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Sammanfattning  
LOB är en vårdlag som ger poliser befogenhet att omhänderta berusade personer som 

utgör en fara för sig själv eller andra. Syftet med denna uppsats är att utreda om re-

gleringen i LOB överensstämmer med bestämmelserna i EKMR artikel 5 och 6.  

Att lagen innehåller relativt otydliga rekvisit och att en möjlighet till domstols-

prövning saknas gör att det är svårt för poliser att tillämpa lagen enhetligt. LOB har 

också fått utstå kritik från flera håll för att tillämpas på ett godtyckligt sätt. Den kontroll 

som utövas på lagens tillämpning är inte särskilt omfattande och präglas ofta av en ovil-

lighet att kritisera.  

 Förutom att bli frihetsberövad riskerar den som blir omhändertagen enligt LOB 

också en rad andra rättsverkningar. Till exempel kan ett LOB-omhändertagande få kon-

sekvenser för prövningar av körkorts- och vapentillstånd.  

 EKMR artikel 5 innehåller bestämmelser om under vilka omständigheter ett 

frihetsberövande får göras och vilka rättigheter som tillfaller den frihetsberövade. Arti-

kel 5 ställer också krav på att mindre ingripande åtgärder övervägs vid tillämpningen av 

sådan lagstiftning som LOB. EKMR artikel 6 innehåller bestämmelser som garanterar 

att den enskilde vid anklagelse om brott samt fastställandet av dennes civila rättigheter 

och skyldigheter har rätt att få saken prövad i en domstol. Artikel 6 ställer också krav på 

att domstolsprocessen är tillräckligt omfattande och rättssäker. 

 Min tolkning av ED:s praxis är att LOB är utformad på ett sätt som överens-

stämmer med kraven i artikel 5. Det är dock osäkert om tillämpningen av LOB alltid 

uppfyller artikel 5:s tillämpningskrav. När det gäller artikel 6 finns en osäkerhet med 

hänsyn till avsaknaden av domstolsprövning. ED har fastställt att rätten till frihet är en 

civil rättighet som skyddas av artikel 6. Det är möjligt att detta innebär att det frihetsbe-

rövande som ett LOB-omhändertagande innebär för med sig en rätt att få saken prövad i 

domstol. Det framstår också som problematiskt att LOB används som grund för olika 

tillståndsbeslut. Att beslut som enligt artikel 6 ska kunna överklagas till domstol baseras 

på andra icke överklagbara beslut kan ses som ett otillåtet kringgående av konventionen.  

 Min slutsats är att med hänsyn till behovet av att tillförsäkra att LOB tillämpas 

konventionsenligt och överensstämmer med bestämmelserna i artikel 6 bör en rätt till 

domstolsprövning införas. 
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1. Inledning 

 

1.1 Ämnet 

LOB är en lag som ger polisen befogenheter att omhänderta berusade personer och pla-

cera dem i polisarrest eller på en sjukvårdsenhet för tillnyktring. Alkoholkonsumtion 

och fylla är utbredda företeelser i Sverige och varje år sker över 60 000 omhändertagan-

den med stöd av LOB. Den överväldigande majoriteten av de omhändertagna sätts i 

polisarrest.1 Även om de flesta är överens om att det ibland finns ett behov av att beru-

sade personer omhändertas till skydd för sin egen eller andras hälsa har lagen på flera 

håll ifrågasatts. Lagen har kritiserats för att till exempel innehålla oprecisa rekvisit som 

tillämpas godtyckligt och på ett sätt som inte överensstämmer med lagens ursprungliga 

motiv. Kritiker har också uppmärksammat det faktum att det saknas möjligheter att få 

till en oberoende prövning av ett omhändertagande enligt LOB.2 Omhändertagandet kan 

också föra med sig ytterligare rättsverkningar utöver det kortvariga frihetsberövandet. 

Det är något som ytterligare understryker att ett omhändertagande enligt LOB är ett 

betydande ingrepp i den enskildes personliga integritet.  

 Kritiken har inte föranlett någon starkare reaktion från myndigheter eller lag-

stiftare. Inga lagändringar har gjorts i syfte att säkra rättssäkerheten för de som blivit 

omhändertagna genom till exempel ökade möjligheter till oberoende granskning. RPS 

har i sina allmänna råd och föreskrifter för omhändertagande av berusade inte gjort 

mycket för att förtydliga under vilka omständigheter lagen ska tillämpas.3 JO har vid 

granskande av ett LOB-ärende sagt att ”det är utomordentligt vanskligt att vid en 

granskning i efterhand avgöra om ett omhändertagande enligt LOB var korrekt eller 

inte".4  

 En utmärkt utgångspunkt för kritiker av LOB är i min mening EKMR. Kon-

ventionen ålägger konventionsstaterna att garantera sina medborgare ett visst rättighets-

skydd. I detta rättighetsskydd ingår krav på rättssäkerhet vid frihetsberövande och andra 

ingripande åtgärder från statens sida. Sverige är förbunden att följa konventionen och är 

                                                
1 SOU 2011:35, s. 658 f. 
2 Se till exempel Kugelberg, Elsa, Att fylla en cell, Dagens Nyheter, 2013-07-24, 
http://www.dn.se/ledare/signerat/att-fylla-en-cell/  eller Thunholm, Patrik, Godtyckligt frihetsberövad 
utan rätt till objektiv prövning, Dagens Juridik, 2011-10-19, 
http://www.dagensjuridik.se/2011/10/godtyckligt-frihetsberovad-utan-ratt-till-objektiv-provning  
3 RPSFS 2000:57 FAP 023-1 
4 JO beslut 2009-02-06, Dnr 274-2007 
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också genom RF 2 kap. 19 § förbjuden att stifta lagar som strider mot den. Uppfyller 

LOB de minimikrav på lagstiftning som ställs i EKMR så är det ett försvar mot de kriti-

ker som menar att lagen inte är tillräckligt rättssäker. Uppfyller den inte kraven är lag-

stiftare och myndigheter skyldiga att agera för att förändra rättsläget. 

 

1.2 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att utreda huruvida bestämmelserna i LOB är förenliga med 

EKMR artikel 5 och 6. För att göra detta måste jag utreda hur bestämmelserna i LOB är 

utformade och jämföra detta med de krav som ställs i konventionen och har utformats i 

ED:s praxis. För att bättre kunna utvärdera hur väl LOB överensstämmer med EKMR 

kommer jag också utreda vilken kontroll som finns på LOB:s rättstillämpning och redo-

göra för alla de rättsverkningar som ett omhändertagande kan föra med sig.  

Avslutningsvis för jag en diskussion om vad jag kommit fram till om lagstift-

ningens förenlighet med EKMR och ger förslag på eventuella förbättringar som kan 

göras när det gäller lagstiftningens rättssäkerhet och konventionsenlighet.  

 

1.3 Avgränsningar 

Uppsatsen ämnar endast utreda LOB i ljuset av EKMR artikel 5 och 6. Det finns andra 

regler i konventionen såsom till exempel artikel 8 och 13 som också kan vara av intresse 

för den som blivit omhändertagen enligt LOB, men detta kommer av utrymmesskäl inte 

att beröras inom ramen för uppsatsen. 

 När det i uppsatsen används begrepp såsom ”ett omhändertagande enligt LOB” 

eller ”ett LOB-omhändertagande” åsyftas alltid en situation där en berusad person om-

händertagits enligt LOB 1 § och sedan satts i polisarrest enligt 4 § LOB. Ett omhänder-

tagande kan göras på andra sätt än att den omhändertagne sätts i polisarrest, exempelvis 

genom att den omhändertagne förs till sin bostad. Det vanligaste är dock att den omhän-

dertagne sätts i arrest och detta är också den form av omhändertagande som är mest 

intressant ur rättighetssynpunkt. 

  

1.4 Metod och material 
Jag använder mig av en rättsdogmatisk metod. Målet är således att fastställa gällande 

rätt genom analys av de tillgängliga rättskällorna som rangordnats enligt den traditionel-

la rättskälleläran. Uppsatsen innehåller analyser av praxis från ED och praxissamman-
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ställningen har i denna del till stor del styrts av Danelius, Mowbray och den praxisguide 

som finns på ED:s hemsida.5 Hänvisningar görs dock främst till de rättsfall från vilka 

informationen är hämtad. Det finns mycket litet doktrin som belyst frågan om LOB och 

dess relation till EKMR. Uppsatsen innehåller därför relativt få hänvisningar till doktrin.  

 När det gäller tillämpningen av LOB skiljer sig metoden från den övriga upp-

satsen. Här använder jag mig av JO-fall, forskning på polisområdet och dagstidningsar-

tiklar för att påvisa den kritik som framförts mot tillämpningen av lagen. Syftet är inte 

att dra säkra slutsatser om hur lagen tillämpas i praktiken utan att påvisa problem och 

underlätta diskussion inom det huvudsakliga syftet.  

 

1.5 Disposition 

Uppsatsen är indelad i nio olika kapitel. Efter inledningskapitlet följer ett andra kapitel 

där jag ger en historisk bakgrund till omhändertagande av berusade. I samma kapitel 

redogörs för lagstiftningsarbetet som ledde fram till LOB. Sedan följer tre kapitel vilka 

är inriktade på att undersöka dels vad som är gällande rätt vid tillämpandet av LOB och 

vilken kontroll som utövas på tillämpningen samt även vilka rättsverkningar ett omhän-

dertagande kan föra med sig. Efter detta följer ett kapitel med allmän fakta om EKMR 

och sedan två kapitel där EKMR artikel 5 och 6 och deras relation till LOB grundligt 

undersöks. Uppsatsen avslutas med ett diskussionskapitel.  

 Undantaget det inledande kapitlet och diskussionskapitlet samt kapitlen med 

allmän bakgrundsinformation om LOB och EKMR innehåller alla kapitel en kort inled-

ning och en avslutande sammanfattning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
5 Danelius, Hans, Mänskliga rättigheter i Europeisk praxis, 4:e upplagan, Norstedts Juridik, 2012, Mob-
ray, Alistair, Cases Materials and Commentary on the European Convention On Human Rights, 3:e upp-
lagan, Oxford, 2012, Praxisguide på ED:s hemsida, 
http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=caselaw/analysis&c=#n13693846752619364551309_pointer  
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2. Allmänt om LOB 

 

I detta kapitel går jag igenom allmän fakta och bakgrund till LOB. Inledningsvis redo-

gör jag för historik rörande omhändertagande av berusade och sedan för det lagstift-

ningsärende som mynnade ut i LOB. Avslutningsvis går jag igenom lagens materiella 

innehåll. 

 

  

2.1 Bakgrund 

2.1.1 Historik 

Vid 1970-talets början var fylleri fortfarande kriminaliserat. Kriminaliseringen sträckte 

sig tillbaka till 1700-talet men de första bestämmelserna rörande omhändertagande av 

berusade kom i 1813 års kungliga förordning mot fylleri och dryckenskap.6 Denna för-

ordning kom sedan att ersättas av en ny förordning under 1841 vilken i sin tur kom att 

gälla fram tills att den ersattes av LOB 1977. Enligt förordningen kunde den som över-

lastad av starka drycker påträffades på väg eller gata och inte kunde behörigen vårdas på 

annat sätt förvaras i häkte tills dess att han återfunnit sina sinnens fulla bruk. Det fanns 

således ingen tidsbegränsning utan personen hölls kvar tills dess att denna bedömdes 

som nykter. Förordningen stadgade också att om någon i fylleri på allmän plats förde 

oljud eller förnärmade annans fred och säkerhet så skulle personen ovillkorligen i häkte 

inmanas. Eftersom fylleri även var kriminaliserat bestraffades fylleri också genom bö-

ter. Enligt dåvarande 16 kap. 15 § BrB dömdes den som på allmän plats uppträdde beru-

sad av starka drycker så att det märktes på dennes åtbörder eller tal för fylleri till böter.7 

 På 1950 och 60-talet började synen på fylleri att förändras och 1963 startade 

fylleristraffutredningen som skulle mynna ut i det år 1968 avlämnade betänkandet ”Bot 

eller böter”. I utredningen föreslogs bland annat att fylleri skulle avkriminaliseras och 

att en ny lag om omhändertagande av berusade skulle stiftas.8 En central tanke var ock-

så att berusade personer skulle föras till speciella kliniker istället för till arresten.9 I 

samarbete med fylleristraffutredningen och socialstyrelsen utarbetade RPS nya riktlinjer 

för omhändertagande och förvaring av berusade personer som trädde i kraft 15 septem-

                                                
6 SOU 1968:55, s. 84 f. 
7 Ds 2001:31, s. 25 
8 SOU 1968:55 
9 SOU 1968:55, s. 224 f. 
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ber 1966. De nya reglerna visade prov på en ett mer vårdinriktat tankesätt där den om-

händertagnes hälsa var i centrum och inte behovet att skydda allmänheten från fylleri.10 

 

2.1.2 Fylleristraffutredningens förslag på remiss 

Många remissinstanser var mycket positiva till fylleristraffutredningens förslag med 

specialkliniker och kritiska till att personer som är omhändertagna för fylleri förs till 

polisarresten. Flera instanser var dock frågande till hur förslaget med specialkliniker ska 

genomföras och anser det för resurskrävande.11  

 
Det av utredningen föreslagna rekvisitet för omhändertagande av berusade var 

att den som är så berusad ”att han behöver vård” skall omhändertas.12 Bland remissin-

stanserna lade flera tonvikt vid att bestämmelserna borde utformas så att den ger klara 

anvisningar till polisen om när ett omhändertagande får ske. RPS betonade att ingripan-

den i deras mening bara bör få grundas på sådana yttringar av berusning som innebär ett 

ordningsstörande beteende, eftersom en polisman inte i varje enskilt fall kan göra en 

socialmedicinsk bedömning. Flertalet andra remissinstanser uttryckte också betänklig-

heter för hur den enskilda polismannens bedömning ska gå till och påpekade att försla-

get ger utrymme för individuella tolkningar. Några remissinstanser uttryckte en oro för 

att det ska bli svårare att omhänderta berusade vilket skulle kunna ses som ett godkän-

nande från allmänhetens sida av fylleribeteende. Som förslag på alternativa omhänder-

taganderekvisit föreslog några instanser att rekvisitet från den dåvarande fylleriparagra-

fen i BrB ska tillämpas, den som är så berusad att det märks på dennes åtbörder eller tal. 

Andra remissinstanser föreslog det rekvisit som sedan skulle slutgiltigt antas, den som 

är så berusad att han inte kan ta vård om sig själv eller annars utgör en fara för sig själv 

eller andra.13 
 

 
När det gäller omhändertagandets längd lämnade de flesta utredningens förslag 

på 24 eller i särskilda fall 48 timmar utan erinran. Några remissinstanser ställde sig dock 

frågande till konceptet med vård under tvång och påpekar att 1 till 2 dagar är en helt 

meningslös tid för avgiftning av narkomaner. Göta hovrätt betonade att så långa kvar-

hållande kan uppfattas av den enskilde som en skärpning av straffet för fylleri.14 

                                                
10 Prop. 1975/76:113, s. 20 f. 
11 Prop. 1975/76:113, s. 54 f. 
12 Jfr Prop. 1975/76:113 s. 122 f. och 136 f. för att se skillnaden på fylleristraffutredningens och regering-
ens lagförslag. 
13 Prop. 1975/76:113, s. 51 ff. 
14 Prop. 1975/76:113, s. 57 f. 
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 I fylleristraffutredningen föreslogs även att den omhändertagne i efterhand 

skulle kunna få riktigheten av ett omhändertagande prövat i domstol. Tanken var att en 

allmän domstol på begäran av den omhändertagne skulle utfärda en förklaring huruvida 

omhändertagandet varit lagligen grundat.15 Remissinstanserna var i stort nöjda med för-

slaget men några instanser ansåg att prövningen hörde hemma i förvaltningsrätten. 

