränsning.158  

Vad som är proportionerligt beror på omständigheterna i det konkreta fallet, men 

domstolen har bland annat tagit hänsyn till följande: åtgärdens natur, om staten kan 

vidta andra åtgärder, om de aktuella åtgärderna kan implementeras på ett mindre ingri-

pande sätt och om det finns några skyddsgarantier som kan kompensera för det intrång i 

rättigheterna som åtgärden kan medföra.159 

Kortfattat kan ”margin of appreciation” i sin tur sägas innebära följande. I vissa fall 

har Europadomstolen svårt att exakt värdera de förhållanden som råder i ett visst land, 

och överlämnar därför en viss bedömningsmarginal, eller ett visst skön, till den enskilda 

staten.160 Det diskretionära utrymmet varierar beroende på objektiviteten bakom och 

vikten av den aktuella begränsningen, men också beroende på i vilken utsträckning det 

föreligger konsensus på det förevarande området i nationell rätt, samt den aktuella rät-

tighetens grundläggande natur.161 De här olika faktorerna kombineras i domstolens 

praxis, och det är inte alltid klart på vilket sätt.162 

 

4 Förenligheten med Europakonventionen 
4.1 Utredningen i propositionen och betänkandet av förenligheten med EKMR 

Med utgångspunkt i beskrivningen och analysen av rättsläget kring artikel 5 och artikel 

2 fjärde tilläggsprotokollet i förra kapitlet, ägnas det följande kapitlet åt frågan om ut-

vidgade avlägsnanden är förenliga med EKMR. Kapitlet inleds med en närmare gransk-

ning av regeringens analys av förenligheten med EMKR. Därefter övergår texten i en 

bedömning av förenligheten med artikel 5 och artikel 2 fjärde tilläggsprotokollet. 

Regeringens utredning av förenligheten med EKMR är kort och allmänt hållen. Det 

konstateras att skillnaden mellan frihetsberövanden och andra inskränkningar av rörel-

sefriheten är en fråga om gradskillnad snarare än artskillnad, att utgångspunkt måste tas 

i den konkreta situationen samt att karaktären, varaktigheten, resultatet och det sätt som 
                                                
158 Cameron, s. 112 med hänvisning bl.a. till Rees mot Förenade kungariket (1986), p. 37. 
159 Cameron, s. 112 f. 
160 Nergelius, s. 211. 
161 Cameron, s. 114. 
162 Se vidare Cameron, s. 114. 
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åtgärden verkställs på ska beaktas.163 Vidare hänvisas till den bedömning som gjordes i 

1998 års lagstiftningsärende, då den slutsatsen drogs att omhändertagande inte var att 

betrakta som ett frihetsberövande eftersom åtgärdens varaktighet är begränsad till sex 

timmar, och att det i de fall som Europadomstolen prövat varit fråga om längre tidspe-

rioder.164 Regeringen framhåller i anslutning härtill att ett utvidgat avlägsnande inte får 

pågå längre än två timmar. Mot bakgrund av att en inskränkning av rörelsefriheten end-

ast får ske under denna korta tid bör åtgärden inte betraktas som ett frihetsberövande, 

utan som en inskränkning av rörelsefriheten i den mening som avses i artikel 2.3 fjärde 

tilläggsprotokollet.165 Analysen av förenligheten med EKMR i betänkandet är än kor-

tare, och innehåller ingenting utöver vad som anförs i propositionen.166 

 

4.2 Kort sammanfattande tillbakablick på rättsläget kring artikel 5 

Bedömningen av om ett frihetsberövande föreligger måste ta sin utgångspunkt i den 

konkreta situationen. Enligt Europadomstolen måste hänsyn tas till en mängd olika fak-

torer såsom typ, varaktighet, effekter och det sätt som åtgärden verkställs på. Det står 

vidare klart att domstolens praxis bygger på två element: ett subjektivt och ett objektivt. 

Det subjektiva elementet består i avsaknad av giltigt samtycke till åtgärden. Vad gäller 

det objektiva elementet, har det ovan argumenterats för att detta bör betraktas som be-

stående av två komponenter, något slags inspärrning och tvång. Av domstolens praxis 

framgår att flera olika omständigheter måste beaktas vid bedömningen av de här två 

komponenterna: graden av tvång, storleken på det område som inspärrningen omfattar, 

hur frekvent och påträngande övervakningen är, hur länge inspärrningen respektive 

tvånget pågår, i vilken omfattning kontakt med omvärlden är tillåten och i vilken ut-

sträckning sådan kontakt är övervakad. Syftet med åtgärden ska däremot som regel inte 

beaktas. Vid allvarliga ordningsstörningar, där det förekommer en stor folkmassa och 

där det finns en konkret risk för allvarlig skada och skadegörelse, kan sammanhanget 

påverka bedömningen. Sammanhanget kan under sådana förhållanden anses medföra att 

en åtgärd, som i för sig är att betrakta som ett frihetsberövande, inte ska bedömas som 

ett sådant. En ytterligare förutsättning tycks vara att åtgärden är nödvändig för att för-

hindra allvarlig skada eller skadegörelse.  
                                                
163 Prop. 2008/09:131, s. 12. 
164 Prop. 2008/09:131, s. 12 med hänvisning till prop. 1996/97:175 s. 41 f. Notera att Polisrättsutredning-
en var av uppfattningen att tillfälliga omhändertaganden för att upprätthålla den allmänna ordningen var 
oförenliga med artikel 5, se SOU 1993:60 s. 134 f.  
165 Prop. 2008/09:131, s. 13. 
166 Se Ds 2008:54 s. 39 f. 
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4.3 Synpunkter på utredningen i propositionen av förenligheten med EKMR 

Europadomstolens praxis är under kontinuerlig utveckling. Redan under den tid då rege-

ringen förberedde propositionen fanns det, utöver de avgöranden som regeringen beak-

tade, ett antal domar som var relevanta att uppmärksamma inom ramen för analysen. 

Exempelvis beaktades inte avgörandet H.L. mot Förenade kungariket, där tvångsele-

mentet tydligt framträder. Eftersom regeringen uppenbarligen ansåg att varaktigheten 

var helt avgörande, kan det dessutom tyckas att just tidsaspekten kunde ha analyserats 

utförligare. Även om talan avvisades i Novotka mot Slovakien, var domstolen tydlig 

med att det faktum att inskränkningen pågick under en relativt kort tidsperiod (55 minu-

ter) inte påverkade att det i fallet var fråga om ett frihetsberövande. På grund av att re-

geringen förlitade sig på slutsatserna i en äldre proposition angående tillfälliga omhän-

dertaganden,167  uppmärksammades inte Novotka, och inte heller andra fall där varak-

tigheten hade berörts. Ett ytterligare sådant exempel är Witold Litwa mot Polen. I det 

fallet hade polisen fört en person till ett ”sobering up-center” där denne kvarhölls i sex 

timmar och trettio minuter. Europadomstolen ansåg att ett frihetsberövande förelåg. 

 Den utveckling som har skett efter det att möjligheten till utvidgade avlägsnanden 

infördes i PL är av stor betydelse i sammanhanget. Genom avgörandena i Gillan och 

Quinton mot Förenade kungariket och Austin m.fl. mot Förenade kungariket får rättslä-

get betraktas som förändrat i avseenden som kan påverka bedömningen av om utvid-

gade avlägsnanden är förenliga med EKMR. Förutom Gillan och Quinton har det till-

kommit andra fall där varaktigheten berörs, som Rantsev mot Cypern och Ryssland., 

Brega m.fl. mot Moldavien och Shimovolos mot Ryssland. 

Mot bakgrund av den här sammanfattningen kan det konstateras att regeringens be-

dömning bygger på två förenklingar av rättsläget. För det första utgår regeringen från de 

övergripande kriterierna – karaktär, varaktighet, resultat och sätt för verkställande – 

utan att operationalisera dessa, dvs. konkretisera vilken innebörd som domstolen har 

givit dem, och fastställa vilken betydelse den specifika innebörden har vid bedömningen 

av utvidgade avlägsnanden. För det andra lyfts tidsaspekten (varaktigheten) fram som 

helt avgörande. 

 Visserligen ska tidsaspekten beaktas, och två timmar kan i sammanhanget beskrivas 

som en kortare tidsperiod, men varaktigheten är inte avgörande på det sätt som rege-

ringen gör gällande. Att varaktigheten inte är avgörande framgår tydligt av Gillan och 
                                                
167 Se prop. 2008/09:131 s. 12 med hänvisning till prop. 1996/97:175 s. 41 f. 
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Quinton, där domstolen, trots den korta tid det var fråga om, ansåg att det var elementet 

av tvång som indikerade att ett frihetsberövande förelåg.168 Beslutet i Novotka visar 

också på att enbart det faktum att en åtgärd varar under en relativt kort tidsperiod inte 

utesluter att det är fråga om ett frihetsberövande. Denna utgångspunkt har bekräftats i 

Rantsev, där det bland annat var fråga om att en kvinna kvarhållits i en lägenhet under 

ca två timmar. Domstolen uttalade att när de föreliggande omständigheterna indikerar 

ett frihetsberövande, påverkar inte en relativt kort varaktighet den slutsatsen.169 Härav 

framgår att den utredning som regeringen har presenterat uppenbarligen inte är tillräck-

lig för att konstatera att utvidgade avlägsnanden inte utgör frihetsberövanden i konvent-

ionens mening. 

 

4.4 Bedömning av om utvidgade avlägsnanden utgör frihetsberövanden 

4.4.1 Utgångspunkten – den konkreta situationen 

Som har framgått ovan i avsnitt 3.3.1 måste bedömningen av om ett frihetsberövande 

föreligger ta sin utgångspunkt i den konkreta situationen. I linje med detta har både re-

geringen och lagrådet hävdat att det avgörande för förenligheten med Europakonven-

tionen inte är lagstiftningens utformning som sådan, utan att denna i enskilda fall inte 

tillämpas på ett sätt som står i strid med konventionen.170 Något som ytterligare under-

stryker att det är tillämpningen av lagstiftningen som är det relevanta, är att det enligt 

konventionen inte finns någon möjlighet att föra en abstrakt talan mot nationell lagstift-

ning. Med hänsyn till att det inte går att föra en abstrakt talan, och att Europadomstolen 

onekligen har betonat att den konkreta situationen ska vara utgångspunkten, är det svårt 

att invända mot den ståndpunkt som förespråkas av lagrådet och regeringen.  

För att närmare analysera om utvidgande avlägsnanden är förenliga med artikel 5, är 

det därför nödvändigt att klargöra exakt vad institutet rent faktiskt innebär. Härigenom 

kan ett underlag för bedömningen framställas, som motsvarar hur den konkreta situat-

ionen ser ut typiskt sett. Naturligtvis kommer varje situation att vara unik, men de ele-

ment som nedan redogörs för torde mycket ofta förekomma vid utvidgade avlägsnan-

den. 

När polisen fattar beslut om ett utvidgat avlägsnande måste deltagarna i folksamling-

                                                
168 Se också Cameron, s. 88, som hänvisar till Gillan och Quinton i samband med frågan om 13 § PL är 
förenlig med artikel 5 EKMR. Ett likande uttalande finns bland annat i Shimovolos mot Ryssland (2011), 
p. 50. 
169 Rantsev mot Cypern och Ryssland (2010), p. 317. 
170 Prop. 2011/12:171 s. 38 och s. 64. Se även Victor, s. 371 f. 
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en på något sätt kontrolleras, eller hållas kvar, i avvaktan på transport. I JK dnr 2999-

11-40 kontrollerades folksamlingen genom att deltagarna hölls inom ett avspärrat om-

råde som de förhindrades att lämna. I JO dnr 4480-2011 bildades en ring av poliser runt 

de personer som skulle avlägsnas, och ingen kunde lämna området utan polisens till-

stånd. Härav kan slutsatsen dras, att som ett första led i ett utvidgat avlägsnande om-

ringas och kvarhålls individer inom ett visst område, eller en viss begränsad yta, helt 

utan möjlighet att lämna det här området. Det fordras inte att de deltagare i folksamling-

en som blir föremål för åtgärden har bidragit till ordningsstörningen. Personer som inte 

lyder befallning att hålla sig lugna och stanna kvar kan åtalas för ohörsamhet mot ord-

ningsmakten enligt 16 kap. 3 § BrB.171 

 I det andra ledet spärras deltagarna in i ett transportmedel, oftast en buss. Om en per-

son spjärnar emot kan denne åtalas för våldsamt motstånd enligt 17 kap. 4 § BrB.172  

Som framgår av JO dnr 4480-2011 åker sannolikt ofta åtminstone en polisman med i 

bussen, polisens övervakning av deltagarna fortsätter således. Transporten leder i sin tur 

till att deltagarna tvångsvis förs bort till en bestämd plats, dit de själva inte har valt att 

färdas. Under transporten görs inga stopp och det finns inte någon möjlighet för delta-

garna att lämna fordonet före färdmålet.   

 

4.4.2 Det objektiva elementet – inspärrning och tvång 

Det har ovan konstaterats att det objektiva elementet kan brytas ned i två beståndsdelar, 

nämligen inspärrning och tvång. För att inleda med inspärrning, kan det konstateras att 

ett utvidgat avlägsnande i regel innebär att deltagarna i folksamlingen under hela förfa-

randet hålls kvar på ett begränsat område, först på platsen och sedan i bussen. I regel 

torde området på platsen omfatta en liten yta, likaså måste insidan av en buss betraktas 

som en liten yta. Det står också klart att personerna som avlägsnas inte har någon möj-

lighet att utan polisens tillstånd lämna platsen, respektive bussen. Här ska påpekas att 

det i Europadomstolens praxis inte tycks ha spelat någon roll vad det är för typ av plats 

där inspärrningen sker; fokus har snarast legat på frågan om det är någon form av in-

spärrning och förutsättningarna kring denna. Exempel på olika typer av platser där ett 

frihetsberövande förelegat i praxis är: i en trådbuss (Brega m.fl. mot Moldavien), i 

hemmet (Lavents mot Lettland), på ett sjukhus (H.L. mot Förenade kungariket), i den så 

                                                
171 Se Berggren m.fl., kommentaren till 16 kap. 3 § BrB (Zeteo). 
172 Se Berggren m.fl., kommentaren till 17 kap. 4 § BrB (Zeteo). 
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kallade internationella zonen på en flygplats (Amuur mot Frankrike) och på ett hotell 

(Riera Blume m.fl. mot Spanien). 

