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FÖRORD

Juridiken har av tradition varit en kunskap och ett hant-
verk som behärskats av ett fåtal. Det rättsliga efterspelet
till Göteborgskravallerna väckte dock en insikt bland
många aktivister att juridisk kunskap var nödvändig för en
progressiv rörelse. 

Denna bok är ett resultat av ansträngningar från några
jurister som är aktiva i Vänsterjuristerna och Juridiska
Kooperativet, två organisationer som startats av aktivister
som studerar juridik. Vi har fört samman vår juridiska
kunskap med våra erfarenheter från gatupolitiken. Vi
hoppas att boken kommer att bli användbar för politiska
aktivister från en stor mängd organisationer och med olika
övertygelser.

Kunskapen om juridiken kan användas olika beroende
på vilka mål läsaren har. Vissa vill undvika att i sitt poli-
tiska arbete bli stämplade som kriminella och då är det bra
att veta var lagens gränser går. Den som vill förändra själ-
va lagen kan ha nytta av att veta hur den stiftas för att
kunna påverka lagstiftningsprocessen. Aktivister som bry-
ter mot lagar som strider mot deras samvete och överty-
gelse behöver vara insatta i vad konsekvenserna av detta
kan bli. Detsamma gäller aktivister vars arbetsmetoder i
sig är olagliga, exempelvis vissa former av direkt aktion.
Alla har rätt till lättillgänglig kunskap om rättssystemet.
Författarna vill inte förespråka någon enskild form av
gatupolitik eller något perspektiv framför andra.

Boken är tänkt som ett uppslagsverk för att användas i
de situationer juridiken är viktig. Det handlar om att vara
vaksam och veta om sina rättigheter, men för den skull
inte låta juridiken styra aktivismen. Det finns en risk att
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för mycket paragrafrabblande kan ta energi från det poli-
tiska arbetet. 

Juridisk kunskap är en färskvara. Nya lagar gör att
reglerna förändras och läsaren måste vara uppmärksam på
att lagar vi hänvisar till kan vara inaktuella. Du kan alltid
kontrollera gällande lagstiftning på www.lagrummet.se.

Vi vill framföra våra tack till Cecilia Höglund, Anna
Buckley, Petter N och Marcus Finbom med flera för hjälp
med delar av boken. Tomas och Erik tackar också Stellan
Vinthagen och Per Strindlund för inspiration från deras
opublicerade manus.

Vi tar gärna emot kommentarer om boken på gatupoli-
tik@federativsforlag.se. Boken finna att ladda ner som
pdf-fil på www.federativsforlag.se.

10
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Introduktion

ATT ANVÄNDA BOKEN

I vissa situationer erbjuder samhället ingen hjälp till
enskilda för att kunna förstå sina rättsliga möjligheter och
skyldigheter. Det är därför vi har skrivit den här boken.
Tanken är att nästa gång du undrar om det du har tänkt
göra är lagligt, eller om polisen verkligen får bete sig som
den gjorde så kan du börja med att leta här. Alla svar kan vi
så klart inte få med i en bok så därför kommer det här
kapitlet att underlätta ditt sökande på andra håll. För att
på egen hand kunna besvara en juridisk fråga kan det vara
bra att förstå hur rättssystemet är uppbyggt och vem som
gör vad i en rättsprocess. Om du är misstänkt för allvarliga
brott, eller på annat sätt riskerar långtgående konsekven-
ser rekommenderar vi dock starkt att du anlitar professio-
nell juridisk hjälp. Här nedan går vi i tur och ordning ige-
nom hur lagar stiftas, vilka rättskällor, aktörer och forum
som finns, och slutligen lite om dina rättigheter.

11
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HUR STIFTAS SVERIGES LAGAR?

Initiativ till nya lagar eller ändringar i gamla kommer från
riksdagen eller regeringen, utreds, sänds på remiss,
behandlas i utskott och beslutas av riksdagen. Ett exempel
är när socialdemokraterna och de borgerliga partierna
ville ha ett maskeringsförbud vid demonstrationer. Rge-
ringen beslutar att frågan ska utredas och tillsätter en
kommitté som skriver ett betänkande om vad frågan hand-
lar om och hur lagen skulle kunna vara utformad. Kom-
mittén för maskeringsförbud föreslog att det alltid ska
vara förbjudet att maskera sig i demonstrationer. Sedan får
myndigheter och organisationer möjlighet att läsa försla-
get och säga vad de tycker om det, förslaget går på remiss.
Till exempel tyckte Justitieombudsmannen (JO) att det är
dumt att förbjuda maskering när det är troligt att förbudet
inte kommer att följas. Remissinstansernas yttranden
bearbetas och regeringen lägger ett förslag, en proposi-
tion. Regeringen höll i det här fallet fast vid ett generellt
maskeringsförbud. 

När det ska beslutas om viktiga frågor kring män-
niskors rättigheter ska lagrådet, som består av domare från
Högsta domstolen eller Regeringsrätten, undersöka hur
förslaget förhåller sig till grundlagen och rättssäkerheten.
Lagrådet menade att ett generellt maskeringsförbud stred
mot de mänskliga rättigheterna i Europakonventionen.
Regeringen tog tillbaka sitt förslag och började om från
början. Annars hade riksdagen bearbetat regeringens för-
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Riksdagen eller regeringen väcker en fråga →Regeringen
tillsätter en statlig utredning (ofta en kommitté) →Utred-
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slag i sina utskott och sedan fattat beslut om att anta lagen
eller inte.

Rättsregler från EU

Eftersom Sverige är medlem i EU får vi även lagar där-
ifrån. De bindande juridiska reglerna kommer från den
biten av EU som kallas EG, därför heter det fortfarande
EG-rätt. All EG-rätt går före svensk rätt. Kommissionen,
vars ledamöter utses av ländernas regeringar, tar initiativ
till nya regler som sedan behandlas i parlamentet vilka i
sin tur godkänner förslaget eller ger förslag på ändringar.
Ministerrådet, som består av ministrar från de olika rege-
ringarna, fattar sedan de slutgiltiga besluten. I vissa frågor
krävs att ministrarna från alla länder är överens, i vissa frå-
gor behövs det bara en majoritet. Om ministerrådet inte
tycker som parlamentet går förslaget på en ny runda där
processen upprepas igen. De viktigaste EG-reglerna kallas
förordningar och direktiv. Förordningar gäller direkt som
lag. Direktiv är krav på att länderna inom viss tid ska anta
lagar enligt direktivet på det sätt som passar i landet.

EG-domstolen dömer om hur EG-rätten ska tolkas
och om svensk lag strider mot EG-rätt.

Lagar och andra rättskällor

När en domstol ska komma fram till ett beslut i ett fall
använder den sig inte alltid enbart av lagtexten. Även om
lagtexten alltid är utgångspunkten kan den ibland inte
räcka till. Det kan vara en paragraf som är otydligt skriven,
eller en situation som inte är reglerad i lagtexten. Vad
detta än beror på är domstolen ändå skyldig att döma i alla
mål som kommer upp till rättegång. I de fallen där lagtex-
ten är otydlig får de i stället vända sig till andra rättskällor
som förarbeten till lagarna och tidigare beslut av domare
för att få vägledning i lagtolkningen. Det finns en mängd
olika lagtolkningsmetoder som vi inte ska gå in på i den
här boken. 
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För det mesta använder sig rätten ändå av lagen i första
hand och när den behöver tolka lagtexten går den till de
olika rättskällorna som finns. Nedan kommer vi därför
först att gå igenom de olika lagtyperna som finns och
sedan övriga rättskällor.

Vilken lag går först?

De olika lagarna har en inbördes hierarki. Skillnaden på
statusen i de olika lagarna grundas på hur de kommer till.
Ju svårare att ändra en lag desto högre dignitet har den.
Mellan lagar av samma dignitet finns det också en rang-
ordning. Ibland händer det att två lagar ser ut att strida
mot varandra och då finns det två regler som går att
använda för att veta vilken lag som ska tillämpas. De här
reglerna är egentligen ganska logiska.

• En specialiserad lag går före en mer allmänt hållen
lag. En lag som behandlar skötsel av hästar går därför före
en mer generell lag om djurskötsel.

• En nyare lag går före än äldre. När två lagar om häst-
skötsel strider mot varandra så gäller den som beslutats
senast. 

De övriga rättskällorna har inte någon uttalad inbördes
rangordning. De har däremot en ordning mellan sig.

eg-rätt
Unionsfördragen, förordningarna och EG-domstolens
tolkningar av dem gäller före all svensk lag. Det finns förbe-
håll i svensk grundlag att EG-rätt bara gäller i beslut som
inte rör statsskicket eller när den inte strider mot de mänsk-
liga rättigheterna. Sverige har hittills inte använt sig av för-
behållet. Direktiv kan i vissa fall också gälla före svensk lag
om Sverige inte infört lagstiftning enligt direktivet.

grundlagen
Grundlagen är den högsta lagen stiftad på nationell nivå.
Det är riksdagen som har makten att ändra en grundlag.
För att riksdagen ska kunna göra det krävs två likalydande
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beslut med ett mellanliggande val (RF 8:15). Det är alltså
en ganska trög process att ändra i en grundlag. Ofta har i
stället luckor skrivits in i grundlagen som ger möjlighet till
ändringar inom vissa områden genom vanlig lag. Det
används till exempel för inskränkningar i de fri- och rät-
tigheter som är inskrivna i regeringsformen (RF), se till
exempel ordningslagen s. 26. De svenska grundlagarna är
regeringsformen, tryckfrihetsförordningen (TF), yttran-
defrihetsgrundlagen (YGL) och successionsordningen.
Regeringsformen handlar om statsskicket, hur riksdagen
utses och vem som beslutar vad. TF och YGL finns
beskrivna i avsnittet Publicera på s. 63. Successionsord-
ningen handlar om vem som blir nästa kung eller drott-
ning.

riksdagsordningen
Riksdagsordningen (RO) behandlar riksdagens arbete,
bland annat regleras här tillvägagångssätt vid röstning
inför stiftandet av nya lagar. Även här är det riksdagen
som kan göra ändringar.

lagar
Riksdagen stiftar lagarna. För att en lag ska gå igenom
krävs det enkel majoritet, vilket innebär att mer än hälften
av riksdagsledamöterna röstar för.

förordningar
Riksdagen kan delegera till regeringen att den får utfärda
vissa bestämmelser. De kallas då inte lagar utan förord-
ningar. Ofta innehåller förordningarna ett klargörande
eller ett komplement till lagarna. Djurskyddsförordningen
har detaljregler som fyller i de principiella reglerna i djur-
skyddslagen. En delegering måste ske genom lag stiftad av
riksdagen.

föreskrifter
Riksdagen kan även ha delegerat till kommunerna eller
förvaltningsmyndigheterna att de får utfärda föreskrifter.
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Föreskrifter är ett samlingsnamn för bland annat stadgar,
bestämmelser och så vidare. 

europakonventionen
Europakonventionen (Europeiska konventionen om
skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundlägg-
gande friheterna) intar en särskild plats inom den svenska
lagstiftningen. Trots att RF är den högsta lagen stiftad på
nationell nivå står Europakonventionen över den på så sätt
att ingen lag får stiftas som står i strid mot den. 

Övriga rättskällor

förarbeten till lagarna
Förarbeten är i stort sett de diskussioner som lagstiftaren
haft innan själva lagen utformades och förklarar motiven
bakom och syftet med lagen. De kan ge vägledning i tol-
kandet av lagen. De förarbeten som används mest är pro-
positionerna (se schema ovan) och Statens offentliga
Utredningar (SOU). Detta är den ursprungliga utred-
ningen av frågan och propositionen bygger ofta på en
SOU. SOU:n har mindre juridisk relevans än propositio-
nen men används ändå ibland. Utredningarna publiceras i
bokform och har ett nummer – exempelvis SOU 2002:91
– vilket innebär att det är SOU nummer 91 som blev klar
år 2002.

rättsfall
Domare ska sträva efter att lika fall ska dömas lika. Därför
använder de sig av tidigare fall (rättspraxis) för att avgöra
hur de ska döma. Högsta domstolens avgöranden ges
störst betydelse, (prejudikatverkan). Att en dom har preju-
dikatsverkan innebär att domstolen troligtvis kommer att
döma på samma sätt i nästa fall som liknar det.

juridisk litteratur
Litteratur skriven kring juridiska spörsmål kallas doktrin.
Den här boken är juridisk doktrin men antagligen utan
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särskilt hög status. Statusen ska bero på vetenskapligheten
i arbetet men beror ju såklart också på vem som har skrivit
den. Fler domare väljer nog att följa en professors åsikter
hellre än en students. Domare kan använda den juridiska
litteraturen, och gör det ibland, för att avgöra hur de ska
döma.

allmänna rättsprinciper
Allmänna rättsprinciper är ett samlingsnamn för vissa
grundläggande principer inom rättskipningen. De all-
männa rättsprinciperna anses vara underförstådda, sådant
som lagstiftaren tagit så självklart att det inte behöver ned-
tecknas.

Vilka rättskällor är användbara för icke-jurister?

Populärvetenskaplig juridisk litteratur kan vara bra att läsa
för att få en bra överblick över vad som gäller i olika frå-
gor. Ofta går det att hitta bra hänvisningar till lagtext, för-
arbeten och rättsfall. Den juridiska litteratur som jurister
använder utreder ofta frågor ner på detaljnivå och det kan
vara svårt att förstå vad som är relevant. Det finns serier av
böcker som kan vara bra att känna till, lagtextkommenta-
rer (de heter ofta till exempel Brottsbalken – en kommentar)
är en serie böcker som kommenterar paragraf för paragraf
i de olika lagarna. Lagboken Karnov fungerar på liknande
sätt. De här finns att låna på de flesta bibliotek. Kom ihåg
att lagar och praxis ändras, så se till att du lånar en upp-
daterad version.

De lagar som skrivs nuförtiden är för det mesta förståe-
liga, men fortfarande skrivs de ofta krångligt. Känn dig
inte dum om du inte förstår det som står. 

När lagen är otydlig kan det vara intressant att titta i
förarbetena. Men det kan vara svårt att hitta vad som är
relevant. Förarbetena används framför allt av jurister när
de försöker hitta argument för att lagen ska tolkas på det
sätt som de vill.
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Rättsfall kan vara bra att läsa när de är välskrivna och det
går att få ett handfast exempel på hur domstolen dömer i
vissa fall. Där kan du till exempel se vad som är förmild-
rande eller försvårande omständigheter. Problemet kan
vara att hitta vad som är viktigt, prejudicerande, i de olika
rättsfallen. Som icke-jurist är det därför oftast enklast att
läsa om rättsfallen i den juridiska litteraturen än att försö-
ka tolka dem själv.

ATT HITTA RÄTT LAG 

Det finns flera olika lagböcker. Ingen innehåller alla aktu-
ella lagar eftersom det är en omöjlighet. Redaktörerna har
valt ut det de tycker är viktigt. Det är bra att ha en aktuell
upplaga. Lagar ändras hela tiden. Även pris och upplägg
skiljer sig mellan de olika lagböckerna. 

Vet du vilken lag du letar efter är det ofta inte så svårt
att hitta den. Lagböckerna har ganska bra register, både
för sökord, och det nummer i Svensk författningssamling
(SFS) alla lagar har. 

Polislagen har till exempel SFS-nr 1984:387, där 1984
är året och 387 numret på lagen. 

I början av lagböckerna finns ofta en förkortningslista
så att du kan slå efter BrB om du letar efter Brottsbalken. 

Det finns flera bra webbplatser med aktuell lagtext och
du är då alltid säker på att det är den senaste lagversionen
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du får. Pröva www.lagrummet.se/ eller www.notisum.se/.
Rättsbanken och Karnov är bra databaser som kostar att
använda men som kan finnas gratis på till exempel univer-
sitetsbibliotek. Rättsbanken är bra för att leta efter rättsfall
och Karnov är bra för att all lagtext är kommenterad på
paragrafnivå.

En möjlig väg via nätet är denna:
1. Gå in på www.lagrummet.se/
2. Gå till författningar/författningar i fulltext
3. Sök på valfritt ord, lagens namn eller SFS-nummer.
Vet du inte vilken lag du letar efter kan det ofta vara

svårt att hitta rätt om en hel hög lagar dyker upp på din
sökning. Försök då att precisera sökningen. Lyckas du inte
hitta rätt ändå kan det vara bättre att låna en bok eller
fråga någon som kan. 

Hänvisning till specifika paragrafer kan se olika ut.
Många lagar har kapitel och då kan det stå exempelvis
polislagen (PL) 3 kap. 5 § eller bara PL 3:5. Du går då till
PL tredje kapitlet och letar upp paragraf 5. Ibland kan det
stå PL 3:5 4 st. p. 2. Då handlar det om att informationen
finns i paragrafens fjärde stycke under punkt två. I den här
boken skriver vi ut grundlagarna och balkarna som BrB
3:1 och andra lagar som OL 3 kap. 2 §. Anledningen är att
ska bli lättare att hitta rätt, särskilt för de som använder
den blå lagboken.

Övriga rättskällor

Förarbetena till en lag står angivna i lagen. Numret på den
proposition som ligger till grund för lagen i fråga står
oftast direkt efter namnet på lagen. Om det är en paragraf
som är ändrad står propositionen vid den paragrafen. 

Exempelvis kan det stå Prop. 1962:10 där 1962 står för
året och 10 är numret på »propen» för det året. Vid
sökning i en databas skriver du in numret på propositio-
nen. Söker du i den tryckta versionen hämtar du fram
boken med 1962 års propositioner och slår upp nummer
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10. På lagrummet.se under förarbeten till lagstiftningen
kan du söka efter propositioner via fria sökord.

De rättsfall som kan vara publicerade finns i en bokse-
rie som kallas Nytt juridiskt arkiv (NJA) och som går att
hitta på de flesta bibliotek. Rättsfallen refereras till efter
var de står i NJA. Ett exempel på ett NJA-nr kan vara
1929 s. 29, det betyder att det finns i samlingen från 1929
på sidan 29. Numret är likadant oavsett om man söker
samlingen i en bok eller på internet. Vill du hitta rättsfall
på nätet är Rättsbanken enklast. Den kostar men kan
finnas tillgänglig på vissa bibliotek. Vet du vilket fall du
letar efter så slå på NJA-numret. Du kan också söka på
www.rattsinfo.dom.se/ under Vägledande avgöranden,
men där kan du bara söka på ord i titeln eller i den text
som sammanfattar domen (det sista hittar du under Avan-
cerat).