Andra instanser var tveksamma till behov av domstolsprövning överhuvudtaget med 

hänsyn till bevissvårigheter i sådana ärenden men ansåg samtidigt att frågan också var 

knuten till frågan om vilka ytterligare rättsverkningar ett omhändertagande skulle föra 

med sig.16  

 

2.1.3 Regeringens lagförslag 

Gällande förslaget om att föra de omhändertagna till specialkliniker istället för arresten 

sades att detta måste villkoras med hänsyn till lokala förutsättningar och tillgången av 

sådana resurser. Departementschefen uttalade även att fylleristraffets avskaffande bör 

leda till att fler sådana resurser blir tillgängliga och att dessa ska användas i den mån det 

är möjligt. Inga konkreta förslag på utökad vård och behandling av omhändertagna togs 

dock upp i propositionen utöver en försöksverksamhet som innebar att sjukvårdsperso-

nal skulle knytas till polisarresterna i ett antal polisdistrikt.17 

 Regeringen underströk vårdaspekten i sitt förslag till LOB och departements-

chefen talar om att det är av vikt att bestämmelserna om omhändertagande av berusade 

infördes i en särskild författning även om de har likheter med då gällande bestämmelser 

i till exempel LTO. Grunden till detta är att omhändertagande av berusade alltid ska 

grunda sig i den berusades egna intressen och inte i hänsyn till allmän ordning.18 Depar-

tementschefen avfärdade synsättet att enbart ordningsstörande beteende ska kunna läg-

gas till grund för ett omhändertagande som omodernt och menade att bestämmelser som 

skjuter fram hänsynen till individens behov var mer i linje med den moderna polisens 

roll i samhället.19 Vårdaspekten som betonats i fylleristraffutredningen tonades dock ner 

något i regeringens förslag till LOB genom att omhändertaganderekvisitet ”behöver 

vård” ersattes med ”inte kan ta hand om sig själv eller annars utgör en fara för sig själv 

                                                
15 SOU 1968:55, s. 230, 250 ff., 350 f. 
16 Prop. 1975/76:113, s. 67 f. 
17 Prop. 1975/76:113, s. 83, 91 och SOU 1982:64, s.181. 
18 Prop. 1975/76:113, s. 82 
19 Prop. 1975/76:113, s. 85 
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eller för någon annan".20 Det motiverades med ett behov av tydlighet och att polisen, inte 

specialkliniker, även fortsättningsvis ska ta hand om de omhändertagna.21  

 När det gäller tidsbegränsningen för ett omhändertagande påpekade departe-

mentschefen att eftersom inget övergående till ett system med specialkliniker är aktuellt 

måste frågan bedömas enligt andra förutsättningar än vad som gjordes i fylleristraffut-

redningen. Med hänsyn till detta och den tid tillnyktring erfarenhetsmässigt brukar ta 

föreslogs en maxtid för omhändertagande på 8 timmar.22  

 Förslaget om möjlighet till domstolsprövning ansåg regeringen inte vara moti-

verat. Förslaget hade enligt departementschefen gjorts under premissen att vissa auto-

matiska rättsverkningar skulle följa på ingripanden enligt LOB och att i själva verket 

skulle ingripanden enligt LOB aldrig kunna vara självständig grund för åtgärder från en 

myndighet i efterhand.23 Värt att notera här är att LOB i dagsläget kan utgöra självstän-

dig grund för vissa ingripanden från myndigheter.24 Det huvudsakliga resonemang som 

återges i propositionen för att motivera avsaknaden av en domstolsprövning står således 

på något skakig grund.  

 

2.2 Lagens innehåll 
Ett omhändertagande får göras av en polisman när en person är så berusad av alkohol 

eller annat berusningsmedel att han inte kan ta hand om sig själv eller utgör en fara för 

sig själv eller annan. Ett omhändertagande får inte göras om personen påträffas i sin 

bostad(1§). Vid ingripanden så gäller den allmänna principen att den omhändertagne 

inte får orsakas större olägenhet än vad som är nödvändigt(2§). Är den omhändertagne i 

behov av läkare ska han få träffa sådan så snart det kan ske(3§). Om den omhändertagne 

inte bereds vård på sjukhus eller annars kan släppas får han hållas kvar(4§). En polis-

man som genomfört ett omhändertagande ska skyndsamt meddela detta till sin förman 

som ska pröva om omhändertagandet ska bestå(5§).  

 Den omhändertagne ska under tiden för omhändertagandet fortlöpande ses till 

och vid behov ges läkarvård(6§). Den omhändertagne ska informeras om anledningen 

för omhändertaganden så snart som möjligt. Han ska också om han bedöms vara i behov 

av det få råd om den hjälp som finns att få från samhällets sida(7§1-2st). Den omhän-
                                                
20 Jfr  Prop. 1975/76:113 s. 122 f. och 136 f. för att se skillnaden på fylleristraffutredningens och reger-
ingens lagförslag. 
21 Prop. 1975/76:113, s. 84 f. 
22 Prop. 1975/76:113, s. 93 f. 
23 Prop. 1975/76:113, s. 118 f. 
24 Se vidare under kap. 5 
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dertagne ska friges så snart det kan ske utan men för honom själv och anledningen för 

omhändertagandet inte längre föreligger. Dock inte längre än 8 timmar efter omhänder-

tagandet såvida speciella omständigheter inte föreligger(7§3st). Alkohol eller föremål 

särskilt ämnade för narkotikabruk som påträffas hos den omhändertagne ska omhänder-

tas och förstöras(8§). Om någon ska gripas enligt 24 kap. RB ska LOB inte tillämpas, 

däremot om 13§ 2 st PL är tillämplig ska LOB tillämpas istället(9§). Bestämmelserna i 

LOB gäller också i tillämpliga delar en ordningsvakt. Den omhändertagne ska dock 

skyndsamt överlämnas till polisen(10§). 

 

 

3. Gällande rätt för omhändertaganden enligt LOB 

 

I detta kapitel går jag närmare igenom gällande rätt rörande omhändertaganden enligt 

LOB. Syftet är att beskriva när och var polisen ska tillämpa lagen. Avslutningsvis disku-

terar jag den enskilda polismannens tolknings och bedömningsutrymme samt hur LOB 

tillämpas i praktiken. 

 

 

3.1 Var får ett omhändertagande göras? 

När LOB först antogs var tanken att den enbart skulle tillämpas på berusade människor 

som uppehöll sig på allmän plats. För att lagen skulle omfatta även vanligt förekom-

mande situationer, såsom berusade personer som uppehåller sig i trappuppgångar, gjor-

des dock vissa undantag. Berusade personer som uppehåller sig på platser som angrän-

sar till allmän plats och uppehåller sig där enbart tillfälligtvis skulle också kunna omfat-

tas av lagen.25 Lagen ändrades sedan under 1980-talet till att även innefatta ingripanden 

på enskild plats. Fortfarande dock med ett förbud för ingripanden i någons bostad. Änd-

ringen motiverades med att en sådan ordning skulle göra det tydligare för den enskilde 

vilka befogenheter polisen besitter.26 Enligt RPS föreskrifter ska ingripanden i andra 

privata lokaler än bostäder enbart göras om de framstår som oundgängligen nödvändi-

ga.27 
 
                                                
25 Prop. 1975/76:113, s. 88 f. 
26 Prop. 1983/84:111, s. 34 ff. 
27 RPSFS 2000:57 FAP 023-1, 2 kap. 2 § 
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3.2 När får ett omhändertagande göras? 

I första paragrafen LOB föreskrivs att den som påträffas så berusad att han inte kan ta 

hand om sig själv eller annars utgör en fara för sig själv eller annan får tas om hand. I 

förarbetena finns närmare beskrivning av hur bestämmelsen ska tolkas. Klart är att be-

stämmelsen är tänkt att träffa människor som helt saknar herravälde över sina egna 

handlingar och är så kallat redlöst berusade.28 Det faller sig också naturligt att den som 

inte alls har kontroll över sina handlingar och till exempel är oförmögen att stå upp ut-

gör en fara för sig själv och är i behov av assistans.  

 Även personer som besitter viss självkontroll kan utgöra en fara för sig själv 

och andra i till exempel trafiksammanhang. För att sådan fara ska kunna konstateras 

måste dock berusningen framgå på ett påtagligt sätt. Som exempel på påtaglig berusning 

nämns i förarbetet när berusningen leder till viss brist på kontroll av kroppsrörelser.29 

  Ett ingripande enligt LOB ska alltid vara i första hand vara motiverat med in-

dividens personliga välfärd i åtanke.30 När en polisman frågar sig huruvida ett LOB-

ingripande är påkallat bör således frågan om personen är i behov av omedelbar läkar-

vård övervägas. Går det att konstatera att en person är i behov av omedelbar läkarvård 

så är också ett ingripande från polisen påkallat med hänsyn till den berusades välfärd 

och hälsa. Något som kan tyda på att läkarundersökning är påkallat är till exempel om 

berusningstillståndet kan misstänkas vara förorsakat av sjukdom eller kroppsskador av 

icke ringa omfattning. En mycket höggradig berusning som närmar sig medvetslöshet 

eller är förenad med tecken på psykisk sjukdom är också tecken på behov av omedelbar 

läkarvård. Misstanke om att ett berusningstillstånd är förorsakat av andra berusnings-

medel än alkohol bör också det föranleda en läkarundersökning.31 

 Enligt fylleristraffutredningens förslag borde omhändertaganden ibland kunna 

knytas till ordningsstörande beteende. Till exempel när en berusad person uppträder 

skränigt eller antastar andra personer.32 I det slutgiltiga lagförslaget understryks dock 

vårdperspektivet och det är främst berusningsgraden som bör ligga till grund för om-

händertaganden. Ett omhändertagande för ordningsstörande kan göras enligt andra lag-

rum och bara när en person är så berusad att han utgör en fara för sig själv eller andra 

bör LOB tillämpas. Departementschefen framhåller dock att ordningsstörande beteende 

                                                
28 Prop. 1975/76:113, s. 86 och 123 
29 Prop. 1975/76:113, s. 86 och 123 
30 Prop. 1975/76:113, s. 85 
31 Prop. 1975/76:113, s. 90 
32 Prop. 1975/76:113, s. 37 och SOU 1968:55, s. 213 ff. 
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ibland framstår som själva incitamentet för polisingripanden mot berusade personer då 

det är detta beteende som påkallar polisens uppmärksamhet.33 

 

3.3 Polisens bedömningsutrymme 

3.3.1 En fakultativ bedömning 

Lagens lydelse säger att en berusad person ”får” omhändertas enligt LOB om förutsätt-

ningarna är uppfyllda vilket betyder att det finns ingen ovillkorlig skyldighet för polis-

mannen att genomföra ett omhändertagande.34 Enligt RPS föreskrifter ska dock ett om-

händertagande ske när förutsättningarna är uppfyllda, om inte särskilda skäl talar emot. 

Som exempel på när omhändertagande inte är nödvändigt nämns i föreskrifterna när det 

finns en anhörig som kan ta hand om den berusade.35 Detta synsätt är hämtat från förar-

betet där det också beskrivs situationer i vilka en polisman kan avstå från att göra ett 

omhändertagande när det finns en nykter anhörig närvarande.36   

 I förarbetet redogör departementschefen även för situationer där ett annat till-

vägagångssätt än att föra den omhändertagne till arrest eller vårdinrättning kan vara 

påkallat. Detta är situationer när berusningsgraden inte är alltför hög och den omhänder-

tagne då istället kan föras till sin bostad för tillnyktring.37 Enligt RPS föreskrifter får en 

omhändertagen överlämnas i bostaden enbart om det finns en överenskommelse med 

någon närstående som befinner sig i bostaden.38  

 

3.3.2 Tolkning och tillämpning  

RPS föreskrifter ger i dagsläget ingen närmare beskrivning av hur rekvisiten för om-

händertagande ska tillämpas.39 I de ursprungliga föreskrifterna för tillämpande av LOB 

som meddelades 1973 hade RPS inkluderat vissa anvisningar om hur omhändertagande-

rekvisiten skulle tillämpas. Anvisningarna var en kortfattad sammanfattning av de utta-

landen från förarbetet som jag beskrivit ovan under punkt 3.2.40   

 I början av 1980-talet genomfördes en LOB/LTO utredning där den praktiska 

tillämpningen av LOB undersöktes.41 I utredningen konstaterades att rekvisiten för om-

                                                
33 Prop. 1975/76:113, s. 86 
34 Prop. 1975/76:113, s. 89 och 123 
35 RPSFS 2000:57, FAP 023-1, 2 kap. 1 § 
36 Prop. 1975/76:113, s. 90 
37 Prop. 1975/76:113, s. 91 
38 RPSFS 2000:57 FAP 023-1, 2 kap. 3 § 
39 RPSFS 2000:57 FAP 023-1 
40 Föreskrifter för verkställighet av LOB meddelade i November 1973, DNR B-002-5109-76 
41 SOU 1982:64 
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händertagande enligt LOB kritiserats för att vara för vaga och att en enhetlig tillämp-

ning skulle vara svår att åstadkomma med tanke på att fler faktorer än berusningsgraden 

kan spela in vid ett beslut att omhänderta någon. Något som enligt utredningen kunde 

försvåra en enhetlig tillämpning av bestämmelserna var att det i praktiken inte förekom 

någon överprövning av beslut om omhändertagande och att den möjlighet till domstols-

prövning som fanns innan 1977 inte längre fanns.42 Utredningen konstaterade också att 

omhändertagande av berusade var en många gånger tröstlös uppgift vilket lätt kunde 

leda till att poliser såg det som en meningslös syssla och därför genomförde omhänder-

taganden på ett sätt som var slentrianmässigt och inte så korrekt som önskvärt.43  

 Efter LOB/LTO utredningen har det inte gjorts någon stor statlig granskning av 

LOBs praktiska tillämpning igen men kritik mot tillämpningen av LOB har förekommit 

både inom forskning och i media.44 Granér har i sin avhandling studerat polisens yrkes-

kultur och där upptäckt vissa tecken på att LOB tillämpas på ett felaktigt sätt. Främst 

handlar det om poliser som i intervjuer redogör för hur LOB används mot personer som 

uppfattas som störande men inte är tillräckligt berusade för att rekvisiten i LOB ska vara 

uppfyllda.45  Ekman har i sin polisforskning hittat liknande mönster av felaktig tillämp-

ning av LOB. Bland annat har han noterat hur en närpolischef har för att uppnå vissa 

mål i brottsbekämpningen instruerat poliser att använda LOB för att omhänderta männi-

skor vid svaga misstankar om ringa narkotikabrott.46 
 JO och JK har visat sig ganska ovilliga att kritisera tillämpningen av omhän-

dertaganderekvisiten i LOB. JO har vid ett flertal tillfällen uttalat att det på grund av 

bevissvårigheter är utomordentligt svårt att i efterhand uttala sig om huruvida förutsätt-

ningarna för ett omhändertagande varit uppfyllda.47 Ledning för hur LOB ska tillämpas 

är således svår att hämta också från de som granskar tillämpningen.  
 