Den säkerhet som omger det avspärrade området måste vidare betraktas hög, ef-

tersom ytan där deltagarna vistas omgärdas av poliser. Väl i bussen är säkerheten visser-

ligen något lägre eftersom deltagarna inte längre omgärdas av poliser, men i regel tycks 

åtminstone en polisman åka med. Det står också klart att personerna som avlägsnas inte 

har någon möjlighet att utan polisens tillstånd lämna platsen respektive transportmedlet. 

När det gäller kontakten med omvärlden kan konstateras att den är avskuren på så vis 

att deltagarna inte har möjlighet att fysiskt komma i kontakt med personer utanför den 

grupp som avlägsnas, förrän slutmålet för avlägsnandet har nåtts. Det ska dock framhål-

las att deltagarna förmodligen är oförhindrade att i viss utsträckning använda teknisk 

utrustning, såsom mobiltelefoner eller surfplattor, som de har med sig för att vara i kon-

takt med omvärlden.  

Ifråga om tvång kan det inledningsvis påpekas att de personer som bortförs genom 

en utvidgat avlägsnande står under ständig övervakning av polisen: från det att beslut 

om avlägsnandet fattas tills det att personerna har transporterats till färdmålet. Polisens 

fortlöpande kontroll över deltagarnas förehavanden är således en del av det tvång som 

åtgärden får anses medföra.  

Förekomsten av fysiskt tvång är påtaglig vid utvidgade avlägsnanden. Kvarhållandet 

av deltagarna på platsen, liksom transporten med bussen, säkerställs nämligen genom 

någon form av fysiskt tvång från polisens sida; exempelvis genom personerna omringas 

av poliser. Själva åtgärden innefattar också en fysisk tvångsförflyttning från den plats 

där beslutet fattas till färdmålet, vilket är en plats som deltagarna i folksamlingen inte 

själva valt att färdas till. Att det är fråga om en tvångsförflyttning understryks av att del-

tagarna inte heller har någon möjlighet att lämna bussen under transporten. Här ska till-

läggas att även mer handgripligt fysiskt tvång kan komma att tillgripas, exempelvis om 

polisen nödgas använda våld mot deltagare som spjärnar emot.  

Därtill förekommer även visst psykiskt tvång. Om deltagarna i folksamlingen exem-

pelvis underlåter att följa polisens befallningar, eller på olika sätt spjärnar emot, riskerar 

de att åtalas för ohörsamhet mot ordningsmakten respektive våldsamt motstånd. Om 

deltagarna i folksamlingen vägrar att låta sig avlägsnas, finns alltså en risk att de åtalas, 

något som kan beskrivas som ett psykiskt tvång.173 För att tydliggöra varför det är fråga 

                                                
173 Jfr. Gillan och Quinton mot Förenade kungariket (2010), p. 57. 
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om psykiskt tvång, kan framhållas att genom hotet om åtal befinner sig polisen i en 

maktställning, och den här maktställningen används för att förmå deltagarna i folksam-

lingen att underkasta sig avlägsnandet. Det är alltså hotet om åtal som utgör det psy-

kiska tvånget. 

Den tid som inspärrningen och tvånget pågår är dock begränsad. Verkställandet får 

inte omfatta en inskränkning av rörelsefriheten som tidsmässigt överstiger två timmar. 

Som har framgått ovan måste det med hänsyn till proportionalitetsprincipen i 8 § PL 

antas att åtgärdens varaktighet många gånger kommer att understiga två timmar. 

 

4.4.3 Samlad bedömning av det objektiva elementet 

För att sammanfatta de olika leden och för att göra en samlad bedömning kan följande 

konstateras. Personerna som avlägsnas berövas sin rörelsefrihet, om inte fullständigt, så 

på ett sätt som måste anses utgöra en inspärrning. De står vidare under fortlöpande 

övervakning av polisen, och den fysiska kontakten med omvärlden är avskuren. Polisen 

utövar vidare kontroll i bemärkelsen att ingen kan lämna det avspärrade området utan 

tillstånd. Själva kvarhållandet och transporten i bussen säkerställs genom fysiskt tvång 

från polisens sida, främst genom att personerna omringas. Därtill föreligger visst psy-

kiskt tvång, i form av hot om åtal, om personerna vägrar låta sig avlägsnas. Sammanta-

get måste det därmed vid ett utvidgat avlägsnande anses förekomma ett betydande mo-

ment av inspärrning samt en hög grad av tvång från myndigheternas sida, genom att 

personerna är tvungna att stanna där de är och underkasta sig bortförandet, vid hot om 

vidare åtgärder.174 

Mot detta ska hållas att inspärrningen och tvånget varar under en begränsad tid, max-

imalt två timmar. Det kan emellertid konstateras att ju högre grad av tvång som används 

av myndigheterna, desto kortare varaktighet fordras för att ett frihetsberövande ska an-

ses föreligga.175 Vid en avvägning talar således det betydande momentet av inspärrning 

samt den höga graden av tvång för att utvidgade avlägsnanden utgör ett frihetsberö-

vande, utom i fall där det är fråga om (tidsmässigt) kortare avlägsnanden. 

                                                
174 Jfr. Harris m.fl., s. 125, som skriver att ”in most circumstances it can be taken that where a policeman, 
by physical restraint or by words or conduct, indicates to a person that he is not free to leave, there is an 
arrest for the purpose of Article 5”. Se även Macovei, s. 18, som uttalar att ett frihetsberövande säkerligen 
kommer att föreligga när ”a law enforcement officer – whether or not force is actually used – makes it 
clear that a person either cannot leave a particular place or is obliged to come with the officer to some 
other place”. 
175 Jfr. Gillan och Quinton mot Förenade kungariket (2010), p. 57. 



 

 61 

Det är ogörligt att dra någon definitiv tidsmässig gräns, men mot bakgrund av Gillan 

och Quinton är det troligt att ett utvidgat avlägsnande inte kan pågå längre än omkring 

trettio minuter utan att betraktas som ett frihetsberövande. Svårigheten av att fastställa 

någon tidsmässig gräns illustreras av Brega m.fl., där frihetsberövandet varade ännu 

kortare tid, ca 8 minuter. Som framgått i avsnitt 3.3.5 var omständigheterna graverande i 

fallet, bland annat på grund av att polisens åtgärd resulterade i att den frihetsberövade 

hindrades att utöva opinionsfriheten. Eftersom det avgörande är en helhetsbedömning 

av situationen, är det troligt att Europadomstolen accepterar frihetsinskränkande åtgär-

der som pågår under en längre tidsperiod än så, givet att omständigheterna är mindre 

allvarliga.  

 

4.4.4 Betydelsen av sammanhanget 

Så långt har alltså konstaterats att vid en bedömning av det objektiva elementet talar det 

moment av inspärrning, och den grad av tvång som förekommer vid utvidgade avlägs-

nanden, för att ett frihetsberövande föreligger – åtminstone så länge det inte är fråga om 

kortare avlägsnanden, där åtgärden sammantaget i vart fall understiger 30 minuter. En 

fråga är dock vilken betydelse sammanhanget, i den bemärkelse som avses i Austin, har 

för frågan om ett utvidgat avlägsnande ska anses utgöra ett frihetsberövande. Genom 

avgörandet i Austin har det onekligen skapats ett sätt att berättiga polisinsatser. Ana-

lysen av domen i avsnitt 3.4.3 utmynnande i ståndpunkten, att det måste vara fråga om 

allvarliga ordningsstörningar för att hänsyn till sammanhanget ska medföra att en po-

lisinsats inte utgör ett frihetsberövande. Närmare bestämt måste det av allt att döma vara 

fråga om en stor ordningsstörande folksamling, och en situation där det finns en konkret 

risk för allvarlig skada och skadegörelse. De åtgärder som vidtas måste sannolikt också 

vara nödvändiga för att förhindra sådana skador. 

Som har framgått ovan, framhålls det i propositionen att utvidgade avlägsnanden 

främst torde aktualiseras när det är fråga om större folksamlingar och kvalificerade ord-

ningsstörningar: exempelvis när deltagare i en folksamling går till handgripligheter ge-

nom våld mot person eller omfattande skadegörelse eller avser att förgripa sig på person 

eller egendom på ett sådant sätt.176 Den beskrivning av kvalificerade ordningsstörningar 

som finns i propositionen påminner mycket om situationen i Austin. I Austin var det 

fråga om en stor folksamling och konkret risk för allvarlig skada och skadegörelse; i 

                                                
176 Prop. 2008/09:131 s. 21. 
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propositionen är det vid en kvalificerad ordningsstörning fråga en stor folksamling och 

att det förekommer våld mot person eller omfattande skadegörelse. 

Även vid en snävare tolkning av ”sammanhangskriteriet”, tycks alltså utvidgade av-

lägsnanden som tillgrips vid kvalificerade ordningsstörningar, och som är nödvändiga 

för att förhindra allvarlig skada eller skadegörelse, inte vara att anse som frihetsberö-

vanden med hänsyn till sammanhanget. Om någon mindre ingripande åtgärd är tillräck-

lig för att avvärja situationen, torde åtgärden däremot inte kunna anses vara nödvän-

dig.177 Ett exempel på en mindre ingripande åtgärd kan tänkas vara en skingringsbefall-

ning. 

Som har diskuterats ovan i avsnitt 2.2.2 föreligger det emellertid en diskrepans mel-

lan lagtexten i PL och förarbetena när det gäller uttalandet om kvalificerad störning. En-

ligt lagtexten fordras nämligen enbart att en åtgärd enligt första stycket är otillräcklig 

för att upprätthålla ordningen. Den här ”tröskeln” är av allt att döma för låg och inrym-

mer ingripanden vid situationer där ordningsstörningen är mindre allvarlig än den i Aus-

tin. 

Ett exempel på ingripande i en situation där ordningsstörningen inte alls var jämför-

bar med störningen i Austin är JK dnr 2999-11-40. I det fallet beslutade polisen vid upp-

repade gånger om utvidgade avlägsnanden när supporters försökte ta sig förbi polisens 

avspärrningar. I fallet fanns, förutom att föremål kastades mot polisen vid ett av genom-

brottsförsöken, inga uppgifter om att det förekom våld mot person eller omfattande ska-

degörelse. Av allt att döma var det således inte fråga om en kvalificerad störning i den 

mening som avses i propositionen.  

Frågan om att ”tröskeln” i 13 c § 2 st. PL är för låg väcks också angående kravet på 

folksamlingens storlek, dvs. att det ska vara fråga om en större folksamling. I Austin 

uppgick antalet deltagare i folksamlingen till över 1 500 personer. Att utvidgade avlägs-

nande kan tillämpas vid betydligt mindre folksamlingar än så stödjer uppfattningen om 

att ”tröskeln” i 13 c § 2 st. PL är för låg. Om utgångspunkt exempelvis tas i den gängse 

uppfattningen i doktrinen, är det teoretiskt sett tillräckligt att folksamlingen består av tio 

personer. 

 

 

 

                                                
177 Se Austin m.fl. mot Förenade kungariket (2012), p. 66. 
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4.4.5 Bedömning av det subjektiva elementet 

Vad gäller det subjektiva elementet, kan konstateras att personer som bortförs genom 

utvidgat avlägsnande inte har givit ett giltigt samtycke till att avlägsnas, i den mening 

som avses i Europadomstolens praxis. I sammanhanget kan dock noteras att majoriteten 

i Austin, i anslutning till ett resonemang om det subjektiva elementet, nämner exempel 

där allmänheten måste anses kunna förutse att de kan bli föremål för tillfälliga in-

skränkningar av rörelsefriheten. Ett sådant exempel är vid fotbollsmatcher när motstån-

darlagets supportrar måste separeras för att undvika våld och förödelse.178 Vid första 

anblick kan det tyckas att uttalandet i Austin kan vara ett argument för att för att det re-

gelmässigt måste anses föreligga ett samtycke vid utvidgade avlägsnanden. Som fram-

går är emellertid domstolens uttalande begränsat till fall där det är fråga om tillfälliga 

inskränkningar av rörelsefriheten, exempelvis för att separera supportrar. Att tvångs-

mässigt omringa och förflytta en grupp människor från en plats till annan, vilket innebär 

att rörelsefriheten inskränks under maximalt två timmar och att personerna kan förflytt-

tas flera mil, kan inte utan att göra våld på språkbruket, anses vara jämförligt med en 

tillfällig inskränkning av rörelsefriheten för att separera supportrar. Någon form av sam-

tycke kan därför inte regelmässigt anses föreligga när personer avlägsnas enligt 13 c § 2 

st. PL. 

 

4.4.6 Sammanfattning 

Även om utgångspunkten alltid är den konkreta situationen, kan den slutsatsen dras att 

utvidgade avlägsnanden typiskt sett utgör frihetsberövanden i den mening som avses i 

artikel 5. Det sammanhangskriterium som Europadomstolen har infört genom avgöran-

det i Austin innebär dock att hänsyn i en del fall måste tas till sammanhanget. När ut-

vidgade avlägsnanden tillgrips i en situation då det är fråga om en stor folksamling, och 

det finns konkret risk för allvarlig skada och skadegörelse, kan hänsyn till samman-

hanget således medföra att ett frihetsberövande inte anses föreligga. Huruvida utvidgade 

avlägsnanden utgör frihetsberövanden eller inte är alltså beroende av sammanhanget, i 

den mening som Europadomstolen har avsett i Austin. Eftersom ”tröskeln” i 13 c § 2 st. 

PL av allt att döma är för låg, och inrymmer ingripanden vid situationer där ordnings-

störningen är mindre allvarlig än den i Austin, kan utvidgade avlägsnanden komma att 

tillämpas i situationer då hänsyn till sammanhanget inte påverkar bedömningen av om 

                                                
178 Austin m.fl. mot Förenade kungariket (2012), p. 59 med hänvisning till p. 37. 
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ett frihetsberövande föreligger. I sådana situationer utgör utvidgade avlägsnanden av allt 

att döma frihetsberövanden. 

Oavsett om hänsyn till sammanhanget medför att frihetsberövande inte föreligger, 

måste utvidgade avlägsnanden, vid alla former av ordningsstörningar, anses innebära att 

rörelsefriheten inskränks på sätt som avses i artikel 2 fjärde tilläggsprotokollet. Två led 

återstår därmed i bedömningen. För det första uppstår frågan om de fall där utvidgade 

avlägsnanden utgör ett frihetsberövande kan rättfärdigas genom någon av grunderna i 

artikel 5.1. För det andra måste det utredas om utvidgande avlägsnanden är förenliga 

med artikel 2 fjärde tilläggsprotokollet. 

 

4.5 Kan utvidgade avlägsnanden rättfärdigas enligt artikel 5.1? 

Artikel 5 EKMR bygger på konstruktionen att om ett frihetsberövande föreligger, måste 

det kunna hänföras till någon av de rättfärdigandegrunder, vilka föreskrivs i artikel 5.1 

EKMR, för att vara förenligt med konventionen. Som har framgått i avsnitt 3.5.1 är de 

relevanta rättfärdigandegrunderna i det här sammanhanget artikel 5.1 b) och c).  