DOMSTOLAR

Olika domstolar för olika frågor

Domstolarna i Sverige är uppdelade efter vilken sorts rätts-
liga fråga de beslutar i. Tingsrätterna, hovrätterna och
Högsta domstolen dömer i brottmål och tvistemål. Brott-
mål innebär att domarna avgör om en människa har begått
ett brott och ska straffas för det. I tvistemål eller civilmål
ska domarna oftast avgöra hur en konflikt mellan män-
niskor eller organisationer ska lösas. Länsrätt, Kammarrätt
och Regeringsrätt dömer i förvaltningsmål där tvister
mellan staten å ena sidan och människor och organisatio-
ner å den andra avgörs. Tvisterna handlar om hur en myn-
dighet ska agera med att bevilja tillstånd, bidrag, asyl med
mera. Arbetsrättsliga konflikter tas upp i Arbetsdomstolen. 

Den som inte är nöjd med domstolens dom eller beslut
kan ofta överklaga och be en domstol högre upp i hierarkin
om att ompröva frågan. För att inte domstolarna ska över-
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lastas av småmål finns det krav på att mål ska ha viss vikt för
att få tas upp i högre instans, målet ges då prövningstill-
stånd. De högsta instanserna ska i princip bara ta upp frå-
gor som är rättsligt oklara. Deras avgöranden blir vägle-
dande för underinstanserna i liknande fall. Sedan finns det
regler för i vilken tingsrätt i landet ett mål ska tas upp. 

Brottmål och tvistemål Förvaltningsmål
Tingsrätt (TR) Länsrätt (LR)

▼ ▼

Hovrätt (HovR) Kammarrätt (KamR)
▼ ▼

Högsta domstolen (HD) Regeringsrätten (RegR)

Det finns också en rad specialdomstolar som bara tar upp
vissa sorters fall: Arbetsdomstolen, miljödomstolar, hyres-
och arrendenämnden.

Eftersom Sverige har antagit Europakonventionen om
de mänskliga rättigheterna som lag gäller Europadomsto-
lens domar även här. Har dina rättigheter kränkts och du
har försökt få rätt genom alla svenska instanser som är
möjliga kan en talan tas upp där. Europadomstolen kan
bara utdöma skadestånd för staten och aldrig ändra en
svensk dom.

Rättegång

Förspelet till ett brottmål startar med en brottsanmälan.
Polisen utreder brottet men utredningen ska oftast ledas
av en åklagare. Under förundersökningen ska åklagaren
vara objektiv och både utreda det som talar för och emot
den misstänkta. I rättegången ska åklagaren i stället föra
statens talan mot den misstänkta som nu kallas tilltalad.
Den tilltalade har oftast en försvarare som för hennes
talan. Offentliga försvarare betalas av staten. Domarna ska
avgöra vad som hänt och vilka rättsföljder det ska få.
Domarna består i tingsrätten av en juristdomare och tre
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till fem nämndemän. Nämndemännen är politiskt tillsatta.
De ska representera den politiska sammansättningen i
kommunen. Nämndemännen har lika mycket att säga till
om som ordföranden men domaren har utslagsröst vid
oenighet kring domslut. I hovrätten är det vanligen tre
juristdomare och två nämndemän och Högsta domstolen
består bara av jurister.

Förberedelserna till tvistemål startas av att någon läm-
nar in en ansökan om stämning mot någon annan. Par-
terna för sin egen talan eller företräds av ombud som till
exempel advokater. Domarna är jurister och ska avgöra
vilken part som har mest rätt.

Förvaltningsmål inleds oftast av att ett myndighetsbe-
slut överklagas av den som beslutet gäller. Staten företräds
av en jurist från den aktuella myndigheten och de enskilda
personerna får föra sin egen talan. Vissa ingripande åtgär-
der som tvångsomhändertaganden får inte beslutas av
myndigheten och då ansöker myndigheten om ett dom-
stolsbeslut. 

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER

Våra fri- och rättigheter är formulerade i regeringsfor-
mens första och andra kapitel samt i Europakonventionen.
I RF:s första kapitel räknas statens målsättningar upp med
de sociala rättigheterna, rätt till bostad, mat och så vidare.
De här rättigheterna innebär dock inga skyldigheter för
staten. Det går alltså inte att stämma Göran Persson i
domstol om du inte har någonstans att bo. Däremot kan
rättigheterna användas i politisk argumentation.

Andra kapitlet handlar om de så kallade medborgerliga
fri- och rättigheterna. Dessa rättigheter kan prövas i dom-
stol och medföra följder mot dem som inte respekterar
dem. Det handlar om skydd från kränkningar från statens
sida. Det viktigaste handlar om mötes-, demonstrations-
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och yttrandefrihet med mera i 1–3 §, förbudet mot döds-
straff, tortyr och kroppsbestraffning i 4–5 §, krav på lag-
stöd för frihetsberövanden och integritetsintrång i 6–10 §,
förbud mot ras- och könsdiskriminering i 15–16 §, samt
rätt till ersättning vid tvångsförsäljning 18 §. De viktigare
paragraferna är 12–14. Där regleras vilka rättigheter som
får begränsas genom lag och under vilka villkor de får
inskränkas. Det finns många begränsningar i olika lagar.
Rättighetssystemet är i Sverige uppbyggt ganska tekniskt
och det kan vara svårt att ta reda på när rättigheterna kan
vara användbara i domstol.

Europakonventionen innehåller också bara de medbor-
gerliga rättigheterna. Där nämns rätten till liv, förbud mot
tortyr och slaveri, rätt till frihet, säkerhet och rättvis rätte-
gång, tanke-, yttrande- och föreningsfrihet. Rättigheterna
kan inskränkas på olika sätt. Europadomstolen har i sina
avgöranden varit mer benägen att förtydliga och i viss mån
utöka rättigheterna än svensk domstol. Sverige har fällts
flera gånger och har fått ändra lagstiftningen. Till exempel
finns hela systemet med förvaltningsdomstolar tack vare
dessa avgöranden. Förut kunde bara ganska få myndig-
hetsbeslut prövas i domstol.

Vad som är viktigt att komma ihåg är att rättigheterna
är något som är i ständig förändring. Det är alltså vi som
kollektiv som måste bestämma vilka rättigheter individen
ska ha. 

Har dina rättigheter blivit kränkta av åtgärder från stat
eller kommun kan du få det prövat på olika sätt. Många av
rättigheterna skyddas av brottslagstiftningen och då kan
domstolen pröva om den som till exempel frihetsberövat
eller åsiktsregistrerat dig begått brott. Där kan du också
kräva skadestånd. Offentliga tjänstemän kan klandras av
Justitieombudsmannen (JO) och Justitiekanslern (JK) om
de begått fel utan att det är så allvarligt att det innebär
brott. Kränkningar under rättegången kan prövas i högre
instans. Kan en dom inte längre överklagas kan den under
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vissa omständigheter ändå omprövas med hjälp av resning.
Det finns även möjligheten att gå till Europadomstolen. 

Om en rättighetskränkning haft grund i en lag eller
regler kan domstolen pröva om lagen bryter mot en över-
ordnad lag som till exempel regeringsformen. Enligt RF
11:14 ska domstolar bara vägra följa lagar och förordning-
ar om de uppenbart strider mot till exempel grundlags-
stadgade rättigheter. I Sverige går det inte att pröva om
lagar strider mot grundlagen eller rättigheter utan att det
är kopplat till ett visst konkret fall. 
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Gatupolitik

DEMONSTRATIONER OCH OFFENTLIGA MÖTEN

Demonstrations- och mötesfriheten är grundlagsfästa po-
litiska rättigheter i Sverige. Rättigheterna gäller allt från
att en person går med ett plakat på magen, en liten sam-
ling människor samlas kring ett bokbord, en föreläsning i
en park, till tusentals människor med visselpipor och ban-
deroller som tågar genom centrala delar av staden. Det
gemensamma för de demonstrationer som avses är att de
ger uttryck för en åsikt i någon fråga, eller att mötet har
ett visst ämne att diskutera eller ett kulturellt innehåll.

Trots att rätten att demonstrera är grundlagsskyddad
finns det begränsningar i denna eftersom polisen, också det
enligt grundlagen, har rätt att inskränka rättigheten med
hänsyn till allmän ordning, deltagarnas säkerhet, trafiken
och rikets säkerhet. Detta sker dels genom att anordnaren är
skyldig att söka tillstånd men även genom att polisen i vissa
lägen har rätt att ställa in, flytta eller upplösa en manifesta-
tion med hänvisning till något av de ovan nämnda skälen.

Viktigt att tänka på vid politiska manifestationer på all-
män plats är valet att söka tillstånd eller inte. En ansökan
kan i vissa speciella fall avslås och polisen har då rätt att
upplösa demonstrationen. Men att inte söka tillstånd leder
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till att arrangörerna riskerar böter eller fängelse i extrema
fall. Arrangörer har också ett visst ansvar för ordning och
säkerhet under manifestationen, som att den följer poli-
sens anvisningar. Det är givetvis mycket svårt för polisen
att veta vem som är arrangör om det saknas en ansökan
eller någon annan information om detta. 

Ordningslagen

Ordningslagen (1993:1617) är central då det gäller att an-
ordna demonstrationer och möten på allmänna platser.
Rätten att göra detta är uttryckt i grundlagen regerings-
formen (RF) 2 kap. 1 §. För att inskränka dessa rättigheter
krävs det formellt att myndigheter också har stöd i grund-
lagen. I RF 2 kap. 14 § tillåts begränsningar i demonstra-
tions- och mötesfriheten om det föreligger fara för mötes-
deltagarna vid allvarliga hot mot ordning och säkerhet på
mötet, med hänsyn till hinder för trafiken och med hänsyn
till rikets säkerhet. Inga anledningar utöver dessa får
användas för att begränsa dina rättigheter. Men skälen är
ganska allmänt hållna och öppna för polisens tolkning i
det enskilda fallet. Om en demonstration du deltar i blir
flyttad eller på annat sätt begränsad kan det vara en poäng
att kräva en förklaring, för att i efterhand kunna ifrågasät-
ta polisens skäl i jämförelse med grundlagsskyddet i RF 2
kap. 14 §. 

De mer detaljerade reglerna om demonstrationer och
möten finns i ordningslagen (OL) som sätter upp närmare
regler för vilka sammankomster som skyddas av grundla-
gen, i vilka fall som arrangörerna behöver söka tillstånd
för eller anmäla sammankomsten, och i vilka fall polisen
får ingripa, hindra eller upplösa en sammankomst.

Möten och demonstrationer som skyddas av grundlagen

Rätten att anordna politiska manifestationer gäller enligt
OL då den är öppen för allmänheten, har ett visst kultu-
rellt eller politiskt innehåll och sker på en offentlig plats.
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En offentlig plats innebär en plats, ute eller inne som är
öppen för allmänheten och trafik. Detta kan innebära
gator, torg, parker, allmänna vägar, gågator och de flesta
platser där det är lämpligt att anordna politiska manifesta-
tioner. Skolgårdar, varuhus, villatomter är exempel på
platser som inte är offentliga och där vi alltså inte har rätt
att anordna demonstrationer utan tillstånd av markägare,
rektorer och så vidare.

Ordningslagen utesluter vissa aktiviteter och offentliga
tillställningar som inte anses ha ett tillräcklig politiskt
eller rätt kulturellt innehåll, som rejvfester och motortäv-
lingar. Dessa tillställningar skyddas inte av grundlagen
och kan därmed lättare begränsas. 

Tillstånd och anmälan

I stort sett alla politiska manifestationer på offentliga plat-
ser kräver enligt OL tillstånd. Kulturella evenemang som
samlar en mindre publik och inte stör trafiken behöver
bara anmäla sin aktivitet till polisen. En gatuteater som
sker vid lunchrusningen i ett köpcenter kräver sannolikt
tillstånd. Sker samma teater i en park är arrangörerna bara
förpliktigade att anmäla detta.

Om polisen tidigare har haft anledning att upplösa en
demonstration på grund av oroligheter (se nedan), har de
en möjlighet att fortsättningsvis neka tillstånd vid en
liknande ansökan. 

En ansökan om tillstånd eller anmälan lämnas in hos
ortens lokala polis. Det kostar cirka 200 kronor och en
anmälan ska innehålla information om tid och plats,
marschväg, arrangör (person eller organisation). Polisen
vill ofta ha så mycket information som möjligt för att veta
något om mötets inriktning och göra sin riskbedömning,
men ni är inte skyldiga att ange något om syftet med
mötet eller vad som exempelvis ska stå på banderollerna.
För att kunna få ett tillstånd ska ansökan lämnas in i god
tid, ofta kräver polisen åtminstone en vecka. Ansökan kan
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vara antingen skriftlig eller muntlig. Oftast meddelar poli-
sen beslut så sent som möjligt, kanske ett par dagar före
arrangemanget.

Grundlagsskyddet för rätten att demonstrera och an-
ordna offentliga möten väger tyngre än ordningslagens
regler, vilket innebär att en demonstration utan tillstånd
inte får stoppas eller upplösas av polisen bara på grund av
att den saknar tillstånd. Vad som däremot kan ske i säll-
synta fall är att arrangörerna av demonstrationen riskerar
böter eller i extrema fall upp till sex månaders fängelse. Då
gäller det att det går att bevisa vem som är arrangör av
demonstrationen. I praktiken hålls många demonstratio-
ner utan tillstånd och polisen bryr sig ytterst sällan om att
försöka ta reda på vilka personer som är arrangörer.

När kan tillstånd nekas?

Om polisen bedömer att det är omöjligt att genomföra en
manifestation utan att den hotar några av de värden som
tas upp i RF 2 kap. 14 § (se ovan) får polisen vägra till-
stånd, enligt ordningslagen 2 kap. 10 §. Men detta får inte
ske bara av det skälet att en demonstration kan antas bli
angripen eller att polisen saknar tillräckliga resurser. Det
är i dessa fall polisens ansvar att se till att en demonstra-
tion kan genomföras och kalla in extra resurser om det
krävs. 

Om flera ansökningar krockar med varandra ska princi-
pen om först inlämnade ansökan gälla. Det tas hänsyn till
om det finns traditioner att en viss organisation demon-
strerar på en viss plats, exempelvis på första maj. Den
organisation som traditionellt har demonstrerat ska då få
fortsätta med det (enligt JO:s beslut 1986/87 s. 116). 

Arrangörerna av en manifestation är ansvariga för att
ordning och säkerhet upprätthålls. Polisen har vissa möj-
ligheter att ställa krav för att ge tillstånd men kraven får
inte vara för ekonomiskt betungande eller orimliga. Det är
inte meningen att arrangören ska göra polisens arbete.
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Krav på ordningsvakter får till exempel bara ställas på
större konserter eller andra icke grundlagsskyddade eve-
nemang. Polisen har alltid rätt att röra sig fritt runt och i
manifestationen.

Polisingripanden mot demonstrationer

Det finns vissa situationer då polisen får flytta, ställa in
eller upplösa demonstrationer och möten, enligt ordnings-
lagen 2 kap. 22–23 §. Enligt proportionalitetsprincipen i
polislagen ska polisen i första hand använda mindre ingri-
pande åtgärder. Om en demonstration orsakar kaos i trafi-
ken ska polisen i första hand försöka dirigera om trafiken
innan den får försöka upplösa demonstrationen. På samma
sätt ska polisen i första hand flytta en demonstration om
trafiksituationen blir ohållbar. Även om en demonstration
inte orsakar tillräckligt stor oordning för att den ska kunna
upplösas, men ändå uppfyller de förutsättningar som finns
i RF 2 kap. 14 § för att begränsa demonstranternas rättig-
heter, kan mindre ingripanden företas av polisen som att
lägga om marschvägen eller flytta en manifestation. 

Om en demonstration ansökt om tillstånd men nekats
detta kan polisen upplösa demonstrationen om den ändå
genomförs. Möjligheterna för polisen att göra detta är
begränsade genom att demonstrationen måste ske på både
samma tid och samma plats som i ansökan. Om samma
arrangörer genomför en demonstration på en annan plats
ska detta betraktas som en ny demonstration för vilken
inget tillstånd sökts. Arrangörerna riskerar då böter, men
demonstrationen kan inte upplösas på denna grund.

En demonstration kan även upplösas på grund av våld-
samheter eller annan svårare oordning som medför avse-
värd fara för de närvarande eller fara för allvarliga stör-
ningar i trafiken. Men det ska här handla om mycket all-
varliga upploppsliknande situationer. Läs mer om risken
för arrangörer att bli åtalade för brott i samband med upp-
lopp under Upplopp nedan.
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Maskering

Ett förbud mot maskering vid demonstrationer har disku-
terats sedan länge, men ännu har motståndet varit för
starkt. Sedan ett par år kan maskering ses som ett hjälp-
medel i brottslig verksamhet och därmed en del av bevis-
ningen vid förberedelse till brott. Men viljan (uppsåtet) att
begå brottet i fråga måste dock fortfarande bevisas, efter-
som maskeringen i sig inte är något brott.

Under våren 2005 lades förslag fram om att polisen ska
få rätt att besluta om maskeringsförbud vid demonstratio-
ner de anser riskerar att leda till våldsamheter. Om försla-
get kommer att genomföras är ännu oklart.

Motdemonstrationer

Motdemonstrationer mot högerextrema samlingar har
genom åren varit vanligt förekommande. Båda demon-
strationerna ges då samma skydd enligt grundlagen. Även
på demonstrationer som saknar tillstånd är det en rättig-
het att ha plakat och banderoller eller läsa upp appeller.

Var gränsen till otillåtet störande går är svårt att säga.
Om någon av demonstrationerna anses mycket störande
får polisen ge order om att de som stör ska vara tysta eller
flytta på sig. De som inte lyder kan begå brottet ohörsam-
het mot ordningsmakten, se s. 164. Polisen får också
spärra av områden enligt PL 24 §. Demonstrationen får
bara upplösas vid svårare oordning eller avsevärd fara för
de närvarande, OL 2:23 1 st. De som inte lyder polisens
order om att upplösa demonstrationen får avvisas, avlägs-
nas eller omhändertas (se vidare s. 94).

Vid allvarliga störningar av demonstrationer är det inte
omöjligt att brottet störande av förrättning eller av allmän
sammankomst, BrB 16:4, kan bli aktuellt. Skyddet gäller
framför allt gudstjänster och domstolsförhandlingar. Vad
vi vet har det aldrig använts vid motdemonstrationer.
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Sambandscentraler

Det är vanligt vid stora demonstrationer att vissa får
ansvar för att sprida information för att hjälpa de som
demonstrerar. Det kan röra sig om att rapportera vad poli-
ser, högerextremister eller de egna deltagarna gör för att
kunna genomföra demonstrationen som man vill ha den.
Det finns inget olagligt i att sprida information med syfte
att genomföra fredliga demonstrationer eller avvärja bråk.
Att lyssna på polisradio är heller inte på något sätt olagligt.