 

                                                
42 SOU 1982:64, s. 166 ff. 
43 SOU 1982:64, s. 180. 
44 För exempel på kritik mot LOB i den allmänna debatten se till exempel Kugelberg, Elsa, Att fylla en 
cell, Dagens Nyheter, 2013-07-24, http://www.dn.se/ledare/signerat/att-fylla-en-cell/  eller Thunholm, 
Patrik, Godtyckligt frihetsberövad utan rätt till objektiv prövning, Dagens Juridik, 2011-10-19, 
http://www.dagensjuridik.se/2011/10/godtyckligt-frihetsberovad-utan-ratt-till-objektiv-provning 
45 Granér, Rolf, Patrullerande polisers yrkeskultur, Socialhögskoland Lunds Universitet, 2004, bl.a. s. 
144 f, 177, 183 
46 Ekman, Gunnar, Från text till batong, Handelshögskolan Stockholm, 1999, s. 88-89 
47 Se till exempel JO 1980/81 s. 127,  JO beslut 2009-02-06, Dnr 274-2007, JO beslut 2008-09-16, Dnr 
2027-2007 och JO beslut 2004-05-25, Dnr 4375-2003 
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3.4 Sammanfattning 

Polisen får omhänderta berusade personer på allmän eller enskild plats med undantag 

för personer som uppehåller sig i en bostad. För att omhändertas ska en person vara an-

tingen ur stånd att ta hand om sig själv eller en fara för sig själv eller annan. För att vara 

en fara för sig själv eller annan krävs att en person är berusad på ett påtagligt sätt till 

exempel genom brist på kontroll över kroppsrörelser. Polisen kan i vissa fall välja att 

avstå från ett omhändertagande om det finns andra alternativ som inte äventyrar den 

berusades säkerhet, såsom till exempel att överlämna personen till en närstående. 
 Rekvisiten i LOB är relativt otydliga och det är en svår uppgift för polisen att 

tillämpa dem enhetligt. Att polisen inte ges utförligare instruktioner för tillämpningen 

och avsaknaden av en överprövning är också omständigheter som kan försvåra en enhet-

lig tillämpning. Polisens tillämpning av LOB har fått utstå kritik från olika håll för att 

inte ligga i linje med lagstiftarens intentioner. Denna uppsats gör ingen ansats till att 

utvärdera polisens tillämpning av LOB men jag anser kritiken viktig att ta upp, inte 

minst för att understryka behovet av välfungerande kontroll av polisens maktutövning.   

 

 

4. Kontroll 

 

I detta kapitel går jag igenom den kontroll som utförs på omhändertaganden enligt 

LOB. Här ingår både den externa kontroll som finns och den interna kontroll polismyn-

digheten utövar på sin egen verksamhet. Eftersom EKMR artikel 5 och 6 är tänkta att 

skydda den enskilde mot godtycke är det viktigt att klargöra vad som görs av staten för 

att förhindra godtycke vid tillämpandet av LOB. 

 

 

4.1 Förmansprövningen 

I 5 § LOB stadgas att en polisman skyndsamt ska anmäla ett omhändertagande till sin 

förman. Tanken är att förmannen ska testa om polismannens beslut är befogat med hän-

syn till de krav som lagen ställer upp. Har omhändertagandet inte redan upphört ska 

förmannen också pröva om omhändertagandet ska bestå och om det ska grundas på 

LOB eller annan författning. Förmannen ska även ta ställning till huruvida den omhän-

dertagne är i behov av läkarvård. Departementschefen anförde i förarbetet att prövning-
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en var viktig av rättssäkerhetsskäl.48 I propositionen beskrivs inte närmare hur en pröv-

ning ska gå till, till exempel om en okulärbesiktning är nödvändig.   

 LOB/LTO-utredningen konstaterade att förmansprövningen ytterst sällan ledde 

till någon ändring av beslutet att genomföra ett omhändertagande. Som anledning till 

detta anfördes av utredningen bland annat att det var svårt för förmannen att i efterhand 

hävda att han bättre än polismannen kan bedöma den aktuella situationen och att ett 

negativt besked skulle kunna inverka negativt på de omhändertagande polismännens 

vilja att ingripa i fortsättningen. Vidare ansågs förmannen inte kunna bortse från att det 

skulle kunna föranleda negativa reaktioner från allmänhetens sida om den omhänder-

tagne omedelbart frigavs. Utredningen ansåg även att det är otydligt huruvida bedöm-

ningen om vilken författning ingripandet skulle grundas på skulle göras med hänsyn till 

förhållanden vid själva gripandet eller förhållanden vid prövningstillfället.49 Samman-

fattningsvis ansåg utredningen att förmansprövningen hade ett begränsat värde ur rätts-

säkerhetssynpunkt och föreslog att prövningen inskränktes till att innefatta enbart en 

prövning av huruvida en omhändertagen person som införts till en polisstation ska hål-

las kvar där med stöd av LOB.50 

 I början av 2000-talet genomfördes ytterligare en utredning där en av målsätt-

ningarna var att utvärdera förmansprövningen enligt 5 § LOB. Denna utredning såg inga 

direkta problem med den vanliga förmansprövningen men såg ett problem i att en ny 

sorts distansprövning under 90-talet blivit allt vanligare. Förmansprövning på distans 

infördes på grund av omorganisationer hos polismyndigheten och innebär att förmannen 

får situationen redogjord för sig per telefon och utifrån detta tar ett beslut.51 En av an-

ledningarna till att utredningen ställde sig tveksam till förmansprövning på distans var 

den kritik som tillvägagångssättet fått av JO. JO hade undersökt ett fall där en man som 

omhändertagits i Åtvidaberg hade fått saken prövad av ett befäl i Jönköping. Enligt JO 

kunde inte förarbetena till LOB och PL tolkas på annat sätt än att förmannen borde i sin 

prövning bilda sig en självständig uppfattning av situationen bland annat baserad på 

självständiga iakttagelser. RPS uttalade i ett yttrande till JO att förfarandet med distans-

prövning låg i linje med uttalanden som regeringen gjort på senare tid rörande hur po-

lisverksamheten ska bedrivas. JO påpekade att då uttalandena inte gjorts i samband med 

en lagändring innebar de inte att synsättet på förmansprövning som presenterades i fö-

                                                
48 Prop. 1975/76:113, s. 92 f. 
49 SOU 1982:64, s. 194 ff. 
50 SOU 1982:64, s. 33 
51 Ds 2001:31, s. 51 ff. 
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rarbetena till LOB och PL inte längre ägda giltighet. JO:s slutsats blev att distanspröv-

ningen inte tillgodosåg den enskildes rättssäkerhet på det sätt som förutsatts vid till-

komsten av LOB och att en förändring av prövningens innehåll bör göras genom lag-

ändring.52   

 JO:s uttalanden föranledde inga förändringar av RPS allmänna råd eller polis-

myndigheternas rutiner rörande förmansprövning på distans.53 Den under 2001 genom-

förda utredningen ansåg att det i dagsläget inte fanns något realistiskt alternativ till för-

mansprövning på distans. För att förbättra läget föreslog utredningen dock att prövning-

ar som inte kunde utföras i närvaro av den omhändertagne ska kompletteras med alko-

holutandningsprov alternativt ett utlåtande från en läkare.54 JO ansåg att de föreslagna 

åtgärderna inte innebar någon förstärkning av skyddet för den omhändertagnes rättssä-

kerhet och att därför inte var försvarliga med hänsyn till det ingrepp i den personliga 

integriteten som åtgärderna innebär.55 

 

4.2 JO och JK 

JO och JK är två organ som utövar tillsyn över polismyndigheten. JO får sin befogenhet 

från RF 13 kap. 6 § där det stadgas att riksdagen ska välja en eller flera ombudsmän 

som ska utöva tillsyn över tillämpningen av lagar och föreskrifter i den offentliga verk-

samheten. Det stadgas även att JO har rätt att få ut upplysningar, yttranden, protokoll 

och handlingar från domstolar, förvaltningsmyndigheter och statligt anställda. Mer reg-

ler om hur JO:s arbete ska bedrivas återfinns i RO 8 kap 11 § och Lag (1986:765) med 

instruktion för Riksdagens ombudsmän.  

 Finner JO att fel har begåtts kan JO uttala kritik mot förfarandet och göra utta-

landen om hur enhetlig och ändamålsenhetlig tillämpning av lag och författning ska 

främjas. Om en befattningshavare genom att åsidosätta vad som åligger honom eller 

henne i tjänsten gjort sig skyldig till brott kan JO som särskild åklagare väcka åtal. Fin-

ner JO att fel har begåtts som kan avhjälpas genom disciplinärt förfarande kan JO göra 

en anmälan till den som har befogenhet att besluta om disciplinpåföljd.56 

 Som jag nämnt ovan under punkt 3.3 har JO varit ovillig att kritisera tillämp-

ningen av omhändertaganderekvisitet i LOB. I regel gör JO vissa yttranden om hur 

                                                
52 JO 1998/99, s. 116 
53 Ds 2001:31, s. 45 
54 Ds 2001:31, s. 51 ff. 
55 JO, Remissytranden med anledning av promemorian Ds 2001:35, Beslut 2001-10-31, Dnr 2580-2001 
56 Lag (1986:765) med instruktion för Riksdagens ombudsmän 6 § 
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LOB ska tillämpas, som att till exempel kan inte otrevligt eller provocerande beteende 

användas som grund för att omhänderta någon. JO går dock inte vidare och kritiserar 

tillämpningen av omhändertaganderekvisiten i den faktiska situationen utan konstaterar 

istället att det är svårt att i efterhand veta om förutsättningarna för ett omhändertagande 

varit uppfyllda.57 En återkommande kritik som JO kommer med är dock att polisen har 

en bristfällig dokumentation av omhändertaganden enligt LOB.58 Kritik av polisens 

dokumentation av LOB-ärenden har lyfts under en lång tid. I ett exempel från 70-talet 

kritiserade till exempel JO att det i dokumentationsunderlaget av olika polismän hade 

angetts tre olika laga grund för ett omhändertagande.59 Med tanke på att kritiken för 

bristfällig dokumentation har fortsatt in på 2000-talet i ett flertal ärenden väcker det 

frågor om hur effektiv JO-kritiken egentligen är för att stävja icke önskvärt beteende 

från polisens sida. 

 JK får sina befogenheter och arbetsinstruktioner från Lag (1975:1339) om ju-

stitiekanslerns tillsyn och Förordning (1975:1345) med instruktion för Justitiekanslern. 

På samma sätt som JO företräder riksdagen företräder JK regeringen. Arbetsuppgifter 

och befogenheterna för JK är därför liknande JO:s med tillägget att JK handhar också 

frågor om skadeståndsanspråk mot staten och tryckfrihet. Den granskning som JK be-

driver har dock fått en mer övergripande karaktär och är inriktad på att upptäcka syste-

matiska fel i den offentliga verksamheten. JK handlägger numera endast i begränsad 

omfattning klagomål från enskilda.60  

 

4.3 Annan intern kontroll 
Utöver förmansprövningen finns det inom polismyndigheten allmänna skyldigheter att 

utöva tillsyn över verksamheten och därför också kontroll över att LOB-ärenden sköts 

på ett korrekt sätt. Till exempel har polismän genom 9 § PL en skyldighet att rapportera 

brott som hör under allmänt åtal till sin förman. För vissa mindre grova brott kan en 

polisman lämna rapporteftergift, en rapporteftergift kan dock inte lämnas till en annan 

anställd inom polisen.61 Enligt PolisF 4 kap. 7 § ska en polisman rapportera till sin för-

man sådana förhållanden som rör tjänsten som förmannen bör känna till. 

                                                
57 Se till exempel JO 1980/81 s. 127,  JO beslut 2009-02-06 Dnr 274-2007, JO beslut 2008-09-16 Dnr 
2027-2007 och JO beslut 2004-05-25 Dnr 4375-2003 
58 Se utöver de JO avgöranden som återfinns under föregående not till exempel JO beslut 2007-01-11 Dnr 
2052-2007 och JO beslut 2009-12-11 Dnr 2309-2009 
59 JO 1978/79 s. 61 
60 SOU 2013:42, s. 47 
61 RPSFS 2012:7, FAP 101-2 
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 Poliser har således en ganska långtgående skyldighet att rapportera oegentlig-

heter begångna i tjänsten till sin överordnade. Frågan är dock hur effektivt detta omsätts 

i praktiken. Poliskåren har i forskning pekats ut som en tätt sammansvetsad enhet som 

präglas av en ”vi-mot-dom” attityd och stark solidaritet. Poliser undviker därför ofta att 

kritisera kollegor då det kan uppfattas som opålitlighet.62 

 Enligt PL 7 § ska RPS sköta tillsyn över polismyndigheten. Det preciseras yt-

terligare i 2 a § förordningen (1989:773) med instruktion för Rikspolisstyrelsen. Där 

sägs bland annat att RPS ska i sin tillsynsverksamhet säkerställa att polisverksamheten 

drivs i linje med de riktlinjer som lagts fram av riksdag och regering samt att verksam-

heten bedrivs effektivt och uppfyller rättsäkerhetens krav. Om RPS upptäcker fel eller 

brister ska problemen avhjälpas genom påpekanden och uppmaningar.  

 Enligt utredningen ”Förstärkt granskning av polis och åklagare” behövde till-

synen av polismyndigheten förbättras på ett flertal sätt. Bland annat behövs förbättring-

ar av spridandet av information om upptäckta brister och bättre genomslag för lämnad 

information och förbättringsförslag.63  Under 2013 publicerades utredningen Tillsyn 

över polisen i vilken det föreslogs att en ny fristående myndighet skulle sköta tillsynen 

av polismyndigheterna. I utredningen diskuterades även frånvaron av överklagandemöj-

ligheter i LOB-ärenden i förhållande till RPS tillsynsverksamhet. Utredningen konstate-

rade att frånvaron av möjligheter att överklaga vissa polisiära beslut i viss mån kunde 

vägas upp av möjligheter till kontroll och granskning i efterhand.64 Den nya myndighe-

ten ska dock enligt förslaget inte göra lämplighetsbedömningar av lagtolkningen i en-

skilda fall. Det kan därför ifrågasättas om den nya myndigheten kommer innebära nå-

gon förbättring när det gäller granskningen av tillämpningen av lagar såsom LOB.65  

 

4.4 Sammanfattning 

Den mest omfattande kontrollen av riktigheten i ett LOB-omhändertagande görs av 

förmannen till den polisman som gjort omhändertagandet. Förmansprövningen har kriti-

serats för att inte vara särskilt värdefull ur rättssäkerhetssynpunkt. På senare tid har ock-

så förmansprövning på distans blivit allt vanligare, vilket innebär att förmannen inte 

träffar den omhändertagne utan får saken redogjord för sig per telefon av den polis som 

skött omhändertagandet. 
                                                
62 Granér, s. 21 och 178-180 
63 SOU 2003:41, s. 176 
64 SOU 2013:42 s. 121 
65 Uppsala Universitet, Juridicum, Remissyttrande, 2013-10-08 UFV 2013/1030 
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 JO och JK har i uppgift att granska polisens arbete. Båda har relativt begränsa-

de resurser och kan inte genomföra omfattande granskningar av polisens fortgående 

verksamhet utan får istället förlita sig på stickprover och anmälningar. JO har granskat 

flertalet omhändertaganden enligt LOB men är ovillig att gå in och kommentera hur 

omhändertaganderekvisitet används. JO anser att det är svårt att i efterhand bedöma 

huruvida en polisman tillämpat LOB korrekt eller inte. Det är också oklart om de fall 

när JO har uttalat kritik mot hur LOB har använts verkligen leder till någon förbättring. 