För att inleda med rättfärdigandegrunden i 5.1 b), har det i avsnitt 3.5.1 framgått att 

det måste vara fråga om en konkret skyldighet som individen har underlåtit att fullgöra. 

Med andra ord rättfärdigar 5.1 b) inte ingrepp mot den enskilde som är baserade på 

dennes allmänna skyldighet att agera i enlighet med lagen. 

Vid ett utvidgat avlägsnande föreligger ingen konkret förpliktelse i den mening som 

avses, och de individer som avlägsnas har därmed inte misslyckats med att fullgöra nå-

gon sådan förpliktelse. Att så är fallet framgår särskilt med hänsyn till att domstolen har 

betonat att undantaget måste tolkas snävt. 

 När det gäller rättfärdigandegrunden i 5.1 c) fordras att det är fråga om ett konkret 

brott för att ingripandet ska kunna rättfärdigas, något som framgår av avsnitt 3.5.2 ovan. 

Det fordras också att frihetsberövandet ska ske inom ramen för ett straffrättsligt förfa-

rande, där den enskilde hålls kvar för att ställas inför behörig rättslig myndighet.  

 Det kan konstateras att det uppenbarligen inte fordras något konkret brott för en åt-

gärd enligt bestämmelsen om utvidgat avlägsnande. Det fordras inte heller att de perso-

ner som ska avlägsnas är skäligen misstänkta för brott. En person som blir föremål för 

ett utvidgat avlägsnande ställs inte heller inför en behörig rättslig myndighet, i den me-

ning som avses i artikel 5.1 c). 

Visserligen har domstolen ansett att ordningsstörande kan utgöra ett brott i konvent-

ionens mening, men det fordras då att den frihetsberövade ställs inför en behörig rättslig 
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myndighet och att en påföljd kan utdömas. Ett utvidgat avlägsnande innebär inte i sig 

att den enskilde kan dömas och få en påföljd. Det måste betraktas som en separat – och 

därför inte direkt kopplad till utvidgade avlägsnanden – sak att det exempelvis finns 

straffrättsliga regler om ohörsamhet mot ordningsmakten och våldsamt motstånd, vilka 

kan aktualiseras parallellt vid en tillämpning av 13 c § 2 st PL. Sammantaget är det inte 

fråga om ett sådant processuellt förfarande som avses i artikel 5.1 c), och det finns inte 

heller någon risk för påföljd i den mening som Europadomstolen åsyftar. 

 Mot bakgrund av slutsatserna i detta avsnitt kan det konstateras att till den del utvid-

gade avlägsnanden anses utgöra frihetsberövanden, dvs. ingripanden då det inte är fråga 

om en nödvändig åtgärd mot en stor folksamling som ”kvalificerat” stör ordningen, fall-

ler de inte under någon av kategorierna med tillåtna frihetsberövanden. Därmed är ut-

vidgade avlägsnanden i sådana situationer – typiskt sett – inte förenliga med artikel 5, 

och står därför också i konflikt med konventionen som svensk lag.  

 

4.6 Förenligheten med artikel 2 fjärde tilläggsprotokollet 

4.6.1 Kraven på förutsebarhet och tillgänglighet 

Av det föregående avsnittet framgår att när ett utvidgat avlägsnande anses utgöra ett fri-

hetsberövande, är det oförenligt med artikel 5 EKMR. Som också framgår ovan torde 

utvidgade avlägsnanden vid kvalificerade ordningsstörningar generellt sett inte utgöra 

frihetsberövanden på grund av ”sammanhangskriteriet”. Eftersom inget frihetsberö-

vande föreligger i fall där ordningsstörningarna är kvalificerade, är artikel 5 EKMR inte 

tillämplig. En fråga som återstår är dock om ett utvidgade avlägsnanden vid kvalifice-

rade ordningsstörningar utgör inskränkningar av rörelsefriheten, vilka är förenliga med 

artikel 2 fjärde tilläggsprotokollet EKMR. Den frågan behandlas i följande avsnitt. 

Eftersom ett utvidgat avlägsnande innebär att personerna inledningsvis hindras att 

utan tillstånd lämna ett område, för att därefter tvångsförflyttas till ett annat, måste det 

anses innefatta en inskränkning av rörelsefriheten i den mening som avses i artikel 2 

fjärde tilläggsprotokollet. Som har nämnts är inskränkningar av rörelsefriheten tillåtna, 

bland annat om det är nödvändigt i ett demokratiskt samhälle för att upprätthålla den 

allmänna ordningen. Nedan följer en genomgång av de krav som ställs för att en in-

skränkning ska vara tillåten. 

I det följande behandlas kravet på att inskränkningarna ska vara angivna i lag. Som 

har framgått i avsnitt 3.6 innebär detta ett krav på tillgänglighet och förutsebarhet.  
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 13 c § 2 st. PL får till en början anses uppfylla kravet på tillgänglighet, eftersom be-

stämmelsen finns intagen i den svenska lagstiftningen. Den praxis som utvecklas kring 

bestämmelsen finns också att tillgå för allmänheten; främst via justitieombudsmannens 

och justitiekanslerns hemsidor. 

 När det sedan gäller kravet på förutsebarhet, har det ovan framhållits att en regel är 

förutsebar om den är formulerad med tillräcklig precision för att en enskild person – 

med lämplig rådgivning om nödvändigt – ska kunna anpassa sitt beteende efter lagen. 

Ett argument för att utformningen inte uppfyller kravet på förutsebarhet, rör frågan om 

att även enskilda individer som inte stör ordningen kan avlägsnas. 

Det kan hävdas att dessa personer inte har möjlighet att förutse konsekvenserna av 

sina handlingar: de har inte stört ordningen och har alltså inte handlat på ett ordnings-

störande sätt, men blir ändå bortförda. Ett sådant resonemang bygger på förutsättningen 

att dessa personer saknar möjlighet att förutse att det är faktumet att de befinner sig i en 

folksamling som stör ordningen som föranleder avlägsnandet.  

För att kraven på förutsebarhet ska vara uppfyllt bör det emellertid vara tillräckligt 

att den enskilde klart och tydligt kan utläsa av lagen att polisen kan ingripa mot en folk-

samling som stör den allmänna ordningen. En enskild som inte stör ordningen kan 

också anses ha en möjlighet att anpassa sina handlingar såtillvida att han eller hon, om 

en situation uppstår där folksamlingen börjar störa den allmänna ordningen, (åtminstone 

teoretiskt) kan söka sig ur folksamlingen.   

Det ska poängteras att vad domstolen har ställt krav på är en någorlunda preciserad 

utformning av lagtexten. Det kan inte i sig tolkas som ett krav på individuell bedöm-

ning. Om det, för att kravet på förutsebarhet ska vara uppfyllt, fordras en prövning av 

varje individs agerande, skulle det i praktiken omöjliggöra bestämmelser som medger 

ingrepp mot folksamlingar. Vid tillämpning av sådana bestämmelser finns nämligen all-

tid en risk att ingrepp riktas mot enskilda individer som inte har bidragit till att störa 

ordningen. När det är fråga om större folksamlingar, och snabba händelseförlopp, kan 

det dessutom vara i det närmaste omöjligt att avgöra vem som gör vad, och därför 

mycket svårt att upprätthålla ett krav på individuell prövning. 

Som har framgått ovan i avsnitt 2.4.1 finns det också ett antal rekvisit i 13 c § PL 

som inte är helt klara till innebörden, exempelvis allmän ordning och folksamling. Det 

skulle kunna hävdas att även dessa rekvisit gör att bestämmelsen inte uppfyller kravet 

på förutsebarhet. Som har nämnts ovan innebär Europadomstolens krav på förutsebarhet 

att lagstiftningen måste vara tillräckligt preciserad till sin utformning. Att uppfatta kra-
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vet på tillräcklig precision som att det inte får förekomma några tolkningssvårigheter är 

av allt att döma felaktigt. Rekvisiten finns explicit angivna i 13 c § PL och bestämmel-

sen är till sin ordalydelse klar. Att vissa rekvisit i bestämmelsen i en del fall är svårtol-

kade kan således inte i sig anses vara tillräckligt för att bestämmelsen ska anses bristfäl-

lig i förhållande till Europadomstolens krav på förutsebarhet. 

 

4.6.2 Kraven på nödvändighet och proportionalitet 

Artikel 2 fjärde tilläggsprotokollet innehåller ett krav på att inskränkningen av rörelse-

friheten ska vara nödvändig i ett demokratiskt samhälle, bland annat för att upprätthålla 

den allmänna ordningen och för att skydda annans fri- och rättigheter. Begreppen nöd-

vändigt och demokratiskt samhälle hänger nära samman, och tillsammans innebär de att 

en konventionsstat måste anföra tillräckliga skäl för att begränsa en rättighet, på så sätt 

att varje begränsning måste vara proportionerlig i förhållande till det syfte den tjänar. I 

detta avsnitt behandlas kraven på nödvändighet och proportionalitet. 

Vid en avvägning mellan den oskyldige enskilde som kan drabbas, och statens in-

tresse av att kunna ha möjligheter att ingripa mot folksamlingen som sådan, tycks detta 

statens intresse, åtminstone enligt avgörandet i Austin, vara tungt vägande.179 En förkla-

ring till att det allmänna intresset här tycks väga tungt, är att ingrepp mot ordningsstö-

rande folksamlingar i stor utsträckning sker för att skydda andra individers rättigheter. 

Främst handlar det om att skydda andra individer från våld och skadegörelse, men också 

att säkerställa att de fritt kan röra sig på allmänna platser. Med hänsyn till det här beho-

vet av att skydda andra individers rättigheter är det sannolikt att Europadomstolen 

skulle anse att det finns tvingande sociala hänsyn (”pressing social need”) som motive-

rar 13 c § 2 st. PL. 

Kravet på proportionalitet innebär i sin tur att inskränkningen måste vara proportion-

erlig i förhållande till det syfte den tjänar. Som har framhållits ovan betyder det ofta att 

en avvägning görs mellan den enskildes rättigheter och samhällets intresse av en viss 

begränsning. Som också har framgått ska hänsyn bland annat tas till följande omstän-

digheter: åtgärdens natur, om staten kan vidta andra åtgärder, om de aktuella åtgärderna 

kan implementeras på ett mindre ingripande sätt och om det finns några skyddsgarantier 

som kan kompensera för det intrång i rättigheterna som åtgärden kan medföra. 

                                                
179 Se Austin m.fl. mot Förenade kungariket (2012), p. 56. 
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Ett argument för att utvidgade avlägsnanden inte är den minst ingripande möjlighet-

en, är att passerande människor som inte har för avsikt att delta i folksamlingen, liksom 

deltagare som inte stör ordningen, kan bli föremål för åtgärderna. Det är dock sannolikt 

att Europadomstolen vid en bedömning skulle ansluta till sitt uttalande om polisiära 

ordningsinsatser och artikel 5 EKMR. Som domstolen har uttalat kan artikel 5 inte tol-

kas så att det blir ogenomförbart för polisen att fullgöra sina uppgifter att upprätthålla 

allmän ordning och skydda allmänheten. Det gäller dock under förutsättning att polisen 

rättar sig efter den allmänna principen bakom artikel 5, vilken är att skydda individen 

från godtycklig maktutövning.180 Domstolens resonemang skulle analogivis kunna över-

föras även på artikel 2 fjärde tilläggsprotokollet, särskilt som artikeln explicit medger 

inskränkningar för att upprätthålla den allmänna ordningen. Det skulle med andra ord 

kunna hävdas att det vore svårt för polisen att fullgöra sin uppgift att upprätthålla den 

allmänna ordningen, om det helt saknades möjligheter att ingripa mot folksamlingen 

som sådan. Det sagda gäller särskilt vid mer allvarliga störningar av ordningen. 

I sammanhanget kan dock skingringsbefallning lyftas fram som ett exempel på en 

mindre ingripande åtgärd. Som framgår av avsnitt 5.4.4 nedan torde skingringsbefall-

ningar emellertid inte vara tillräckliga för att avvärja ordningsstörningen i många fall, 

exempelvis när folksamlingen är större. Med andra ord är mindre ingripande åtgärder, 

än sådana som avser folksamlingen som helhet, i en del fall inte möjliga.  

Därutöver måste proportionalitetsprincipen i 8 § PL anses innebära att åtgärder i 

första hand ska riktas mot ordningsstörande individer. Proportionalitetsprincipen i 8 § 

PL bör således kunna anses utgöra en (legal) försäkran om att icke-ordningsstörande 

individer ska drabbas i minsta möjliga utsträckning. Här ska också lyftas fram att utvid-

gade avlägsnanden endast kan användas mot deltagare i folksamlingar som inte är en 

allmän sammankomst eller offentlig tillställning. Med andra ord sker ingripande enligt 

13 c § 2 st. PL i regel inte mot folksamlingar som agerar under skydd av opinionsfrihet-

en.  

 Beträffande skyddsgarantier och möjligheter till kompensation kan följande noteras. 

När lagen (1998:714) om ersättning vid frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder inte 

är tillämplig, får den skadelidande styrka fel eller försummelse enligt 3 kap. 2 § skade-

ståndslagen (1972:207) för att få skadestånd.181 Eftersom lagen om ersättning inte torde 

vara tillämplig vid utvidgade avlägsnanden, regleras möjligheten till kompensation 
                                                
180 Austin m.fl. mot Förenade kungariket (2012), p. 56. 
181 Bengtsson & Strömbäck, kommentaren till 3 kap. 2 § skadeståndslagen (Zeteo).  



 

 69 

alltså i 3 kap. 2 § skadeståndslagen.182 Det finns således viss möjlighet att få ersättning 

vid felaktiga ingripanden. Därutöver kan emellertid konstateras att det finns en möjlig-

het att anmäla ett polisingripande till JO; med andra ord en form av kontroll. Samman-

taget finns det alltså skyddsmekanismer i form av kontroll och viss möjlighet till kom-

pensation. 

 En annan aspekt att ta hänsyn till vid proportionalitetsbedömningen är att utvidgade 

avlägsnanden utgör en åtgärd som är tidsmässigt begränsad, och att rörelsefriheten kan 

inskränkas i sammanlagt högst två timmar. Det tycks vara en jämförelsevis kort period i 

förhållande till den praxis som har utvecklats kring artikel 2 fjärde tilläggsprotokollet.183 

Det ska också framhållas att det finns andra metoder som är mer ingripande än utvidgat 

avlägsnande, exempelvis användning av gas.184 Även sådana åtgärder drabbar deltagare 

som inte stör ordningen. Här ska också kort inflikas att en annan alternativ metod att 

hantera ordningsstörande folksamlingar är att polisen skingrar folksamlingen genom 

upprättande av en poliskedja. Som framgår i avsnitt 5.4.4 nedan är det emellertid svårt 

att uttala sig om en sådan metod regelmässigt resulterar i mindre ingripande åtgärder. 