Under EU-toppmötet dömdes en grupp, den så kallade
sambandscentralen till fängelse för medhjälp till våldsamt
upplopp för att de ringde och skickade sms till demon-
stranter. Högsta domstolen ansåg att de genom att ha
samlat in och vidarebefordrat information om polisen
hade hjälpt de som ville skapa upplopp, NJA 2002 s. 489.
Domen har kritiserats skarpt framför allt för bristande
bevisning. Det finns anledning att vara försiktig när
liknande sambandscentraler upprättas i framtiden, särskilt
i samband med kravaller och liknande. Framför allt är det
bra att vara tydlig med i vilket syfte informationen sprids
och vilken information som sprids.

Oroligheter och kravaller 

Oroligheter i större folksamlingar kan få stora proportio-
ner. Det är lätt att människor dras med och utför hand-
lingar som de inte skulle ha gjort om de kunnat överväga
saken i lugn och ro. Vissa använder upplopp som en med-
veten politisk handling för att till exempel vända upp och
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ner på maktförhållanden då polis eller andra auktoritetsut-
övare står maktlösa inför folkmassan. I det tumult som
uppstår är det svårt att överblicka vad som händer. Det
kan till och med vara så att saker pågår som många inte
har en aning om. Det kan vara så att de för egen del inte
skulle ha valt att ta del i det som händer. Men alla som del-
tar i en upploppssituation kan straffas. Straffen är särskilt
hårda för dem som försöker starta eller leda ett upplopp.

brott under oroligheter och kravaller
Även under kravaller straffas de individuella handlingar
folk begår. De som utför våld, hot eller motstånd mot
poliser kan begå brott som våld mot tjänsteman, se s. 167. 

Den som blir olagligt angripen har rätt att försvara sig,
även kollektivt. För självförsvar mot poliser finns det sär-
skilda regler. Det kommer bara i extremfall att godkännas
att försvara sig mot polis även om de begår brott. Läs mer
om det på sidan 153.

Det går att bli fälld för upplopp och andra brott, utan
att aktivt delta i någon nämnvärd utsträckning. Det kan
räcka att endast uppehålla sig med en grupp människor.
Det kan till och med drabba personer som av nyfikenhet
stannar kvar i en bråkig folksamling utan tanke på att begå
brott. Men journalister som inte deltar eller sympatiserar
med oroligheterna bör inte kunna dömas. Även under
processerna efter EU-toppmötet i Göteborg 2001, där
åklagarna varit mycket benägna till åtal, har de varit noga
med att försöka visa att de åtalade varit aktiva, åtminstone
rusat med eller dylikt. 

Brottet upplopp kan bli aktuellt om en folksamling på 10
personer eller mer stör allmän ordning. Det krävs också att
de beter sig hotfullt genom att visa att de tänker trotsa polis
eller försöka hindra enskilda att göra saker de har rätt till.
Det finns ingen tydlig definition på vad störande av allmän
ordning är men det handlar om att antingen begå brott eller
att störa verksamhet som är accepterad i samhället. Det kan
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handla om att föra oljud ute på stan, uppträda hotfullt mot
folk, hindra trafiken med mera. Detta i sig innebär inte
upplopp. För att döma deltagare i folksamlingen för upp-
lopp krävs det dessutom att polisen befaller folksamlingen
att skingra sig. Polisen ska ha haft rätt att skingra folkmas-
san, men för en demonstrant är det mycket svårt att avgöra
vilken rätt polisen har i stunden. Om polisen befaller folk-
samlingen att flytta sig, hålla sig undan från ett visst ställe
eller liknande, kan de som inte lyder dömas för ohörsamhet
mot ordningsmakten. En mer utförlig beskrivning av brott-
ten finns i på sidan 67.

Före EU-toppmötet var normalstraffet för våldsamt
upplopp ungefär en till två månaders fängelse. Efter EU-
toppmötet är det svårt att säga vad normalstraffet är.
Straffen har varierat och utdömts inkonsekvent. Klart är
att de höjts avsevärt. Tingsrätten satte straffet för att kasta
en sten till ett år. Domstolen ansåg att straffvärdena skull-
le vara höga eftersom de ansåg att EU-toppmötet hotats
och därmed demokratin. Högsta domstolen har sedan
sänkt straffen för vissa.

EU-toppmötet i Göteborg 2001

Händelserna under och efter EU-toppmötet 2001 har på-
verkat de flestas syn på demonstrationer, aktivister, polis-
ingripanden och domstolar. Efterspelet kom bland annat
att handla om rätten att demonstrera och om polisingri-
panden för att förhindra kravaller. Slaget stod om den
korrekta bilden av vad som hände och varför. Här återger
vi de viktigaste händelserna.

Tusentals människor tog tillfället i akt att uttrycka sina
åsikter om världsordningen medan de högsta beslutsfat-
tarna i EU träffades på Svenska mässan. Under toppmötet
genomfördes tre fredliga demonstrationer med fler än
10 000 personer i varje; mot USA:s president George Bush
besök, Mot EU och EMU samt För ett annat Europa. Det
genomfördes massvis av möten, aktioner och mindre mani-
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festationer, seminarier och konserter, även om många fick
ställas in på grund av oroligheter och polisens agerande. 

På torsdagsmorgonen spärrar polisen av Hvitfeldtska
gymnasiet, där många demonstranter bor, i flera timmar
med hjälp av en containermur. Polisen säger sig misstänka
att där fanns vapen, misstanken visade sig senare inte
stämma, inga vapen fanns i byggnaden Under tiden
demonstrerar mellan 12 000 och 15 000 personer mot
Bush. Efter ett beslut av de boende på skolan att vägra låta
sig gripas och i stället gemensamt försöka bryta sig ut med
hjälp av offensivt icke-våld, rider polisen in i gruppen med
hästar. Några svarade med att kasta sten och flera lyckades
senare ta sig ut från instängningen.

På fredag morgon genomförs ett stillastående protest-
möte som sedan fortsätter i en demonstration, antikapita-
listmarschen. Den stannar utanför avspärrningarna till
toppmötet och förblir stilla. Hundpatruller från polisen
går in mitt i demonstrationen, enligt polisen för att gripa
några potentiella bråkmakare. Demonstranter försöker
hålla poliserna utanför demonstrationen. Polisen går till
angrepp med batonger och demonstranter slår tillbaka,
bland annat med gatstenar. Ridande polis gör kavalleri-
chock in i folkmassan. Konfrontationerna böljar fram och
tillbaka längs Göteborgs huvudgata, Avenyn. Barrikader
byggs av utemöbler. Även poliser kastar sten. Några
demonstranter krossar skyltfönster och målar slagord.

På fredag kväll tågar 15 000 till 16 000 i protest mot EU
och EMU. Senare ordnas en gatufest av Reclaim the City
med musik och dans. Ett gäng högerextrema fotbollshuli-
ganer dyker upp och börjar bråka med festdeltagarna.
Några börjar jaga bort dem, polisen spärrar av området
men låter provokatörerna slippa igenom. Festen fortsätter
och polisen ringar in deltagarna. Några börjar kasta sten,
och efter att polisen har stormat festen utbryter våld-
samma kravaller. Polisen skjuter skarpt vid flera tillfällen
och skottskadar tre, varav en livshotande.
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På lördagens förmiddag genomförs demonstrationen
För ett annat Europa, med ett omtvistat antal deltagare på
cirka 20 000. Där går också en stor samling i det »svarta
blocket» fredligt utan incidenter. Polisen försöker plocka
ut det svarta blocket ur tåget men kommer av sig då de-
monstrationsledningen förutseende ändrat i vilken ord-
ning grupperna går. 

På kvällen omringas en spontan manifestation mot po-
lisvåld under flera timmar tills polisbefälet på plats trotsar
överordnades order och släpper deltagarna. Senare stor-
mar nationella insatsstyrkan in på Schillerska gymnasiet
med automatvapen för att leta efter misstänkta terrorister.
De släpar ut ungdomarna som bor där att ligga på asfalten
någon timme. De blir slagna och får höra grova förolämp-
ningar och att det »nu är polisens tur att ha roligt». Var-
ken terrorister eller vapen hittas.

efterspelet
Det finns mycket som är tänkvärt ur juridisk synvinkel av det
som hände dessa dagar och kring rättsprocesserna efteråt.
Under dagarna blev tusentalet personer tillfälligt omhänder-
tagna. De visiterades, registrerades och bussades iväg.
Hundratals var inspärrade av polisen på olika platser i åtskil-
liga timmar. Svenska Helsingforskommittén för mänskliga
rättigheter har kritiserat polisen för att inte haft lagligt stöd
för ingripandet mot Hvitfeldtska gymnasiet. Det konstateras
både från Högsta domstolen och från den statliga utredning
som genomfördes av Göteborgskommittén att polisen var
ansvarig för att kravallerna startade där. Alla förunder-
sökningar mot poliser har lagts ner utom mot kommende-
ringschefen Håkan Jaldung som friats i domstol.

Göteborgskommittén har också skarpt kritiserat poli-
sens insats på Schillerska gymnasiet. Från detta tillfälle har
också flest polisanmälningar kommit in. Beslutet om insat-
sen har inte prövats rättsligt medan fyra underbefäl åtalats
för behandlingen på skolgården efter stormningen. Samtli-
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ga har friats av tingsrätten. JK har medgett skadestånd på
2 000 kronor till dem som fått ligga på skolgården.

37 personer häktades, många i flera månader och under
total isolering. De omförhandlingar om häktning som ska
ske var 14:e dag genomfördes bara sporadiskt. De häktade
har berättat om förnedrande behandling, förolämpningar
och att de behandlats som svåra brottslingar trots att de
ännu inte dömts och att flera av dem till slut friades. 

Sammanlagt 59 personer har dömts för brott, 44 av dem
till fängelse. Deras brott har bestått i att de deltagit i rus-
ningar, burit gatsten, kastat sten som inte träffat något
samt kastat sten eller slagit på polis eller egendom. Det
längsta fängelsestraffet har utdömts till 2 år och 6 månader.
8 personer har dömts för att de skickat sms och ringt (se
avsnittet om sambandscentralen, ovan). Någon har åtalats
efter att själv ha anmält polisen för våld. Flera har åtalats
efter att polisen gått igenom videofilmer i efterhand.

Rättegångarna har kritiserats hårt och kallats vår tids
största rättsskandal. Flera av domarna bygger på tveksam
bevisning. Förvirrade vittnesmål från poliser har räckt för
fällande domar. Flera poliser har anmälts för mened, att
ljuga som vittne är brottsligt, men åtalen har lagts ner.
Videofilmer har redigerats kraftigt, i rättegången mot den
skottskadade demonstranten hade bland annat talkörer
lagts in för att skapa uppfattningen att stämningen var
tätare. I flera domar, framför allt mot sambandscentralen,
har personer dömts i grupp utan att det utretts vem som
gjort vad. Högsta domstolen verkar där ha påverkats starkt
av de tilltalades tystnad under rättegången trots att de har
rätt att hålla tyst. Straffen som utdömts har varit flerdub-
belt högre än vad som tidigare gällt för upplopp. Tings-
rätten ansåg att kravallerna syftade till att stoppa topp-
mötet, vilket var försvårande. De valde att sätta praxis till
ett år för en kastad sten. 

Högsta domstolen ska pröva mål som innebär ny praxis
men nekade prövningstillstånd för flera mål. När den väl
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tog upp ett mål till prövning, sänktes straffet rejält. Efter
det fick vissa lägre straff medan de tidigare dömda stått
kvar med sina höga. 

En möjlig förklaring till den bristande rättssäkerheten
är att det rått en samsyn hos politiker, polis och domare
kring att kravallerna var en organiserad och planerad
attack på demokratin och att de misstänkta demonstran-
terna var förhärdade brottslingar. Påståenden som aldrig
behövts bevisas. Det innebär också svårigheter då hela det
rättsliga och politiska etablissemanget upplever sig angri-
pet. Polis har både agerat som misstänkta, målsägande och
vittnen i rättegångar samtidigt som de haft ansvaret att
reda ut brotten.

AKTIONER

Affischering

Affischering handlar ofta om att sprida information och
göra reklam för kulturella evenemang och affischer med
politiska budskap behandlas på samma sätt. Då de tillåtna
anslagstavlorna ofta inte räcker till används ofta platser
som elskåp, stolpar, byggstaket med mera. 

Regler om att affischera finns i lagen med särskilda be-
stämmelser om gaturenhållning och skyltning (1998:814).
Varaktiga affischer och skyltar får inte sättas upp utan
kommunens tillåtelse. Dit räknas troligen affischer upp-
satta med klister eller mycket tejp. Tillfälliga affischer,
som valaffischer på pappbitar och liknande, får sättas upp
om inte kommunen bestämt annat i sin lokala ordnings-
stadga eller ordningsföreskrifter. Den som sätter upp
sådana affischer ska ta ner dem efter fyra veckor. Standard
för de lokala ordningsföreskrifterna verkar vara ett all-
mänt förbud mot affischer som vetter mot offentlig plats.
Undantaget är anordnade anslagstavlor och den som har
tillstånd från polisen. Den som affischerar utan tillåtelse
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eller inte tar bort sina tillfälliga affischer kan dömas till
böter, men bara om någon blir tagen på bar gärning. Står
ett namn eller en organisations namn på affischen räcker
det inte för böter, vem som helst kan ha satt upp den.

När myndigheter och offentliga institutioner ordnar
anslagstavlor får de bestämma att tavlan bara är till för
vissa sorters anslag, på Handelshögskolan i Göteborg är
till exempel politik förbjuden. I dessa fall måste de dock
följa TF 1 kap. 2 § och likabehandlingsprincipen i rege-
ringsformen 1 kap. 9 § och får inte ta ner enbart vissa
gruppers anslag.

Tryckfrihetsförordningen gäller även affischering, men
bara innehållsmässigt och inte sättet det framförs på. Bud-
skapet på en affisch som är uppsatt utomhus eller bärs
omkring i en demonstration är skyddad av tryckfriheten
om den är tillverkad i tryckpress eller försedd med uppgif-
ter om vem som kopierat den. Det innebär att det finns
särskilt skydd för anonymitet och särskilda regler för
brott. Affischer behandlas som en icke-periodisk skrift, läs
mer under Publicera s. 63.

Avrustning av vapen

Fredsaktivister har en tradition av att med symboliskt
enkla medel, som en hammare eller kofot, förstöra vapen
och krigsmateriel. Då det ekonomiska värdet på det för-
störda kan vara mycket stort och både krigsmakten och
krigsindustrin särskilt skyddas som känsliga och viktiga
intressen kan dessa aktioner ofta leda till stränga straff och
höga skadestånd. De allmänna reglerna beskriver vi i av-
snitten Skadegörelse och Sabotage. Då många aktivister
gör aktionerna öppet förbereder de sig noga innan, bland
annat på stora skadestånd, se Kronofogden s. 140.

Det som kan vara juridiskt intressant just när det gäller
avrustning är främst att krigsmateriel ofta förvaras på plat-
ser som är särskilda skyddsområden enligt lagen om skydd
för samhällsviktiga anläggningar (1990:217). Detta kan
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gälla militära områden och flygfält, men även fabriker som
producerar vapen. Skyddet för dessa områden innebär att
det är förbjudet att ta sig in. De kan även innebära ett för-
bud mot att fotografera och att rita av området. Att bryta
mot detta kan leda till böter eller fängelse även om inget
annat brott har begåtts. Det kan även finnas en större risk
att skadegörelse som sker på skyddsområde anses som
sabotage, se Skadegörelse s. 51 och Brottskatalogen s. 162.

Som juridiskt försvar har flera avrustningsaktivister
hänvisat till nödparagrafen och till att de vapen som
avrustades skulle exporteras till länder som bryter mot
internationell rätt, genom att till exempel begå folkmord.
I både England och Skottland har detta försvar varit fram-
gångsrikt då aktivisterna kunnat visa ett direkt samband
mellan de exporterade vapnen och brott mot mänskliga
rättigheter. I Sverige har sådan argumentation än så länge
mötts av kalla handen av domare. Bevisning av folkmord i
mottagarländerna har inte tillåtits i rättegången. Vapen-
exportrådet anses fatta beslut i demokratisk ordning om
vart svenska vapen ska få exporteras och enskilda har
ingen rätt att hindra demokratiskt fattade beslut. Se mer
under Nödsituationer s. 150.

Blockad 

Blockader är en aktionsform
som innebär att stänga ute,
stänga inne eller på annat sätt
hindra någon verksamhet som
aktivisterna vill protestera
emot. Det kan handla om
massaktioner med folk som
sitter i vägen och enskilda
som försvårar verksamheter genom att kedja fast sig och
liknande. Aktionsformen används både för att rikta upp-
märksamhet mot olika samhällsproblem och för att fak-
tiskt konkret stoppa det aktionen riktas emot. Blockader
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har använts i många olika syften. Aktivister ur miljörö-
relsen har kedjat fast sig i träd, byggmaskiner, skorstenar
och valfångstskepp. Varje gång tåg med uttjänt kärnbränsle
går till förvaret i Gorleben, Tyskland, genomförs enorma
blockader av aktivister och lokalbefolkning vilket ger kärn-
kraften ökade kostnader och dålig publicitet. Funktions-
hindrade har kedjat fast sig i pendeltåg för att protestera
mot bristande tillgänglighet. Vid vilda strejker har arbetare
förhindrat strejkbrytare att komma in på arbetsplatsen. I
solidaritetsarbetet för Palestina har blockader använts mot
importörer av israeliska produkter och i det feministiska
arbetet har blockader hållits mot porrklubbar. De massiva
demonstrationerna kring Världshandelsorganisationens
(WTO) toppmöte i Seattle genomförde blockader som
framgångsrikt stoppade deltagare från att delta i mötet. 