I min mening är JO/JK granskningen otillräcklig för att tillförsäkra en rättssäker till-

lämpning av LOB. Eftersom JO/JK enbart genomför en begränsad granskning hamnar 

mycket av ansvaret för en korrekt rättstillämpning på polismyndigheten och den enskil-

de polismannen.  

 RPS har en skyldighet att utöva tillsyn gentemot polismyndigheter och enskilda 

poliser har en skyldighet att anmäla oegentligheter de bevittnat i tjänsten till sin förman. 

RPS tillsynsverksamhet har fått viss kritik och det har därför föreslagits att en ny fristå-

ende myndighet för polisgranskning ska skapas. Det har dock ifrågasatts om denna 

myndighet kommer att förbättra tillsynen av polisens tillämpning av generellt formule-

rade lagar såsom LOB. 

 

 

5. Konsekvenser av omhändertagande enligt LOB 

 
I detta kapitel går jag igenom de rättsliga konsekvenser utöver ett frihetsberövande som 

ett LOB-omhändertagande kan föra med sig. Detta är viktigt att klargöra för att kunna 

utreda till exempel i vilken utsträckning bestämmelserna i LOB uppfyller EKMR artikel 

6 krav på domstolsprövning vid fastställandet av civila rättigheter och skyldigheter.  

 

 

5.1 Körkortsinnehav 

Enligt KörkL kan en ingripande enligt LOB ligga till grund för åtgärder både gällande 

beviljande av körkortstillstånd och innehav av körkort. I KörkL 3 kap. 2 § sägs att kör-

kort inte ska beviljas den som inte är pålitlig i nykterhetshänseende. I KörkL 5 kap. 3 § 

p. 5 sägs att körkort ska återkallas om körkortsinnehavaren på grund av opålitlighet i 

nykterhetshänseende inte bör ha körkort. Opålitlighet i nykterhetshänseende beskrivs i 
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förarbetet som situationer där det riktats nykterhetsanmärkningar mot en person utan att 

dessa visat att det föreligger ett medicinskt hinder för körkortsinnehav. Ett omhänderta-

gande enligt LOB är ett exempel på en sådan nykterhetsanmärkning.66 
 Regeringen har i KKF 7 kap. 9 § föreskrivit att polisen ska meddela till trans-

portstyrelsen när någon har omhändertagits enligt LOB. Det är inte helt klart vart grän-

sen går för att opålitlighet i nykterhetshänseende ska anses bevisat. Viss ledning kan 

hämtas från förarbeten till en körkortsreform på 70-talet. Enligt dessa ska det göras en 

helhetsbedömning som ger en bild av bakgrunden för omhändertagandet och en bedöm-

ning av risken för fortsatt misskötsamhet i nykterhetshänseende. Ett ensamt ingripande 

på rund av berusning bör därför inte kunna föranleda någon åtgärd får att stoppa ett kör-

kortsinnehav om inte andra omständigheter också talar för det. Upprepade ingripanden 

på grund av berusning inom loppen av ett par år är dock en så stark indikation på 

olämplighet som motorförare att en person med sådan historik endast undantagsvis kan 

sägas vara lämplig att inneha körkort.67 Eftersom någon större förändring av rättsläget 

inte var tilltänkt vid införandet av den nya körkortslagen äger dessa uttalanden fortfa-

rande giltighet.68 

 HFD har utvecklat en viss praxis på området men det saknas nyare avgöranden. 

I ett avgörande hade P fått sitt körkort indraget efter två omhändertaganden enligt LOB 

inom loppet av en månad. Utöver detta hade ingen djupare utredning gjorts och den 

omständigheten att P omhändertagits två gånger enligt LOB ansågs av HFD inte vara i 

sig tillräcklig för att P skulle anses opålitlig i nykterhetshänseende.69 I ett annat fall var 

omständigheterna liknande, men då saknades vidare utredning utöver tre stycken LOB 

omhändertaganden under en sjumånadersperiod. Domstolen fastslog att omhänderta-

gandena var något som talade för opålitlighet i nykterhetshänseende. Men inte heller i 

detta fall tyckte HFD att omhändertaganden i sig räckte till att påvisa opålitlighet i nyk-

terhetshänseende utan vidare utredning.70  

 HFD:s praxis gäller återkallandet av körkort och enligt förarbetena till KörkL 

ska opålitlighet i nykterhetshänseende tillämpas likadant vid återkallande och utfärdan-

de av körkort.71 I praktiken förefaller det dock vara så att det vid utfärdande av körkort 

                                                
66 Prop. 1997/98:124, s. 74 
67 Prop 1975/76:155, s. 76 f. 
68 Prop. 1997/98:124, s. 39 
69 RÅ83 2:10 
70 RÅ 1987 not 475 
71 Prop. 1997/98:124 s. 75   
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räcker med två omhändertaganden enligt LOB för att den omhändertagne ska få avslag 

på körkortstillståndet och en spärrtid på 12 månader från det sista omhändertagandet.72 

 

5.2 Vapeninnehav 

Enligt vapenlagen 2 kap. 1 § krävs tillstånd för att inneha skjutvapen eller ammuni-

tion.73 Det är polismyndigheten som prövar tillståndsfrågor enligt vapenlagen. Enligt 

polisens föreskrifter för meddelande av vapentillstånd bör den sökande ha gjort sig känd 

som pålitlig och omdömesgill. För att få en uppfattning om personen är pålitlig i nyk-

terhetshänseende bör uppgifter inhämtas från vägverket om eventuella omhändertagan-

den enligt LOB. Har ett sådant omhändertagande gjorts bör inget vapentillstånd ges 

innan minst två år förflutit från det senaste omhändertagandet.74 

 Även den som innehar ett vapentillstånd kan enligt vapenlagen 6 kap. 1 § få 

detta indraget. Prövningen liknar i detta fall prövningen vid ett återkallande av kör-

kortstillstånd och det ska i regel göras en vidare utredning av en persons nykterhetsför-

hållanden innan ett tillstånd återkallats. Möjligtvis är dock bedömningen när det gäller 

återkallande av vapentillstånd något strängare. Här har till exempel HFD ansett att 3 

omhändertaganden enligt LOB i sig kan anses utgöra en tillräcklig grund för återkallan-

de av tillståndet.75  

 

5.3 Andra rättsverkningar 

Enligt alkohollagen 12 kap. 8 § får serveringstillstånd för alkohol endast meddelas den 

som med hänsyn till personliga och ekonomiska förhållanden samt omständigheterna i 

övrigt är lämplig att utöva verksamheten. Enligt förarbetet ska lämpligheten prövas i vid 

mening och trafiknykterhetsbrott nämns som exempel på något som tyder på att en per-

son inte är lämplig att inneha ett tillstånd. Det är tänkbart att omhändertaganden enligt 

LOB också skulle ligga den sökande till last vid lämplighetsbedömningen.76 Omhänder-

taganden enligt LOB kan också bli problematiska för en krögare som får flertalet gäster 

omhändertagna inuti eller i närheten av sin inrättning. Detta då omhändertaganden ses 

                                                
72 Swälas, Moniqa, Inte kriminellt att vara full, Gefle Dagblad, http://gd.se/nyheter/reportage/1.496312-
inte-kriminellt-att-vara-full  
73 Vapenlag (1996:67) 
74 RPSFS 2009:13, FAP 551-3, kap. 3 
75 RÅ 1991 ref 34 
76 Prop. 1994/95:89, s. 102 
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som en indikation på överservering och att krogen i fråga därför inte lever upp till sina 

villkor enligt alkohollagen.77 

 Efter att ett omhändertagande har gjorts ska polisen meddela detta till kommu-

nens socialtjänst.78 Socialtjänsten bjuder sedan regelmässigt in den omhändertagne 

skriftligt till att delta i samtal. Är det frågan om upprepade omhändertaganden eller är 

den omhändertagne under 18 år görs större ansträngningar att etablera kontakt, dock 

fortfarande inom frivillighetens ram.79 

 Ett LOB-omhändertagande kan också ha betydelse vid straffmätningen för vis-

sa brott. I ett rättsfall använde HD det faktum att en person som stoppats för trafiknyk-

terhetsbrott också omhändertagits enligt LOB som bevis på att risken för en trafikolycka 

varit uppenbar.80 

 

5.4 Sammanfattning 

Förutom själva frihetsberövandet kan ett LOB-omhändertagande få ett antal andra rätts-

liga konsekvenser. Mest påtagligt är den påverkan LOB kan ha på körkort och vapen-

tillstånd. Upprepade omhändertagande enligt LOB kan vara tillräckligt för att en person 

ska förvägras utfärdande av körkort alternativt få ett redan utfärdat körkort återkallat. 

Efter ett enda omhändertagande är det inte längre möjligt att få ett vapentillstånd utfär-

dat, ett antal upprepade omhändertaganden räcker för att få ett redan utfärdat tillstånd 

återkallat.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                
77 Brink, Bosse, Sprittillståndet dras in på oklar grund, Svenska Dagbladet, 2008-11-16      
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/sprittillstand-dras-in-pa-oklar-grund_2047607.svd  
78 RPSFS 2000:57 FAP 023-1, 6 kap. 2 § 
79 SOU 2011:35, s. 659 
80 NJA 2003 s. 495 
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6. Allmänt om EKMR 

 

I detta kapitel går jag igenom grundläggande fakta kring EKMR. Jag börjar med en 

kort beskrivning av vad EKMR är och hur den tillkom. Jag går sedan igenom konven-

tionens ställning inom svensk rätt. Avslutningsvis redogör jag för några av de tolk-

ningsprinciper som ED använder sig av.  

 

 

6.1 Bakgrund och innehåll 
Andra världskriget visade för Europas länder att ett demokratiskt styrelseskick i sig inte 

är nog för att garantera att det demokratiska styret bevaras eller att mänskliga rättigheter 

respekteras. Det internationella samarbetet kom därför efter andra världskriget att präg-

las av en tendens att genom internationella överenskommelser binda stater till att 

respektera mänskliga rättigheter. Tio europeiska stater, däribland Sverige, hade 1949 

bildat Europarådet. Inom ramen för Europarådet utarbetades EKMR och den hade ratifi-

cerats av samtliga medlemsstater vid 1953.81  

 I konventions inledning förklaras syftet med konventionen vara att skapa en 

starkare enhet mellan Europarådets medlemmar genom att bevara och utveckla de 

mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. Europarådets medlemmar 

bekräftar också sin gemensamma djupa tro på de mänskliga rättigheterna som själva 

grundvalarna i ett rättvist samhälle.82 

 Konventionens artikel 2 - 18 innehåller grundläggande civila och politiska rät-

tigheter. I artikel 19 - 59 etableras ett kontrollsystem i vilket ED har en central roll för 

att försäkra att konventionens regler respekteras. Sedan 50-talet har också en mängd 

tilläggsprotokoll öppnats för ratificering. Dessa innehåller både nytt materiellt innehåll i 

konventionen och regler om processen och förfarandet hos konventionsorganen.83 I 

konventionens första artikel deklareras att de fördragsslutande parterna är bundna att se 

till att var person under deras jurisdiktion åtnjuter de i konventionen specificerade rät-

tigheterna. Det är denna artikel som förvandlar konventionens uppräknade rättigheter 

till en samling skyldigheter för de fördragsslutande staterna att tillhandahålla. Det har 

framförts olika åsikter om hur långtgående åtagandena i artikel 1 är, om det till exempel 
                                                
81 Prop. 1993/94:117, s. 10 f. 
82 Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna  
83 Prop. 1993/94:117, s. 11. 
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innefattar en skyldighet att inkorporera konventionen i inhemsk lagstiftning. Helt klart 

är dock att den inhemska lagstiftningen till fullo måste respektera rättigheterna som ga-

ranteras i konventionen. De fördragsslutande staterna har dock valt olika sätt, i linje 

med sina egna konstitutionella traditioner, för att garantera att rättigheterna efterföljs.84 

 

6.2 EKMR:s ställning i svensk rätt 

Konventionen ratificerades av Sverige i början av 1950-talet men inkorporerades då inte 

genom lagstiftning. Enligt departementschefen uppfyllde svensk lag väl de krav som 

ställdes på konventionsstaternas lagar, med ett möjligt undantag för att den svenska re-

ligionsfriheten inte mötte konventionens standard vilket snart skulle åtgärdas.85 Avsak-

naden av en inkorporering innebar att konventionen till en början visserligen var folk-

rättsligt gällande mot Sverige men inte internt gällande svensk rätt. Det innebar i sin tur 

att enskilda till en början sällan åberopade konventionen i svenska domstolar. HD utta-

lade i ett rättsfall på 1970-talet att eftersom EKMR inte hade inkorporerats i svensk rätt 

kunde den inte göras gällande av enskilda.86 Det betydde dock inte att EKMR var bety-

delselös i den svenska rättsordningen utan konventionens krav beaktades vid lagstift-

ningsarbete och fann ED att Sverige kränkt någon av konventionens artiklar så föran-

ledde det lagändringar.87  

 Trots att konventionen fått relativt stor genomslagskraft blev det med tiden 

besvärande att den inte var direkt tillämplig i svensk rätt. En utredning kallad Fri- och 

rättighetsutredningen startades därför i syfte att behandla inkorporeringsfrågan. Utred-

ningens förslag blev att konventionen skulle inkorporeras i svensk rätt i syfte att stärka 

rättighetsskyddet genom direkt tillämplighet vid svenska myndigheter och domstolar, 

dock betonades att även fortsättningsvis skulle lagstiftaren och inte domstolarna vara 

primärt ansvarig för att konventionen fick genomslag i svensk rätt.88 Utredningen myn-

nade ut i ett lag förslag och den 1:a januari 1995 trädde den lag i kraft varigenom 

EKMR inkorporerades i svensk rätt.89 Samtidigt togs en bestämmelse in i dåvarande RF 

                                                
84 Ovey, Clare och White, Robin, Jacobs & White The European Convention On Human Rights, 4:e 
upplagan, Oxford, 2005, s. 18 f. 
85 Prop. 1951:165, s. 11-15 
86 NJA 1973 s. 423   
87 Prop. 1993/94:117, s. 11 f. 
88 SOU 1993:40 Del B, s. 126 f. 
89 Lagen (1994:1219) om den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de 
grundläggande friheterna 
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2 kap. 23 §, nuvarande RF 2 kap. 19 §, där det stadgades att ingen lag eller föreskrift får 

meddelas i strid med Sveriges åtagande på grund av EKMR. 
 

