


Allmänna tips
Det är bra att ha pengar, ID och klocka på sig om 
man blir gripen. Men lämna adressböcker och 
liknande hemma. Kom ihåg att ha pin-kod på 
mobiltelefonen och att stänga av den om polisen 
tar dig. 

Tänk på att du inte behöver svara på frågor som 
polisen ställer i förhör. Advokaten vill inte alltid 
ditt och dina kamraters bästa. Låt polisen bevisa 
din skuld, neka alltid till alla anklagelser och alla 
bevis. Ingen vinner på att erkänna något. 

Ofta vill polisen att du skall erkänna något som 
inte är ett brott för att senare kunna knyta dig till 
t.ex. en fi lmsnutt där någon som liknar dig utför en 
brottslig handling.

Polislagen
I polislagen (PL) fi nns bestämmelser om polisens 
befogenheter. Det viktigaste innehållet är: 

Om du är under 18 år kan polisen omhänderta 
dig och överlämna dig till dina föräldrar om du 
påträffas i en situation där risk, för hälsa och 
utveckling föreligger. 

Om någon stör eller utgör en fara för den 
allmänna ordningen får polisen avvisa eller 
avlägsna personen från området. Skulle det 
inte räcka att avlägsna personen får polisen 
tillfälligt omhänderta honom/henne. Personen 
är då inte misstänkt för något brott. Vid ett sådan 
omhändertagande krävs en prövning i varje 
enskilt fall. Polisen får alltså inte omhänderta 

en hel folkmassa om en person stört ordningen. 
Vid omhändertagande av den här sorten (enligt 
PL13) får den omhändertagne inte hållas kvar hos 
polisen längre än 6 timmar, även om den väljer 
att inte uppge namn. Tiden räknas från själva 
omhändertagandet och inte från det att personen 
kommer till polisstationen. Blir du omhändertagen 
av polisen har du rätt att få veta anledningen till 
omhändertagandet. 

Polisen får även omhänderta en okänd person 
om det kan antas att denne är efterlyst eller 
efterspanad, om personen vägrar att uppge 
identitet. I en sådan situation får personen hållas 
kvar i 6 timmar eller om det är av synnerlig vikt att 
han/hon identifi eras, 12 timmar.

En polis som griper, omhändertar eller 
avlägsnar en person får kroppsvisitera denna av 
säkerhetsskäl och för att personens identitet ska 
kunna fastställas. Polisen får även kroppsvisitera 
personer för att söka efter vapen. Med 
kropps visitation menas en undersökning av kläder 
och annat som någon bär på sig samt av väskor, 
paket och andra föremål som någon har med sig. 
Kroppsvisitation av en kvinna får inte utföras eller 
bevittnas av någon annan än en annan kvinna, 
läkare eller sjuksköterska. En kropps visitation som 
enbart innebär att föremål som en kvinna har med 
sig undersöks får utföras av en man. 

Bli dock inte förvånad om polisen bryter mot 
dessa och andra föreskrifter.
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