
- att tänka på i kontakt med polisen.

lagen är påhittad av folk med makt. Lagen följs inte alltid 
av ordningsmakten eller personer och därför kommer 
situationer som inte förklaras i detta häfte att uppstå.  
Du måste inte följa lagen men alla handlingar och val 
har konsekvenser. Syftet med detta häfte är att du 
med mer information ska kunna fatta bra beslut om 
hur du vill göra. 

De tips som ges är möjliga sätt att agera på, men 
det är alltid upp till dig hur du vill göra i den speciella 
situationen.

När särskilda regler gäller för dig som inte har 
svenskt medborgarskap eller är under 18 år står det 
angivet.

ALLMÄNNA TIPS
Var förberedd. Med förberedelser kan du och din vängrupp, en 
liten grupp med personer du har tänkt gå till en demonstration 
med, undvika jobbiga konsekvenser. Ni kan prata igenom olika 
situationer för att skapa en trygg grupp. Vem är rädd för hundar? 
Vem vill ni minst ska bli arresterad? Hur kan ni skydda den 
personen? Har du åtaganden någon måste göra åt dig ifall du blir 
gripen? Sjuka dig? Hämta barn på dagis? Då kan du tex skriva det 
på en lapp och ge till någon som stannar hemma. Kanske har du 
medicin du måste ta med dig? Ni kan prata om hur ni ska agera 
ifall någon av er blir tagna av polisen. Om du ska iväg till en aktion, 
tänk över vad har du med dig. Pengar kanske kan vara bra att ha 
med sig om du bussas iväg långt från stan, klocka för att ha koll 
på tiden. Nummer till SOL-grupp och advokat kan vara bra att ha 
med sig. Kanske kan ni i vängruppen bestämma en tid och plats 
att mötas på efteråt om ni kommer ifrån varandra, och kontakta 
SOL-gruppen angående de som inte kommer dit.
Försvåra så mycket som möjligt. Om väljer att ha en mobil med 
dig kan du stänga av den om du blir frihetsberövad, har du pinkod 
på den så är det också svårare för polisen att komma åt informa-
tion på den. Du kan ha på dig utklädning/maskering. ID kan vara 
bra att ha med sig men om du inte vill visa din identitet för polisen 
kan det kanske vara bättre att lämna allt som kan avslöja din 
identitet hemma. Kanske finns det andra än du som inte vill avslöja 
sin identitet och kanske kan du stödja dem genom att vägra du 
också?
Vägra dålig behandling. Genom att stödja och skydda varandra, 
säga emot, peppa i cellerna, ha koll på varandra men också på 
polisen och civilpoliserna. 

Polisingripanden. Enligt grundlagen måste polisen för att kunna 
göra något ingripande ha stöd i någon lag. (RF 1:1) Många av 
dessa regleras i Polislagen som förkortas PL. Polisen får bara 
ingripa om det är nödvändigt för att uppnå syftet, och ingripandet 
får bara vara så stort att det står i proportion till syftet. Detta kallas 
behovsprincipen och proportionalitetsprincipen. (PL 8)

Kräv att få veta med stöd av vilken lag som polisen gör något, ex 
visiterar!

Fota och filma. Det är lagligt att fota och filma alla på allmän plats 
och det gäller även polisen, uniformerad som civilklädd. Det kan 
bara vara ett brott om det görs i syfte att ofreda. Det kan vara bra 
att ha eventuella polisövergrepp dokumenterade men tänk på att 
allt du dokumenterar kan användas som bevis mot dig och andra 
om polisen får tag på det.

PL 24–område. Polisen kan avgränsa ett område och hindra folk 
från att komma in där, eller ställa upp särskilda villkor för att du 
ska få komma in på området. Ett sådant villkor kan vara att du 
måste identifiera dig. Om du försöker ta dig in på området ändå 
kan polisen avlägsna dig, och ditt försök kan också vara brottsligt, 
ohörsamhet mot ordningsmakten. (Brottsbalken 16:3) Polisen kan 
göra ett PL 24-område kring ex en demonstration som de tror 
kommer bli attackerad för att skydda den.

Identifiering. Polisen har ingen laglig rätt att kräva att du iden-
tifierar dig. De kan vilja identifiera dig i olika situationer, ex vid 
omhändertagande. Polisen kan, vid avlägsnande, omhändertagan-
de eller gripande, visitera dig för att ta reda på din identitet. (PL19) 
Du måste inte uppge din identitet. Polisen har ingen laglig rätt att 
ta med dig till polisstationen bara för att du inte vill identifiera dig. 
För att få omhänderta dig för att identifiera dig måste de ha laga 
grund, att de ex misstänker att du är efterlyst eller efterspanad. 
Då kan de hålla dig i 6 timmar, eller om det är av synnerlig vikt att 
identifiera dig ytterligare 6 timmar. (PL 14). Du som inte har sven-
skt medborgarskap, eller medborgarskap i ett annat Schengenland, 
måste visa pass för polisen om de begär det. Om du är medbor-
gare i ett annat Schengenland behöver du inte visa pass men du 
måste ha exempelvis ID för att visa att du tillhör en kategori som 
inte behöver visa pass. (Utlänningslagen 9:9)