En blockad kan i lagens mening ses som en demonstra-
tion eller ett öppet möte om den sker på offentlig plats.
Grundlagen ger visst skydd men ordningslagen kräver att
arrangörerna söker tillstånd. Läs mer om demonstrationer
på s. 25. Det kan innebära att de som anordnar en blockad
utan demonstrationstillstånd kan drabbas av böter enligt
ordningslagen 4 och 29 §. Att söka tillstånd för en blockad
kan ha sina nackdelar då det är stor risk att tillståndet
nekas, eller att mötet anvisas en annan plats. Om sedan
blockaden genomförs som tänkt trots att tillståndet nekas,
kan det också leda till samma böter som att inte söka till-
stånd alls. Polisen har vissa utökade möjligheter att upplö-
sa demonstrationer som fått avslag på ansökan om till-
stånd. Men polisen har även rätt att upplösa eller flytta en
blockad om denna innebär brott, så möjligheten att poli-
sen inte ingriper är liten i båda fallen. Läs mer om polisens
rätt att upplösa folksamlingar på s. 29.

Värt att notera här är att personer som haft kontakt
med polisen i samband med demonstrationer utan till-
stånd, till exempel i rollen som »poliskontakt», har åtalats
som ansvariga för hela demonstrationen. Hittills har vi (läs
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författarna) inte sett något fall då de blivit fällda. Att söka
tillstånd leder till att polisen har en tydligt ansvarig för
tillställningen och eventuella konsekvenser av aktionen
kommer med större sannolikhet drabba ansökaren. De
allra flesta blockader sker också för att hindra en verksam-
het som av rättsväsendet anses laglig varför det är tämli-
gen uppenbart att tillstånd kommer att vägras. Därför sker
de flesta blockader utan tillstånd. 

De som deltar i blockader kan i vissa fall också begå
brott. Egenmäktigt förfarande är den vanligaste åtals-
punkten vid blockader av vägbyggen, provborrningar,
brobyggen och liknande. Aktivisterna kan fällas om de,
utan laglig rätt, hindrat andra människor eller företag att
utföra tillåten verksamhet. Har de blockerande männi-
skorna tagit sig in på områden utan tillåtelse kan de också
åtalas för olaga intrång. När trettio Greenpeaceaktivister
ockuperade Barsebäck 1999 dömdes de för olaga intrång.
Men det ansågs inte grovt trots att området klassats som
skyddsobjekt enligt lagen om skydd för samhällsviktiga
anläggningar. 

Olaga tvång kan bli en allvarligare konsekvens av
blockad. Det kan bli aktuellt om blockaden riktar sig mot
en eller flera specifika personer, som med hot om våld
eller likvärdigt hindras från att ta sig ut från jobbet, lämna
en buss eller liknande. Blockader som riktar sig mot vissa
sammankomster som gudstjänster, rättegångar, möten i
riksdagen eller kommunfullmäktige kan åtalas för stö-
rande av förrättning. Slutligen kan mycket omfattande
blockader mot vissa intressen som anses särskilt centrala i
samhället anses som sabotage. Effektiva blockader av
Arlandas landningsbanor, eller av centrala delar av för-
svarsmakten skulle kunna vara exempel på detta.

En central del av blockader är ofta polisens ansträng-
ningar att få bort de människor som utför blockaden.
Denna situation kan leda till att aktivisterna begår hand-
lingar som kan vara straffbara. Om polisen bestämmer sig
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för att blockaden inte ska få vara kvar kommer de uppma-
na deltagarna att lämna platsen. Att inte lyda denna upp-
maning kan innebära att göra sig skyldig till ohörsamhet
mot ordningsmakten. En förutsättning för det är att folk-
samlingen anses störa den allmänna ordningen. En protest
utanför en porrbutik som inte hindrar folk att gå in stör
förmodligen inte allmän ordning. Kortvariga blockader,
där deltagarna vägrat flytta på sig men blockaden upphört
när poliserna släpat iväg dem, är förhållandevis vanliga
och leder ytterst sällan i praktiken till några rättsliga kon-
sekvenser för deltagarna.

När polisen med tvång försöker flytta de personer som
utför en blockad är allt aktivt motstånd straffbart som
våldsamt motstånd. Det är tillåtet att inte samarbeta
genom att »spela död» och liknande. Att vara fastkedjad
och passivt se på när polisen klipper upp låset anses inte
heller som straffbar form av motstånd. Den som däremot
med muskelkraft försöker hindra polisens arbete genom
att hålla armkrok, hålla fast sig eller skydda lås och kedjor,
slå eller sparka mot polisen gör straffbart motstånd. Vål-
det behöver inte rikta sig mot själva polisen, utan kan vara
bara för att försöka hålla sig kvar. I praktiken bryr sig poli-
sen ofta inte om att ta upp en anmälan när det bara rör sig
om folk som hållit armkrok, men möj-
ligheten finns.

Bojkott 

En bojkott kan handla om
många olika former av
aktivt avståndstagande
från något eller någon
för att påverka eller
undergräva det boj-
kottade. Ofta hand-
lar aktionen om att
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försöka använda sin makt som konsument, att inte köpa
israelisk avokado, att inte köpa franska viner i samband
med de franska provsprängningarna av kärnvapen eller
allmänt bojkotta varor från storföretag. Men en bojkott
kan också handla om att inte delta i parlamentariska pro-
cesser, som val eller folkomröstningar, att inte befatta sig
med material från rasistiska organisationer eller att utebli
från undervisning med sexistiska föreläsare. 

Det är svårt att se hur en bojkott skulle komma i kon-
flikt med lagstiftningen. Att sprida kunskap om ett före-
tags brott mot miljö, utnyttjande av arbetskraft eller lik-
nande kan knappast vara olagligt så länge påståendena är
underbyggda. Det är berättigat att sprida sådan informa-
tion bland människor. Möjligen skulle du kunna bli åtalad
för förtal om uppgifterna som sprids är felaktiga, men det
verkar mycket svårt för något företag att vinna något på en
sådan process. Två aktivister i England stämdes av McDo-
nalds för förtal för flygblad de delat ut. Aktivisterna kunde
sedan använda rättegången för att ge publicitet åt sin kri-
tik (det så kallade McLibel case). De friades.

När det gäller bojkotter som sker i arbetet kan det fin-
nas lite större problem. Postanställda har vägrat dela ut
rasistisk propaganda och anställda i affärer har vägrat sälja
porr. Detta har i vissa fall lett till en konflikt med arbets-
plikten gentemot arbetsköparen. Vid arbetsvägran och vid
strejker gäller olika arbetsrättsliga regler som vi inte tar
upp här.

I EG-rätten finns ett förbud mot att särbehandla varor
på grund av vilket land de kommer ifrån. Men detta gäller
bara offentliga myndigheter och i viss mån projekt finansi-
erade med offentliga medel.

Frita djur

Att frita djur handlar om att ta djur från djurindustrin eller
andra förhållanden där de lider. Vanligt har varit bland
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annat minkar och höns. Vissa släpper ut djuren i skogen
eller bara ut ur burarna. Andra har lagt upp aktionen så att
de ger fritagna hönor ett nytt hem.

Rättigheter för djur har just börjat komma in i rätten.
Vårt rättsväsende har i modern tid endast betraktat djur
som egendom. Hade någon ihjäl din hund kunde du förut
bara få skadestånd motsvarande hundens marknadsvärde.
En gammal hund hade bara så kallat affektionsvärde, på
samma sätt som ditt barns teckning kan vara värdefull för
dig men osäljbar. Detta synsätt håller gradvis på att
ändras. Det är nu i lag förbjudet med djurplågeri, en indi-
rekt rättighet för djuren även om det krävs grova hand-
lingar för att någon ska bli fälld för brottet djurplågeri (se
s. 165). Skadar du ett husdjur kan du nuförtiden bli skyldig
att ersätta veterinärkostnader. 

Om du släpper ut djur i skogen kommer domstolen att
se det som skadegörelse för att du förstört någons egen-
dom. Att till exempel släppa ut en större mängd minkar
ses nog som grov skadegörelse. Har du placerat djuret
hemma hos någon kan detta ses som antingen stöld eller
egenmäktigt förfarande (se Brottskatalogen). Att ta sig in i
en byggnad eller ett inhägnat område eller liknande utan
tillåtelse kan innebära olaga intrång. Ägaren till djuren
kan kräva skadestånd för den skada hon drabbas av. Skade-
ståndet kan uppgå till stora summor. Innan en aktion är
genomförd kan de som skaffar hjälpmedel för att ta djur i
syfte att behålla dem dömas för förberedelse till stöld. 

Brott som begås mot djur skulle kunna tänkas ge djuren
någon form av självförsvarsrätt, se nödsituationer s. 150.
Nödvärnsrätten ger också den som hjälper någon som är
utsatt för brott rätt att bryta mot lagar men hittills har djur
inte givits dessa rättigheter. I stället har djurens ägare rätt
till självförsvar gentemot angrepp på sin egendom, djuren,
hur illa hon än behandlar dem. Det som däremot skulle
kunna vara aktuellt är nödparagrafen. Då fara hotar
någons liv eller annat viktigt intresse som skyddas av rätt-
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tsordningen har vi rätt att begå brott om handlingarna är
försvarliga. Skydd mot djurplågeri bör ses som ett intresse
som skyddas av rättsordningen. Det kan gå att övertyga en
domstol att det är okej att bryta upp en bil för att rädda
livet på en hund men då ska det vara säkert att den är
döende. Det ska också vara en akut fara för djuret just i
stunden. Djurfabriker är accepterade av rättsväsendet och
ses alltså inte som en nödsituation. 

För mer information om myndigheter kring djurskydd,
se s. 83.

Gatufester och Reclaim-aktioner

Att tillsammans ta tillbaka gator och torg från trafik, kom-
mersialisering eller bara ha en bra plats att ordna en fest
på har internationellt gått under benämningen Reclaim
the streets, city med mera. Aktionen brukar bestå i att utan
att söka tillstånd av någon myndighet bestämma en
mötesplats där det ordnas musik, dans och allmän fest-
stämning.

Det juridiskt intressanta när det gäller denna sorts ak-
tioner täcks i kapitlen om demonstrationer och blockader.
Viktigt att tänka på är att gatufesten kommer ses som en
demonstration utan tillstånd och anordnarna kan därför
bli bötfällda enligt ordningslagen. Om ingen anordnare
tar på sig ansvaret har det hänt att personer som till exem-
pel har pratat med poliser på plats eller haft telefonkon-
takt med myndigheter i förväg har åtalats som ansvariga.
Men vad vi vet har ingen fällts för brott på detta sätt. 

Gömma flyktingar

Att gömma flyktingar är en utbredd form av olydnad som
förekommit under lång tid. Det innebär att du låter
människor som förvägrats uppehållstillstånd i Sverige bo
hemma hos dig eller i gemensamma lokaler som kyrkor
eller folkhögskolor. Det är visserligen förbjudet enligt
utlänningslagen (1989:529) att gömma sig undan avvis-
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ning, men den som gömmer flyktingar utan ekonomisk
vinning ska inte riskera några rättsliga sanktioner. Det är
dock straffbart enligt utlänningslagen att mot ekonomisk
ersättning gömma flyktingar, eller att gömma någon per-
son som avvisats på grund av terroristmisstankar.

Om polisen får ett tips om att en person som är efter-
sökt för avvisning gömmer sig hos någon kan de ha rätt att
söka igenom huset. De måste då ha konkreta uppgifter om
vem de söker efter, ett namn, nationalitet eller utseende. I
annat fall har de ingen rätt att utan ditt samtycke komma
in i ditt hem eller din lokal. Ofta frågar polisen först om de
får komma in, men detta behöver du alltså inte tillåta. Den
som är aktiv i grupper som gömmer flyktingar kan hjälpa
de gömda genom att inte låta polisen få komma in. Annars
kan de utesluta vilka platser flyktingar inte bor på, eller
veta att det troligen finns någon där då de inte får komma
in. Se vidare i avsnittet Husrannsakan på s. 102.

Om myndigheterna tror att en flykting kommer att
gömma sig efter ett avslag på en ansökan om uppehållstill-
stånd kan de besluta att flyktingen ska sättas i förvar. Detta
innebär att flyktingen tvingas sitta på speciella låsta insti-
tutioner runt om i Sverige, i väntan på avvisning. Den som
aktivt hjälper någon som rymt från ett förvar att hålla sig
undan kan riskera att åtalas för främjande av flykt (se
Straffbar medverkan s. 149). Att bara ha flyktingen bo-
ende hos dig kommer antagligen inte att leda till någon
påföljd, utan för att du ska riskera åtal krävs ett mer aktivt
deltagande i flykten eller gömmandet.

För att söka skydd eller asyl (rätt till internationellt
skydd som flykting enligt FN:s flyktingkonvention), krävs
det att flyktingen tagit sig in i Sverige. Men det är omöjligt
att få ett visum för att söka asyl. Detta innebär att nästan alla
flyktingar behöver ta sig hit olagligt för att över huvud taget
kunna ansöka om asyl. Sverige och EU lägger enorma
resurser på att hindra dessa olagliga inresor av skyddsbehö-
vande flyktingar. Det finns därmed ett mycket stort antal
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flyktingar som behöver hjälp för att ta sig in i Sverige för att
söka skydd. Att hjälpa någon, utan pass, visum eller andra
nödvändiga handlingar över gränsen till Sverige är straff-
bart enligt utlänningslagen, oavsett om det sker av ideella
skäl eller för ekonomisk vinning. Att hjälpa någon du känn-
ner in i Sverige bör vara betydligt mindre allvarligt än att i
stor omfattning organisera resor över gränsen.  

Straffen för brott mot dessa förbud i utlänningslagen är
högt satta. Huvudregel enligt lagtexten är fängelse, och
organiserad verksamhet för egen vinning har som max-
straff fyra års fängelse. Vad vi vet finns det inga domar mot
människor som fört in flyktingar över gränsen med enbart
politiska motiv. Det är därmed svårt att förutsäga vad
straffet kommer att bli i en eventuell process.

Hot och påtryckning

Hot om våld eller andra brottsliga handlingar är alltid för-
bjudet och straffbart som olaga hot. I vissa speciella situa-
tioner kan det även vara straffbart att hota med annars lag-
liga gärningar om det görs av otillbörliga skäl. Om en
affärsinnehavare kräver en stor summa pengar av en snat-
tare för att inte anmäla händelsen till polisen kan dessa
handlingar vara straffbara som olaga hot. Att utifrån en
politisk övertygelse försöka förmå företag och myndighe-
ter att ändra sig, och »hota» med bojkotter, opinionsarbe-
te, namninsamlingar eller andra lagliga aktiviteter är alltid
tillåtet. När det gäller att förmå enskilda människor, krävs
det mer varsamhet. Det är som regel inte tillåtet att försö-
ka förmå någon att göra något genom att utöva påtryck-
ning på dennas anhöriga. 

Den som lyckas med sitt hot och får någon att utföra
eller tåla något kan dömas för olaga tvång. Om hoten i
stället sker för att få pengar, kan det bli straffbart som
utpressning eller försök till utpressning. Se mer i Brotts-
katalogen s. 156 och 61.

En grupp djurrättsaktivister bad 1998 att få ta hand om
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ett antal hönor från en djurfabrik under förutsättning att
de i annat fall skulle ta sig in och ta dem själva. De blev
anmälda för olaga hot men något åtal väcktes inte.

Husockupation

Ockupation innebär att använda hus eller annat utan tillå-
telse. I flera europeiska länder är det tillåtet att använda
tomma hus men i Sverige finns inte några sådana lagar och
regler. Men om det erkänns att ockupanterna har en
bostad i huset finns det regler för hur en vräkning ska gå
till. I så fall blir det en fråga för kronofogdemyndigheten.
Fastighetsägaren gör en anmälan om avhysning, och kro-
nofogden kontaktar de boende i huset som har två veckor

48

Linköping. I mars 2000 ockuperades ett hus Linköping
med krav på ett självförvaltat ungdomshus. Kommunen
vägrade förhandla och Nationella insatsstyrkan sattes in.
Ockupanterna gav upp efter ett dygns våldsamma konfron-
tationer. Av de trettio aktivister som deltog i ockupationen
fick över 20 sitta i häkte, de flesta mellan 1 och 2 månader.
Vid tidigare husockupationer, med liknande våldsanvänd-
ning, har ockupanterna väldigt sällan häktats. Alla åtalades
för grov skadegörelse, grovt olaga intrång, försök till våld
mot tjänsteman samt våldsamt upplopp. 

Med några få undantag dömdes alla till olaga intrång
och våldsamt upplopp till 3 månaders fängelse. Åklagaren
argumenterade för att intrånget var grovt, då huset var K-
märkt. Eftersom ingen åverkan på fasaden gjorts dömdes 
alla för olaga intrång av normalgraden. Huset skulle reno-
veras fullständigt och flera advokater argumenterade för
att ockupanterna snarare hjälpt till med rivningsarbetet, och
tingsrätten strök den åtalspunkten om skadegörelse. Åtals-
punkten försök till våld mot tjänsteman inräknades i våld-
samt upplopp. En av de 30 ockupanterna frikändes från
våldsamt upplopp, då han efter den första av de två större
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på sig att bidra med sina synpunkter till fogdens utred-
ning. Är de boende inte nöjda med kronofogdens beslut
kan de överklaga det till tingsrätten. Om fastighetsägaren
är rädd för att huset tar skada under överklagandetiden,
kan hon begära att de boende ska vräkas omedelbart.
Tingsrätten kan då ta ett så kallat interimistiskt beslut om
vräkning vilket innebär att de boende ska vräkas redan
innan saken prövats. Annars får de boende bo kvar tills
dom faller. När kronofogden beslutat om vräkning, efter
antingen utredning, överklagan eller ett interimistiskt
beslut, kontaktas polisen som utför vräkningen. De här
reglerna är något som hemlösa ofta använder för att skaffa
sig någonstans att bo ett par månader. 
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konfrontationerna med polisen lämnade huset. Tingsrätten
ansåg därför inte att han agerat i samförstånd och inte
kunde dömas kollektivt med de andra ockupanterna. 

Telefonplan. Unga bostadslösa och hemlösa ockuperade
tillsammans ett hus vid Telefonplan i Stockholm i februari
2004. De försökte förankra ockupationen både i lokalområ-
det och i Stockholm i stort, genom mycket utåtriktad infor-
mation och olika former av kommunikation. Politiker och
fastighetsägare vågade då inte gå på en konfrontationslinje,
utan inledde diskussioner med ockupanterna. Vid ett tillfälle
försökte väktare ta sig in i huset, men de vägrades inträde
av ockupanterna, och när polisen kom tvingades väktarna
att avbryta sina planer. Fram tills fastighetsägaren begärt
avhysning behandlades ockupanterna som boende. Efter
en vecka strandade diskussionerna och polisen vräkte
ockupanterna från huset. Ockupanterna fick inget hus
denna gång men en bieffekt var att bostadsfrågan blev en
av årets hetaste ämnen lokalt i Stockholm. Ingen av ocku-
panterna åtalades för något brott.
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Den som olovligt går in i ett hus kan dömas för olaga
intrång. Eftersom hus som ockuperas i stort sett alltid står
tomma eller är kontor, och inte någons bostad, tar vi här
inte upp hemfridsbrott som då blir fallet. 