En kort utblick visar dessutom, att i somliga konventionsstater används vissa andra 

hjälpmedel, såsom vattenkanoner eller gummikulor, vid ingripande mot ordningsstö-

rande folksamlingar. Sådana hjälpmedel är mycket trubbiga och övergripande till sin 

karaktär eftersom alla personer i en folksamling riskerar att bli en måltavla när de an-

vänds.185 Risken för personskada är också större. Sammantaget bör de här hjälpmedlen 

därför betraktas som mer ingripande än utvidgade avlägsnanden. Jämfört med dessa – 

utomlands använda – metoder att ingripa mot en ordningsstörande folksamling, framstår 

utvidgade avlägsnanden som en mer proportionerlig metod.  

 

4.6.3 Sammanfattning 

Sammantaget är prognosen att Europadomstolen vid en samlad bedömning skulle anse 

att 13 c § 2 st. PL är förenlig med artikel 2 fjärde tilläggsprotokollet. Med andra ord 

tycks skälen bakom lagstiftningen vara tillräckliga för att bestämmelsen ska betraktas 

som nödvändig i ett demokratiskt samhälle. Dessa skäl summeras kort i det följande.  

                                                
182 En närmare undersökning av om lagen (1998:714) om ersättning vid frihetsberövanden och andra 
tvångsåtgärder är tillämplig vid utvidgade avlägsnanden faller utanför uppsatsens syfte. 
183 Jfr. exempelvis Olivieira mot Nederländerna (2002) och Raimondo mot Italien (1994). 
184 Se 9 § RPSFS 2011:16 och 8 § RPSFS 2011:18. Mer om detta i avsnitt 5.4.4 nedan. 
185 Reicher, s. 33. Även om det inte finns något hinder för vattenkanoner i lag, får sådana inte användas 
av polismyndighet eftersom det inte är ett tillåtet hjälpmedel, se 3 § RPSFS 2011:13. Inte heller gummiö-
verdragna projektiler är ett tillåtet hjälpmedel. 
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Bestämmelsen uppfyller till en början de grundläggande kraven på förutsebarhet och 

tillgänglighet. Det finns också tvingande sociala hänsyn bakom bestämmelsen i form av 

skydd för andra individers rättigheter. Vad sedan gäller kravet på proportionalitet kan 

konstateras att det i en del fall inte är möjligt att undvika ingrepp mot folksamlingen 

som sådan (särskilt när det är fråga om större folksamlingar och snabba händelseför-

lopp), att det finns andra åtgärder (som gummikulor, tårgas och vattenkanoner) vilka är 

mer ingripande, samt att det finns skyddsmekanismer i form av kontroll och viss möj-

lighet till kompensation. Vid en sammanvägning, och med hänsyn till att det torde fin-

nas ett visst diskretionärt utrymme (”margin of appreciation”), talar de här skälen för att 

inskränkningar av rörelsefriheten enligt 13 c § 2 st. PL är proportionerliga.  

Det finns alltså anledning att ansluta sig till regeringens uppfattning att utvidgade av-

lägsnanden är förenliga med artikel 2 fjärde tilläggsprotokollet, trots att det inte sker en 

prövning i varje enskilt fall.186 Det ska dock tilläggas att regeringen har varit mycket 

knapphändig i sin analys av förenligheten med tilläggsprotokollet. 

 

5 Komparation med finsk rätt 
5.1 En ny polislag i Finland  

I det här kapitlet jämförs reglerna om utvidgade avlägsnanden med motsvarande regler 

angående ingripanden mot ordningsstörande folksamlingar i finsk rätt. För att ge ett un-

derlag till jämförelsen, inleds kapitlet med en beskrivning av de finska reglerna, vilket 

därefter utmynnar i jämförelsen. Eftersom Finland har antagit en ny polislag finns det 

anledning att börja med att klargöra förhållandet mellan gamla och nya polislagen. 

Finlands äldre polislag antogs år 1995 (nedan ÄFPL). I mars 2011 godtog den finska 

riksdagen emellertid en ny polislag (nedan FPL), och i juli samma år stadfästes lagen av 

presidenten. Den nya polislagen träder i kraft den 1 januari 2014. Den nya lagen liknar 

till många delar den äldre polislagen, men den innehåller också ett antal nyheter.187 Ef-

tersom den nya lagen i stor utsträckning bygger på den äldre lagen, är det nödvändigt att 

den gamla och nya lagen behandlas parallellt. Ett annat skäl att behandla den äldre lagen 

är att de ändringar som har gjorts i den nya lagen, angående möjligheten att ingripa mot 

ordningsstörande folksamlingar, bäst förstås i ljuset av den äldre lagens utformning. 

Fortsättningsvis redogörs därför först för bestämmelserna i den äldre lagen, och därefter 

                                                
186 Se prop. 2008/09:131 s. 13. 
187 Se Boucht, JFT s. 747.  
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beskrivs den nya lagen och de skillnader som den enligt förarbetena är tänkt att med-

föra.  

 Den (äldre) finska polislagen är, liksom den nya polislagen, uppbyggd så att det i den 

inledande paragrafen anges vilka uppgifter polisen har. Inom ramen för dessa uppgifter 

får de befogenheter utnyttjas, som polisen har enligt lag, dvs. polislagen och andra la-

gar. I polislagen framgår tydligt vilka bestämmelser som tilldelar polisen befogenheter. 

När polisen utövar sina befogenheter enligt polislagen gäller en uppsättning allmänna 

principer, vilka framgår av lagens inledande bestämmelser. Dessa principer styr hur, 

och i vilken utsträckning, polisen kan utöva sina befogenheter. Polismän har vidare rätt 

att använda sig av så kallade maktmedel, dvs. fysisk kraft och olika redskap, när de age-

rar inom ramen för sina befogenheter. Användningen av maktmedel regleras i en separat 

bestämmelse, vilken är tillämplig när polisen utövar de olika befogenheterna. Denna 

struktur kommer att framgå tydligare, och utvecklas, när de olika delarna i polislagen 

behandlas nedan. 

I avsnitten nedan behandlas först polisens allmänna uppgifter. Därefter redogörs för 

de allmänna principer som gäller vid utövningen av befogenheterna. Slutligen beskrivs 

befogenheterna i polislagen tillsammans med reglerna om användning av maktmedel. 

 

5.2 Äldre polislagen 

5.2.1 Polisens uppgifter och principer för maktutövningen 

I 1 § ÄFPL definieras det uppgiftsområde inom vilket polisen kan använda de befogen-

heter som ÄFPL ger den.188 Av 1 § 1 st. ÄFPL framgår att en av polisens uppgifter är 

att upprätthålla allmän ordning och säkerhet. Detta är ett hävdvunnet begrepp, vars in-

nehåll är omfattande och delvis ospecificerat.189 Det har emellertid ansetts att ”upprätt-

hållande av allmän ordning och säkerhet” omfattar all polisverksamhet som syftar till: 

att skapa och upprätthålla en trygg och trivsam livs- och verksamhetsmiljö för sam-

hällets medlemmar, att avvärja och förebygga rättskränkningar och störningar, samt att 

eliminera de störningar och rättskränkningar som har skett.190 Med allmän ordning av-

ses huvudsakligen att ett normalt, lugnt tillstånd råder på allmänna platser.191 

                                                
188 RP 57/1994 motivering II/III rd. detaljmotivering till 1 §. 
189 RP 57/1994 motivering II/III rd. detaljmotivering till 1 §. 
190 RP 57/1994 motivering II/III rd. detaljmotivering till 1 §. 
191 Helminen m.fl., s. 21. Med allmän plats menas i sin tur platser som är i allmänhetens bruk: exempelvis 
gator, vägar, torg och parker, men också för allmänheten tillgängliga områden såsom stationsområden, 
utställningsutrymmen, mötesutrymmen och idrottsutrymmen, liksom andra motsvarande områden eller 
utrymmen för kommersiella, kulturella eller rekreativa ändamål, se Helminen m.fl., s. 21. 
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 I polislagens inledande paragrafer finns bestämmelser som innehåller principer vilka 

gäller när polisen genomför alla slags uppgifter samt vid utövning av de olika befogen-

heterna. Den grundläggande bestämmelsen finns i 2 § ÄFPL. Bestämmelsen ger uttryck 

för objektivitetskravet, nödvändighetskravet och proportionalitetsprincipen.192  

 Det så kallade nödvändighetskravet framgår av 2 § 2 st. ÄFPL, där det stadgas att 

polisens åtgärder inte ska medföra större skada eller olägenhet än vad som är nödvän-

digt för att en uppgift ska kunna fullgöras. Principen kommer också till uttryck i 2 § 3 

st. ÄFPL. Av det stycket framgår att polisen inte får göra större ingrepp i någons rättig-

heter än vad som är nödvändigt för utförande av polisens uppgifter. Principen innebär 

att ett antal aspekter måste beaktas. 

 Till att börja med får polisen inte använda sina maktbefogenheter efter den tidpunkt 

då det blivit onödigt; alltså en tidsmässig begränsning.193 Av 3 § 3 st. ÄFPL framgår 

vidare att polisen i första hand genom råd, uppmaningar och befallningar ska sträva ef-

ter att upprätthålla allmän ordning och säkerhet; med andra ord ett krav på att ge dessa 

åtgärder företräde om det är möjligt. Av nödvändighetskravet framgår vidare att när det 

finns flera olika handlingsalternativ, ska den åtgärd väljas som medför den minsta olä-

genheten.194 Slutligen innebär nödvändighetskravet att polisen endast får använda så-

dana maktbefogenheter som är ägnade att leda till det resultat som eftersträvas inom 

ramen för uppgiftsområdet. 195  Nödvändighetskravet och proportionalitetsprincipen 

överlappar delvis varandra, men täcker inte varandra helt eftersom en åtgärd som i och 

för sig kan vara nödvändig samtidigt kan vara oskälig enligt proportionalitetsprinci-

pen.196  

 Av 2 § 2 st. ÄFPL framgår vidare att de åtgärder som polisen vidtar ska vara motive-

rade i förhållande till hur viktig och brådskande uppgiften är, samt till övriga omstän-

digheter som inverkar på helhetsbedömningen av situationen. 2 § 2 st. ÄFPL är därmed 

ett uttryck för den så kallade proportionalitetsprincipen. Principen innebär att de medel 

som används, och de olägenheter som förorsakas, måste stå i rimligt förhållande till 

målsättningen för polisåtgärden.197 Efter den här redogörelsen för de grundläggande 

principerna vid utövade av polisens befogenheter, ska blicken nu vändas mot befogen-

heterna. 
                                                
192 Helminen m.fl., s. 74. Objektivitetskravet behandlas inte närmare här. 
193 Helminen m.fl., s. 75. 
194 Helminen m.fl., s. 76. 
195 Helminen m.fl., s. 76. 
196 Se Helminen m.fl., s. 78. 
197 Helminen m.fl., s. 77. 
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5.2.2 Ingripande mot ordningsstörande individer 

I de två följande avsnitten behandlas de finska befogenheterna att vidta åtgärder mot 

ordningsstörande folksamlingar och individer. Detta avsnitt handlar om möjligheterna 

att ingripa mot individer, medan nästa avsnitt rör ingripanden mot folksamlingar.  

Inledningsvis kan konstateras att en polisman enligt 7 § ÄFPL har de befogenheter 

som ”stadgas i denna lag eller i någon annan lag”. Med befogenheter avses sådana me-

del som en polisman med stöd av rättsordningen kan använda, när denne ska genomföra 

de uppgifter som polisen har enligt lag.198  

 Den centrala bestämmelsen för upprätthållande av ordning och säkerhet är 20 § 

ÄFPL.199 Bestämmelsen har på svenska följande lydelse: 
 

En polisman har rätt att avlägsna en person från en plats, om det av hans hotelser eller övriga uppförande kan 

dras den slutsatsen att han sannolikt kommer att göra sig skyldig till brott mot liv, hälsa, frihet eller hemfrid 

eller till egendomsbrott. 

En person kan likaså avlägsnas från en plats om han eller hon genom sitt uppförande orsakar eller om det 

utifrån hans eller hennes hotelser eller övriga uppförande och tidigare uppförande i en motsvarande situation 

är sannolikt att han eller hon kommer att orsaka betydande störning eller överhängande fara för den allmänna 

ordningen och säkerheten.  

Om det är uppenbart att det inte är tillräckligt att en person avlägsnas från platsen och störningen eller 

faran inte annars kan avvärjas, kan personen gripas. Den som gripits kan hållas i förvar så länge det är 

sannolikt att han skulle göra sig skyldig till brott enligt 1 mom., uppföra sig störande eller vålla fara, dock 

högst 24 timmar från det att han har gripits.  

 

Av lagtexten framgår klart att bestämmelsen avser åtgärder mot enskilda personer. 

Det framgår också att personen i första hand ska avlägsnas från platsen och i andra 

hand gripas. 200  Om behov finns kan personen hållas i förvar. De närmare 

förutsättningarna för att avlägsna en person, dvs. hur lång sträcka och tid 

avlägsnande får avse, tycks varken ha varit föremål för prövning eller ha diskuterats i 

doktrinen och förarbetena. Enligt uppgift från den finskspråkiga juridikstudenten 

Heidi Kullberg, studerande vid Åbo Akademis rättsvetenskapliga institution, 

behandlas inte heller begreppet i den nyligen publicerade, och omfattande, 

kommentaren till nya polislagen.201 

                                                
198 Helminen m.fl., s. 82. 
199 Helminen m.fl., s. 85. 
200 Det bör inflikas att gripande i finsk rätt innebär ett kortvarigt frihetsberövande i syfte att få en person 
identifierad och/eller underkasta denne förhör eller annan förundersökningsåtgärd, se Helminen m.fl., s. 
202. 
201 Poliisilaki (2012) av Helminen, Kuusimäki och Rantaeskola. Kommentaren är enbart skriven på 
finska.  
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 Ett centralt fall i anslutning till 20 § ÄFPL är biträdande justitieombudsmannens av-

görande i ärende dnr 2542/4/04.202 I fallet avlägsnandes ett fotbollslags supportergrupp 

från en åskådarläktare. Polisen beslutade att avlägsna gruppen eftersom ett lakan hade 

bretts ut över 46 åskådare och att det under detta hade tänts bengaler med en mycket 

hög temperatur. Utvecklingen utgjorde en fara för ordningen och säkerheten. På grund 

av att det var omöjligt att identifiera vilka personer som hade tänt facklorna, beslutade 

polisen, efter begäran av evenemangets säkerhetschef, att avlägsna hela gruppen från 

läktaren.  