Maskering. Maskering är att täcka ansiktet med syftet att försvåra 
identifiering. Det finns ett förbud mot maskering men det gäller 
bara då det har, eller precis håller på att, uppstå en ordningsstörn-
ing i en demonstration eller folksamling på allmän plats. Polisen 
ska uppge när förbudet har börjat gälla. Det är inte förbjudet att 
maskera sig på ex en demonstration så länge det inte förekom-
mer ex våld el skadegörelse vid eller i anslutning till den. Det är 
inte olagligt att bara ha maskering med sig. Det är aldrig olagligt 
att täcka ansiktet av religiösa skäl om du gör det till vardags 
också. Straffskalan för maskering är böter eller fängelse i högst 6 
månader. Har du varit maskerad men inte deltagit i eller underblåst 
de ordningsstörande händelserna kan det bedömas som ringa fall 
och är i så fall straffritt. (Lag om förbud mot maskering i vissa fall)
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Frihetsberövande vid misstanke om brott
Om polisen misstänker att du begått ett brott kan de:
Gripa: Beslut fattas av polis. I de flesta fall får du inte vara gripen 
längre än 6 timmar. Vid speciella fall, kan polisen hålla dig i ytterli-
gare 6 timmar. Är du under femton år kan du bli hållen som längst 
i 3 timmar, och vid speciella fall ytterligare 3 timmar. (RB 24:7) 
Anhålla: Beslut fattas av åklagare. Anhållen kan du vara i 3 dagar, 
sen måste domstol besluta om häktning. Är du anhållen har du i de 
allra flesta fallen rätt att få en advokat som betalas av staten. 
Häkta: Beslut fattas av rätten/domstol. Beslutet omprövas var 
14:e dag och ska inte överstiga den möjliga längden på eventuella 
fängelsestraffet. Häktad kan du vara till dess att domstolen anser 
att du inte kommer fly, begå fler brott, förstöra bevis eller försvåra 
förundersökningen. Har du inte svenskt medborgarskap kan du 
löpa större risk att bli häktad då du kan antas ha större flyktrisk.

Bussning. Om en folkmassa stör den allmänna ordningen kan 
polisen göra ett utvidgat avlägsnande. (PL 13c) Då samlar polisen 
ihop en hel grupp personer och kör iväg er i en buss, ofta till en 
plats långt åt helvete. Polisen måste släppa er två timmar efter att 
ni frihetsberövades. Ni som bussas ska meddelas om varför.(PL 15) 

Förhör. Förhör hålls för att polisen vill samla information. Du kan 
bli förhörd som vittne, misstänkt eller brottsutsatt, på plats eller på 
polisstationen. Polisen antecknar allt som sägs och det kommer att 
användas i eventuell rättegång. Din eller andras eventuella skuld 
ska bevisas av polisen, du har alltid rätt att svara ”Inga kom-
mentarer”. Om du vill undvika att du eller någon annan blir dömd 
har du inget att tjäna på att säga något i förhör. Prata bara med din 
advokat. 

Vid förhör kommer din identitet att efterforskas men du har 
fortfarande ingen skyldighet att svara på några frågor alls. Om du 
befinner dig på en plats där ett brott har begåtts kan polisen ta 
med dig till förhör. (RB 23:8)
Tänk på att allt du säger påverkar andras situation också! Att inte 
svara på frågor kan kännas svårt men tänk på att alla dina svar 
hjälper polisen att sätta dit dig eller någon annan.

Narkotika. Att vara påverkad av narkotika är olagligt i Sverige, och 
därför kan polisen visitera dig om de misstänker dig för att tex ha 
narkotika i blodet eller på dig. Polisen måste ha skälig misstanke 
om brott för att få ta urinprov eller lysa dig i ögonen för att se hur 
pupillerna reagerar. Skälig misstanke måste baseras på att de sett 
dig göra något eller visat rimliga tecken på att vara påverkad, det 
kan inte baseras på ex din livsstil allmänt. Bara polis med särskild 
utbildning får göra ögonundersökningar. Om polisen håller dig på 
stationen för att ta urinprov kan du hållas där i upp till 6 timmar, 
och ytterligare 6 timmar om synnerliga skäl finns. För unga under 
15 år gäller 3 + ev 3 timmar. Urinprov på en kvinna får bara 
bevittnas av en kvinna, och för dig under 15 gäller att det bara får 
bevittnas av en person av samma kön som dig. Vägrar du lämna 
urinprov kan blodprov tas istället, det får bara göras av sjuksköter-
ska eller läkare. (28:13 RB) Blir du dömd till narkotikabrott kan du i 
samband med domen få betala provkostnaden (ca 600kr). 
 Vet du att du inte är narkotikapåverkad, stå på dig! Polisen får inte 
ta in dig på urinprov utan objektiva grunder för sin misstanke. 