6.3 Tolkningsprinciper 

Bestämmelserna i EKMR är allmänt formulerade och det behövs därför klargöras vilka 

principer som är vägledande i tolkningen av konventionen. Eftersom EKMR är ett mul-

tilateralt avtal kan vägledning hämtas från de allmänna principer för tolkning av interna-

tionella traktat som återfinns i Wienkonventionen om traktaträtten.90 Redan innan 

Wienkonventionen trätt i kraft användes principerna som återfinns i artikel 31-33 av ED 

för att tolka EKMR:s bestämmelser.91 Av artikel 31 i Wienkonventionen framgår att 

internationella traktat ska tolkas ärligt i överensstämmelse med den gängse meningen av 

traktatens uttryck, men att orden ska tolkas med hänsyn till sammanhang och traktatens 

ändamål och syfte. I EKMR:s fall innebär det att konventionen måste läsas som en hel-

het och att olika bestämmelser inte får inte tolkas i konflikt med varandra samt att kon-

ventionen måste i sin helhet få en rimlig innebörd genom tolkningen.92  Tolkningen av 

konventionen ska också vara proportionerlig. Vilket innebär att en åtgärd inte får gå 

längre än vad som är nödvändigt för att tillgodose det syfte som finns bakom åtgärden.93 

 En annan viktig princip vid tolkning av konventionen är den om ”Margin of 

appreciation”. ED har utvecklat principen om ”Margin of appreciation” som ett sätt att 

ta hänsyn till de fall där en nationell domstol är bättre rustad än ED att göra en avväg-

ning. Det kan röra sig om fall av bevisprövning och tolkning av nationell rätt eller fall 

där en stats lokala tankesätt, vanor eller nationella intressen spelar en avgörande roll. I 

dessa fall överprövar inte ED besluten om inte resultaten är uppenbart felaktiga eller 

otillfredsställande94 

 

 

 

 

                                                
90 Wienkonventionen om traktaträtten, Antagen i Wien den 23 maj 1969, Trädde i kraft den 27 Januari 
1980 
91 Golder v. United Kingdom, p. 29-30 
92 Danelius, Hans, Mänskliga rättigheter i Europeisk praxis, 4:e upplagan, Norstedts Juridik, 2012, s. 50 
93 Danelius, s. 53 
94 Danelius, s. 52 
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7. Skydd mot frihetsberövande - Artikel 5 

 

I detta kapitel går jag igenom det skydd mot frihetsberövande och de processuella ga-

rantier som återfinns i EKMR artikel 5. Under genomgången fokuserar jag på hur be-

stämmelserna kan appliceras på omhändertagande enligt LOB. 
 

 

7.1 Artikelns innehåll 
EKMR artikel 5 är en bestämmelse som rör rätten till personlig frihet och säkerhet. 

Bakom artikeln ligger en princip om att varje frihetsberövande måste ha stöd i lag och 

vara omgärdat av vissa rättssäkerhetsgarantier.95 Artikel 5 är uppdelad i fem olika punk-

ter. De punkter som är av intresse vid bedömningen av LOB:s förenlighet med EKMR 

är punkterna 1,2 och 4. I punkt 1 stadgas att ingen får frihetsberövas utom genom den 

ordning lagen föreskriver och i ett antal uppräknade fall. I punkt 2 stadgas att var och en 

ska utan dröjsmål på ett språk han förstår underrättas om skälen för åtgärden. Punkt 4 

säger att den som frihetsberövats skall ha rätt att snabbt få frihetsberövandet prövat av 

domstol och bli satt på fri fot om frihetsberövandet inte skulle vara lagligt.  

 

7.2 Vad är ett frihetsberövande?  
För att artikel 5 ska bli tillämplig krävs att det rör sig om ett frihetsberövande. Åtgärder 

som begränsar rörelsefriheten men är mindre ingripande eller pågår under en kortare tid 

kan hamna utanför begreppet frihetsberövande i konventionens mening. ED har förkla-

rat att skillnaden mellan frihetsberövande och inskränkning är en grad- och inte en art-

skillnad. För att avgöra om ett frihetsberövande faller inom tillämpningsområdet för 

artikel 5 måste en helhetsbedömning göras där alla relevanta faktorer beaktas.96 En så-

dan bedömning hade EK att göra i ett fall där en minderårig flicka hållits på en polissta-

tion under två timmar. Där ansågs förfarandet inte utgöra ett frihetsberövande i konven-

tionens mening. Kommissionen lade bland annat vikt vid att flickan enbart medtagits för 

förhör och inte för att arresteras eller kvarhållas samt att hon hållits i ett olåst rum. 

Kommissionen påpekar sedan att den i tidigare fall har ansett att artikel 5 har varit till-

lämplig även på frihetsberövanden som har varit ännu kortare än två timmar men att det 
                                                
95 Danelius, s. 99 
96 Guzzardi v. Italy 
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i dessa fall har funnits en intention från polisens sida att frihetsberöva personen.97  Vid 

en jämförelse mellan förutsättningarna i fallet med den minderåriga flickan och ett van-

ligt omhändertagande enligt LOB går det att konstatera att ett LOB-omhändertagande 

har en mycket tydligare tvångsprägel och görs med en tydlig intention att frihetsberöva 

en person. 

 ED har i några fall prövat huruvida omhändertaganden som gjorts med hänsyn 

till en persons berusning varit förenliga med artikel 5. I ett fall blev W.L. kvarhållen på 

ett tillnyktringscenter i Krakow under sex och en halv timme efter att personal på ett 

postkontor meddelat polis att mannen var berusad och störde ordningen. I ett annat fall 

hade H.H. sex gånger blivit arresterad för fylleri och tvingats tillbringa natten i en polis-

arrest i Reykjavik. I ett tredje fall omhändertogs en man efter att ha uppträtt störande i 

en butik och hölls sedan under ca 11 timmar på ett tillnyktringscenter i Arkhangelsk. I 

samtliga fall konstaterade ED utan att presentera någon utförligare argumentation att det 

rörde sig om frihetsberövanden på vilka artikel 5 var tillämplig.98 

  Mycket talar således för att ett omhändertagande enligt LOB är att likställa 

med ett frihetsberövande enligt artikel 5. I Polisrättsutredningens betänkande från 1993 

konstaterades också att omhändertaganden enligt LOB måste vara att anse som frihets-

berövanden i artikel 5:s mening.99 Polisverksamhetsutredningen som 2002 avlämnade 

ett betänkande berörde också frågan men ställde sig något mer tveksamma. De menade 

att det inte nödvändigtvis var klarlagt om ett omhändertagande enligt LOB var att räkna 

som ett frihetsberövande eller en inskränkning i rörelsefriheten.100  Jag anser dock att det 

i dagsläget inte finns något tvivel om att det genomsnittliga omhändertagandet enligt 

LOB är att se som ett frihetsberövande i konventionens mening. I vissa fall kan polisen 

välja mindre ingripande åtgärder än tillnyktring i polisarrest och i dessa fall är det inte 

lika tydligt hur ingreppet ska bedömas. När en berusad person sätts i arrest för tillnykt-

ring är dock intentionen att frihetsberöva så tydlig från polisens sida att inte ens ett kor-

tare omhändertagande bör kunna ses som något annat än ett frihetsberövande i konven-

tionens mening. 

 

 

 
                                                
97 X v. Germany, Application Request 8819/79 
98 Litwa v. Poland , Hafsteinsdottir v. Iceland och Kharin v. Russia 
99 SOU 1993:60, s.  161 ff. 
100 SOU 2002:117, s. 51-52 



 

32 

7.3 Punkt 1 

7.3.1 I den ordning lagen föreskriver 

Artikel 5.1 föreskriver att ett frihetsberövande måste ske i den ordning lagen föreskri-

ver. Detta uttryck ställer ett flertal krav på förfarandet vid ett frihetsberövande. Först 

och främst måste frihetsberövandet göras i enlighet med inhemsk lag. Denna lag måste 

också vara av viss kvalitet. Reglerna måste vara allmänt tillgängliga och tillräckligt tyd-

liga för att skydda mot godtyckliga frihetsberövanden. Frihetsberövandet måste också 

vara proportionerligt och finns mindre ingripande åtgärder till buds ska dessa användas 

först.101 Att LOB är en svensk lag antagen under korrekta former råder det inget tvivel 

om. Den här uppsatsen gör inga ansatser att utvärdera huruvida enskilda omhänderta-

ganden enligt LOB har gjorts på ett korrekt sätt. Det blir därför främst intressant att un-

dersöka huruvida LOB uppfyller de kvalitativa kraven i artikel 5.  

 I det tidigare nämnda fallet Litwa v. Poland ansåg ED att omhändertagandet av 

W.L. inte hade skett i laglig ordning då polisen till synes inte hade övervägt mindre in-

gripande åtgärder såsom att föra W.L. till ett sjukhus eller till sin bostad. ED påpekar att 

lagstiftningen inte får lämna utrymme för godtycklighet men har inga invändningar mot 

den polska lagstiftningen som föranlett omhändertagandet utan invänder enbart mot att 

den tillämpats på ett sådant sätt att mindre ingripande åtgärder inte övervägts.102 Den 

aktuella lagstiftningen är mycket lik LOB. LOB lämnar likt den polska lagstiftningen 

utrymme för polismän att vidta mindre ingripande åtgärder och bör därför i detta avse-

ende vara förenlig med artikel 5. Domen innebär dock att polisen vid tillämpningen av 

LOB alltid är tvungen att överväga mindre ingripande alternativ. Det kan ifrågasättas 

huruvida LOB lever upp till dessa tillämpningskrav. Till exempel kan pekas på de under 

punkt 4.2 nämnda fall där JO anmärkt på bristande dokumentation. Det kan ifrågasättas 

ifall det i sådana fall ska anses klarlagt att polisen har övervägt mindre inbegripande 

åtgärder. Det faktum att 89% av de som omhändertas sätts i polisarrest talar i min me-

ning också mot att polisen i varje fall har övervägt mindre ingripande åtgärder.103  

 I fallet Hafsteinsdottir v. Iceland ansågs inte heller där omhändertagandet av 

H.H. varit gjort i laglig ordning. Denna gång eftersom de regler polisen använt för att 

omhänderta den berusade H.H. till stor del utgjordes av administrativ praxis och inte 

hade gjorts tillgängliga för allmänheten. I de regler som fanns att tillgå för allmänheten 

                                                
101 Danelius, s. 103-104 
102 Litwa v. Poland, p. 79-80 
103 SOU 2011:35, s. 658 
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saknades till exempel tydliga uppgifter om hur länge en person fick hållas och under 

vilka omständigheter en polis fick göra ett omhändertagande. Eftersom precis lagstift-

ning och domstolspraxis saknades ansåg ED att regelverket inte uppfyllde de krav som 

artikel 5.1 ställer.104 Domen i Hafsteinsdottir v. Iceland är en av flera av ED:s domar 

som visar på vikten av att lagstiftningen vid frihetsberövande är tillräckligt tillgänglig 

och precis för att en person i förväg ska kunna räkna ut konsekvenserna av sina hand-

lingar.105   

 För att LOB ska vara förenlig med artikel 5.1 måste lagen således vara tillgäng-

lig, förutsebar och inte ge utrymme för godtycke. Till skillnad från reglerna som disku-

teras i Hafsteinsdottir v. Iceland är LOB allmänt tillgänglig och den huvudsakliga frå-

gan är därför om LOB uppfyller kraven på förutsebarhet och tydlighet. Omhändertagan-

derekvisitet i LOB är relativt otydligt och kan tolkas på flera olika sätt. Till saken hör 

dock att ED i tidigare domar fastslagit att förarbeten kan användas vid bedömningen av 

en lagstiftnings kvalitet. I ett tidigare fall bedömde ED huruvida den dåvarande svenska 

lagstiftningen för vård av unga var tillräckligt förutsebar och innehöll ett tillräckligt 

skydd mot godtycklighet. Domstolen kommer fram till att lagen uppfyller kraven och 

lutar sig bland annat mot att det i lagens förarbeten finns närmare instruktioner rörande 

lagens tillämpning. Det framkommer i domstolens resonemang att möjligheten till över-

prövning i domstol är något som motverkar godtycklighet.106 Någon möjlighet till över-

prövning i domstol finns inte i LOB och det skulle i så fall kunna tala för att lagen ger 

för stort utrymme för skönsmässiga bedömningar. Möjligheten att använda förarbetet i 

bedömningen och det faktum att en lagstiftning med liknande rekvisit godkändes av ED 

i Litwa v. Poland talar för att LOB uppfyller de kvalitativa krav på lagstiftning som ar-

tikel 5.1 för med sig. Även om LOB anses uppfylla de kvalitativa kraven hindrar det 

inte att lagen tillämpas konventionsstridigt i enskilda fall. 

  

7.3.2 Begreppet alkoholmissbrukare 

För att ett frihetsberövande ska vara tillåtet enligt artikel 5.1 måste det falla in under en i 

artikeln uppräknad kategori. Den kategori där omhändertagande av berusade kan inord-

nas är 5.1e där det stadgas att ett accepterat fall av frihetsberövande är ”när någon är 

lagligen berövad friheten för att förhindra spridning av smittosam sjukdom eller därför 

                                                
104 Hafsteinsdottir v. Iceland, p. 55-56 
105 Andra exempel är Creanga v. Romania, p. 120 och Medvedyev and others v. France, p. 80 
106 Olsson v. Sweden, p. 60-65 
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att han är psykiskt sjuk, alkoholmissbrukare, missbrukare av droger eller lösdrivare”. 

Kopplingen till omhändertagande av berusade personer framgår inte helt klart utav en-

bart ordalydelsen utan ED:s praxis måste konsulteras för att kunna förstå exakt hur be-

greppet alkoholmissbrukare ska förstås i sammanhanget.  
 Begreppet alkoholmissbrukare ska inte tolkas snävt till att enbart innefatta per-

soner med ett kliniskt konstaterat alkoholmissbruk. Artikel 5.1 e ska istället tolkas så att 

det inte finns något hinder för staten att frihetsberöva en person för att förhindra att 

denna till följd av berusning skadar sig själv eller annan. Detta oberoende av om berus-

ningen är en del av ett missbruk eller inte. En berusad person kan således frihetsberövas 

så länge denna är tillräckligt berusad för att utgöra en fara för sig själv eller allmänhe-

ten, men inte enbart på grund av att personen är berusad.107 LOB:s rekvisit, ”den som 

inte kan ta hand om sig själv eller annars utgör en fara för sig själv eller någon annan”, 

bör således i min mening falla in under begreppet alkoholmissbrukare i artikel 5.1e. Det 

är tydligt att rekvisiten tar sikte på att garantera säkerheten för allmänheten och den be-

rusade. 

 Polisverksamhetsutredningen menade att i det fall ett omhändertagande enligt 

LOB var att räkna som ett frihetsberövande enligt artikel 5 kunde det vara tveksamt att 

ha en lagteknisk ordning där ingen närmare utredning gjordes av den omhändertagnes 

eventuella missbruk.108 Detta bör dock inte vara fallet eftersom ED varit tydlig med att 

det är omständigheterna i det enskilda fallet som är avgörande och inte om berusningen 

är en del av ett större missbruk. 
 