 Biträdande justitieombudsmannen (BJO) Rautio framhöll att polisens beslut visserli-

gen var försvarligt från säkerhetssynpunkt, men att beslutet inte hade stöd i 20 § ÄFPL, 

eftersom ett ingripande enligt detta lagrum ”förutsätter individuellt ansvar”. Enbart det 

faktum att en person tillhör en supportergrupp kan inte anses vara tillräckligt för att av-

lägsna denne från läktaren, även om en del av gruppen beter sig på ett sätt som ger poli-

sen rätt att avlägsna dem. BJO Rautio uttryckte förståelse för att det i sådana situationer 

inte är möjligt att utreda varje enskild gruppmedlems agerande. Med anledning av att 

det inte alltid är möjligt att utreda varje gruppmedlems agerande ifrågasatte Rautio om 

de finska reglerna var tillräckliga för att avvärja hot mot säkerheten vilka har sin grund i 

kollektivt beteende. 

 

5.2.3 Åtgärder mot ordningsstörande folksamlingar 

När det gäller åtgärder mot folksamlingar, finns den centrala bestämmelsen i 19 § 

ÄFPL. Lagrummet lyder på svenska: 
 

En polisman har rätt att befalla en folksamling att skingra sig eller flytta på sig, om folksamlingen äventyrar 

allmän ordning eller säkerhet eller hindrar trafiken. Om folksamlingen inte lyder befallningen har en 

polisman rätt att med maktmedel skingra folksamlingen samt gripa personer som tredskas. 

 Den som har gripits skall friges så snart ändamålet med uppdraget har nåtts, dock senast 12 timmar efter 

att han gripits. 

 Om avbrytande eller avslutande av en allmän sammankomst bestäms i 21 § lagen om sammankomster 

och om hindrande, avbrytande och avslutande av en offentlig tillställning i 22 § i samma lag. 

 

                                                
202 Här ska tilläggas att justitieombudsmannens – till skillnad från en domstols – beslut inte är verkställ-
bara. Myndigheterna måste så att säga frivilligt rätta sig efter dem, se Lindstedt, s. 33. Besluten innehåller 
dock vägledande uttalanden om hur en bestämmelse ska tolkas, i syfte att främja god förvaltning och re-
spekten för de grundläggande mänskligheterna, se Stoor, s. 63. 
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Bestämmelsen tar sikte på skingrande av folksamlingar som inte utgör allmänna 

sammankomster eller offentliga tillställningar.203 När det är fråga om att avbryta eller 

avsluta en allmän sammankomst eller offentlig tillställning tillämpas alltså inte 19 § 

ÄFPL. 19 § ÄFPL gäller således tillfälliga folksamlingar.204 

 Med folksamling avses en rätt stor folkmängd, som består av mer än en handfull 

människor.205 För att 19 § ÄFPL ska vara tillämplig måste alltså folksamlingen äventyra 

allmän ordning eller säkerhet. Av lagtexten framgår att en polisman har rätt att befalla 

en folksamling att skingra sig eller flytta på sig. Om befallningen inte lyds får polisen 

använda maktmedel för att skingra folksamlingen och gripa personer som tredskas. Av 

16 kap. 4 § strafflagen framgår att den som underlåter att lyda en befallning eller ett 

förbud, som en polisman meddelar inom ramen för sina befogenheter för att upprätthålla 

allmän ordning eller säkerhet, ska dömas till böter eller fängelse i högst tre månader för 

tredska mot polis.  

 Ett fall som aktualiserar frågor om tillämpningen av 19 § ÄFPL är justitie-

ombudsmannens avgörande i ärende dnr 1836/2/07 (Smash Asem-demonstrationen).206 

I ärendet hade polisen, genom en poliskedja av bussar och poliser, omringat en samling 

demonstranter, vilka skulle tillåtas demonstrera inom ett visst område framför en bygg-

nad. Efter att ett antal demonstranter försökt bryta sig igenom poliskedjan beslutade 

fältchefen att avbryta demonstrationen. Härefter spärrades området av helt, och endast 

ett fåtal personer tilläts lämna avspärrningen. Hundratals personer befann sig inom av-

spärrningen. Efter ytterligare våldshandlingar från personer i folksamlingen gav fältche-

fen order om att folkmassan skulle skingra sig i enlighet med 19 § ÄFPL. Därefter bör-

jade polisen gripa personer som misstänktes för upplopp. 

 Enligt BJO Lindstedt var beslutet att avbryta demonstrationen i enlighet med lag. 

Den taktik som polisen sedan valde, att i flera timmar hålla folksamlingen inspärrad, 

innebar dock att flera personer som hade uppträtt fredligt, och som endast var åskådare, 

hölls inspärrade under denna tid. Även om agerandet inte bedömdes vara i strid med 

lagen, betonade BJO Lindstedt vikten av att iaktta proportionalitetsprincipen med hän-

syn till de personer som uppträtt fredligt. 

 I samband med redogörelsen för 19 § ÄFPL finns anledning att understryka samspe-

                                                
203 Begreppen allmän sammankomst och offentlig tillställning behandlas i 2 § lagen om sammankomster 
(530/1999). Läsaren hänvisas till lagtexten för en utförligare redogörelse av begreppens innebörd. 
204 Helminen m.fl., s. 100. 
205 Helminen m.fl., s. 96. 
206 Se också Lindstedt, s. 25 ff.  
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let mellan 19 § och 20 § ÄFPL vid ingripanden mot folksamlingar, vilka inte utgör en 

allmän sammankomst eller offentlig tillställning. Bestämmelserna är avsedda att kunna 

tillämpas parallellt. 19 § ÄFPL ger således stöd åt åtgärder vilka riktar sig mot folksam-

lingen som helhet och mot tredskande personer, medan 20 § möjliggör åtgärder mot en-

skilda individer som uppträder på sådant sätt som anges i bestämmelsen. 

 

5.2.4 Användning av maktmedel 

Som framgått ovan har polisen rätt att använda sig av så kallade maktmedel, dvs. fysisk 

kraft och olika redskap, när de agerar inom ramen för sina befogenheter. Användningen 

av maktmedel regleras i en separat bestämmelse, vilken är tillämplig när polisen ingri-

per mot ordningsstörande individer enligt 20 § ÄFPL och vid ingripanden mot folksam-

lingar enligt 19 § ÄFPL. I detta avsnitt beskrivs reglerna om användning av maktmedel. 

Om polisen måste använda maktmedel för att skingra folksamlingen, eller om makt-

medel måste användas för ingripande enligt 20 § ÄFPL, så tillämpas den allmänna be-

stämmelsen i 27 § ÄFPL om användande av maktmedel. Bestämmelsen har i relevanta 

delar följande lydelse: 
 

I ett tjänsteuppdrag får en polisman för att bryta ner motstånd, avlägsna en person från en plats, gripa en 

person, förhindra att någon som berövats sin frihet flyr, avlägsna ett hinder eller avvärja ett överhängande 

brott eller någon annan farlig gärning eller händelse använda maktmedel i den mån det behövs och kan anses 

försvarligt. 

 Huruvida maktmedlen är försvarliga skall bedömas med hänsyn till hur viktigt och brådskande uppdraget 

är, hur farligt motståndet är, vilka resurser som står till förfogande samt övriga omständigheter som inverkar 

på helhetsbedömningen av situationen. 

 

Lagrummet är uppbyggt så att första stycket innehåller förutsättningarna för att använda 

maktmedel. Begreppet maktmedel avser användning av de kroppskrafter eller olika 

redskap som behövs för att en polis i tjänsteuppdraget ska kunna bryta ner motstånd 

eller på annat sätt utföra uppdraget.207 Av 27 § 2 st. ÄFPL framgår att användningen av 

maktmedel måste vara försvarlig. Det anges också vilka omständigheter som ska 

beaktas vid bedömningen av åtgärdernas försvarlighet.208 Som framgår av lagtexten får 

maktmedel användas för att genomföra sådana uppdrag som hör till polisens uppgifter. 

                                                
207 Helminen m.fl., s. 286. 
208 För en utförligare redogörelse för vad som ska beaktas inom ramen för försvarlighetsbedömningen, se 
Helminen m.fl., s. 303 och Boucht JFT, s. 765 ff. Utgångspunkten är dock att det lindrigaste medlet ska 
användas och att det ska användas på det sätt som medför minst olägenhet och skada. 
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Det förutsätts härvid att uppdraget är lagligt, dvs. att det inryms inom de befogenheter 

som tillkommer en polisman enligt lag (jfr. 7 § ÄFPL).  

 När det gäller förutsättningarna för användning av maktmedel, framgår det av 

lagtexten att bruk av maktmedel bland annat är tillåtet för: att bryta ner motstånd, att 

avlägsna en person från en plats, att gripa en person, att avvärja ett överhängande brott 

eller för att avvärja någon annan överhängande farlig gärning eller händelse.209  

 Vid användning av maktmedel i enlighet med 27 § ÄFPL gäller de allmänna 

principer som framgår av 2 § ÄFPL. I 27 § 1 st. ÄFPL finns dessutom ett krav på 

behövlighet, vilket innebär att maktmedel endast får användas om andra åtgärder, i 

första hand uppmaningar och befallningar, inte har önskad verkan.210  

 Som har framgått ovan ska 27 § ÄFPL tillämpas då polisen enligt 19 § ÄFPL 

använder maktmedel för att skingra en folksamling och griper personer som tredskas. I 

normalfall används en poliskedja och batonger mot dem som gör motstånd, och det är 

viktigt att de personer som vill lämna folksamlingen fritt kan avlägsna sig åt ett visst 

håll.211 Om det är allvarliga störningar kan polisen använda speciell kravallutrustning 

och tårgas.212 Enligt 4 § MaktmedelsF får skjutvapen inte användas när polisen skingrar 

folksamlingar eller avlägsnar en person från en plats.   

 

5.3 Ändringar i nya polislagen 

5.3.1 Principerna för maktutövningen 

Som har framhållits ovan liknar den nya finska polislagen den äldre polislagen i många 

avseenden. Den nya lagen innehåller dock ett antal förändringar som är relevanta för 

polisens möjligheter att ingripa vid ordningsstörningar. I de två följande avsnitten be-

skrivs dessa förändringar, och vilka effekter det är tänkt att förändringarna ska medföra. 

Liksom i den gamla polislagen finns bestämmelser om polismäns allmänna 

befogenheter i 2 kap. Kapitlets bestämmelser motsvarar i stor utsträckning den gamla 

lagens 2 kap.213 En ny princip framgår dock av 1 kap. 2 § FPL, och innebär att polisen 

                                                
209 Det kan tilläggas att begreppet motstånd avser en persons fysiska, aktiva eller passiva beteende med 
avsikt att hindra polisverksamhet som har ett lagligt syfte, se RP 57/1994 motivering II/III rd. detaljmo-
tivering till 27 §. 
210 Helminen m.fl., s. 300. 
211 Helminen m.fl., s. 313. 
212 Helminen m.fl., s. 313. 
213 RP 224/2010 rd s. 65. 
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ska respektera de grundläggande mänskliga rättigheterna. Polisen ska alltså beakta 

EKMR vid tillämpningen av polislagen.214 

 Som har redogjorts för ovan fanns de allmänna principerna samlade i 2 § ÄFPL. I 

den nya lagen delas principerna upp på olika lagrum. I förhållande till den gamla lagen 

preciseras proportionalitetsprincipen i en ny bestämmelse, 1 kap. 3 § FPL. Av 

bestämmelsen framgår att polisens åtgärder ska kunna försvaras i förhållande till 

följande: hur viktigt, farligt och brådskande uppdraget är, de mål som eftersträvas, men 

också i förhållande till ålder, hälsa och andra motsvarande omständigheter som gäller 

den person som är föremål för åtgärden samt i förhållande till övriga omständigheter 

som inverkar på helhetsbedömningen av situationen. 

Nödvändighetskravet har i sin tur placerats i 1 kap. 4 § FPL. En ny princip har 

tillkommit i 1 kap. 5 § FPL: principen om ändamålsbundenhet. Denna princip innebär 

att polisen får utöva sina befogenheter endast i föreskrivna syften.  

 

5.3.2 Befogenheterna vid ordningsstörningar 

När det gäller befogenheterna ska följande framhållas. 19 § ÄFPL har överförts till 2 

kap. 9 § FPL. Bestämmelsen har följande lydelse:	  
	  

En polisman har rätt att befalla en folksamling att skingra sig eller flytta på sig, om folksamlingen äventyrar 

allmän ordning och säkerhet eller hindrar trafiken. En polisman har samma rätt om personer i folksamlingen 

uppträder hotfullt eller annars på ett sådant sätt att det är sannolikt att de kommer att göra sig skyldiga till 

brott mot liv, hälsa, frihet eller hemfrid eller till egendomsbrott. Om folksamlingen inte lyder en befallning att 

skingra sig eller att flytta på sig har en polisman rätt att med maktmedel skingra folksamlingen samt gripa 

personer som tredskas. Polisen ska om möjligt avgränsa sina åtgärder till att gälla dem som genom sitt 

uppträdande orsakar behovet att skingra folksamlingen eller be den flytta på sig. 

 Personer som gripits ska friges så snart uppdragets syfte har nåtts, dock senast 12 timmar efter gripandet. 

 I 21 § i lagen om sammankomster föreskrivs om avbrytande och avslutande av en allmän sammankomst 

och i 22 § i den lagen om hindrande, avbrytande och avslutande av en offentlig tillställning. 

 

Den andra meningen i första stycket är ny och den har införts bland annat mot bakgrund 

av den ovan (i avsnitt 5.2.2) behandlade kritik som BJO Rautio riktat mot 

lagstiftningen, men också mot bakgrund av händelserna vid Smash Asem-

demonstrationen.215 Enligt bestämmelsen i 19 § ÄFPL var kravet att folksamlingen som 

helhet skulle äventyra den allmänna ordningen eller säkerheten, något som ansågs 

medföra problem när stora folksamlingar var involverade och när situationerna 
                                                
214 Se Boucht, JFT s. 749. 
215 RP 224/2010 rd s. 20 f. 
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utvecklades snabbt.216 Den nya meningen gör det möjligt för polisen att skingra 

folksamlingen även om det endast är vissa personer i folksamlingen som uppträder 

hotfullt eller annars på ett sådant sätt att det är sannolikt att de kommer att göra sig 

skyldiga till vissa brott. 217  Samtidigt har det i den nya bestämmelsen införts en 

begränsning i första styckets sista mening. Av sista meningen framgår att en befallning, 

att folksamlingen ska skingra sig eller flytta på sig, om möjligt ska avgränsas till de 

personer som uppträder på sådant sätt att 2 kap. 9 § tillämpas.  