Direkt efteråt. Om personer sitter frihetsberövade kan du ex gå till 
häktet och vänta på att folk ska släppas, då kan de kanske behöva 

stöd och mat. Det kan vara väldigt jobbigt att vara i kontakt med 
polisen. Vare sig du blivit frihetsberövad eller inte kan stöd betyda 
skillnaden mellan en jobbig och en OK erfarenhet. Ni kan ex läsa 
på och lära er mer om stödjande arbete för aktivister. Kanske ni 
tillsammans kan gå igenom händelsen och se hur ni kan göra an-
norlunda till nästa gång? 
Ersättning och anmälan. Om du har varit anhållen eller häktad i 
mer än 24 timmar, och du blir friad från brottet eller förundersöknin-
gen läggs ner, kan du ansöka om ersättning. Om du har blivit utsatt 
för misshandel, sexuella trakasserier eller tjänstefel kan du anmäla 
detta på en polisstation eller genom att ringa dit. Du kan också 
anmäla en enskild polis agerande eller Polismyndigheten till JO.

Allmän info:
n § betyder paragraf och visar var i lagen just detta regleras. Står 
det ex (RB 1:1 2st) betyder det första kapitlet, första paragrafen, 
andra stycket i Rättegångsbalken. 
n www.lagrummet.se: Här kan du söka på och i lagar.
n Gatupolitikens lagar. Juridisk handbok för politiska aktivister.
n SOL-grupp. Är en ideell solidaritetsgrupp, permanent eller 
tillfällig, som kan fungera som rättsligt stöd kring ex en demon-
stration. Hit rapporterar du in de som blivit frihetsberövade.

För att få mer information om specifika frågor och situationer kan 
du läsa på mer och/eller höra av dig till Vänsterjuristerna för gratis 
hjälp. Vi är juriststudenter som arbetar med att stödja vänsterak-
tivister och grupper med juridiska frågor.

Hör också gärna av dig om du har kommentarer på detta kort! 
// Vänsterjuristerna Lund & Stockholm, juni 2012.

FRIHETSBERÖVANDE
Att bli frihetsberövad, tagen av polisen, måste inte vara en helt 
igenom jobbig erfarenhet. Kanske kan ni tillsammans stärka 
varandra och avdramatisera upplevelsen?

Frihetsberövande vid
- störande av den allmänna ordningen
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n SOL-grupp. Är en ideell solidaritetsgrupp, permanent eller 
tillfällig, som kan fungera som rättsligt stöd kring ex en demon-
stration. Hit rapporterar du in de som blivit frihetsberövade.

För att få mer information om specifika frågor och situationer kan 
du läsa på mer och/eller höra av dig till Vänsterjuristerna för gratis 
hjälp. Vi är juriststudenter som arbetar med att stödja vänsterak-
tivister och grupper med juridiska frågor.

Hör också gärna av dig om du har kommentarer på detta kort! 
// Vänsterjuristerna Lund & Stockholm, juni 2012.

FRIHETSBERÖVANDE
Att bli frihetsberövad, tagen av polisen, måste inte vara en helt 
igenom jobbig erfarenhet. Kanske kan ni tillsammans stärka 
varandra och avdramatisera upplevelsen?

Frihetsberövande vid
- störande av den allmänna ordningen
Du har enligt grundlagen rätt att demonstrera och utöva mötes-
frihet och yttrandefrihet, men om aktiviteterna anses störande av 
den allmänna ordningen (eller hotar att bli det) kan polisen ingripa 
på följande vis: 

Avvisa: Polisen beordrar dig att lämna platsen eller ger inte 
tillträde till en viss plats. (PL13)
Avlägsna: Polisen för bort dig handgripligen, kortvarigt och kort 
sträcka. Polisen får visitera dig för att leta efter vapen eller ta reda 
på vem du är. (PL13)
Omhänderta: Polisen för bort dig från en plats, till en polissta-
tion eller ditt hem. Detta kan de göra ifall de anser att avvisa eller 
avlägsna inte är tillräckligt. (PL 13 2 st) Du har alltid rätt att få 
veta varför du blir omhändertagen. (PL 15.) Vid omhändertagande 
enligt PL 13 får du sitta som mest 6 timmar, men du ska bli släppt 
direkt efter förhör. (PL 16 § 2 st) Är du under arton år ska du bli 
släppt till förälder eller annan lämplig vuxen. (PL16) 

Avvisa, avlägsna eller omhänderta dig får polisen bara göra om du 
personligen och på ett konkret sätt har stört ordningen eller visar 
att du tänker göra det.