Om huset skadas på något sätt under ockupationen, kan
deltagarna dömas för skadegörelse. Eftersom hus som
ockuperas ofta stått tomma flera år, eller ska rivas eller
renoveras, så döms sällan folk för skadegörelse då even-
tuell åverkan på huset inte gjort någon större skillnad.

När polisen ska avhysa ockupanterna enligt lag finns
det ingen juridisk rätt att göra motstånd. I kapitlet block-
ad beskriver vi när brotten ohörsamhet mot ordningsmak-
ten och våldsamt motstånd kan bli aktuellt. Om ockupan-
ter försvarar ett hus med våld, kan alla som befinner sig i
huset kollektivt dömas till våldsamt upplopp. Brotten
beskrivs mer utförligt i Brottskatalogen.

Plankning

Med plankning menas här att åka kollektivtrafik utan att
betala. Att låta bli att uppvisa ett färdbevis utgör inte ett
brott i straffrättslig mening men att förfalska färdbevis är
märkesförfalskning. Storstockholms lokaltrafik (SL) menar
att färdas utan biljett utgör brottet bedrägligt beteende,
vilket kan stämma. Åklagaren måste då bland annat bevisa
att personen plankat medvetet och inte bara glömt stämp-
la. Ett antal domstolsfall förekommer då personer åkt utan
biljett men de har bara dömts i samband med andra brott.
Att någon skulle dömas till fängelsestraff endast för att åkt
utan biljett får anses som högst osannolikt.

Connex och SL har i Stockholm hävdat att eftersom
plankning är ett brott så har därmed väktare och kontrol-
lanter befogenhet att gripa »plankare» enligt reglerna om
att var och en har rätt att gripa den som begår ett brott
som kan ge fängelse (se s. 81). Denna tolkning kan dock
starkt ifrågasättas. Dels på grund av frågetecknen kring
om plankning verkligen kan anses vara ett brott som (teo-
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retiskt) kan ge fängelse (vilket krävs för att var och en ska
kunna gripa »brottslingen») och dels för att en kontrol-
lant omöjligen kan veta att en person saknar färdbevis bara
för att personen vägrar visa färdbeviset. Särskilt gäller
detta vid »razzior», alltså kontroller, vid tunnelbaneupp-
gångarna där kontrollanterna ju inte ens kan veta om per-
sonen i fråga verkligen åkt tunnelbana. Rättsläget är ändå
något oklart då saken inte prövats i domstol.

En vägran att uppvisa biljett ger i varje fall kontrollan-
terna befogenhet att avvisa »plankaren» från platsen.
Ibland görs det med assistans av polis. Plankaren får inte
åka vidare med kollektivtrafiken och får en tilläggsavgift
på posten. 

I flera städer har det organiserats plankafonder som ett
sorts försäkringssystem. De som reser utan biljett betalar en
avgift varje månad och fonden betalar sedan de böter plan-
karna får. De som organiserar fonderna har anmälts för
anstiftan till bedrägligt beteende men ingen har fällts för det. 

Organisationen Planka.nu har inrättat en »kollektivtra-
fiksombudsman» som bistår med hjälp i juridiska frågor
(http://www.kto.se).

Skadegörelse

Politiska aktioner kan av olika anledningar gå ut på att för-
störa saker. Det kan handla om maskiner på en arbetsplats
under vild strejk, stridsflygplan, rutor till porrbutiker, affi-
schering med tapetklister etc. Anledningen kan vara att
direkt stoppa eller att fördyra en verksamhet som akti-
visterna vill motarbeta. Det kan också vara ett sätt att föra
ut ett budskap.

Aktionerna innebär oftast att brottet skadegörelse be-
gås. De som förstör militär egendom, telefonmaster, el-
kraftverk och liknande samhällsviktig anläggning kan
dömas för sabotage, vilket kan ge längre fängelsestraff.
Den som tänder eld på eller spränger något kan dömas för
mordbrand eller allmänfarlig ödeläggelse om det finns risk
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att skada människor eller fastigheter i omgivningen. Läs
mer om dessa brott i Brottskatalogen s. 162. Den som äger
den förstörda egendomen kan kräva skadestånd som ersätt-
ning för den skada hon drabbas av, se Skadestånd, s. 173.

Det är straffbart att förbereda och att inte avslöja grov
skadegörelse, sabotage, mordbrand och allmänfarlig öde-
läggelse. De tre senare brotten är även straffbara för
stämpling redan genom att på vissa sätt prata om dem. De
som hjälper till med att skaffa verktyg eller får någon
annan att utföra aktionen kan dömas för medhjälp till
brott. Medhjälp och förberedelse kan även ge skade-
ståndsskyldighet. Läs mer om dessa former av brott se
Brotten, s. 145. Vanligare i politisk verksamhet är dock
mindre allvarliga former av skadegörelse. Exempelvis kan
affischering straffas som skadegörelse, eller som det mind-
re allvarligare brottet åverkan.

Tårtning

Att tårta någon innebär att trycka eller kasta en tårta i an-
siktet på personen. Det har mest gjorts på kända personer
för att förlöjliga eller uttrycka missaktning. Blir tårtaren
åtalad handlar det mest sannolikt om ofredande, i extrema
fall ringa misshandel. Killen som tårtade kungen begick
högmålsbrott enligt BrB 18:2 vilket i teorin kan ge flera
års fängelse. Men åklagare får bara åtala för högmålsbrott
om regeringen ger tillåtelse.

Värnpliktsvägran

Nuförtiden är det inte så svårt att slippa göra lumpen
genom att visa sig ointresserad på olika sätt under mönst-
ringen. Men det är bara de som ansetts odugliga och fått
beskedet »ej tjänstgöringsskyldig» som är helt fria. De
som registreras i utbildningsreserven kan komma att
inkallas senare. Blir Sverige inblandat i krig kan de som
vägrar då dömas till hårda straff. Den som inte kommer på
mönstring kan hämtas av polis. Kostnaderna läggs då på
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den hämtade. Dessutom kan den som vägrar mönstra
dömas till böter enligt lagen om totalförsvarsplikt (1994:
1809 10 kap. 1 §). Alla män har en skyldighet enligt lag att
delta i testerna på mönstringen men den som vägrar bru-
kar inte drabbas av annat än lägsta resultat på testerna.

Den som vill göra vapenfri totaltjänstsplikt ansöker lät-
tast om det på mönstringen. Det krävs ett mer omfattan-
de formulär för den som redan börjat lumpen. I några få
fall har ansökan om vapenfri tjänst inte godkänts om väg-
raren hunnit bli inkallad och försökt slippa på andra sätt
också.

Den som inte vill göra lumpen alls och totalvägrar kan
dömas för att vägra utföra order eller för att inte ha inställt
sig till det regemente som han skulle enligt lagen om total-
försvarsplikt (10 kap. 2 §). Förut var praxis så att den som,
vägrar först dömdes till villkorlig dom och böter. Sedan
kallades han in en gång till och dömdes då till fyra månaders
fängelse. De som i sitt försvar sagt att de bara ville slippa har
dömts hårdare än de som haft ideologiska skäl till att total-
vägra. Nu är det inte lika vanligt att kallas den andra gång-
en. Det finns inget som hindrar att någon i princip kallas in
hur många gånger som helst. Den som vägrar under så kal-
lad höjd beredskap, till exempel på grund av krig, kan
dömas till längre fängelsestraff (10 kap. 3 §).

Svenska Freds- och skiljedomsföreningen har ett bra
häfte om värnpliktsvägran som finns på deras webbplats
www.svenska-freds.se.

PARLAMENTARISK PÅVERKAN

Det system med parlamentarisk demokrati som praktise-
ras i Sverige i dag ger folket möjlighet att rösta fram
representanter vart fjärde år. De politiker som väljs styr
sedan landet eller kommunen genom överläggningar och
omröstningar i riksdagen och kommunfullmäktige. Myck-
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et av det konkreta arbetet sker i mindre arbetsgrupper,
utskott och nämnder. För de som inte nöjer sig med att
påverka politikerna vart fjärde år finns det juridiska möj-
ligheter att deltaga i det parlamentariska arbetet även
under mandatperioderna.

Många engagerar sig i de politiska partierna. Utöver
det är den vanligaste formen av påverkan är att vända sig
direkt till politiker och försöka övertyga dem i olika frå-
gor, så kallad lobbying. Detta styrs inte av några rätts-
regler. Många vänder sig till politiker de känner som lig-
ger dem nära, politiskt eller geografiskt. Men de som inte
har något parti eller politiker för sin politiska hjärtefråga,
vad kan de göra?

Sitta med på möten

Det är som huvudregel tillåtet att delta som publik i både
riksdagen och kommunfullmäktige, riksdagsordningen 2
kap. 4 § och kommunallagen (1991:900) 5 kap. 38 §.
Sammanträden i utskott och nämnder är stängda för
publik om inget annat beslutas. Om publikens närvaro
äventyrar rikets säkerhet eller internationella relationer
kan riksdagen besluta om att sammanträda inför stängda
dörrar. Kommunfullmäktige kan även de besluta om
stängda dörrar, men enbart under diskussionen av frågan,
överläggningen. Vid det slutliga beslutet ska publiken alltid
få närvara. Beslut som tagits inom stängda dörrar skulle
kunna förklaras olagligt genom överklagan till länsrätten
men det är inte säkert att domstolen skulle upphäva be-
slutet.

Rätten att delta i dessa sammanträden innebär också
som huvudregel en rätt att spela in både ljud och bild.
Ordföranden i kommunfullmäktige kan dock av ord-
ningsskäl förbjuda inspelning. Publiken ska hålla sig till
ordningen, vara tyst, stilla och nöja sig med att enbart
lyssna. Talmannen i riksdagen och ordföranden i kommu-
nen kan besluta att köra ut all publik vid störningar. Kraf-
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tiga störningar kan leda till åtal för störande av förrätt-
ning.

Aktivt deltagande i möten

Möjligheterna för enskilda att, utöver det passiva lyssnan-
det, delta i parlamentariska församlingars möten är myck-
et begränsad. Enbart de valda politikerna och personer
som politikerna begär ska säga något får yttra sig på
möten. Politikerna kan välja att låta allmänheten yttra sig i
vissa frågor, men lika gärna kan de vägra. 

Folkomröstning

Folkomröstning skulle kunna vara en formell möjlighet
för människor att vara med och besluta i viktiga frågor. I
Sverige är folkomröstningar som huvudregel endast råd-
givande. Det är upp till politiker att både besluta om
omröstning ska ske och sedan om de vill följa resultatet i
omröstningen eller inte. Ofta har det skapats stor prestige
kring att följa resultatet. Inför EU-omröstningarna lovade
alla partier att rösta för det resultat folkmajoriteten valde.

Det finns en möjlighet för en minoritet i riksdagen att
kräva beslutande folkomröstning i grundlagsfrågor enligt
regeringsformen 8:15. Folkomröstningen kan bara hindra
att ett förslag genomförs. Om en majoritet röstar för för-
slaget är det upp till riksdagen att besluta som den vill.
Sådan folkomröstning har hittills aldrig använts och är
nog mest tänkt som hinder om majoriteten i riksdagen
skulle vilja införa diktatur eller liknande.

Det finns också en möjlighet för kommunmedborgare att
väcka frågan om folkomröstning i kommunala frågor enligt
kommunallagens 23 §. Om fem procent av medborgarna i
en kommun skriver på ett upprop om folkomröstning i en
viss fråga och lämnar in underskrifter och skriftlig begäran
till kommunfullmäktige, så måste fullmäktige diskutera och
besluta i frågan. Men fullmäktige är fortfarande i sin fulla
rätt att besluta om att inte ha en folkomröstning.
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Överklaga beslut 

Många beslut som tas i kommunala nämnder kan överkla-
gas enligt lagarna som behandlar det specifika området,
socialtjänstlagen, plan- och bygglagen och så vidare. Det
finns möjligheter att överklaga vissa beslut i kommunen
enligt kommunallagen 10 kap. Länsrätten kan upphäva
besluten om de strider mot lagen eller tagits på felaktigt
sätt. Överklagan ska ske inom tre veckor. Överklagandet
ska lämnas in till kommunen eller till närmaste länsrätt
och vara undertecknat med den överklagandes namn. Det
är inte alla beslut som kan överklagas och vem som helst
har inte rätt att överklaga. Generellt kan sägas att alla
kommunmedborgare har rätt att överklaga allmänna be-
slut om verksamheter i kommunen.

Rätt till information

Den svenska grundlagen innehåller regler om vars och ens
rätt att läsa myndigheters och offentliga institutioners
handlingar genom offentlighetsprincipen, tryckfrihetsför-
ordningen (TF) 2 kap. Rent konkret innebär denna prin-
cip en rätt för vem som helst att se alla dokument som har
skickats till eller skrivits på en svensk myndighet. Detta
kan innebära brev till myndigheten, myndighetens beslut
eller andra uttalanden och kommunikation mellan myn-
digheter. Dokument som enbart innehåller minnesanteck-
ningar eller på annat sätt är ofärdigt omfattas inte. Myn-
digheterna har en skyldighet att spara alla dessa dokument
så att de är möjliga att hitta. Myndigheten får inte råka
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slänga något brev vilket gör att massutskick, så kallad
spam, är ett stort problem för myndigheter.

Det finns två olika sätt att ta del av en handling enligt
TF 2 kap. 12–13 §. Antingen kan du läsa den på plats hos
myndigheten eller så kan du begära att få handlingen
kopierad och hemskickad. Det senare kan ta en viss tid och
kosta pengar, men inte mycket mer än självkostnadspris.
Myndigheten får inte efterforska vem du är eller varför du
begär ut en handling. Om det finns anledning att göra en
sekretessprövning (se nedan) kan myndigheten dock ha
rätt att fråga om vem du är. Vill du överklaga myndighe-
tens beslut att neka dig handlingar kan du heller inte vara
anonym.

Det finns också många undantag från offentlighets-
principen. Vissa dokument beläggs med sekretess så att
inte vem som helst får läsa dem. Dessa undantag regleras i
TF 2 kap. 2 §, som räknar upp ett antal skäl som får an-
vändas som motivering för sekretess. Skydd för enskildas
integritet, rikets säkerhet, myndigheters verksamhet vid
inspektion med mera. TF 2 kap. 2 § säger också att dessa
anledningar till sekretess »noga» ska förklaras i en lag, så
att inte myndigheter helt enligt eget godtycke ska kunna
sekretessbelägga vad de vill. Sekretesslagen (1980:100) har
därmed blivit en mycket lång och svårläst uppräkning av
ett närmast oändligt antal situationer som ska leda till
sekretess. Myndigheten som har ett dokument ska vid
varje begäran pröva om det finns skäl till sekretess i just
detta fall. Vissa dokument kan hemligstämplas, vilket bara
betyder att innehållet är känsligt. Det är en sorts påmin-
nelse till myndigheten att prövning av sekretessen ska
göras noggrant. Sekretessbedömningen är individuell vil-
ket betyder att beslutet kan bli olika beroende på vem som
begär att få ut handlingen. Om en journalist, en forskare
eller en arbetsköpare vill se en handling innebär detta
självklart olika risker för dem som berörs i dokumentet.
Justitieombudsmannen (JO) har i flera fall klagat på att
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myndigheter inte lämnat ut dokument, att göra en JO-
anmälan kan användas som påtryckning. 

Om du vägras ta del av handling har du alltid rätt att få
detta beslut på papper, så att du kan överklaga beslutet.
Överklagandet ska ske till kammarrätten. Hur överklagan-
det går till ska framgå av det skriftliga beslutet. Värt att note-
ra är att det aldrig går att överklaga ett positivt beslut. Om
en myndighet beslutar att lämna ut dokument som angår dig
till någon annan, kan du inte överklaga detta beslut.

ORGANISERING

Om en grupp människor bestämmer sig för att driva en
politisk kampanj eller på annat sätt ordna gemensamma
aktiviteter kan det finnas en poäng med att bilda någon
form av organisation tillsammans. Fördelen med att
registrera en organisation är att det går att låta föreningen
agera självständigt och ni som medlemmar behöver inte ta
personligt ansvar för allt. Föreningen kan få ha eget
bankkonto, köpa varor på faktura, hyra lokaler med mera.
Vissa bidrag och föreningsstöd kräver att föreningen har
en viss formell organisation. Att bilda förening kan också
vara ett sätt att samarbeta utifrån en vedertagen mall. Det
kan vara en hjälp att skriva ner gemensamma regler för
samarbetet för att minska konflikter. Föreningsfriheten är
uttryckt i regeringsformen 2:1. Den innebär att staten inte
ska hindra folk att starta eller verka för sina sammanslut-
ningar. Det finns inget tvång att registrera föreningar
eftersom det anses strida mot föreningsfriheten.

Organisationsformer

Lösare sammanslutningar av människor i mejllistor eller
liknande anses inte juridiskt ha något samband och kunna
behandlas som en enhet. Dessa kan inte binda varandra
vid skulder eller avtal och har inte heller några rättigheter
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mot varandra som de kan hävda juridiskt. Straffrättsligt
ansvar är däremot aldrig kopplat till en organisation. Det
är bara människor som kan dömas för brott. Människor
som samarbetat med andra har dömts för medhjälp till
brott. Det går också att skönja tendenser till ökad kollektiv
bestraffning.

De organisationsformer som finns reglerade juridiskt i
Sverige delas upp i föreningar, bolag och stiftelser. För
den som ska bedriva politisk, kulturell eller annan verk-
samhet som inte har till mål att tjäna pengar är en ideell
förening det bästa alternativet. Innan vi går djupare in på
att starta en sådan förening presenteras nedan kort de
övriga organisationsformerna.

Bolag är till för att underlätta ägarnas näringsverksam-
het. De som vill samarbeta ekonomiskt kan också göra det
genom en ekonomisk förening. Tanken är att de aktiva med-
lemmarna, som arbetare eller konsumenter även ska äga
och styra den. Organisationsformen har använts flitigt i
Sverige. De stora svenska kooperativen med miljoner
medlemmar, KF, LRF med flera arbetade i sin ursprungs-
form för medlemmarnas ekonomiska intressen utan vinst-
intresse. Ekonomiska föreningar som startar i dag är ofta
kooperativa förskolor och olika former av arbetskoopera-
tiv. De regler som gäller för en ekonomisk förening är
ganska formella och nästan identiska med aktiebolag. Gra-
tis hjälp med att starta ekonomiska föreningar kan du få av
Kooperativ konsult (www.kooperativkonsult.se).