 20 § ÄFPL har överförts till 2 kap. 10 § FPL. Ett tillägg har gjorts i förhållande till 

den gamla bestämmelsen. Förändringen innebär att polisen även kan avlägsna en person 

när det är sannolikt att denne kommer att göra sig skyldig till brott mot liv, hälsa, frihet 

eller hemfrid eller egendomsbrott. I propositionen till den nya lagen tydliggörs hur 

bestämmelsen är uppbyggd. 218  Bestämmelsen bygger på två så kallade 

sannolikhetströsklar. Till att börja med kan en person avlägsnas från en plats om det 

finns grundad anledning att tro att denne kommer att uppträda på sätt som anges i 

bestämmelsen. Därutöver kan det vidtas åtgärder mot en person med anledning av 

dennes tidigare uppträdande, om det är sannolikt att personen kommer att göra sig 

skyldig till brott på sätt som framgår av bestämmelsen.  

 Bestämmelsen i 27 § ÄFPL om maktmedel har flyttats till 2 kap 17 §. Befogenheten 

att använda maktmedel enligt den nya bestämmelsen är likartad med vad som gällde 

tidigare.219  

 

5.4 Komparation 

5.4.1 Är reglerna om ingripande mot ordningsstörande folksamlingar jämförbara? 

Efter denna inledande beskrivning av de finska reglerna om ingripande vid ordnings-

störningar, vänds blicken i de följande avsnitten åter mot svensk rätt och en jämförelse 

mellan de finska och svenska reglerna. Här ska tilläggas att jämförelsen mellan svensk 

och finsk rätt tar sin utgångspunkt i den nya finska polislagen. Anledningen är att den 

nya finska polislagen utgör gällande rätt från och med 1 januari 2014, och att den dess-

utom innehåller en del förändringar som är betydelsefulla i sammanhanget. En första 

fråga är dock om de finska och svenska reglerna faktiskt är jämförbara. 

                                                
216 RP 224/2010 rd s. 178. 
217 RP 224/2010 rd s. 81. 
218 RP 224/2010 rd s. 82. 
219 Se Boucht, JFT s. 748.  
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Det avgörande härvid är att de jämförda rättsreglerna ska motsvara varandra funk-

tionellt: de ska vara avsedda att lösa samma problem.220 Det krävs alltså att rättsreglerna 

har samma rättspolitiska syfte, dvs. att de syftar till att påverka reglerade samhällsför-

hållanden i samma riktning.221  

 Av avsnitt 5.2.3 har framgått att de två centrala bestämmelserna för att upprätthålla 

allmän ordning i finsk rätt är 2 kap. 9 och 10 §§ FPL. Syftet bakom dessa två bestäm-

melser motsvarar syftet bakom 13 c § 2 st. PL; att genom ingripande mot ordningsstö-

rande folksamlingar upprätthålla den allmänna ordningen. Reglerna är alltså avsedda att 

läsa samma problem, dvs. förekomsten av folksamlingar som stör den allmänna ord-

ningen. Det övergripande rättspolitiska syftet att upprätthålla den allmänna ordningen är 

också detsamma. Även om 2 kap. 10 § FPL, till skillnad från 13 c § 2 st. PL., avser in-

gripanden mot enskilda individer så finns ett samband mellan 2 kap. 9 och 10 §§ FPL. 

Vid ingripande mot folksamlingar tillämpas nämligen båda bestämmelserna. Därför be-

aktas båda bestämmelserna att i det följande. Jämförelsen avser emellertid i stor ut-

sträckning 2 kap. 9 § FPL eftersom den bestämmelsen är direkt jämförbar med 13 c § 2 

st. PL.  

Den centrala bestämmelsen för ingripande mot ordningsstörande folksamlingar är 2 

kap. 9 § FPL (tidigare 19 § ÄFPL). En grundläggande likhet är att både 2 kap. 9 § FPL 

eller 13 c § PL avser ingripanden mot folksamlingar som inte är en allmän samman-

komst eller offentlig tillställning. Både i Sverige och Finland finns alltså en speciell be-

stämmelse för ingripande mot ordningsstörande folksamlingar som inte skyddas av nå-

gon form av församlingsfrihet. 

 

5.4.2 Principernas betydelse 

Både i svensk och finsk rätt gäller en uppsättning allmänna principer som måste beaktas 

när åtgärder vidtas vid ordningsstörningar. De allmänna principer som gäller vid utöv-

ning av polisens befogenheter i svensk respektive finsk rätt skiljer sig dock åt till for-

men: de är olika till antalet, och även om benämningen är liknande tycks innehållet inte 

vara helt detsamma. Funktionellt sett verkar de däremot i stor utsträckning motsvara 

varandra, åtminstone på ett grundläggande plan. Som har framgått ovan tillåts endast 

nödvändiga ingripande både i svensk och finsk rätt, och de ska upphöra när ändamålet 

har uppnåtts eller så snart åtgärden visar sig verkningslös. Dessa nödvändiga ingripan-
                                                
220 Bogdan, s. 58 f. 
221 Bogdan, s. 74. 
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den är i sin tur underkastad en proportionalitetsprincip, som på ett övergripande plan 

kan sägas innebära att medlen måste stå i proportion till målen. En närmare jämförelse 

av principernas innehåll än så faller utanför uppsatsen syfte.  

 Kravet på att polisen ska beakta EMKR vid tillämpningen av FPL är nytt. Av propo-

sitionen framgår bakgrunden till att EKMR ska beaktas. Det framhölls att skyldigheter-

na att tillgodose de mänskliga rättigheterna visserligen framgår av laglighetsövervakar-

nas praxis, och att de här skyldigheterna kan härledas från grundlagen och de inter-

nationella förpliktelser som Finland har åtagit sig. Trots detta var det riksdagens upp-

fattning att polisens verksamhet kan styras i en riktning som bättre tillgodoser de grund-

läggande mänskliga rättigheterna, om en bestämmelse om dessa rättigheter togs in i la-

gen.222 Någon motsvarighet till bestämmelsen om skyldighet att beakta EKMR finns 

inte i den svenska polislagen. 

För att en enskild polisman ska kunna beakta konventionen, exempelvis vid en åt-

gärd som kan innebära att ett frihetsberövande enligt artikel 5 EKMR föreligger, måste 

han eller hon veta hur konventionen tolkas. För att fastslå hur konventionen ska tolkas 

krävs ofta utförliga genomgångar av Europadomstolens praxis. Uppenbarligen finns det 

inte möjlighet för en enskild polisman att göra sådana genomgångar inför varje beslut 

om åtgärd. För att den finska bestämmelsen ska bli verkningsfull torde därför krävas att 

polisen får skriftliga instruktioner om hur konventionen ska tolkas i olika fall. Mot bak-

grund av att sådana instruktioner sannolikt fordras, för att konventionen ska kunna be-

aktas i det praktiska arbetet, kan det ifrågasättas vilken praktisk betydelse den finska 

bestämmelsen kommer att få. Möjligen kan dock en sådan föreskrift bidra till att rikta 

polisens uppmärksamhet på vikten av att det görs konventionskonforma tolkningar av 

reglerna i polislagen. Vilken betydelse den finska bestämmelsen faktiskt kommer att få 

återstår att se. 

 

5.4.3 Avlägsnanden vid ordningsstörningar – i Finland individen, i Sverige även  

kollektivet 

Avlägsnande är en åtgärd som förekommer både i svensk och finsk rätt. Till skillnad 

från 13 c § PL finns inte någon möjlighet att avlägsna folksamlingen som sådan i 2 kap 

9 § FPL. Bestämmelsen i 2 kap. 10 § FPL innehåller däremot regler om avlägsnande vid 

störningar av den allmänna ordningen. Enligt bestämmelsen kan avlägsnanden enbart 

                                                
222 RP 224/2010 rd s. 17. 
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riktas mot enskilda personer, och ett avlägsnande måste föregås av en individuell pröv-

ning. Att det fordras en individuell prövning framgår också tydligt av BJO Rautios utta-

lande om att en person inte kan avlägsnas med stöd av 2 kap. 10 § FPL enbart på den 

grunden att personen ingår i en grupp som stör ordningen eller hotar säkerheten. Som 

har framgått ovan ifrågasatte BJO Rautio av den anledningen om de finska reglerna var 

tillräckliga för att avvärja hot mot ordningen och säkerheten, vilka har sin grund i kol-

lektivt beteende.  

 Som framgår i avsnitt 5.2.2 tycks de närmare förutsättningarna för att avlägsna en 

person, dvs. hur lång sträcka och tid avlägsnandet får avse, inte ha varit föremål för 

prövning i Finland. Inte heller verkar avlägsnandebegreppet ha diskuterats i 

doktrinen eller förarbetena. Eftersom de allmänna principerna bland annat ställer upp 

krav på proportionalitet, bör åtgärden dock inte få pågå längre än att syftet med 

ingripandet uppnås. I brist på ytterligare underlag är det inte möjligt att, utöver vad 

som hittills anförts, jämföra det finska avlägsnandeinstitutet med det svenska.  

Möjligheten i svensk rätt att avlägsna folksamlingen som sådan, dvs. hela gruppen, 

tycks å enda sidan ge den möjlighet som enligt BJO Rautio saknades i finsk rätt, nämli-

gen att ingripa mot ordningsstörningar och hot mot säkerheten, vilka har sin grund i kol-

lektivt beteende. Å andra sidan är det ett trubbigare instrument som i många fall leder 

till att fler icke-ordningsstörande individer blir föremål för tvångsåtgärder. En bestäm-

melse som enbart medger avlägsnanden på grundval av en individuell bedömning inne-

bär att ändamålet bakom bestämmelsen – att upprätthålla ordningen – uppfylls genom 

en mindre ingripande åtgärd, i den bemärkelsen att åtgärden endast kan avse individer 

som faktiskt bidrar till ordningsstörningen. En sådan bestämmelse kan därför generellt 

sett tyckas mer ändamålsenlig än bestämmelser som avser åtgärder mot folksamlingen 

som helhet, och som inte tar hänsyn till vilka individer som faktiskt stör ordningen. I 

propositionen till den nya finska polislagen påpekas dock att demonstrationer, och mot-

svarande händelser där folksamlingar är involverade, kan leda till besvärliga situationer, 

beroende på hur stor folksamling det är fråga om och hur snabbt situationen utvecklas. I 

sådana situationer kan det vara nödvändigt att bedöma folksamlingens uppträdande med 

de enskilda gruppmedlemmarnas agerande som utgångspunkt.223 

Även om en individuell bedömning många gånger ger upphov till en mer ändamåls-

enlig maktutövning, i bemärkelsen att färre personer blir föremål för tvångsåtgärder, 

                                                
223 RP 224/2010 rd s. 20 f. 
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finns det således situationer där det kan vara nödvändigt att agera mot folksamlingen 

som helhet, oaktat vilka individer som faktiskt stör ordningen. Ett exempel på en sådan 

situation är när det är fråga en stor folksamling och det föreligger en allvarlig risk för 

omfattande skadegörelse eller personskada. Ett annat fall, när det kan vara särskilt svårt 

att upprätthålla ett krav på individuell bedömning, är om folksamlingen är mycket stor 

och händelseutvecklingen snabb. I sådana situationer kan det således vara nödvändigt 

att agera mot folksamlingen som helhet. Den finländska riksdagen har dock inte frångått 

kravet på individuell prövning för att en person ska kunna avlägsnas. Istället har änd-

ringar gjorts i 2 kap. 9 § FPL.  

 

5.4.4 Möjligheterna att ingripa mot en ordningsstörande folksamling som sådan 

En grundläggande förutsättning både i 2 kap. 9 § FPL och 13 c § 2 st. PL är att det är 

folksamlingen, bedömd som en helhet, som stör ordningen. Den finska riksdagen har, 

bland annat mot bakgrund av den kritik som BJO Rautio har riktat mot den äldre lag-

stiftningen (19 § ÄFPL), valt att förtydliga 2 kap. 9 § FPL i detta avseende. Av 2 kap. 9 

§ 1 st. 2 p. framgår nu att polisen också har rätt att skingra folksamlingen om personer i 

folksamlingen uppträder hotfullt eller på ett sådant sätt att det är sannolikt att de kom-

mer att göra sig skyldiga till brott mot liv, hälsa, frihet, hemfrid eller egendomsbrott. Ett 

ingripande fordrar alltså inte att folksamlingen som helhet stör ordningen. Att det finns 

möjligheter att ingripa mot hela folksamlingen, när det endast är ett antal personer i 

folksamlingen som uppträder på ett ordningsstörande sätt, är en väsentlig skillnad mot 

svensk rätt. I svensk rätt får det anses vara oklart när folksamlingen som sådan ska be-

traktas som ordningsstörande. Det är således också oklart om det i svensk rätt är till-

räckligt, för att folksamlingen ska bedömas som ordningsstörande, att det enbart är en-

skilda personer i folksamlingen som stör ordningen. 

Med hänsyn till att det tydligt framgår av 2 kap. 9 § FPL att det är tillräckligt att en-

skilda personer uppträder på visst sätt, framstår den finska lagstiftningen som tydligare. 

Dessutom har den finska lagstiftningen, med anledning av ändringen i 2 kap. 9 § FPL, 

kompletterats med att polisens åtgärder i första hand ska riktas mot de individer som 

uppträder på det sätt som orsakar behovet att skingra folksamlingen. Denna komplette-

ring analyseras utförligare nedan i detta avsnitt. 