7.4 Punkt 2 - Rätt till information 

I artikel 5.2 stadgas att var och en som arresteras ska utan dröjsmål och på ett språk han 

förstår underrättas om skälen för åtgärden och varje anklagelse mot honom. Språket i 

stadgandet kan leda en till att uppfatta det som att bestämmelsen enbart är tillämplig på 

personer som blivit arresterade efter misstanke om brott. Bestämmelsen är dock tänkt att 

gå bortom enbart det straffrättsliga området. Arresteringen som åsyftas i artikeln ska 

därför tolkas till att avse alla situationer där en person kan bli utsatt för ett frihetsberö-

vande. Anklagelserna som nämns i bestämmelsen är ingen förutsättning för att stadgan-

                                                
107 Kharin v. Russia, p. 34, Hafsteinsdottir v. Iceland, p. 42, Litwa v. Poland, p. 61-62 
108 SOU 2002:117, s. 52 
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det ska vara tillämpligt utan redogör enbart för eventualiteten att det finns sådana ankla-

gelser.109 Bestämmelsen är således tillämplig på LOB. 

 I 7 § LOB stadgas att den omhändertagne så snart som möjligt ska underrättas 

om anledningen för omhändertagandet. Detta bör vara tillräckligt för att kraven i EKMR 

artikel 5.2 ska anses vara uppfyllda.  

 

7.5 Punkt 4 

7.5.1 Rätt till domstolsprövning 

Artikel 5.4 stadgar att var och en som blivit frihetsberövad ska ha rätt att begära att 

domstol snabbt prövar lagligheten av frihetsberövandet och beslutar att frige honom, om 

frihetsberövandet inte är lagligt. Det betyder inte att varje frihetsberövande måste vara 

beslutat av domstol, även administrativa frihetsberövanden är tillåtna, men lagligheten 

av frihetsberövandet ska på begäran kunna prövas av domstol.110 LOB ger som ovan 

nämnt ingen möjlighet till domstolsprövning av omhändertagande, utan ger istället en 

rätt till förmansprövning. Domstolsbegreppet i artikeln ska tolkas autonomt och det be-

höver inte nödvändigtvis vara en domstol i traditionell mening som prövar beslutet.111 

Prövningen måste dock likna en juridisk process och uppfylla vissa krav som ED fast-

ställt i sin praxis. En av principerna är att prövningen ska vara oberoende och utföras av 

ett organ som är fristående från den exekutiva makten och alla parter i ärendet.112 Det är 

mycket tveksamt om förmansprövningen, som utförs av den arresterande polismannens 

överordnade, uppfyller dessa krav. Innan en djupare undersökning av kraven som artikel 

5.4 ställer på förmansprövningen måste dock frågan om bestämmelsen överhuvudtaget 

är tillämplig på LOB utredas närmare. 

 

7.5.2 Tillämplighet på LOB 

Rätten till domstolsprövning enligt artikel 5.4 har visat sig ha en begränsning när det 

gäller frihetsberövanden som pågår under en kortare tid. I ett fall prövade EK om två 

japanska medborgare som arresterats och deporterats av svenska myndigheter utan att få 

saken prövad skulle ha rätt till prövning hos ED. Personerna hade i detta fall blivit fri-

hetsberövade under två timmar i Sverige och sedan eskorterade av svensk säkerhetspolis 

ombord på en flygning till Köpenhamn och sedan omedelbart vidare till Japan. Kom-
                                                
109 Vand Der Leer v. The Netherlands, p. 27-28 
110 Danelius, s. 131 
111 Weeks v. United Kingdom, p. 61 
112 Neumeister v. Austria, p. 24 under "As to the law" i den engelska versionen 



 

36 

missionen kom fram till att bestämmelsen i artikel 5.4. inte var tänkt att appliceras på 

frihetsberövanden som pågick under så kort tid som det förevarande. Eftersom en pröv-

ning som uppfyller kraven i artikel 5.4 tar en viss tid att ordna blir bestämmelsen inte 

applicerbar på frihetsberövanden där frihetsberövandet har tagit slut redan innan det 

finns en möjlighet att genomföra prövningen.113  

 Kommissionen sade i ärendet att en prövning som uppfyller kraven i artikel 5.4 

kan förväntas ta ett antal timmar att ordna. Det är svårt att uttala sig om exakt vilken 

sorts tidsgräns kommissionen har tänkt sig innan artikeln blir tillämplig, men det står 

klart att tanken inte är att bestämmelsen ska innebära en rätt att alltid kunna få ett korta-

re frihetsberövande prövat i efterhand. Vad artikel 5.4 garanterar är istället att en person 

aldrig kan frihetsberövas en längre stund utan att få saken prövad av domstol. Därför 

tror jag heller inte bestämmelsen är tillämplig på LOB då frihetsberövanden enligt den-

na lag oftast är relativt kort och det är svårt att genomföra en tillfredsställande juridisk 

prövning innan omhändertagandet upphör. 

 I vissa fall har dock ED ansett artikel 5.4 tillämplig även efter att en person har 

försätts på fri fot. I ett fall hade en Italiensk man fått ett häktningsbeslut upphävt av en 

domstol i Palermo och blivit försatt på fri fot. Åklagaren hade sedan överklagat beslutet 

till en kassationsdomstol. ED ansåg att artikel 5.4 var tillämplig på prövningen i kassa-

tionsdomstolen eftersom den rörde huruvida häktningen åter skulle träda i kraft.114 Arti-

kel 5.4 träder i det italienska fallet in för att garantera att ED:s krav på snabbhet vid 

domstolsprövningar efterföljs i en prövning som en åklagare har inlett mot en frigiven 

person i syfte att få denna frihetsberövad igen. Likheterna är således ganska få med en 

LOB-situation där någon i efterhand vill ha en rätt till domstolsprövning av ett kortare 

frihetsberövande. ED formulerar i domen inga allmänna principer för när artikel 5.4 kan 

vara tillämplig trots att den som frihetsberövats har blivit frisläppt. Att ED behöver ar-

gumentera kring faktumet att prövningen gäller huruvida mannen åter ska fängslas för 

att motivera att artikel 5.4 är tillämplig visar dock i min mening att huvudregeln är att 

bestämmelsen inte längre är tillämplig på den som är försatt på fri fot. Min slutsats att 

artikel 5.4 inte är tillämplig på LOB står därför fast och jag kommer därför inte gå in 

närmare på de krav som bestämmelsen skulle ha ställt på LOB:s förmansprövning.  

 

 
                                                
113 X and Y v. Sweden, Application request 7376/76 
114 Fodale v. Italy, p. 40 
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7.6 Punkt 5 – Rätt till skadestånd 

Enligt artikel 5.5 ska var och en som berövats friheten i strid med artikel 5 ha rätt till 

skadestånd. Även om lagstiftningen skulle uppfylla EKMR:s krav så kan lagen tilläm-

pas i strid med konventionen varför det måste finnas en möjlighet till skadeståndsan-

språk för personer som utsatts för felaktig rättstillämpning. Skadeståndet ska täcka både 

ekonomisk och olika sorters ideell skada som till exempel uppstått genom att en person 

utsatts för kränkande eller förödmjukande behandling.115 Skadan vid ett felaktigt fri-

hetsberövande enligt LOB för sällan med sig någon betydande ekonomisk skada utan 

får sägas vara av ideell natur. I Sverige kan ersättning för fel eller försummelse vid 

myndighetsutövning utgå enligt SkL 3 kap. 2 § p. 1. Bestämmelsen gäller dock bara 

person-, sak- och ren förmögenhetsskada.  

 En annan grund för skadeståndsanspråk kan hittas i lagen (1998:714) om er-

sättning vid frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder (frihetsberövandelagen). Där 

sägs i lagens 5 § att den som varit berövad friheten till följd av ett beslut vid myndig-

hetsutövning har rätt till ersättning om beslutet vilade på felaktiga grunder och därför 

var oriktigt. Bestämmelsen är till skillnad från bestämmelserna i 2-4 § samma lag till-

lämplig på såväl judiciella som administrativa frihetsberövanden och frihetsberövanden 

som är kortare än 24 timmar.116 Enligt förarbetet till LOB var en av anledningarna till 

att en domstolsprövning av omhändertaganden inte var nödvändig att föregångaren till 

frihetsberövandelagen skulle vara tillämplig och att den omhändertagne på denna vägen 

skulle kunna få ersättning.117 I förarbetet till denna tidigare frihetsberövandelag stod det 

uttryckligen att 3 §, vilken motsvarar 5 § i den nyare lagen, gällde även omhändertagan-

den av berusade.118  

 Skulle dessa lagar vara otillräckliga i att tillförsäkra ett skadestånd i enlighet 

med artikel 5.5 finns också en möjlighet att grunda ett skadeståndsanspråk direkt på 

EKMR. HD anförde i ett fall som gällde ett skadeståndsanspråk grundat på artikel 5.5 

efter en kränkning av artikel 5.3 att skadestånd i första hand ska dömas ut enligt SkL 

och frihetsberövandelagen som vid behov också ska tolkas fördragskonformt. I den mån 

detta inte är tillräckligt för att uppfylla Sveriges åtaganden enligt artikel 5.5 kan dom-

stolen döma ut skadestånd utan särskilt lagstöd.119  

                                                
115 Se till exempel James, Young and Webster v. The United Kingdom, Massey v. The United Kingdom,  
116 Prop. 1997/98:105, s. 53 
117 Prop. 1975/76:113, s. 119 
118 Prop. 1974:97, s. 88 
119 NJA  2007 s. 295 
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 Med dessa samlade möjligheter till skadeståndsanspråk bör det således enligt 

svensk rätt vara möjligt att kräva skadestånd för ett felaktigt omhändertagande enligt 

LOB. Frågan är om detta framgår för de personer som blivit omhändertagna. Mitt in-

tryck är att frihetsberövandelagen tillämpas väldigt sällan på LOB ärenden. Frihetsberö-

vandelagen 5 § har högt ställda krav på bevisning som visar att beslutet vilar på felakti-

ga grunder och bevisbördan ligger på den skadelidande. Enligt förarbetet ska bestäm-

melsen tillämpas restriktivt i fall där en åtgärd på ett iögonenfallande sätt framstår som 

oriktig.120 Jag noterar också att på JK:s hemsida nämns inget om frihetsberövandelagens 

5 § och under vilka förutsättningar denna bestämmelse kan leda till ersättningsanspråk. 

Den information och den blankett som JK tillhandahåller är designad för anspråk om 

ersättning för häktning efter misstanke om brott som varat i över 24 timmar.121 I många 

fall blir nog personer som omhändertagits avskräckta av tanken på att sättas in i en ord 

mot ord situation med en polis där dessutom beviskraven är högt ställda och den skade-

lidande har bevisbördan. När reglerna också är svårtillgängliga och det finns mycket lite 

information att tillgå är det en naturlig följd att mycket få skadeståndsanspråk görs.  
 

7.7 Sammanfattning 

Artikel 5 syftar till att garantera personlig frihet och säkerhet. Det gör den genom att 

redogöra för under vilka omständigheter en person får frihetsberövas och ställa krav på 

att frihetsberövandet omgärdas av viss rättssäkerhet. Först och främst måste konstateras 

att ett omhändertagande enligt LOB är att räkna som ett frihetsberövande i konventio-

nens mening och att artikeln därför är tillämplig. För att avgöra om så är fallet ska en 

helhetsbedömning göras där faktorer som tid, tvångsinslag och intentioner från polisens 

sida vägs in i bedömningen. Omhändertagande enligt LOB är i hög utsträckning 

tvångsmässiga och intentionen är att frihetsberöva en person tills denna nyktrat till. ED 

har i sin praxis bedömt omhändertagande av berusade personer liknande de som typiskt 

sett görs med stöd av LOB som frihetsberövanden i konventionens mening. Det finns i 

min mening ingen anledning att tro att bedömningen skulle bli annorlunda även om det 

var frågan om ett kortare omhändertagande. 

 För att ett frihetsberövande ska vara godkänt måste det enligt EKMR artikel 

5.1 vara gjort i den ordning lagen föreskriver. Detta betyder både att frihetsberövandet 

måste vara gjort med stöd av lag och att lagen måste uppfylla vissa krav.  För att uppfyl-
                                                
120 Prop. 1997/98:105, s. 53 
121 http://jk.se/Arbetsuppgifter/Frihetsberovande.aspx  
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la kraven måste lagen vara tydlig, tillgänglig och motverka godtycke. Det framgår inte 

helt tydligt av LOB när ett omhändertagande får göras och det finns visst utrymme för 

godtycke. ED har dock godkänt kvaliteten på lagstiftning som liknar LOB och det är 

tillåtet att hämta ledning från förarbetet när man avgör om en lag innehåller tillräckligt 

tydliga föreskrifter. Det tyder på att ED skulle godkänna kvaliteten på LOB. Att ett om-

händertagande måste vara gjort i den ordning lagen föreskriver innebär också vissa krav 

på lagens tillämpning. I Litwa v. Poland anses ett omhändertagande konventionsstridigt 

eftersom polisen vid tillämpningen av lagen inte har övervägt mindre ingripande åtgär-

der. Det är tänkbart att LOB också ibland tillämpas på ett sätt som är konventionsstri-

digt. 

 Utöver att lagen måste ha en viss kvalitet så måste frihetsberövandet passa in 

under en av de kategorier av frihetsberövande som finns uppräknade i artikel 5.1. Fri-

hetsberövande av berusade personer kan passa in under artikel 5.1e där ”alkoholmiss-

brukare” nämns som en kategori människor vilka det är möjligt att lagligen frihetsberö-

va. ED har också förtydligat att uttrycket ”alkoholmissbrukare” i sammanhanget inte 

enbart ska förstås som människor vilka är beroende av alkohol utan att stater är i sin 

fulla rätt att frihetsberöva personer som är så berusade att de utgör en fara för sig själv 

eller andra. Med detta i åtanke bör det stå klart att frihetsberövanden enligt LOB faller 

in under kategorin frihetsberövande av ”alkoholmissbrukare” enligt artikel 5.1e. 

 En person som är frihetsberövad har också enligt artikel 5.2 rätt att bli informe-

rad om anledningen till frihetsberövandet. LOB uppfyller detta genom den 7 § som 

stadgar att den som omhändertagits så snabbt som möjligt ska informeras om anled-

ningen för omhändertagandet. 

 Enligt artikel 5.4 ska den som frihetsberövats också ha rätt att få lagligheten av 

frihetsberövandet prövat av domstol och bli frisläppt om domstol finner att frihetsberö-

vandet inte är lagligt. Bestämmelsen ställer vissa krav på den prövning som den frihets-

berövade har rätt till. Prövningen måste inte vara gjord i en domstol men den måste vara 

oberoende, något som det är tveksamt om förmansprövningen i LOB lever upp till. Be-

stämmelsen är dock tänkt att skydda främst de personer som sitter frihetsberövade och 

är inte en garanti att i efterhand få lagligheten av sitt frihetsberövande prövat. Eftersom 

det i regel är mycket svårt att få till stånd en fullgod prövning av lagligheten av ett om-

händertagande enligt LOB innan personen har släppts är det min slutsats att bestämmel-

sen inte bör vara tillämplig på LOB. 
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 Artikel 5.5 innehåller en rätt till skadestånd för den som frihetsberövats i strid 

med konventionen. I Sverige finns det en möjlighet till skadestånd för frihetsberövande 

efter ett felaktigt myndighetsbeslut genom frihetsberövandelagen. Denna är tillämplig 

på omhändertaganden enligt LOB. Det finns också en rättighet att direkt i svensk dom-

stol åberopa artikel 5.5 som grund för ett skadeståndsanspråk. Reglerna om skadestånd 

för felaktiga LOB-omhändertaganden framstår dock som svårtillgängliga för den om-

händertagne och det är svårt att hitta exempel på hur de tillämpats. 