Stiftelser är satta att förvalta en summa pengar eller en
fastighet med ett visst syfte. De kan användas för att för-
valta fastigheter för universitet eller ge stipendier. Stif-
telser har också använts av aktivister som kommer att ådra
sig stora skadestånd, se Kronofogden s. 140. 

Att starta en ideell förening

En organisation som sysslar med politik, kultur, idrott och
liknande kan bildas som ideell förening. Föreningen kan
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till viss del även syssla med att tjäna pengar, om dessa
pengar används för det ideella syftet med föreningen,
exempelvis bedriva pengainsamling eller hålla en stödfest.
Det finns ingen lag som reglerar ideella föreningar. Av
tradition är minimikraven för en förening stadgar, styrelse
och minst två medlemmar. En förening är i allmänhet
öppen för var och en som uppfyller kraven i stadgarna.

Stadgarna ska ange vad organisationen ska arbeta med
och hur den ska fungera. För att bli accepterade som för-
ening i förhållande till myndigheter och banker är det bra
om stadgarna är formella och korrekta. Följande punkter
kan vara bra att ha med i stadgarna: Föreningens namn,
kommun eller ort där föreningen bedriver sin verksamhet,
föreningens syfte, hur medlemmar kan ansluta sig och hur
de kan påverka föreningen, verksamhetsår för ekonomin,
när årsmöte ska hållas och hur kallelse ska skickas ut, hur
styrelsens ska arbeta, väljas och hur många personer som
ska sitta i styrelsen, vilka personer som kan vara revisorer
och hur de ska väljas, hur stadgarna ska ändras samt slutli-
gen hur föreningen kan upplösas.

Styrelsen ska bestå av ett antal personer som tar ansvar för
föreningens verksamhet. Det finns inget formellt minsta
antal styrelsemedlemmar men troligen kommer en förening
med enbart en styrelseledamot inte accepteras av till exempel
skatteverket och därmed inte kan få organisationsnummer. 

För att starta föreningen krävs att ett första möte med
de minst tre medlemmarna ordnas och att detta möte
antar stadgar och utser en styrelse. Det är bra att kunna
visa upp ett snyggt protokoll från detta möte. Mötet bör
besluta om dagordning, utse mötesordförande, sekrete-
rare och justerare, ta beslut om att bilda föreningen, för-
eningens namn, stadgar, styrelse och revisor. 

Om föreningen vill ha ett bankkonto, postgirokonto,
köpa saker i föreningens namn eller liknande kan det krä-
vas att föreningen har ett organisationsnummer. Detta kan
du få från närmaste skattekontor. Förutom skattekontorets
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blankett krävs det att ni skickar in bevittnade kopior på
stadgar och protokoll från föreningens första och senaste
årsmöte. Tänk på att uppgifterna i registreringen av för-
eningen är offentliga och kan hämtas ut från skattemyndig-
heten. Registrerade föreningar kan också behöva deklarera
sina inkomster en gång per år. Mer information på www.
skatteverket.se/infotext/artiklar/03/foreningscivil.html.

Styrelsens ansvar

De personer som sitter i styrelsen för en förening kan i
princip inte bli ansvariga för föreningens skulder och eko-
nomi, så länge de inte begår brottsliga handlingar inom sitt
uppdrag. Personer i styrelsen kan dock i vissa fall ställas till
svars för föreningens verksamhet. Om föreningstidningen
innehåller tryckfrihetsbrott kan styrelsen i undantagsfall bli
ansvarig som ägare, se s. 64 och 65. I Danmark har Green-
peace dömts som organisation enligt Danmarks nya »anti-
terrorlagar» men det går än så länge inte att göra i Sverige. 

Medlemsregister och personuppgifter

Alla former av register som innehåller personliga uppgif-
ter och som förs på dator regleras i personuppgiftslagen
(1998:204). Lagen ska skydda privatpersoner ifrån att
registreras mot sin vilja och inte göra det för lätt att ta
reda på personlig information om folk. Den som har
ansvar för en större förenings medlemsregister kan behö-
va veta lite om reglerna.

De grundläggande krav som personuppgiftslagen stäl-
ler på den som har ett register är att:

– Uppgifterna ska vara riktiga, uppdaterade och det ska
finnas rutiner för hur de hanteras. Någon eller några
ska vara ansvariga för registret och för att uppgifterna
är riktiga.

– Föreningen måste ha ett berättigat syfte med att samla
in uppgifterna och uppgifterna får bara användas för
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dessa ändamål. Det finns inga bekymmer med att en för-
ening för register över medlemmar, med adresser och
uppgifter om betald medlemsavgift. Uppgifterna kan
användas för medlemsutskick med mera. Om syftet är
mer än vanlig administration bör ändamålen skrivas ner.

– Uppgifter som samlas in ska ha med det syfte ni for-
mulerat för registret att göra. Om ni har uppgifter om
medlemmars aktiviteter i olika grupper måste ni funde-
ra kring syftet med att spara denna information.

Uppgifter som har att göra med till exempel politiska åsik-
ter, etnicitet eller sexualitet anses som känsliga person-
uppgifter. Det krävs uttryckligt samtycke från personen
ifråga för att bevara sådana uppgifter. Ideella organisatio-
ner med politiska syften får bevara och inneha personupp-
gifter om aktiva medlemmar, men inte lämna ut dem eller
bevara dem utan uttryckligt godkännande. Som regel får
organisationen inte ha uppgifter om personer som inte
längre är medlemmar.

Om ni vill bevara medlemsregister för till exempel
historiska eller vetenskapliga ändamål krävs det dels att
detta framgår av er plan, dels att ni har en organiserad
verksamhet som aktivt bevarar dessa uppgifter strukture-
rat och långsiktigt. Ni har alltså inte rätt att slentrianmäs-
sigt spara medlemsuppgifter och använda dessa för utskick
efter många år. Då krävs det ett uttalat mål med medlems-
registret som innefattar detta. Det är inte säkert men kan-
ske krävs även tidigare medlemmars uttryckliga samtycke.

Datainspektionen är den myndighet som övervakar
personuppgiftslagen. Som ideell förening är ni inte skyldi-
ga att anmäla er hantering av personuppgifter till Data-
inspektionen. Den kan kräva att få ut era handlingar och
rutiner om den misstänker att ni inte sköter er. Den som
har ett register kan bli ansvarig om någon person lidit
skada av sättet att hantera uppgifterna, om personen till
exempel känt sig hotad efter en publicering på internet.
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PUBLICERA TIDNINGAR, BÖCKER 
OCH ANDRA MEDIER

Rätten att fritt uttrycka tankar och åsikter är skyddad av
grundlag. Reglerna är komplicerade och vanligtvis behö-
ver den som skriver saker inte kunna lagarna. Men reg-
lerna kan vara bra att känna till för dem som vill ha sin
anonymitet skyddad, för dem som testar gränserna för vad
som är tillåtet samt för dem som regelbundet ger ut tid-
ningar. Liksom många andra rättigheter är dessa begrän-
sade. Tryckfrihetsförordningen (TF) samt yttrandefrihets-
grundlagen (YGL) reglerar rättigheterna. TF rör tryckta
skrifter medan YGL rör TV, radio och liknande. 

TF och YGL är uppbyggda så att de sätter upp vissa
regler för på vilket sätt staten får ingripa mot tidningar,
radioprogram etc. Lagarna ger därmed vissa skydd mot
statligt ingripande. För att få detta skydd krävs att publi-
kationen uppfyller vissa kriterier. 

För att ta ett exempel: en tidning publicerar en uppma-
ning till att mörda vd:n för ett stort företag. En polisan-
mälan görs och en åklagare anser att det är fråga om brot-
tet uppvigling. Men om tidningen omfattas av TF får inte
åklagaren väcka åtal. Åtal mot en tidning som omfattas av
TF får enligt TF bara väckas av Justitiekanslern (JK) och
när det gäller brottet uppvigling får åtal bara väckas om
tillstånd lämnats av regeringen. Om tidningen inte
omfattas av TF så kunde åklagaren ha gått vidare som van-
ligt och väckt åtal.

Grundlagsskydd för tryckta skrifter

En skrift som omfattas av TF får skydd på vissa sätt. Dessa
ska vi kort presentera här:

Förbud mot censur och frihet att skriva innebär att det all-
männa (staten) inte får hindra någon från att skriva en
skrift. Exempelvis är rektorn och andra anställda inom
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skolan representanter för det allmänna. De får inte motar-
beta att eleverna startar en tidning på skolan eller kräva att
få läsa den innan den ges ut. Censurförbudet gäller även
för radio och TV men för film finns ett visst undantag där
staten får censurera grova våldsinslag (se mer om detta
nedan på sidan 69).

Skydd för anonymitet innebär att såväl de som är författare
till en text (kan vara allt från en ensam person till journa-
lister på en tidning) samt meddelare (den som ger infor-
mation till den som skriver, exempelvis någon som blir
intervjuad eller lämnar tips) har rätt att vara anonyma.
Bara den ansvarige utgivaren kan inte vara anonym. Ano-
nymitetsskyddet är särskilt viktigt för dem som ger tips till
tidningar (så kallat källskydd). Det kan ju hända att viktig
information kommer från personer som egentligen inte
får lämna den informationen, de kanske till och med begår
brott om de gör det. Anonymitetsskyddet innebär att poli-
sen inte har rätt att försöka ta reda på vem som lämnat
informationen (källan) till det som publicerats. Anonymi-
tetsskyddet gäller även upphovsmakaren (inklusive medar-
betare) och de som framträder i filmer, radio- och TV-
program samt motsvarande till sådant som publiceras på
internet. 

Ansvarsbegränsning innebär att vissa personer inte kan
straffas för det som står i en skrift, även om det som står är
brottsligt. I stället bestämmer lagtexten att en speciell per-
son ska vara juridiskt ansvarig. Detta innebär lite olika sa-
ker beroende på vilken sorts skrift det är fråga om. Lagen
skiljer på periodiska skrifter och icke-periodiska skrifter.
Denna indelning ska beröras närmare nedan, men gene-
rellt är periodiska skrifter tidningar medan icke-perio-
diska skrifter är böcker, flygblad och liknande. 

För periodiska skrifter så kan ingen utom den ansvariga
utgivaren straffas för det som står i skriften. Varken de som
skriver eller de som på annat sätt framträder i texten (exem-
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pelvis en person som intervjuas). För icke-periodiska skrif-
ter inträder ansvarsbegränsningen bara om skribenterna
valt att vara anonyma. De som skrivit under med sina namn
blir alltså ansvariga fullt ut. Om författaren är anonym vand-
rar ansvaret vidare till den som kopierat, säljer, delar ut och
så vidare. Läs mer nedan om vem som kan straffas. 

Ansvarsfriheten har vissa begränsningar. Den gäller
inte vid grövre brott mot rikets säkerhet, oriktigt utläm-
nande av hemlig handling och vissa brott mot tystnads-
plikt. 

Särskilda regler för åtal och rättegång. När en skrift som har
skydd av TF ska åtalas för så kallade tryckfrihetsbrott gäl-
ler särskilda regler. Tryckfrihetsbrott förklarar vi närmare
nedan men generellt kan sägas att det rör sådana brott
som uppvigling, förtal, olaga hot och hets mot folkgrupp.
För dessa brott (samt för andra brott mot bestämmelser i
TF) får bara Justitiekanslern (JK) väcka åtal. Dessutom
behöver JK tillstånd från regeringen för att åtala för till
exempel spioneri och uppvigling. Vid själva rättegången
används en jury bestående av 9 icke-jurister utsedda av de
politiska partierna. Varje part har chans att välja bort fyra
av de 24 juryrepresentanterna och sedan lottas det fram 9
som ska döma. Juryn fungerar som ett extraskydd. För att
någon ska dömas för tryckfrihetsbrott måste först 2/3 av
juryn förklara personen skyldig och sedan måste dessutom
juristdomarna fälla personen. Enligt TF 1:4 ska de som
dömer särskilt tänka på att tryckfriheten är grundval för
ett fritt samhälle, mera se till syftet med yttrandet än
framställningssättet samt hellre fria än fälla. Säger juryn
eller domarna nej, blir det friande dom. Vid fällande dom
bestäms straffet av domarna. Tryckfrihetsbrott har också
en kort preskriptionstid. För periodiska skrifter med
utgivningsbevis måste åtal väckas inom sex månader. För
periodiska skrifter utan utgivningsbevis och icke-perio-
diska skrifter gäller ett år. 
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Förutsättningar för grundlagsskydd

För att ha de skydd som nämnts ovan behöver skriften
uppfylla vissa kriterier. Dessa kriterier är olika för perio-
diska och icke-periodiska skrifter. Kom ihåg att dessa kri-
terier bara måste uppfyllas om du vill ha skydd av TF, den
som inte bryr sig om detta kan strunta i dem. 

Periodiska skrifter. Tidningar, tidsskrifter och annat som
ska komma ut minst 4 gånger per år räknas som periodiska
skrifter. För tidningar som kommer ut mer sällan gäller
reglerna om icke-periodiska skrifter nedan. 

Tryckfrihetsförordningen gör av historiska skäl skillnad
mellan skrifter framställda i tryckpress och de som är
kopierade eller mångfaldigade på andra sätt. Periodiska
skrifter som är tryckta i tryckpress är automatiskt omfatt-
tade av TF. En kopierad skrift omfattas av TF om det står
att skriften är mångfaldigad, vem som har gjort det samt
ort och år. Exempel: »Tidningen är mångfaldigad av Fati-
ma Andersson i Svedala 2005.» 

Icke-periodiska skrifter är helt enkelt alla skrifter som inte är
periodiska skrifter (flygblad, böcker, broschyrer, klister-
märken, affischer etc.). För tryckta skrifter gäller alltid TF
men den som kopierar en skrift kan välja om TF ska gälla
eller inte. TF gäller om det står att skriften är mångfaldi-
gad, vem som har gjort det (det måste vara en person)
samt ort och år. Exempel: »Flygbladet är kopierat av Fati-
ma Andersson i Svedala 2005.» Att skriva så garanterar
författare och utgivare (den som publicerar andras verk)
anonymitet. På detta sätt går det att välja på vem ansvaret
ska hamna.

Vad är brottsligt att skriva?

Lagen tillåter inte att du skriver vad som helst. I TF 4:4
nämns tryckfrihetsbrotten. Här finns inte plats att redo-
göra för dem alla, men förutom sådana brott mot rikets
säkerhet som spioneri, högförräderi och uppror kan näm-
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nas uppvigling, hets mot folkgrupp, förtal, förolämpning,
olaga hot och övergrepp i rättssak. Läs mer om brotten i
Brottskatalogen. Här finns tyvärr inte plats för att ingå-
ende gå igenom exakt var gränsen går för det brottsliga.
Viss ledning kan du få av domarna mot tidningarna Ekolo-
gisten och Brand som vi redogör för nedan. Den som skri-
ver kan använda ganska kraftiga ord för att kritisera ett
beslut om att lägga ner en fabrik, som en vd på ett stort
företag har fattat, men att i en tidningsartikel kalla honom
personligen pedofil kan vara förtal enligt brottsbalken. 

Vem straffas?

Om nu ett brott har begåtts, vem straffas då för detta?
Svaret beror dels på om det är en periodisk eller en icke-
periodisk skrift samt om skrifterna skyddas av TF (att de
har uppfyllt de kriterier TF ställt upp).

Om skriften skyddas av TF. För periodiska skrifter läggs allt
ansvaret för brott eller skadestånd på den ansvariga utgi-
varen. Utgivaren är ensamt ansvarig för innehållet i tid-
ningen (oavsett vem som egentligen har skrivit). Ansvarig
utgivare är den som tidningen utsett. Först om det inte
finns någon ansvarig utgivare utsatt i tidningen vandrar
ansvaret vidare till ägaren av tidningen, och vidare till
tryckaren och till slut den som sprider skriften. För icke-
periodiska skrifter är författare och utgivare (den som
publicerar andras verk) bara ansvariga om de satt ut sina
namn. I annat fall går ansvaret till förläggaren (den som
organiserar tryckning eller distribution) och sedan till den
som skött tryckandet. För spioneri, landsförräderi och
brott mot tystnadsplikt kan dock alla ställas till ansvar. 

Det är i princip samma person som blir skadeståndskyl-
dig som ansvarig för brott. För periodiska skrifter kan
också ägaren bli skyldig, för icke-periodiska även förläg-
garen samt författare och utgivare om de inte är anonyma.
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Om skriften inte skyddas av TF gäller allmänna straffrätts-
liga principer vilka innebär att ansvaret för ett tryckfri-
hetsbrott kan drabba dels den eller de som författat skrif-
ten, dels alla de som hjälpt författaren eller författarna att
framställa och sprida skriften.

Bra att tänka på

En periodisk tidskrift som omfattas av TF måste skaffa ett
utgivningsbevis, vilket kostar 2 000 kronor. För att få ut-
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ÅTAL MOT POLITISKA TIDSSKRIFTER
Ekologisten. 1999 dömdes en författare i tidningen Ekolo-
gisten för grov uppvigling för en artikel han skrivit om hur
grävmaskiner kan saboteras och en uppmaning till miljö-
kamp. Flera har ansett det tveksamt om artiklarna verkligen
innebar uppvigling. Ekologisten var kopierad (det krävdes
analyser av Statens kriminaltekniska laboratorium för att
fastställa det) och det framgick inte vem som kopierat med
mera. Därför gällde inte tryckfrihetsförordningen. Författa-
ren kunde dömas i vanlig rättegång. Hade tidningen varit
tryckt eller försedd med uppgifter om vem som kopierat
den hade först 2/3 av juryn och sedan domarna behövt
bedöma artiklarna som brottsliga. Det är mycket större
chans för friande dom. Dessutom skulle inte författaren
utan den ansvariga utgivaren ha dömts.
Brand. Tidningen Brand åtalades 2001 för uppvigling för
artikeln »Så blir din kravall en succé» som ingick i ett
nummer som gjorde satir av veckotidningar. Tidningen var
tryckt så TF gällde. Tidningens ansvariga utgivare var död
sedan länge och ingen ägare kunde hittas. Säpo hotade då
att åtala tryckeriet vilket gjorde att en kvinna ur författar-
kollektivet gick ut och tog utgivaransvaret. Det blev omfat-
tande debatt kring åtalet som uppfattades som ett allmänt
angrepp på vänstern och ett hot mot tryckfriheten. Juryn 
friade utgivaren. 
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givningsbevis måste det bland annat utses en ansvarig utgi-
vare. Ansökan om utgivningsbevis görs hos Patent- och
registreringsverket. Information finns på prv.se under fliken
Tidskrift. Om en periodisk skrift ges ut utan utgivningsbe-
vis kan ägaren till tidningen bli dömd till böter. Ägs tid-
ningen av en förening kan styrelsen bli ansvarig. Omfattas
skriften av TF ska enligt pliktexemplarslagen (1993:1392)
sju exemplar skickas till Kungliga biblioteket (www.kb.se)
för arkivering. Ingen straffas för att inte göra detta, men
exemplar kan krävas in med hot om vite (böter som du får
om du inte lyder). Omfattas en icke-periodisk skrift av TF
gäller faktiskt samma regler angående att skicka exemplar
till Kungliga biblioteket som nämnts ovan (även om det kan
antas att detta rätt sällan följs för flygblad och liknande). 