En tydlig skillnad mellan 2 kap. 9 § FPL och 13 c § PL är att det förra lagrummet in-

nehåller en uttrycklig befallningsrätt, dvs. en polisman ges i lagrummet uttryckligen rätt 

att befalla folksamlingen att skingra sig. Någon sådan befallningsrätt finns inte uttryck-
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ligen angiven i PL. En vanlig uppfattning tycks dock vara att 8 § PL ger grundläggande 

stöd att meddela tillsägelser, dvs. att utöva befallningsrätt.224 Frågan om befallningsrät-

ten är därutöver delvis omtvistad i Sverige. Enligt Westerlund kan en rätt att befalla 

folksamlingen att skingra sig härledas direkt ur bestämmelserna i 16 kap. 1 § BrB och 

16 kap. 3 § BrB.225 En annan uppfattning är att 16 kap. 1 och 3 §§ förutsätter att sking-

ringsbefallningar kan få förekomma, men att ändamålet med de här bestämmelserna 

trots allt är att kriminalisera vissa handlingar, inte att utöka polisens befogenheter.226 

Det kan onekligen ifrågasättas om det är rimligt att polisens rätt att meddela skingrings-

befallningar direkt härleds ur bestämmelser som riktar sig till allmänheten. Mot bak-

grund av den här summariska genomgången av det rättsliga stödet för att meddela 

skingringsbefallningar i svensk rätt, kan det konstateras att den finska lagstiftningen är 

tydligare än den svenska.227  

När det gäller skingringsbefallningar, måste det betraktas som grundläggande att de 

meddelas på ett sätt som är anpassat efter situationen, och i en omfattning som möjlig-

gör för deltagarna i folksamlingen att uppfatta och inrätta sig efter dem. Det torde sällan 

vara ett problem när folksamlingen är mindre. Vid svårare ordningsstörningar och där 

folksamlingarna är större, exempelvis som situationen i Austin, är det tänkbart att det 

kan vara svårt att få deltagarna att uppfatta och inrätta sig efter en befallning. Sannolikt 

förutsätter det att polisen använder teknisk utrustning eller andra hjälpmedel, såsom 

högtalare. Det kan därför ifrågasättas hur effektiv åtgärd en skingringsbefallning är när 

det är fråga om större folksamlingar. Den finska konstruktionen, att mer ingripande åt-

gärder har gjorts beroende av att polisen först har försökt att skingra folksamlingen ge-

nom befallning, har dock den fördelen att det tydligt styr polisen att först försöka med 

minsta möjliga ingrepp. 

Om folksamlingen inte lyder befallningen har en polisman enligt 2 kap. 9 § FPL dels 

rätt att gripa tredskande personer, dels rätt att med maktmedel skingra folksamlingen. 

En mycket grundläggande skillnad mellan 2 kap. 9 § FPL och 13 c § PL är att den förra 

bestämmelsen inte ger polisen någon befogenhet att transportera bort folksamlingen, 

som sådan, från platsen. För att skingra folksamlingen får istället så kallade maktmedel 

användas. Som har framgått i avsnitt 5.2.4 är det främst upprättande av poliskedjor och 

                                                
224 Se exempelvis Berggren & Munck, kommentaren till 8 § PL (Zeteo) samt Asp m.fl., s. 266.  
225 Westerlund, s. 191. 
226 SOU 1993:60 s. 112. När folksamlingen inte utgör en allmän sammankomst eller offentlig tillställning, 
bör någon befallningsrätt inte heller kunna härledas ur 2 kap. 22-24 §§ OL. 
227 Den vaga utformningen av den svenska befallningsrätten har också kritiserats av Boucht, s. 63 f. 
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användning av batonger som är de maktmedel vilka den finska polisen använder. Ett 

exempel på hur folksamlingar skingras är polisens agerande vid Smash Asem-

demonstrationen, där folksamlingen omringades och kvarhölls med hjälp av en polis-

kedja. Vid allvarligare störningar används tårgas och kravallutrustning. 

En fråga är om kvarhållande av en individ innanför en poliskedja är en mindre ingri-

pande åtgärd än att individen blir föremål för ett utvidgat avlägsnande. Om ingreppen 

pågår under lika lång tid, är det svårt att framföra skäl för att det skulle vara mer ingri-

pande att bli kvarhållen på en viss plats, än att under motsvarande tidsrymd avlägsnas 

en längre sträcka, kanske flera mil. Däremot står det klart att oskyldiga, dvs. icke-

ordningsstörande personer, i lika hög grad riskerar att drabbas vid båda typerna av in-

grepp. Ett tydligt exempel från Finland på att icke-ordningsstörande personer drabbas är 

Smash Asem-demonstrationen, där oskyldiga personer hölls omringade i flera timmar. 

Ett annat exempel är Austin. Även i det fallet hölls oskyldiga personer omringade under 

många timmar. Det står alltså klart att omringande och kvarhållande är ett lika trubbigt 

instrument som utvidgade avlägsnanden i det avseendet att oskyldiga drabbas. Av 

Smash Asem-demonstrationen och Austin framgår dessutom att polisen kan ha svårt att 

säkerställa att fredliga personer, som vill lämna folksamlingen, fritt kan avlägsna sig åt 

ett visst håll.  

En annan fråga är vilken typ av åtgärd som är mest effektiv, dvs. vilken av åtgärder-

na som på ett mest effektivt sätt, och med minsta möjliga olägenhet, återställer ordning-

en. Till exempel kan det tänkas att personer måste hållas omringade under en längre tid, 

än om de avlägsnas, för att uppnå samma effekt, dvs. att återställa ordningen. Både 

Smash Asem-demonstrationen och Austin är exempel på kvarhållanden som har över-

stigit de två timmar som utgör maxgräns för ett utvidgat avlägsnande. I brist på ett bre-

dare empiriskt eller rättsligt underlag är det dock inte möjligt att, utan att övergå till ren 

spekulation, svara på den frågan.  

Den finska lagen har emellertid den fördelen jämfört med den svenska att det i lag-

texten uttryckligen anges att polisen, om möjligt, ska avgränsa sina åtgärder till att gälla 

dem som genom sitt uppträdande orsakar behovet att skingra folksamlingen. Av 13 c § 

PL framgår att deltagarna i folksamlingen får avlägsnas. Det innebär visserligen att hela 

folksamlingen får avlägsnas, men med hänvisning till behovs- och proportionalitets-

principerna måste det antas att det inte alltid finns ett behov av att avlägsna samtliga 

deltagare. I vart fall bör ett avlägsnande av enbart de stökiga deltagarna i somliga fall 

stå i bättre proportion till syftet än ett avlägsnade av samtliga deltagare. Frågan har dock 
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inte berörts i förarbetena eller betänkandet. Med tanke på att att instruktionerna till poli-

sen bör vara så tydliga som möjligt, är den finska lösningen, att ta in denna begränsning 

i lagtexten, något att ta efter. Då måste polisen otvetydigt försöka begränsa sina åtgärder 

till deltagare, eller delar av folksamlingen, som stör ordningen. 

Om utvidgade avlägsnanden slutligen jämförs med användning av tårgas för att 

skingra en folksamling, framstår den förstnämnda åtgärden som mindre ingripande me-

tod för att avvärja ordningsstörningar. Skälen för detta ska utvecklas något. Rikspolis-

styrelsen har meddelat att tårgas endast får användas i farliga situationer, och får mot 

folksamling endast användas som ett extraordinärt hjälpmedel.228 Vidare har Rikspolis-

styrelsen beskrivit effekterna av tårgasanvändning.229 Eftersom tårgas påverkas av fak-

torer som vind, temperatur, nederbörd, omgivande terräng samt bebyggelse, kan effek-

terna av gasen vara svåra att förutse. Människor som på olika sätt är känsliga kan dess-

utom påverkas särskilt negativt av gasen. Därför måste särskild hänsyn tas till att späd-

barn, astmatiker, lungsjuka, hjärtsjuka och äldre kan drabbas hårt.  

Mot bakgrund av att effekterna är svåra att förutse, måste tårgas ofrånkomligen anses 

vara en mycket oberäknelig åtgärd, som dessutom kan få allvarliga konsekvenser för 

känsliga personer. Av den anledningen framstår ett utvidgat avlägsnande vid en jämfö-

relse som en mindre ingripande åtgärd för att avvärja ordningsstörningar. Hållningen i 

svensk rätt (”får mot folksamling endast användas som ett extraordinärt hjälpmedel”) 

tycks, mot bakgrund av redogörelsen ovan, vara något mer restriktiv än i finsk rätt, där 

tårgas får användas vid allvarliga störningar. Med hänsyn till vad som framkommit om 

tårgas finns det goda skäl att, som i svensk rätt, inta en mer restriktiv hållning till an-

vändning av sådan gas, dvs. att endast använda gasen som ett extraordinärt hjälpmedel.   

 

5.5 Förenligheten med EKMR – föreligger det någon skillnad? 

En fråga som inställer sig vid en jämförelse av de svenska och finska reglerna är om de 

skillnader som föreligger i sättet att hantera ordningsstörningar har någon betydelse för 

förenligheten med Europakonventionen. Här ska åter framhållas att det avgörande för 

förenligheten med Europakonventionen inte är lagstiftningens utformning som sådan, 

utan att denna i enskilda fall inte tillämpas på ett sätt som står i strid med konventionen.  

 Uppenbarligen föreligger inget frihetsberövande om deltagarna i folksamlingen läm-

nar platsen efter att polisen har givit befallning om att folksamlingen ska skingra sig. 
                                                
228 9 § RPSFS 2011:16 och 8 § RPSFS 2011:18. 
229 Se RPSFS 2011:18. 
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Som framgått ovan har frågan om en poliskedja, som upprättats för att kvarhålla en ord-

ningsstörande folksamling, utgör ett frihetsberövande prövats i Austin. Till skillnad från 

utvidgade avlägsnanden är så kallad ”kedjning” alltså en typ av åtgärd som faktiskt har 

prövats av Europadomstolen. Som har framgått ovan i avsnitt 4.4.4 talar dock mycket 

för att sammanhanget på motsvarande sätt kan medföra att ett utvidgat avlägsnande inte 

betraktas som ett frihetsberövande. Även om mycket talar för att motsvarade ska gälla 

för utvidgade avlägsnanden, har den frågan inte prövats. Osäkerheten är således något 

större. 

 Som synes är skillnaden mellan finsk och svensk rätt, vad gäller förenligheten med 

konventionen, inte särskilt stor. En skillnad som föreligger är att 2 kap. 9 § FPL uttryck-

ligen kräver att polisen först ska försöka skingra folksamlingen genom befallning. Den 

finska lagen ställer med andra ord uttryckligen krav på att en icke-frihetsberövande åt-

gärd i första hand ska tillgripas. Förvisso kan 13 c § 1 st. PL, liksom behovsprincipen i 

8 § PL, också anses förutsätta att en icke-frihetsberövande åtgärd i första hand tillgrips, 

särskilt med hänsyn till kravet på att åtgärden ska vara nödvändig. Den finska lagen är 

dock tydligare med sitt uttryckliga krav på att skingringsbefallning i första hand ska 

tillgripas.  

 Något bör också nämnas om att 2 kap. 9 § 2 st. FPL gör det möjligt för polisen att 

gripa deltagare i folksamlingen och hålla dem i förvar upp till 12 timmar på grund av att 

de tredskas, utan att deltagarna har möjlighet att hänskjuta frågan till en domstol för av-

görande. Överlag lyser en grundlig analys av de finska reglernas förenlighet med Euro-

pakonventionen med sin frånvaro i förarbetena. Däremot diskuteras maximitiden för ett 

frihetsberövande enligt polislagen. Det anges att maximitiden är så kort, att den praxis 

som har utvecklats kring artikel 5 EKMR inte förutsätter att den frihetsberövade perso-

nen ges någon möjlighet att hänskjuta frågan om ett eventuellt fortsatt frihetsberövande 

till en domstol för avgörande.230 I propositionen anförs däremot inga avgöranden från 

Europadomstolen som stöd för det här uttalandet. Visst stöd för uttalandet i proposition-

en finns visserligen i Europadomstolens praxis, men det är fråga om två äldre avgöran-

den, och frågan verkar inte ha prövats under senare år. Av fallen framgår att det inte fö-

religger någon överträdelse av kravet på domstolsprövning i artikel 5.4, om den frihets-

                                                
230 RP 57/1994 motivering I/III rd. Bedömning av propositionen utgående från konventionerna om 
mänskliga rättigheter. 
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berövade friges innan det i praktiken är möjligt för en domstol att pröva frihetsberövan-

det.231 

I doktrinen betonas det problematiska i att det finns konventionsstater vars lagstift-

ning tillåter korta frihetsberövanden, vilka inte faller under någon av rättfärdigande-

grunderna i artikel 5.232 Även om frihetsberövandet är så kort att kravet på domstols-

prövning i artikel 5.4 inte kan upprätthållas, måste alltså ingripandet kunna rättfärdigas 

genom några av de grunder som framgår av artikel 5.1.  

Det kan konstateras att ett gripande enligt 2 kap. 9 § 2 st. FPL inte tycks vara en del 

av ett straffprocessuellt förfarande,233 och det verkar inte heller vara nödvändigt att gri-

pandet sker som ett led i ett förfarande att åtala den enskilde för brott enligt 16 kap. 4 § 

strafflagen. Oavsett kan ett gripande enligt 2 kap. 9 § 2 st. FPL inte berättigas av artikel 

5.1 c) eftersom det, i den aktuella delen av denna rättfärdigandegrund, uttryckligen 

ställs krav på att frihetsberövandet ska ske för att ställa den frihetsberövade inför behö-

rig rättslig myndighet. Vid gripande enligt 2 kap. 9 § 2 st. FPL finns inget krav på att 

ställa den frihetsberövade inför sådan myndighet. Mot bakgrund av genomgången i av-

snitt 3.5.1 måste det vidare anses stå klart att det inte heller är fråga om fullgörande av 

sådan skyldighet som avses i 5.1 b). Ingripanden i enlighet med 2 kap. 9 § 2 st. FPL står 

därför sannolikt i strid med artikel 5 EKMR.234 

 Sammanfattningsvis kan det konstateras att både den svenska och finska lagstiftning-

en har föregåtts av bristfälliga utredningar om reglernas förenlighet med artikel 5 

EMKR. Eftersom både en tillämning av 2 kap. 9 § FPL och 13 c § 2 st. PL kan leda till 

att frihetsberövanden anses föreligga, och under liknande förutsättningar (dvs. beroende 

på sammanhanget), kan inget av regelverken sägas vara i högre grad förenligt med kon-

ventionen. Det är också anmärkningsvärt att både de svenska och finska lagreglerna gör 

det möjligt ingripa mot enskilda individer, som stör den allmänna ordningen, på ett sätt 

som av allt att döma inte kan rättfärdigas i enlighet med någon av de i artikel 5.1 upp-

räknade grunderna.  
                                                
231 Se X och Y mot Sverige (1976) samt Fox, Campell och Hartley mot Förenade kungariket (1990), p. 
44.  
232 Trechsel och Summers, s. 417 
233 Jfr lagtexten i 2 kap 9 § 2 st., ”ska friges så snart uppdragets syfte har nåtts”. 
234 I anslutning härtill bör noteras att de svenska reglerna om tillfälliga omhändertagande för att upprätt-
hålla den allmänna ordningen regelmässigt måste anses medföra frihetsberövanden som är oförenliga med 
artikel 5 EKMR. Skälen för att omhändertaganden är att betrakta som ett frihetsberövande ska endast kort 
anges. Mot bakgrund av slutsatserna i kapitel 3, om vad som utgör ett frihetsberövande, är det uppenbart 
att ett tillfälligt omhändertagande utgör ett sådant. Det står också klart att ett tillfälligt omhändertagande 
inte inryms inom ett straffprocessuellt förfarande, och att det inte heller kan rättfärdigas på någon av de 
andra grunder som anges i artikel 5. Se även Bylund, s. 182. 
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5.6 Slutsatser 

Det är naturligtvis lockande att försöka fastställa vilken lagstiftning som är bäst. Syftet 

med komparationen är emellertid att, ur både ett rättsligt och praktiskt perspektiv, vär-

dera de lösningar som länderna har valt för att hantera förekomsten av folksamlingar 

som stör den allmänna ordningen. För att värdera de olika lösningarna är det tillräckligt 

att jämföra de olika sätten att hantera ordningsstörande folksamlingar, och lyfta fram 

deras respektive styrkor och svagheter. Det är med andra ord inte nödvändigt att försöka 

uttala sig om vilken lagstiftning som är bäst.235 Som framgått ovan har båda regelverken 

för- och nackdelar. 