 

 

8. Rätten till domstolsprövning - Artikel 6 

 

I detta kapitel går jag igenom den rätt till domstolsprövning och de rättsäkerhetsgaran-

tier som återfinns i EKMR artikel 6. Under genomgången fokuserar jag på hur bestäm-

melserna kan appliceras på omhändertagande enligt LOB.   

 

 

8.1 Artikelns innehåll 
Artikel 6 innehåller den för rättssäkerheten grundläggande rätten till domstolsprövning. 

Prövningen ska enligt artikeln också vara så utformad att den uppfyller vissa rättssäker-

hetsgarantier.122 Artikel 6 består av tre punkter. Punkt 2 och 3 vänder sig till 

brottsanklagade och innehåller en oskuldspresumtion och vissa processgarantier. I punkt 

1 fastställs bland annat att ”Var och en skall, vid prövningen av hans civila rättigheter 

och skyldigheter eller av en anklagelse mot honom för brott, vara berättigad till en rätt-

vis och offentlig rättegång inom skälig tid och inför en oavhängig och opartisk domstol 

som upprättats enligt lag.” Det finns således två sätt på vilka en rätt till domstolspröv-

ning kan garanteras enligt EKMR. Antingen om saken gäller prövning av civila rättig-

heter och skyldigheter eller om det gäller en anklagelse om brott.   

 

8.2 Rätten till domstolsprövning av civila rättigheter och skyldigheter 

Frågan om vad som är en prövning av civila rättigheter och skyldigheter kan inte avgö-

ras enbart med stöd av inhemsk lag. Det är ett autonomt koncept som är sprunget ur 

                                                
122 Danelius, s. 146 
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konventionen.123 I sin praxis har ED utvecklat ett antal kriterier för när artikel 6.1 är 

tillämplig på prövningen av civila rättigheter och skyldigheter. Det ska vara en seriös 

och reell tvist mellan två fysiska eller juridiska personer eller en person och en myndig-

het, tvisten ska gälla en rättighet som har stöd i den nationella rätten, denna rättighet ska 

vara en civil rättighet och resultatet av tvisten måste vara direkt avgörande för rätten i 

fråga.124  

 
8.2.1 Reell och seriös tvist 

För att en rätt till domstolsprövning ska finnas måste saken gälla en tvist och denna tvist 

måste bedömas som reell och seriös. Eftersom det inte existerar någon rätt att överklaga 

ett LOB-ärende existerar vid första anblick inte någon tvist. Rätten till domstolspröv-

ning är dock inte så lätt för stater att undgå att den kan undvikas bara genom att neka 

behörighet till domstolen. En sådan ordning skulle i ED:s mening göra det alldeles för 

lätt för konventionsstater att överlåta vissa typer av mål på organ underställda regering-

en och detta skulle i sin tur öppna för godtycklighet och minskad rättssäkerhet. ED har 

därför förklarat att begreppet tvist inte förutsätter att en person har en pågående tvist för 

att en talan enligt artikel 6.1 ska vara möjligt. Det räcker att en person anser att en civil 

rättighet blivit kränkt på ett otillbörligt sätt för att garantera en rätt att få saken prövad i 

en domstol som uppfyller artikel 6.1:s standard.125  

 Kraven för att en tvist ska anses reell och seriös är relativt låga och det finns en 

presumtion för att en tvist är reell och seriös så länge det inte finns klara indikationer på 

motsatsen.126 Med bakgrund av detta får det ses som troligt att en tvist rörande laglighe-

ten av ett frihetsberövande skulle ses som reell och seriös så länge klagomålet inte up-

penbart saknade grund.  

 

8.2.2 Begreppet ”civila rättigheter och skyldigheter” 

För att en talan ska vara framgångsrik måste den seriösa och reella tvisten också röra en 

civil rättighet som erkänns i den inhemska rätten. Det självklara svaret på vilken rättig-

het som en tvist rörande ett omhändertagande enligt LOB gäller är rätten till frihet. Rät-

ten till frihet är också fastställd i den svenska rättsordningen genom till exempel RF 2 

kap. 8 §. ED har i ett rättsfall uttalat att rätten till frihet i sig är just en sådan civil rättig-
                                                
123 Georgiadis v. Greece, p. 34 
124 Gustafsson v. Sweden, p. 63 
125 Golder v. United Kingdom 
126 Danelius, s. 151 f. 
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het som artikel 6 är tänkt att tillämpas på. I det fallet gällde det en belgisk man som ne-

kades rättshjälp för att göra ett överklagande av en domstols beslut rörande hans fortsat-

ta inspärrning på en avdelning för rättspsykiatrisk vård på ett belgiskt fängelse. Den 

belgiska regeringen hävdade att beslut rörande frihetsberövandet av en person som lider 

av psykisk ohälsa inte rör en civil rättighet. ED förklarar då att besluten som mannen 

önskade överklaga rörde rätten till frihet vilket är en civil rättighet och att rättshjälp inte 

kan nekas innan en domstol avgjort sakfrågan.127  

 I ett senare fall har ED utvecklat resonemanget kring artikel 6 tillämplighet på 

frihetsberövanden. Då gällde det en fransk kvinna som frihetsberövats upprepade gång-

er genom tvångsvård på psykiatrisk klinik. Kvinnan hade i efterhand utmanat laglighe-

ten i frihetsberövandena men förhandlingarna dragit ut väldigt mycket på tiden. Kvin-

nan vände sig till ED och hävdade att hennes rättigheter enligt artikel 6.1 hade kränkts. 

Den franska regeringen ansåg likt den belgiska att artikel 6 inte var tillämplig på fri-

hetsberövanden av psykiskt sjuka. ED poängterade att det inte spelar någon roll om den 

aktuella tvisten är att hänföra till den inhemska civil- eller förvaltningsrätten utan det är 

kärnan och effekterna i lagen som avgör om den aktuella tvisten rör en civil rättighet i 

konventionens mening. Domstolen konstaterade sedan att tvisten i fråga rörde laglighe-

ten i de frihetsberövanden som kvinnan utsatts för och att rätten till frihet som då aktua-

liserades var en civil rättighet.128 

 Av dessa rättsfall går att konstatera att rätten till frihet är en civil rättighet en-

ligt artikel 6. Båda fallen gäller dock frihetsberövanden som är längre och mer ingripan-

de än ett omhändertagande enligt LOB. Det skulle kunna tänkas att ED på något sätt 

skulle begränsa rätten till domstolsprövning när det gäller kortare omhändertaganden av 

berusade personer. Det finns också en speciell föreskrift om rätten till domstolsprövning 

för frihetsberövade i artikel 5.4 som inte är tillämplig på alltför korta omhändertagan-

den. Samtidigt så har domstolen tydligt sagt att rätten till frihet är en civil rättighet om 

faller under artikel 6.1. När det gäller artikel 6.1 finns inte heller någon praktisk invänd-

ning att prövningen måste äga rum innan frisläppandet har skett eftersom artikel 6.1 

riktar in sig på själva rätten att få en tvist avgjord i domstol och inte vikten av att ingen 

ska sitta frihetsberövad utan att få sin sak prövad. Det är därför svårare att se hur dom-

stolen skulle resonera sig fram en inskränkning av artikel 6.1 när det gäller kortare fri-

hetsberövanden. 

                                                
127 Aerts v. Belgium, p. 59 
128 Laidin v. France (no. 2), p. 73-76 
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 Eftersom det saknas helt tydlig praxis på området får diskussionen ovan ses 

som en teoretisk bakgrund till frågan om LOB-omhändertaganden faller in under civila 

rättigheter och skyldigheter i artikel 6.1 mening. I min mening är argumenten för en 

sådan ordning relativt övertygande men frågan skulle behöva lyftas av ED för att bli 

tydligt avgjord. 

   

8.2.3 Skadestånd  

Ytterligare ett sätt att utkräva domstolsprövning är att gå via rätten till skadestånd. ED 

har i flera fall prövat om artikel 6.1 är tillämplig på ersättning för oriktiga frihetsberö-

vanden och kommit fram till att den är det så länge den enligt nationell rätt finns en rät-

tighet att erhålla sådan ersättning.129 Som jag beskrivit ovan under punkt 7.6 finns en 

rätt till skadestånd enligt svensk rätt. Det bör därför också enligt artikel 6.1 existera en 

rätt att få det skadeståndsanspråket prövat i en domstol. 

 

8.2.4 Andra rättsverkningar av LOB 

Som nämns ovan under punkt 5 kan LOB föra med sig ett antal andra rättsliga konse-

kvenser utöver själva omhändertagandet. Till exempel kan ett LOB-omhändertagande få 

betydelse för körkort och vapentillstånd.  

 JO har tidigare kritiserat bristen på möjlighet till domstolsprövning av vissa 

förvaltningsbeslut. I ett fall prövade JO en polismyndighets beslut att med stöd av nuva-

rande PL 23 § 1 st 2 p. utfärda ett tillträdesförbud på en Mc-klubbs möteslokaler. JO 

hänvisade i det fallet till artikel 6.1 och konstaterade att den inskränkta rådigheten borde 

falla inom artikelns tillämpningsområde. Med hänsyn till avsaknaden av överklagande-

möjligheter var JO kritisk till att PL användes på ett sådant sätt att civila rättigheter som 

skyddas av artikel 6 inskränkts.130  

Sverige har i ett antal rättsfall kritiserats för att det inte funnits tillfredsställande 

överklagandemöjligheter i tillståndsärenden hos olika statliga myndigheter. ED har i 

dessa fall konstaterat att tillstånden rör civila rättigheter och att artikel 6.1 därmed blir 

tillämplig. Eftersom möjligheter till domstolsprövning helt saknats var det således ett 

konventionsbrott.131  ED:s praxis från andra länder visar också att brist på möjligheter 

att domstolspröva till exempel avslagna tillståndsbeslut för byggandet av en bensinmack 

                                                
129 Danelius, s. 154, och till exempel Werner v. Austria 
130 JO 1999/00, s. 60 
131 Till exempel Pudas v. Sweden och Allan Jacobsson v. Sweden 
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strider mot artikel 6.1.132 Beslut om vapen- och körkortstillstånd bör i min mening också 

utan tvivel falla inom artikel 6.1 tillämpningsområde. Körkortstillstånd i synnerhet 

framstår som en för många viktig civil rättighet gentemot staten. I linje med ED:s praxis 

ska det därför också finnas möjlighet att överklaga dessa ärenden till domstol. 

 Beslut enligt KörkL och vapenlagen kan överklagas till förvaltningsdomstol. 

Frågan är om kraven på domstolsprövning därmed kan anses uppfyllda. Ett problem är i 

min mening att LOB-omhändertaganden i många fall anses vara en tung indikation på 

opålitlighet i nykterhetshänseende. I vissa fall så stark att ett eller två omhändertagan-

den i sig kan vara tillräckligt för att en ansökan om tillstånd ska avslås. När det gäller 

till exempel vissa körkortstillståndsfall har det i praxis krävts att en mer omfattande 

utredning görs och det har ansetts otillräckligt att enbart hänvisa till LOB-

omhändertaganden. Även i dessa fall för dock omhändertaganden med sig starka pre-

sumtioner om opålitlighet i nykterhetshänseende.133 Omhändertagandena kan därför 

utgöra en helt avgörande omständighet för prövningens resultat. Den som anser sig orik-

tigt omhändertagen står i min mening här utan möjlighet att få till stånd en tillfredsstäl-

lande prövning. Invändningen som denna person vill göra är ju att polisen har agerat fel 

och att LOB-omhändertagandet därför inte bör ingå i bedömningen. Något sådant beslut 

kan inte göras inom ramen för de olika tillståndsprövningarna och prövningarna blir 

därför oundvikligen i stor utsträckning påverkade av omhändertagandet. 

 Det finns ingen tydlig praxis om i vilken utsträckning rättsverkningar kan kny-

tas till ett icke överklagbart beslut på det sätt som görs i LOB-ärenden och rättsläget kan 

därför sägas vara något oklart. Av LOB:s förarbeten framgår som jag ovan under punkt 

2.1.3 beskrivit att det vid lagens stiftande inte var tänkt att LOB-ingripanden i sig skulle 

kunna medföra andra rättsverkningar utöver själva omhändertagandet. Någon direkt 

motivering till varför nuvarande ordning valdes eller om den är förenlig med EKMR är 

därför svår att finna. 

 

8.3 Anklagelse om brott 

Den som är anklagad för brott har rätt till domstolsprövning och även de processuella 

garantier som återfinns i artikel 6.2-6.3. Ett LOB-ärende innefattar ingen anklagelse om 

brott från statens sida, men kan ändå föra med sig disciplinära påföljder som indraget 

körkort.  
                                                
132 Kilián v. Czech Republic 
133 Se ovan punkt 5.1 
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 För att ett förfarande ska räknas som en anklagelse om brott behöver det inte 

vara frågan om ett förfarande som i den inhemska rätten klassificeras som en 

brottsanklagelse. En konventionsstat kan inte undvika att artikel 6 blir tillämplig bara 

genom att klassificera ett förfarande som disciplinärt. Istället ska en helhetsbedömning 

göras där utöver handlingens klassificering i inhemsk lag hänsyn tas till naturen av den 

handling som det disciplinära förfarandet gäller och vilken disciplinär påföljd som 

handlingen för med sig. Förbud mot en handling som kan utföras av alla och har karak-

tären av ett allmänt förbud talar för att det är frågan om en brottsanklagelse. Är det istäl-

let frågan om förhållningsregler för en viss grupp människor, till exempel advokater, 

läkare eller militärer, talar det mot att artikel 6 blir tillämplig. Är den disciplinära på-

följden av sträng karaktär talar det för att artikel 6 blir tillämplig men en lindrig påföljd 

talar mot artikelns tillämplighet.134 Körkortsingripande framstår som den mest ingripan-

de påföljden som kan följa på ett LOB-omhändertagande. Traditionellt har i Sverige 

körkortsingripande setts som en trafiksäkerhetsåtgärd som vidtas till skydd för allmän-

heten. Åtgärden vidtas enbart mot de förare som sätter trafiksäkerheten i fara och är inte 

att klassificera som ett straff.135  

 Frågan om ett körkortsingripande kan utgöra en anklagelse om brott enligt 

EKMR har varit uppe för bedömning i HFD. I detta fall handlade det om ett körkortsin-

gripande efter en dom om trafiknykterhetsbrott. HFD ansåg i att när ett körkortsingri-

pande gjordes efter en brottsdom gick det inte att bortse från att ingripandet hade karak-

tären av ett straff.136 Frågan har också varit uppe för bedömning i ED. I ett fall fann ED 

att ett franskt system där trafikförseelser kunde leda till poängavdrag vilket i sin tur 

kunde leda till körkortsåterkallelse var poängavdraget att räkna som ett tilläggsstraff och 

att artikel 6.1 därför var tillämplig. Domstolen stödde sitt resonemang bland annat på att 

fortkörning var ett brott med straffrättslig karaktär och att straffet inte bara var preven-

tivt utan också bestraffande och avskräckande.137 I ett annat fall bedömde ED att ett 

interimistiskt beslut att återkalla ett körkort under 6 dagar på grund av ett misstänkt ratt-

fylleribrott inte utgjorde en anklagelse om brott. Domstolen ansåg att åtgärden hade en 

preventiv karaktär och var gjord med tanke på medtrafikanters säkerhet snarare än för 

att bestraffa den som var föremål för åtgärden.138 

                                                
134 Engel And Others v. The Netherlands, p. 80-85 och Danelius, s. 164-165 
135 RÅ 2000 ref. 65 och prop. 1997/98:124 s. 42 f.  
136 RÅ 2000 ref. 65 
137 Malige v. France, p. 31-40 
138 Escoubet v. Belgium, p. 28-39 
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 Det framgår inte helt tydlig av den praxis som finns hur en situation som den 

svenska med körkortsingripande efter ett LOB-omhändertagande skulle bedömas av 

ED. För att ett körkortsingripande efter ett LOB-omhändertagande ska räknas som en 

anklagelse om brott bör körkortsingripandet ses som bestraffande och avskräckande 

snarare än en preventiv åtgärd för att öka trafiksäkerheten. I min mening framstår kör-

kortsingripanden efter LOB-omhändertaganden huvudsakligen som preventiva åtgärder 

i syfte att öka trafiksäkerheten.  