Värt att tänka på är att reglerna om upphovsrätt gäller
om du använder and ras texter, bilder eller varumärken (se
nedan s. 77). 

Grundlagsskydd för radio, TV, film och internet

Som nämndes i inledningen till detta kapitel finns även en
grundlag som heter yttrandefrihetsgrundlagen (YGL) vil-
ken reglerar radio, TV och liknande medan TF reglerar
tryckta skrifter. Reglerna i YGL är ungefär desamma som
i TF. Skyddet mot censur, rätten till anonymitet, det
begränsade straffansvaret och de särskilda åtals- och rätte-
gångsreglerna finns även i YGL. De yttrar sig dock något
annorlunda beroende på vilket medium som använts och
för vissa medier finns specialregler.

TV – Om det finns en ansvarig utgivare ansvarar denna för
innehållet. Finns inte ansvarig utgivare är de som skapat
programmet eller medverkat i det bara fria från ansvar om
de är anonyma. Rätten att vara anonym gäller precis som
för tryckta skrifter. Men för TV-program från direktsända
aktiviteter som gudstjänster och offentliga tillställningar
finns ett undantag: grundlagsskyddet gäller inte här utan
de allmänna straffrättsliga principerna gäller i stället.
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Exempelvis innebär det att den som säger något brottsligt
i programmet kan åtalas för det. 

Radio – Reglerna för ansvar och anonymitet är desamma
som för TV. 

Film – Reglerna för ansvar och anonymitet är desamma
som för TV men det finns ett undantag från förbudet mot
censur. Lagen om granskning och kontroll av film (1990:
886) säger att filmer måste godkännas av Statens biograf-
byrå innan de får visas offentligt för en större grupp. Cen-
suren får gälla sånt som kan verka förråande som till
exempel närgångna skildringar av grovt våld, sexuellt våld
eller barnporr.

Internet – Reglerna för ansvar och anonymitet är desamma
som för TV. Särskilt intressant för internetpublicering är
att ett grundlagsskydd innebär att personuppgiftslagen
inte gäller. Den som kränks eller hotas av att hennes per-
sonuppgifter läggs ut på en grundlagsskyddad webbplats
får driva ett mål om förtal eller olaga hot i en yttrandefri-
hetsrättegång (som har samma regler som rättegången i
tryckfrihetsmål, se ovan).

Förutsättningar för grundlagsskydd

Radio- och TV-program samt filmer omfattas automatiskt
av YGL om de spelas upp, säljs eller på annat sätt sprids. 

För internetpublicering är regelverket lite krångligare.
Massmedieföretag som tidningar, bok- och musikförlag har
automatiskt skydd (och behöver bara anmäla en ansvarig
utgivare). Övriga får grundlagsskydd genom att söka utgiv-
ningsbevis för sina databaser. Det finns en rad krav för
utgivningsbevis: det gäller en avgränsad databas, den ska
inte kunna ändras av andra, den ska vara tillgänglig för all-
mänheten, ha anknytning till Sverige, ha en ansvarig utgi-
vare samt ha ett namn som inte kan förväxlas med andras.
Att söka kostar 2 000 kronor och det görs hos Radio- och
TV-verket (RTVV). Gäller grundlagsskyddet gäller också
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vissa skyldigheter: Innehållet ska sparas i sex månader, en
ansvarig utgivare ska vara utsedd, det ska finnas uppgifter
om utgivare med mera på webbplatsen och förändringar
som kan påverka rätten till utgivningsbevis måste anmälas.
Diskussionsforum och liknande där vem som helst kan
lägga upp yttranden är aldrig grundlagsskyddade.

För webbradio, webb-TV och andra webbsändningar
där information görs tillfälligt tillgänglig vid ett tillfälle
och inte under längre tid gäller särskilda regler. Vid
direktsändning eller uppspelning som startas av använda-
ren gäller grundlagsskyddet automatiskt. Skyddet gäller
också automatiskt för så kallade e-posttidningar vilket är
massutskick av e-post som är riktade till allmänheten så att
i princip alla kan läsa och alla får samma utskick. 

Bra att tänka på

Den som vill sända egna radioprogram och har riktigt
mycket stålar kan köpa en egen privatradiokanal. Alterna-
tivet är närradion, som ska vara det lokala föreningslivets
kanal. Du söker tillstånd hos Radio- och TV-verket som
har bra information på www.rtvv.se. 

Förutom att övertyga de stora etablerade kanalerna om
att få visa sina TV-program är det Öppna kanalen som står
till buds. Öppna kanalen sänder främst i storstäderna. För
att sända söker ni medlemskap i en förening som sänder
eller så kan er förening söka medlemskap i Öppna kanalen
som finns på www.openchannel.se. 

RTVV har en utmärkt broschyr som heter »Att publi-
cera på internet» som går att ladda hem på www.rtvv.se.

IMMATERIALRÄTT

Immaterialrätt är ett samlingsbegrepp för upphovsrätt, varu-
märkesrätt, patenträtt med mera. och är i första hand tänkt
att skydda kommersiella intressen. Det finns så att säga ett
starkt samband mellan immaterialrätt och marknadsekono-
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mi. De immateriella rättigheterna handlar i dag om enorma
ekonomiska värden. Inflytelserika lobbyister arbetar för att
stärka regleringen, till exempel inom upphovsrätten, på
bekostnad av informationsfriheten. Patenträtten, som inne-
bär ensamrätt till uppfinningar, är ett mycket tydligt exem-
pel på hur pengar styr regleringen av rättigheter. Ideologin
bakom immaterialrätt säger att kreativitet bara kan blomstra
med vinstmotiv. Människan skapar bara om hon får en
morot i form av potentiell ekonomisk vinning.

Immaterialrätt kan ha betydelse i politiskt arbete. Är
det till exempel ett upphovsrättsintrång att använda ett
foto från spanska inbördeskriget till sin bok eller bro-
schyr? Vem får driva med arbetsförmedlingen utan att bli
stämd? Hur länge måste en artist ha varit död för att jag
ska få spela in en schysst cover av hennes låt? Får jag göra
om en låttext om att häckla Sveriges flagga? Vad gäller
kring att ladda ner filer från internet, eller att använda
Nikes symbol på en tröja? Alla dessa frågor handlar om
immaterialrätt, och nedan ska vi försöka besvara dem. 

Rätten till kreativt skapade verk – upphovsrätt

Praktiskt taget alla slags kulturprodukter och medieinne-
håll, såsom böcker, bilder, musik och filmer men även
datorprogram, byggnadskonst, kartor, kataloger eller »verk
som tillkommit på annat sätt», omfattas av lagen. Upp-
hovsrätten är inte heller låst i den form som upphovs-
mannen givit det, skyddet kvarstår även efter en överfö-
ring från en målning till fotografi eller en bok till en film.
Idéer, fakta och sakuppgifter skyddas däremot inte. Det är
inte vad som beskrivs utan hur det beskrivs som är avgö-
rande. Det är alltså tillåtet att använda sig av andras idéer
och motiv. Bara inte uttrycket i dess konkreta form. 

Det skapade ska uppnå en viss verkshöjd för att få
skydd. Detta är en sammanfattande beteckning för vissa
krav på originalitet och särprägel. En hjälpnorm brukar
vara om det anses troligt att två personer oberoende av
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varandra skulle skapa identiska eller liknande verk, det så
kallade dubbelskaparkriteriet. Om så är fallet indikerar det
att verket inte har verkshöjd. Det är i allmänhet väldigt
låga krav på verkshöjd i svensk rätt.

För upphovsrätten är den centrala lagen i Sverige lagen
om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (1960:
729), den så kallade upphovsrättslagen (URL). Lagen är
teknikneutral och många menar att lagen i den digitala
eran blivit till en förhistorisk relik. För att hålla jämna steg
med en snabb teknisk utveckling har lagstiftaren successivt
infört ändringar i URL vilka försöker täppa till de hål som
ny teknisk utveckling skapar. Till skillnad från patent så
registreras inte en upphovsrätt utan rättigheterna uppstår
vid själva skapandet om vissa kriterier föreligger. Om något
är försett med copyrightsymbolen © spelar det alltså ingen
roll. Symbolen har ingen juridisk betydelse i Sverige. 

Vad innebär upphovsrätten?

Att inneha en upphovsrätt innebär att endast den som sit-
ter på rättigheten, upphovsmannen, får framställa exemp-
lar av verket (det vill säga kopiera men även framställa i
andra former, oavsett teknik). Det är också endast upp-
hovsmannen som får göra verket tillgängligt för allmänhe-
ten genom olika framföranden. (2 § URL). Upphovs-
mannen har också rätt att få sitt namn angivet som upp-
hovsman till verket när det framförs, samt är skyddad mot
kränkande ändringar (3 § URL).

Straff för överträdelse av förbudet är böter eller fäng-
else. Fängelse kan det bara bli tal om ifall det exempelvis
rör sig om väldigt omfattande kopiering med mycket
pengar inblandade. I annat fall blir det alltså böter (läs om
dagsbotssystemet i straffavsnittet s. 184). Eftersom lag-
reglerna angående förbudet att ladda ner saker från inter-
net utan upphovsmannen godkännande är nya är det svårt
att säga vad straffet i praktiken kommer att ligga på. Tro-
ligtvis rör det sig om ett förhållandevis lågt bötesstraff.
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upphovsrätten varar länge
Upphovsrätten överlever upphovsmannen med 70 år. De
tar bokstavligen med sig rättigheterna i graven. Men i vär-
sta fall kan ett verk vara skyddat längre än så. Du kanske
vill använda en symfoni av Mozart (död sedan länge) i din
electro-låt, och använda en inspelning med en orkester
från Wien producerad av Sony. Då skyddas symfonior-
kestern antagligen enligt 45 § om utövande konstnärers
rätt, och Sony skyddas av 46 § om framställares rätt. För
bägge dessa gäller ett skydd i 50 år efter inspelningen. 

En »fotografisk bild» är ett foto där inget krav ställts på
verkshöjd (49 a §). Ett fotografi av ett gäng syndikalister i
1930-talets Barcelona på väg mot fronten är tillräckligt all-
mänt för att vara en bild allenast, och är fritt fram att använ-
da 50 år efter det att det framställts. Om fotot däremot
anses ha viss originalitet och särprägel, så är det ett fotogra-
fiskt verk (1 § 1 st. 5 p. URL) är det skyddat i 70 år efter
fotografens död. Ett exempel skulle kunna vara den beröm-
da bilden av kämpen i internationella brigaderna som just
träffats av en fascists kula och faller död till marken. 

Vill du använda lite färskare bilder än från 30-talet, och
inte vill riskera något upphovsrättsintrång, så finns det bil-
der från till exempel Independent media center (IMC) där
fotografer som tycker att informationen ska vara fri lägger
upp alster för alla att använda. Det kan vara bra att skriva
var bilden kommer ifrån då. Dels för att fler ska hitta till
adressen ifråga, dels som ett tack för generositeten. 

enstaka exemplar för enskilt bruk
Det är tillåtet att göra kopior av upphovsrättsskyddat mate-
rial (förutom datorprogram och TV-spel) åt sig och sina
kompisar, eller vänkrets enligt 12 § URL. Det ska handla
om ett eller högst några få exemplar. Efter en ändring i
lagen den 1 juli 2005, är det inte tillåtet att framställa exem-
plar av ett verk för enskilt bruk då det som är förlagan fram-
ställts eller gjorts tillgänglig för allmänheten i strid med
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upphovsrätten. Det betyder alltså att ingen får ladda hem
något som hamnat på internet utan upphovsmannens till-
låtelse. Materialet blir så att säga smittat i alla led framåt.
Ändringen innebar också att ett helt litterärt verk, det vill
säga en bok, inte får kopieras utan endast begränsade delar
av det, (hur någon nu ska kunna hålla koll på det). 

Det finns nya bestämmelser i 6 kap. om skydd för sådan
teknik som ska skydda mot kopiering och exemplarfram-
ställning, vilka innebär att det exempelvis är förbjudet att
försöka knäcka kopieringsskyddet på CD-skivor och dator-
program eller använda datorprogram som kan gå förbi det.
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Arbetsförnedringen. Arbetsförnedringen är en webbplats 
på nätet (www.arbetsfornedringen.tk) som driver med arbets-
förmedlingen. Sidan liknar AMS egen och använder ett snar-
likt namn. AMS har därför hotat de ansvariga med stämning
för upphovsrättsintrång. 

Har AMS lagen på sin sida i det här fallet? Eftersom upp-
hovsrätten i första hand är tänkt att skydda kommersiellt, så
är det av avgörande vikt om någon tjänar pengar på verksam-
heten och är näringsidkare eller inte. Ingen får driva med och
misskreditera en konkurrent, men om så inte är fallet ska det
inte finnas något som hindrar en att driva med någon eller
något. Eftersom arbetsförnedringen inte bedriver en kom-
mersiell verksamhet som konkurrerar med AMS har de alltså
sannolikt inget att oroa sig för. Att satir är okej stöds också
av det så kallade Alfonsmålet.

Alfonsmålet. I Alfonsmålet (T 14567-02) hade P3:s humor-
program Pippi-rull drivit med Alfons Åberg genom att klippa
ihop inläsningar av barnböckerna blandat med klipp från den
danska filmen »Pusher» (alfons på danska betyder hallick).
Författaren Gunilla Bergström stämde programmet för
kränkning av hennes upphovsrätt. Domstolen (HovR) frikän-
de Pippi-rull med motiveringen att parodier, travestier och ➡

gatupolitik  05-10-25  16.08  Page 75



fler undantag i lagen.
Förutom det undantag i »enstaka exemplar för enskilt
bruk» som redogjordes för ovan, finns i 2 kap. fler in-
skränkningar för upphovsrätten. Exempelvis finns undan-
tag vid framställning av exemplar för undervisningsverk-
samhet, på sjukhus, till arkiv och bibliotek. Det finns även
en rätt att fritt citera ur verk (22 §). Undantag från upp-
hovsrätten görs också för allmänna handlingar, det vill
säga material från myndigheter (9 § URL). 

Enligt 4 § så kan en bearbetning av ett verk ge upp-
hovsrätt till denna omarbetning. Om det är en originell
omarbetning kan anses som ett nytt och självständigt verk
enligt 4 § 2 st. 

Är omarbetningen att se som en parodi faller det i princip
med automatik under 4 § 2 st. URL. Om jag till exempel
skriver om Jan Guillous bok Tempelriddaren och ändrar slu-
tet för att jag inte är nöjd med det, är det ett upphovsrätts-
intrång. Om jag däremot skriver om boken och döper den
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satirer är att betrakta som självständiga verk och därför inte
kan göra intrång i någon immaterialrättighet. Domstolen sade
också att det ligger i sakens natur att det vid tillskapandet av
en parodi eller en satir alltid finns anledning att anta att upp-
hovsmannen till det ursprungliga verket inte är så road över
det nytillkomna. Man måste alltså tåla lite skämt.

Sveriges flagga. Det ska dock handla om en drift med just 
det som omarbetats, med originalverket. I rättsfallet NJA 1975
s. 679 hade texten till ett musikstycke, »Sveriges flagga»,
gjorts om för att handla om Vietnamkriget och häckla USA:s
flagga. Högsta domstolen (HD) underkände motiveringen att
det var en travesti eller parodi, eftersom avsikten inte var att
dra löje över originalverket. För att använda låten skulle de
varit tvungna att häckla Sveriges fana, inte USA:s, varför HD
ansåg det var fråga om upphovsrättsintrång.
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till Tempelråddaren, som handlar om en feg liten man med
ett stort ego, är det säkert att se som en parodi eller travesti,
och därmed inte ett upphovsrättsintrång.

Varumärkesskydd

Skydd för varumärken (varumärkeslagen, 1960:644) upp-
kommer antingen genom registrering, eller genom så
omfattande användning av märket att det blir inarbetat,
det vill säga känt inom en betydande del av den krets till
vilken det riktar sig. Skyddet innebär att ingen annan än
varumärkets innehavare får använda något som kan för-
växlas med det skyddade kännetecknet. 

Som regel är skyddet begränsat till varor av samma
eller liknande slag. Skyddet är inte tidsbegränsat, utan
gäller alltså »för evigt». Kända varumärken är till exempel
Coca-Cola, Carlsberg och Nike. 

Kan det då anses som ett intrång i varumärkesrätten
om man använder Nikes krumelur, fast med texten riot –
just do it på en T-shirt. Eller ölmärket Carlsberg omgjord
till Classwar? För det första måste det innebära någon
form av snyltning, nedsvärtning eller urvattning för att
intrång ska föreligga. För det andra ska både de varor eller
tjänster som märkena symboliserar likna varandra. Det är
alltså en helhetsbedömning där det både ska vara likhet i
varumärket och varuslaget. Enbart associationen till ur-
sprungsmärket räcker inte, det ska föreligga en klar för-
växlingsrisk också. Till sist gäller även varumärkesrätt
framför allt om syftet är kommersiellt. Att skämta är tillå-
tet, men inte med konkurrenter. Exempelvis anordnades
en klubb vid namn Bakis och skakis varvid Friskis och
svettis stämde klubben. De ansågs dock inte konkurrera
med Friskis och svettis och klubben friades.