Det är svårt att avgöra vilket av regelverken som på ett övergripande plan är mer 

ändamålsenligt, dvs. vilket av regelverken som med minsta möjliga ingrepp innebär att 

ordningsstörningar avvärjs. Ovan har exempelvis konstaterats att det utan ett bredare 

empiriskt eller rättsligt underlag inte är möjligt att avgöra om endera lagstiftningen är 

mer effektiv, eller regelmässigt medför mindre långtgående ingripanden. Därför är det 

mot bakgrund av komparationen med finsk rätt inte möjligt att slutligt avgöra om utvid-

gade avlägsnanden praktiskt sett är en metod som lämpar sig väl för att hantera folk-

samlingar som stör ordningen. Dessutom kan framhållas att tillämpningen av de båda 

regelverken i viss utsträckning kan leda till ingripanden som står i strid med Europa-

konventionen. Att det inte går att avgöra vilket av regelverken som på ett övergripande 

plan är mer ändamålsenligt utesluter emellertid inte att det finns rättsliga lärdomar att 

dra av den finska lagstiftningen.  

Överlag är den finska lagstiftningen tydligare. Två huvudsakliga skäl kan anföras för 

att sådan tydlighet är att föredra. Det ena skälet har redan berörts i avsnitt 2.4.2, och det 

går ut på att en tydlig lagstiftning i högre grad styr och stramar upp maktutövningen. 

Vad gäller det andra skälet kan konstateras att lagtexten inte enbart ska styra polisar-

betet, utan även legitimera det. Begreppet legitimitet är förvisso inte entydigt och dess 

betydelse varierar beroende på sammanhang. I sin grundläggande betydelse innebär le-

gitimitet dock att normerna, institutionerna och fattade beslut godtas av medborgarna; 

rätten godtas som legitim i den mån den förankras i rättsstatliga och demokratiska vär-

den.236 Lagen ger medborgarna en bild av hur polisen ska arbeta. Lagtexten kan således 

reducera osäkerhet kring polisarbetet – maktutövningen – och befästa intrycket av att 

                                                
235 Se även Bogdan, s. 73, som skriver att det vid en komparation inte är nödvändigt att uttala sig om vil-
ken av lösningarna som är bäst. 
236 SOU 1999:58 s. 20. 
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polisen är styrd och kontrollerad av lagstiftaren. På så sätt kan lagtexten bidra till att 

legitimera polisarbetet. En förutsättning för legitimitet enligt denna utgångspunkt måste 

vara att lagstiftningen är tydlig. För att medborgarna ska kunna få en bild av polisar-

betet, och för att lagstiftningen ska kunna bidra till att befästa intrycket av att polisens 

arbete är styrt och kontrollerat av lagstiftaren, måste lagstiftningen med andra ord vara 

tydlig. En otydlig lagstiftning, som dessutom möjliggör en relativt elastisk maktutöv-

ning mot medborgarna, bidrar därför inte till att legitimera polisens arbete. Genom att 

det finska lagen tydligare anger förutsättningarna för ingripanden mot folksamlingar, 

och därmed för polisarbetet i detta avseende, bidrar den alltså i högre grad till att ge po-

lisens arbete och maktutövning legitimitet. 

 Sammanfattningsvis finns det i den finska lagstiftningen huvudsakligen tre aspekter 

att ta lärdom av, när det gäller ingripanden mot ordningsstörande folksamlingar. Till att 

börja med har den finska lagstiftaren uppmärksammat problemet att det i vissa situat-

ioner kan vara nödvändigt att ingripa mot en grupp människor, trots att det endast är 

vissa individer som agerar på ett ordningsstörande sätt. Som ett led i att komma tillrätta 

med det här problemet har den finska lagen förtydligats. Det framgår nu klart att (1) po-

lisen kan ingripa mot folksamlingen om vissa personer i folksamlingen beter sig på ett 

hotfullt sätt, eller sannolikt kommer att göra sig skyldiga till någon form av brott. Möj-

ligheten att ingripa mot folksamlingen på grundval av vissa individers beteende har 

emellertid förenats med en instruktion om att (2) polisens ingripande om det är möjligt 

ska avgränsa sig till de individer som uppträder på det sätt som föranlett ingripandet. 

Slutligen fordrar den finska lagstiftningen uttryckligen att (3) polisen först ska försöka 

skingra folksamlingen genom att meddela befallning. Med andra ord ger 2 kap. 9 § FPL 

uttryck för att polisen så långt det är möjligt ska undvika att ingripa med fysiskt tvång. 

Mot det här kan invändas att åtminstone ett par av de här tre aspekterna följer av svensk 

rätt genom de allmänna principerna i PL. Även om det är någonting som följer av de 

allmänna principerna i PL, medför det faktum att de här aspekterna uttryckligen regleras 

i bestämmelsen om ingripanden mot folksamlingar att lagstiftningen blir tydligare och 

får en mer precis innebörd; reglernas betydelseområde blir snävare. Med andra ord blir 

lagstiftningen härigenom ett bättre styrmedel, med snävare gränser för maktutövningen, 

och som samtidigt i högre grad legitimerar polisarbetet. I denna bemärkelse kan de 

finska bestämmelserna betraktas som mer ändamålsenliga. 
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6 Avslutning 
6.1 Sammanfattning 

I uppsatsens första del beskrivs och analyseras utformningen av 13 c § 2 st. PL. Av ana-

lysen framgår att förutsättningarna för att tillämpa stadgandet inte är helt klara. Det 

framgår också att bestämmelsen, i praxis, har ansetts innefatta en annan frihetsinskrän-

kande åtgärd, ”kvarhållande av folksamling”. Att en sådan åtgärd är möjlig framgår inte 

direkt av lagtexten, vilket tyder på att 13 c § 2 st. PL har fått en utformning som möjlig-

gör ett för stort tillämpningsområde. 

 Uppsatsens andra del är inriktad på en analys av förenligheten med Europakonvent-

ionen. I denna del framkommer att Europadomstolens avgörande Austin m.fl. mot Före-

nade kungariket har givit upphov till en ny möjlighet att berättiga polisinsatser mot ord-

ningsstörande folksamlingar. Vid allvarligare störningar kan hänsyn till ”samman-

hanget” således medföra att en åtgärd inte betraktas som ett frihetsberövande. Ett utvid-

gat avlägsnande torde normalt, med hänsyn till förekomsten av tvång och inspärrning 

under en inte försumbar tidsperiod, vara att betrakta som ett frihetsberövande. Utvid-

gade avlägsnanden som utgör frihetsberövanden inryms inte under någon av de rättfär-

digandegrunder som anges i artikel 5 EKMR, och är därmed oförenliga med konvent-

ionen. Utvidgade avlägsnanden som tillgrips vid allvarligare (”kvalificerade”) ordnings-

störningar torde emellertid, med hänsyn till sammanhanget, inte utgöra frihetsberövan-

den, och de är således av allt att döma förenliga med konventionen. Ett problem härvid 

är att utformningen av 13 c § 2 st. PL även tycks ge polisen möjligheter att ingripa vid 

ordningsstörningar som inte är ”kvalificerade”. I uppsatsens andra del analyseras också 

förenligheten med artikel 2 fjärde tilläggsprotokollet EKMR, något som utmynnar i 

slutsatsen att 13 c § 2 st. PL utgör en inskränkning av rörelsefriheten som är förenlig 

med konventionen. 

 I den tredje delen beskrivs möjligheterna i finsk rätt att ingripa mot folksamlingar 

som stör den allmänna ordningen. Vid en jämförelse med svensk rätt står det klart att 

det inte är möjligt att avgöra om endera lagstiftningen är mer effektiv, eller regelmässigt 

medför mindre långtgående ingripanden. Komparationen ger således inget underlag för 

att, på ett övergripande plan, kritisera de svenska reglernas ändamålsenlighet. Däremot 

finns det vissa rättsliga lärdomar att dra av den finska lagstiftningen. Framförallt gäller 

det att den finska lagstiftningen är tydligare med följande: att polisen i första hand ska 

försöka använda icke-frihetsinskränkande åtgärder, att polisen kan ingripa mot folksam-
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lingen som sådan trots att det endast är vissa deltagare som uppträder på ett våldsamt 

eller hotfullt sätt, samt att polisens ingripande så långt det är möjligt ska avgränsa sig 

till de individer som orsakar, eller bidrar, till ordningsstörningen. 

 

6.2 Förslag på lagändringar 

Mot bakgrund av vad som har framkommit i uppsatsen föreslås att 13 c § PL ändras och 

ersätts med följande lydelse: 
 

Om en folksamling, som inte är en allmän sammankomst eller offentlig tillställning enligt ordningslagen 

(1993:1617), genom sitt uppträdande stör den allmänna ordningen eller utgör en omedelbar fara för denna, får 

deltagarna i folksamlingen avvisas eller avlägsnas från det område eller utrymme där de befinner sig, om det 

är nödvändigt för att ordningen ska kunna upprätthållas. Om deltagare i folksamlingen uppträder på ett sådant 

sätt att det finns en överhängande och allvarlig risk för att enskilda personer eller egendom kommer till skada, 

föreligger en sådan störning av ordningen som avses i första meningen. 

 Om sådan störning som avses i första stycket är kvalificerad, och en åtgärd enligt första stycket är otill-

räcklig, får deltagarna i folksamlingen avlägsnas längre bort från området eller utrymmet än vad som får ske 

enligt första stycket (utvidgat avlägsnande). Ett utvidgat avlägsnande får inte verkställas på ett sådant sätt att 

rörelsefriheten inskränks längre tid än två timmar. 

Åtgärder enligt första eller andra stycket ska, i den utsträckning det är möjligt, begränsas till att omfatta 

deltagare som genom sitt uppträdande bidrar till sådan störning som avses i första eller andra stycket. 

 En åtgärd enligt första stycket får vidtas utan föregående beslut av polismyndigheten endast om det är så 

brådskande att polismyndighetens beslut inte kan avvaktas. En åtgärd enligt andra stycket får inte vidtas utan 

föregående beslut av polismyndigheten.  

 

Förslaget ska endast kort kommenteras. I första styckets andra mening har införts ett 

förtydligande, vilket innebär att en folksamling kan betraktas som ordningsstörande 

även om det endast är vissa deltagare i folksamlingen som orsakar störningen. För ett 

ingripande mot folksamlingen på grundval av vissa deltagares agerande, fordras att del-

tagarna uppträder på ett sådant sätt att det finns en överhängande och allvarlig risk för 

skada på person eller egendom. Den här ändringen har föreslagits mot bakgrund av att 

enskilda deltagares agerande kan ge upphov till ett behov av att ingripa, och att det en-

ligt 13 c § PL är oklart när folksamlingen som sådan ska betraktas som ordningsstö-

rande. 

 I andra stycket har införts en ny begränsning, nämligen ett krav på att störningen av 

ordningen ska vara kvalificerad. Betydelsen av begreppet ”kvalificerad” föreslås vara 

densamma som i förarbetena. Ett exempel på en kvalificerad störning är således när del-

tagare i en folksamling går till handgripligheter genom våld mot person eller omfattande 

skadegörelse, liksom när deltagare avser att förgripa sig på person eller egendom på ett 
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sådant sätt.237 För att en störning ska betraktas som kvalificerad måste det dessutom 

vara fråga om en stor folksamling. Genom den här ändringen höjs ”tröskeln” för att till-

lämpa 13 c § 2 st. PL. När en störning är kvalificerad, eller allvarlig, torde hänsyn till 

sammanhanget medföra att ett ingripande enligt andra stycket inte betraktas som ett fri-

hetsberövande, i den mening som avses i artikel 5 EKMR. Utvidgade avlägsnanden som 

tillgrips vid kvalificerade ordningsstörningar är således av allt att döma förenliga med 

Europakonventionen. Detta är det huvudsakliga skälet för ändringen. 

Det tredje stycket är nytt och innehåller en instruktion om att åtgärder enligt första 

och andra stycket, dvs. avvisanden, avlägsnanden och utvidgade avlägsnanden, i första 

hand ska tillgripas mot individer som bidrar till ordningsstörningen. Ändringen är alltså 

en instruktion till polisen, att i den utsträckning det är möjligt begränsa sina åtgärder till 

deltagare, eller delar av folksamlingen, som stör ordningen. Den här förändringen före-

slås mot bakgrund av att betydelseområdet bör vara snävt, och att instruktionerna till 

polisen bör vara så tydliga som möjligt. En sådan ändring kan medföra att färre icke-

ordningsstörande deltagare i folksamlingar blir utsatta för tvångsingripanden. 

I fjärde stycket införs vidare ett förbud om att tillgripa utvidgade avlägsnanden utan 

föregående beslut av polismyndigheten. Som har lyfts fram ovan, kan ett krav på beslut 

av polismyndigheten i sig vara en skyddsmekanism mot förhastade beslut. Därför bör 

ett sådant krav införas. 

Det bör slutligen nämnas att det även utan lagändringar är möjligt att tolka 13 c § 2 

st. PL konventionskonformt. En tolkning av bestämmelsen som innebär att utvidgade 

avlägsnanden endast får tillgripas vid kvalificerade ordningsstörningar, såsom regering-

en (denotativt) har definierat dem, är av allt att döma förenlig med artikel 5 EKMR. 

I den här uppsatsen framgår att det finns ett antal frågetecken kring såväl utform-

ningen av 13 c § 2 st. PL, som dess förenlighet med Europakonventionen. Det är tydligt 

att det finns ett behov av att ändra bestämmelsen i vissa avseenden. Här har givits några 

förslag på hur sådana ändringar kan utformas.  

 

 

 

 

                                                
237 Prop. 2008/09:131 s. 21. 
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