 

8.4 Prövningens räckvidd och processgarantier 

En viktig fråga är vilken omfattning en eventuell domstolsprövning av ett LOB-

omhändertagande kan tänkas få. Om domstolens prövningsrätt är begränsad till att till 

exempel bara omfatta lagligheten av beslutet så hjälper inte det den som har invänd-

ningar mot hur bedömningen har gjorts vid tillämpandet av LOB. ED har berört denna 

fråga och uttalat att omfattningen av prövningen av förvaltningsbeslut ska avgöras med 

hänsyn till vilka grunder beslutet angrips på.139 En domstolsprövning av ett LOB-

omhändertagande bör således inte kunna undvikas genom att begränsa prövningsrätten 

till enbart lagligheten. 

 Domstolsprocessen måste också uppfylla en viss standard. ED har utvecklat 

flera principer för vad som är en rättvis rättegång som de nationella domstolarna måste 

rätta sig efter. En sådan princip är den om ”equality of arms”. Denna princip innebär att 

båda parter i en tvist måste tillåtas att presentera sin bevisning på ett sätt som inte ger 

någon en orättvis fördel.140 Domstolen måste också motivera sina ställningstaganden på 

ett sätt som är tillräckligt tydligt och utförligt. Det går inte att enbart konstatera att en 

lag är tillämplig utan att närmare redogöra för omständigheterna som lett fram till denna 

slutsats. Detta gäller i ännu större utsträckning om lagen är otydlig och öppen för tolk-

ning.141 
 

8.5 Sammanfattning 

Artikel 6 innehåller en grundläggande rätt till domstolsprövning. Artikeln säger att den 

som är anklagad för brott eller vill fastställa sina civila rättigheter och skyldigheter ska 

                                                
139 Danelius, s. 191-192 och till exempel O. v. United Kingdom, p. 61-64 
140 Dombo Beheer B.V v. The netherlands, p. 33 
141 H. v. Belgium, p. 53 
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ha en rätt att få saken avgjord framför en opartisk domstol. Den som är anklagad för 

brott åtnjuter också en oskyldighetspresumtion och vissa processgarantier.  

 För att en sak ska anses röra civila rättigheter och skyldigheter måste saken 

uppfylla vissa kriterier som ED fastställt. Det måste röra sig om en seriös och reell tvist 

mellan två fysiska eller juridiska personer eller en person och en myndighet, tvisten ska 

gälla en rättighet som har stöd i den nationella rätten, denna rättighet ska vara en civil 

rättighet och resultatet av tvisten måste vara direkt avgörande för rätten i fråga.  

 För att det ska föreligga en tvist krävs att en civil rättighet blivit kränkt på ett 

otillbörligt sätt. För att tvisten ska anses reell och seriös krävs enbart att det inte finns 

klara indikationer på motsatsen. Avgörande för om artikel 6 ska vara tillämplig på ett 

LOB-omhändertagande är således om omhändertagandet innebär en kränkning av en 

civil rättighet med stöd i den nationella rätten. Den rättighet som ligger närmast till 

hands att åberopa är rätten till frihet. Denna rättighet är en del av den svenska rättsord-

ningen och kränks när en person omhändertas och placeras i arrest. ED har också uttalat 

i två olika rättsfall att rätten till frihet är en sådan civil rättighet som artikel 6 är tillämp-

lig på. Omständigheterna i dessa fall är dock olika de som är för handen vid ett LOB-

omhändertagande. Det skulle kunna tänkas att ED på något sätt skulle inskränka rätten 

till domstolsprövning när det gäller kortare och mindre ingripande frihetsberövanden. 

Jag har dock svårt att se argumenten till varför ED skulle välja en sådan ordning. Jag 

anser därför att mycket talar för att ett LOB-omhändertagande rör civila rättigheter och 

skyldigheter i artikel 6 mening och därmed för med sig en rätt att få saken prövad i 

domstol.  

 En rätt till domstolsprövning kan också härledas ur rätten till skadestånd. Efter-

som ett LOB-omhändertagande kan föra med sig en rätt till skadestånd enligt svensk rätt 

bör också artikel 6 vara tillämpligt på detta skadeståndsanspråk. Det faktum att LOB 

kan föra med sig rättsverkningar i form körkortsingripande är också något som talar för 

artikel 6 tillämplighet på LOB-omhändertaganden. Det finns praxis från ED som säger 

att artikel 6 är tillämplig på olika tillståndsärenden hos myndigheter. Sverige har i fler-

talet fall fått kritik för att inte erbjuda tillräckliga möjligheter att överklaga tillståndsfrå-

gor som avgjorts av myndigheter. Att använda LOB-omhändertaganden som grund för 

beslut i frågor som rör till exempel körkortstillstånd och vapentillstånd framstår därför i 

min mening som icke önskvärt så länge som LOB-omhändertaganden inte är överklag-

bart.  
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 Att LOB knyts till disciplinära åtgärder såsom körkortsingripande kan också 

föra med sig att det klassificeras som en brottsanklagelse i artikel 6 mening. För att en 

disciplinär åtgärd ska klassificeras som en brottsanklagelse krävs inte att åtgärden har en 

sådan klassificering i den inhemska rätten. En helhetsbedömning ska göras där hänsyn 

tas till förutom klassificeringen också den disciplinära åtgärdens karaktär och sträng-

hetsgrad. Att körkortsingripanden på grund av opålitlighet i nykterhetshänseende i för-

sta hand görs i syfte att skydda medtrafikanter talar mot att de skulle vara att klassificera 

som en anklagelse om brott.  

 För att en domstolsprövning ska vara godkänd enligt artikel 6 krävs att den 

uppfyller vissa kriterier. Den får till exempel inte vara för begränsad, måste ge båda 

parter en möjlighet att presentera sin bevisning under lika villkor och domslutet måste 

motiveras tillräckligt utförligt. 

 

 

9. Diskussion 

 

9.1 LOB:s förenlighet med EKMR 

De största frågetecknen kring LOB:s förenlighet med artikel 5 finns i min mening när 

det gäller frågan om lagstiftningen är utformad på ett sätt som är tillräckligt tydlig och 

motverkar godtycke. Jag tolkar dock ED:s praxis som att LOB uppfyller de utform-

ningskrav som artikel 5 för med sig. När det gäller tillämpningen av LOB är jag med 

hänvisning till den kritik som har riktats mot lagens tillämpning mer tveksam till om 

den alltid görs på ett sätt som är förenligt med artikel 5. Den kritik som framförts mot 

tillämpandet av LOB i till exempel media skulle inte vara lika uppseendeväckande om 

staten hade utövat en tillfredställande kontroll över lagens tillämpning. I nuläget präglas 

istället kontrollen av LOB:s tillämpning i mitt tycke av otillräcklighet och ovilja att kri-

tisera.    

 Huruvida LOB är förenlig med artikel 6 är enligt mig en öppen fråga. Till stor 

del beror detta på avsaknaden av möjlighet till domstolsprövning av LOB-

omhändertaganden. Det finns mycket som vid en tolkning av praxis talar för att artikel 

6.1 skulle vara tillämplig på ett LOB-omhändertagande och att det därför alltid ska fin-

nas en möjlighet att få omhändertagandet prövat i domstol. Även om regering, myndig-

heter och lagstiftare skulle vara av en annan åsikt kan rättsläget i bästa fall beskrivas 
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som oklart. Eftersom rättsläget är oklart vore det bra om frågan hade lyfts fram för dis-

kussion, detta har dock inte gjorts. Den diskussion rörande domstolsprövning som finns 

i förarbetet till LOB saknar helt EKMR-aspekt och när frågan om EKMR har lyfts i 

olika utredningar är det enbart LOB:s förenlighet med artikel 5 som diskuterats.  

 Att LOB-omhändertaganden får rättsverkningar i olika tillståndsprövningar 

anser jag också vara tveksamt i ljuset av artikel 6. Omhändertaganden enligt LOB är 

icke överklagbara förvaltningsbeslut som är gjorda under oklara omständigheter och 

med stora möjligheter till godtycklig bedömning. Att lägga dessa till grund för beslut i 

tillståndsprövning framstår inte som önskvärt. Om förvaltningsbeslut helt eller delvis 

grundas på LOB-beslut bör också LOB-besluten gå att överklaga. Någon annan ordning 

framstår enligt mig som ett kringgående av rättigheten att enligt artikel 6.1 få sina civila 

rättigheter prövade i domstol 

 Att LOB används som grund för körkortsingripanden väcker också frågor rö-

rande artikel 6 bestämmelser om anklagelse om brott. Att körkortsingripanden efter 

LOB-omhändertagande i första hand framstår som en åtgärd för att skydda medtrafikan-

ter innebär i min mening inte att förfarandet är helt oproblematiskt. Att av LOB-

omhändertaganden som inte alls har någon anknytning till trafiken dra slutsatser om en 

persons körförmåga är en vansklig syssla. Det bör därför krävas att transportstyrelsens 

resonemang är väl underbyggda och inte enbart grundar sig på enstaka tillfällen av på-

stådd berusning utanför trafiksituationer. Som jag nämnt ovan under punkt 5.1 har HFD 

visat en vilja att upprätthålla en sådan ordning när det gäller återkallande av körkort och 

vänt sig mot en ordning där enbart LOB-omhändertaganden tillmäts en för stor betydel-

se. Det återstår dock frågetecken rörande hur bedömningen går till och vilken betydelse 

som egentligen tillmäts LOB-omhändertaganden. När det gäller utfärdandet av körkort 

verkar också LOB-omhändertaganden tillmätas en större betydelse. Mer transparens och 

tydligare riktlinjer för bedömningen skulle kunna vara till hjälp för att tydliggöra att 

körkortsingripanden efter LOB-omhändertaganden inte är tänkta som en bestraffning 

utan gjorda med trafiksäkerheten i åtanke. 

  

9.1 En rätt till domstolsprövning  
Artikel 5 ställer vissa krav på tillämpningen av LOB och jag har ifrågasatt om LOB 

alltid tillämpas på ett sätt som är konventionsenligt. Detta är en fråga som måste avgö-

ras i varje enskilt fall men för att motverka en godtycklig tillämpning skulle ett bättre 
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kontrollsystem vara önskvärt. Den kontroll som finns idag på tillämpningen av LOB 

framstår i min mening som otillräcklig för att tillgodose fullgörandet av de krav som 

artikel 5 ställer. För att illustrera detta kan hänvisas till Litwa v. Poland fallet. Den pols-

ka lagstiftning som var aktuell i det fallet var mycket lik LOB och innehöll inte heller 

någon möjlighet till att få omhändertaganden prövade i domstol. Frågan om domstols-

prövning togs dock inte upp i fallet. Istället konstaterade ED att polisen hade tillämpat 

lagstiftningen oproportionerligt. Att ED ställer krav på polisens tillämpning av lagen 

innebär att den som har blivit omhändertagen måste ha någonstans att vända sig med 

klagomål på hur omhändertagandet gått till. Annars blir kravet på att polisen tillämpar 

lagen proportionerligt helt verkningslöst. Enligt EKMR artikel 35 får ED ta upp ett fall 

först när alla inhemska rättsmedel uttömts. I Litwa v. Poland började talan som en 

brottsanmälan mot poliserna som gjort omhändertagandet innan talan fördes vidare till 

ED. En sådan ordning framstår dock inte som lämplig i varje fall då polisen på många 

sätt kan tillämpa en lag felaktigt utan att det är fråga om en brottslig gärning. Det som 

återstår då för den som anser sig felaktigt omhändertagen enligt LOB är att föra sin ta-

lan direkt i ED. En sådan ordning framstår dock inte heller som särskilt lämplig. Det blir 

onödigt krångligt för den enskilda och det framstår som mycket enklare och effektivare 

för en inhemsk domstol att utreda ett LOB-ärende. Det framstår också som en onödig 

belastning för ED. Att i en större utsträckning behöva bevaka den svenska polisens till-

lämpning av LOB är antagligen inget ED vill ha ansvaret för. Här kan hänvisas EKMR 

artikel 13 om rätten till effektivt rättsmedel vid konventionskränkningar som också talar 

för en ordning där ärenden först behandlas i en inhemsk domstol innan de går vidare till 

ED. Det för EKMR:s bestämmelser mest ändamålsenliga sättet att hantera klagomål på 

polisens tillämpning av LOB är således enligt mig att införa en ny rätt till domstols-

prövning av omhändertaganden.  

 En domstolsprövning av LOB skulle också kunna föra med sig fördelen att det 

skulle bildas praxis på området. Praxisbildning skulle underlätta en enhetlig tillämpning 

och minska utrymmet för godtycke. En domstolsprövning skulle även göra att det inte 

längre kan ifrågasättas om LOB var förenlig med artikel 6 både när det gäller omhän-

dertaganden och de ytterligare rättsverkningar som kan knytas till LOB. 

 Sammanfattningsvis är införandet av en domstolsprövning den i min mening 

viktigaste förändringen som kan göras för att förbättra LOB. Andra möjligheter att för-

bättra LOB:s rättssäkerhet har diskuterats, såsom till exempel införandet av alkoholut-
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andningsprov för den omhändertagne.142 Ingen annan eventuell förbättring skulle dock i 

min mening höja rättssäkerheten kring LOB på samma sätt som en domstolsprövning. 

Införandet av en domstolsprövning är i min mening också nödvändig för att LOB på ett 

klart sätt ska anses vara förenlig med bestämmelserna i EKMR.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
142 Ds 2001:31, s. 61 ff. 
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