Eftersom det när det gäller riot–just do it och Classwar
inte rör sig om konkurrenter till Nike eller Carlsberg är
användandet av dem troligtvis inte olaglig i dessa fall.
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Rättsmaskineriet

ANVÄND RÄTTEN

Ur ett samhällsförändringsperspektiv uppfattas rättssyste-
met ofta främst som en kontrollapparat för att upprätt-
hålla de värden som politiker fastställt genom lagarna.
Men genom att anmäla missförhållanden och övergrepp
kan individer och grupper direkt påverka och begära hjälp
från olika mer eller mindre rättsliga instanser. Dessa insti-
tutioner kan ha olika tyngd och formella möjligheter att
ingripa. Från polisen med långt gående tvångsbefogenhe-
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ter till Etiska rådet mot könsdiskriminerande reklam, helt
utan tvingande möjligheter att ingripa.

Det kan finnas olika syften med att anmäla händelser.
Många har också försökt genomdriva samhällsförändring-
ar genom rättsväsendet. Folkrörelserna har genom lång-
varig kamp fått rättsväsendet att ta hänsyn till deras vär-
den. Numera finns det åtminstone möjlighet att kvinno-
misshandel, djurplågeri med mera utreds. Det finns poli-
tiska krafter och enskilda personer inom rättsväsendet och
på olika myndigheter som vill verka för rättssäkerhet och
samhällsförändring. Anmälningar kan vara ett sätt att ge
dessa människor material att arbeta med. 

Det kan kännas meningslöst att anmäla för att det så
sällan händer något. Men det kan vara bra att reagera och
markera att vi inte sitter tysta och tar skit. Att anmäla kan
vara ett sätt att göra det på. 

Anmäler många diskriminering kan de frågorna syn-
liggöras. Ett stort antal anmälningar som inte leder till
någon långsiktig förändring kan fungera som en barome-
ter över missförhållanden. Den mycket höga procent av
anmälningar om polisövergrepp som inte leder till några
åtgärder är en ständig påminnelse om ett viktigt missför-
hållande och att många människor känner sig, och är,
rättslösa gentemot polisen. 

Anmäla brott till polisen

Om du blivit utsatt för brott, eller vill anmäla ett brott som
du vill att rättssystemet ska utreda, är det första steget att
göra en polisanmälan. En polisanmälan kan lättast göras
till den lokala polisstationen. Det kan göras per telefon,
genom att besöka stationen eller genom att skriva ett brev.
I vissa kommuner går det även att göra polisanmälan via
internet. Kraven på vad en anmälan formellt ska innehålla
är ganska låga. Du måste inte besöka polisstationen för att
göra en anmälan. Men är det du som blivit utsatt för brott
kan du bli kallad till förhör under förundersökningen.
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Polisen är skyldig att omedelbart ta upp en brottsanmälan.
De får inte hänvisa dig att komma tillbaks vid ett senare
tillfälle bara därför att man just vid anmälningstillfället har
för mycket att göra eller för lite personal.

Det finns ingen allmän skyldighet att anmäla ett brott.
Det är dock ofta nödvändigt för att du ska kunna ta tillva-
ra vissa rättigheter, till exempel för att kunna få ersättning
från försäkringsbolag eller Brottsoffermyndigheten, se
mera s. 173.

Polismyndigheten, eller åklagarmyndigheten beroende
på brottets svårighetsgrad, kan bestämma att en anmälan
inte ska utredas mer om de till exempel inte anser att
något brott begåtts. Det är åklagaren som fattar beslut om
ifall någon ska åtalas för brottet så att en rättegång kan
inledas. Du kan i de flesta fall inte välja att ta tillbaka en
anmälan som du lämnat tidigare. Vissa brott går till åtal
bara om de anmäls av den som utsatts för brottet men de
allra flesta brott faller under allmänt åtal vilket betyder att
åklagaren beslutar om åtal ska väckas eller ej, oberoende
av vad den som blivit utsatt för brottet (eller någon annan)
tycker. Vissa brott, exempelvis förtal, faller under enskilt
åtal vilket innebär att den som utsatts för brottet får föra
sin egen talan inför domstol, först under särskilda förut-
sättningar agerar åklagaren.

Om en förundersökning läggs ner av polis och du tyck-
er att utredningen varit bristfällig så kan du begära över-
prövning hos åklagaren. Berätta vad du tycker att de borde
göra mer. Om en förundersökning läggs ned av en åklaga-
re kan du begära överprövning hos en högre åklagare. 

Den person som har blivit utsatt för brott kallas inom
rättsväsendet för målsägande. Polisen är skyldig att lämna
omfattande information till målsägande. När det har bety-
delse ska de informera om

– hur din anmälan kommer att hanteras av polis och
övriga rättsväsendet i fortsättningen, 
– vilka möjligheter till ersättning som finns, samt 
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– vilka myndigheter, organisationer och andra som kan
lämna stöd och hjälp till brottsoffer.
Mycket tyder på att många brott som anmäls till poli-

sen blir liggande en lång tid, och att vissa aldrig utreds.
Detta gäller antagligen främst mindre brott, eller brott
som är svåra att utreda och bevisa, men det kan också röra
brott polisen helt enkelt valt att inte se allvarligt på – ex-
empelvis olaga diskriminering. Men det är bra att vara
medveten om detta när du gör din anmälan.

Anmälan mot poliser eller väktare för övervåld eller andra
fel i tjänsten kan göras till polisen. Det är också möjligt att
göra sin anmälan i ett brev direkt till någon av polisens
avdelningar för internutredning. Då det förekommer att
anmälningar mot poliser resulterar i en motanmälan från
polisen om våldsamt motstånd eller liknande kan det fin-
nas en poäng med att vänta ett par dygn med din anmälan.
Då blir det tydligare att polisens motanmälan lämnades in
som en följd av din anmälan. Detta kan möjligen påverka
trovärdigheten för polisens anmälan negativt. Anmälning-
ar mot poliser ska handläggas av en särskild enhet inom
åklagarväsendet, Riksenheten för polismål. De poliser
som medverkar i dessa utredningar tillhör inte den vanliga
polisorganisationen utan ingår i särskilda internutred-
ningsenheter, sju för hela landet.

Att anmäla någon som du vet är oskyldig kan vara
straffbart som falsk angivelse. Polisen har viss information
om anmälningar på www.polisen.se under Utsatt för brott.

Allmänhetens rätt att gripa brottslingar

Om du ser någon begå ett brott som kan leda till fängel-
sestraff, som misshandel eller hets mot folkgrupp, har du
enligt rättegångsbalken 24:7 rätt att gripa personen tills
du tillkallat polis. Du får inte använda våld eller tvång i
högre grad än vad som är försvarligt. Det är svårt att säga
exakt var den gränsen går, men vid allvarligare brott bör
det vara tillåtet att fysiskt hålla fast personen tills polisen
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kommer. Om personen försöker smita eller använder våld
mot dig, får du använda det våld som behövs. Vid brott
som i praktiken antagligen bara leder till böter ska perso-
nen inte gripas, utan bara anmälas. Personer som är efter-
lysta för brott, får även gripas av vem som helst. Detta
gäller inte personer som är på rymmen från fängelser,
eftersom det inte är något brott.

Som huvudregel får man inte själva ta tillbaka saker
som någon stulit. Då gör man sig skyldig till självtäkt. I
stället ska man snällt gå till polis och säga att »här finns
mina stulna grejer» och så får polisen ta hand om dem och
reda ut vem som är rätt ägare. 

Stämma till domstol

Om du har en konflikt med någon där ingen har begått
något brott kan domstolen ta upp frågan som ett tviste-
mål. Det vanligaste sättet att starta en sådan process är att
lämna in en stämningsansökan till tingsrätten. Tvistemål
är ofta dyra så därför finns det alternativ i vissa fall som att
gå till Konsumentombudsmannen eller Allmänna rekla-
mationsnämnden. Läs mer under Tvistemål på s. 136.

Anmäla missförhållanden till myndigheter 

Det finns en mängd myn-
digheter som har ansvar
för att kontrollera olika
privata och offentliga
verksamheter. Myn-
digheterna har olika
befogenheter. Vissa
myndigheter har möj-
lighet att ge böter, and-
ra kan dra in tillstånd, medan åter andra bara kan komma
med klagomål på brister i verksamheten.

Det finns tydliga exempel på att till exempel restau-
ranger som kommit i konflikt med den kommunala hyres-
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värden sedan fått påhälsning av räddningstjänsten, hälso-
och miljöinspektionen och problem med alkoholtillstån-
det, allt på samma vecka. På samma sätt kan anmälningar
till myndigheter sätta press på någon som en del av en
politisk kampanj.

Alla myndigheter har enligt förvaltningslagen en ser-
viceskyldighet mot allmänheten. Detta innebär att de ska
ta emot och besvara brev och telefonsamtal. De ska även
hjälpa dig att hitta rätt om de tycker att deras myndighet
inte kan ta upp din anmälan. Det är ofta lämpligt att göra
en anmälan skriftligt, och skicka med så mycket informa-
tion som möjligt. Men tänk på att allt som kommer in till
myndigheter blir allmänna handlingar och ofta kan läsas
av alla.

Arbetsmiljöverket har ansvar för att miljön och säkerheten
på arbetsplatser följer arbetsmiljölagens (1977:1160)
regler. Myndigheten arbetar med att sammanställa sta-
tistik och att skriva mer precisa regler om krav på olika
arbetsmiljöer. Verket har möjlighet att göra inspektioner
och hota med böter och andra sanktioner om inte stora
brister i arbetsmiljön åtgärdas. Om du upptäcker faror i
din arbetsmiljö, vill myndigheten att du i första hand kon-
taktar din fackförening och skyddsombuden på din arbets-
plats. 

Skolverket och Högskoleverket har ett övergripande ansvar
för skolor och högskolor. De har inga möjligheter att ge
skolor något straff, men kan utreda missförhållanden och
rekommendera förändringar, som ofta genomförs.

Djurskyddsmyndigheten är den centrala myndigheten med
ansvar för djurskyddet i Sverige. Reglerna finns i djur-
skyddslagen (1988:534) och djurskyddsförordningen
(1988:539). Myndigheten utför mest utredningar och skri-
ver föreskrifter. När djur behandlas illa ska detta i första
hand anmälas till den kommunala djurskyddsinspektören,
som kan genomföra inspektioner. Ytterst ansvariga för
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detta arbete är politikerna i den kommunala miljö- och
hälsoskyddsnämnden. Den som tar beslut om omhänder-
tagande av djur och djurförbud är länsveterinären på
länsstyrelsen. Det förekommer att personer på dessa myn-
digheter har varnat ägare till djurfabriker om att politiska
aktivister har anmält deras verksamhet och att de kan
riskera att utsättas för aktioner. För frågor som gäller jakt
är Naturvårdsverket ansvarigt. Skadade djur ska anmälas
till polisen. 

Naturvårdsverket har det övergripande ansvaret för över-
vakning och utveckling av naturskyddet. De flesta sorters
lokal verksamhet är kommunens ansvar. Större nationella
företeelser och speciellt miljöfarliga verksamheter, som
kärnkraft, sopförbränning med mera. står under speciella
myndigheters kontroll. Miljölagstiftningen samlades för
några år sedan i miljöbalken. Här återfinns både krav på
miljöanpassning och regler för hur miljön ska skyddas.
Miljöförstöring kan vara brottsligt enligt denna lag. Otill-
låtna utsläpp eller annat som upptäcks eller anmäls till
ansvarig myndighet kan leda till åtal. 

Kommunala nämnder sköter tillsyn över lokala verksamhe-
ter, som alkoholtillstånd, hälso- och miljöinspektioner och
byggnadslov. Vilka nämnder som sköter vad ser olika ut i
olika kommuner, men det brukar finnas socialnämnd,
plan- och byggnadsnämnd med mera. Kommunala beslut
kan överklagas inom tre veckor. Överklagandet ska lämnas
in till kommunen eller till närmaste länsrätt och vara
undertecknat. Vem som helst har inte rätt att överklaga,
och alla beslut kan inte överklagas. Generellt kan sägas att
alla kommunmedborgare har rätt att överklaga allmänna
beslut om verksamheter i kommunen. Mer specifika be-
slut som rör enskilda personer mer konkret, exempelvis
beslut inom socialtjänsten, kan bara överklagas av de per-
soner som berörs konkret. 
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JO-anmälan

Justitieombudsmannen (JO) är en myndighet som ska
kontrollera domstolar, statliga och kommunala myndighe-
ter som polisen, socialtjänsten, åklagaren, Skolverket med
flera. Om du har blivit illa behandlad av någon av dessa
myndigheter eller någon enskild person på dessa myndig-
heter kan detta anmälas till JO. JO kan inte själv ändra
beslut men kan ge en erinran då de menar att något fel har
begåtts, och denna kritik blir ofta viktig i myndigheternas
fortsatta arbete. JO har också möjlighet att väcka åtal för
tjänstefel då personer gjort kraftiga övertramp i sitt arbete
men detta sker mycket sällan.

En anmälan till JO ska vara i skriftlig form, men på val-
fritt språk. Det behöver inte vara den person som blir
utsatt för felbehandlingen som anmäler händelsen. Det
bör stå vilken myndighet det handlar om, vad som skett
med så mycket detaljer som möjligt samt anmälarens
namn och adress. Kom ihåg att anmälan kan bli offentlig.
Om du har några bevis, foton, film eller liknande och
detaljer om identiteten på de inblandade personerna är
detta bra att skicka med. Ju tydligare bild av vad som har
skett, desto bättre. 

JO får in cirka 5 000 anmälningar per år och gör en
erinran i 10–15 procent av fallen. Normalt ska ett svar på
en anmälan komma inom någon månad, men om vidare
utredning krävs kan det ta betydligt längre tid.

Diskrimineringsombuden

Det finns fyra »ombudsmän» som ska verka mot diskrimi-
nering av olika grupper i samhället: Jämställdhetsombuds-
mannen (JämO) Ombudsmannen mot diskriminering på
grund av etnicitet och religion (DO), på grund av funk-
tionshinder (HO) samt på grund av sexuell läggning
(HomO). Det är särskilt illa valt att den statliga institutio-
nen mot könsdiskriminering har döpts till Jämställdhets-
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ombudsmannen. Här kallar vi dem diskrimineringsom-
bud.

Diskriminering innebär att någon blir sämre behandlad
jämfört med människor ur andra grupper. Även behand-
ling av människor som formellt verkar vara lika, men som
faktiskt drabbar de skyddade grupperna diskriminerande
är förbjuden. Det är i Sverige förbjudet att diskriminera
någon på grund av dennes kön, sexuella läggning, funk-
tionshinder, etniska ursprung eller religion. Förbuden
gäller både direkt och indirekt diskriminering. Diskrimi-
neringsförbudet i Sverige gäller sedan ett par år på flera
områden i samhället:

– arbetslivet och arbetsmarknaden 
– universitet och högskolor
– arbetsförmedlingen och i arbetsmarknadspolitisk
verksamhet
– vid start eller bedrivande av näringsverksamhet och
yrkesutövning
– medlemskap och förmåner i fackföreningar och
yrkesorganisationer
– tillgång till varor, tjänster och bostäder.

Förbudet mot diskriminering på jobbet finns uppdelat i
olika lagar för de olika grupperna: Kön i Jämställdhetsla-
gen, etnicitet i lagen 1999:130, funktionshinder i lagen
1999:132 och sexuell läggning i lagen 1999:133. Övriga
samhällsområden behandlas i lag 2003:307 som omfattar
alla grupper. Vissa fall av diskriminering kan vara brottsli-
ga som olaga diskriminering, se Brottskatalogen.

Diskrimineringsombudens arbete består av utåtriktat
opinionsarbete och juridiskt inriktat arbete. Det är alltså
möjligt att få någon från dessa myndigheter att komma och
delta på utbildningar och seminarier som ni anordnar. I sin
juridiska verksamhet driver de enskilda fall och utövar kon-
troll över arbetet mot diskriminering på arbetsplatser och
myndigheter. Har du blivit diskriminerad kan ombuden
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hjälpa dig att kräva skadestånd. De kan också hjälpa dig att
få diskriminering utredd på annat håll. De kan göra en
polisanmälan eller begära att ett beslut att lägga ner för-
undersökningen av ett diskrimineringsbrott omprövas.
Diskrimineringsombuden ser sig som en sista utväg för de
diskriminerade. Har diskrimineringen skett på jobbet vill
de i första hand att facket ska driva konflikten. De vill alltid
i första hand nå en uppgörelse mellan den diskriminerade
och den som diskriminerat. Först om de inte kan enas om
en uppgörelse kan diskrimineringsombudet driva fallet till
domstol. Du behöver aldrig betala något när diskrimine-
ringsombuden engagerar sig i din konflikt.

Diskrimineringsombuden tar bara en anmälan om det
är den diskriminerade personen själv som anmäler. Tyvärr
ställer de ganska hårda krav på att du ska visa att diskrimi-
nering förekommit och är opartiska fram tills de överty-
gats om att så är fallet, först därefter driver de ditt fall.
Diskrimineringsombuden tar bara upp ett fåtal ärenden
varje år och mediernas intresse för anmälningar som tas
upp är ganska stort. Huvudregeln är att anmälan är allmän
handling som vem som helst kan se men om du pratar med
diskrimineringsombuden i förväg kan det vara möjligt att
era uppgifter inte lämnas ut. En anmälan behöver inne-
hålla ditt namn och en berättelse om vad du varit med om.
Den juridiska utredningen av vad som hänt står ombuden
för. Om du har några bevis, foton, film eller liknande och
detaljerade om identitet på personer inblandade är detta
alltid bra att skicka med. Ju tydligare bild av vad som har
skett, desto bättre.

Diskrimineringsombuden har mycket begränsade re-
surser. Anmälningar tar ofta mycket lång tid innan de över
huvud taget behandlas, från ett par månader till drygt ett
år. De utredningar som görs är ofta minimala och diskri-
mineringsombuden vinner sällan i domstolen. Det finns
ett nätverk med antidiskrimineringsbyråer i de flesta
större städer i Sverige. Dessa byråer hjälper dig gratis
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direkt med ditt ärende, eller med att förmedla en anmälan
till diskrimineringsombuden. Länkar till den närmaste
byrån finns på DO:s webbplats (www.do.se) under länkar. 

Könsdiskriminerande reklam

Etiska rådet mot könsdiskriminerande reklam (ERK) är
reklambranschens egen nämnd för etiska regler kring sex-
istisk och könsdiskriminerande reklam. Nämnden är till-
satt av de stora makthavarna på mediemarknaden, SVT,
TV3, Bonnier, SR och så vidare.

Nämnden gör uttalanden om reklam som antingen

– framställer endera eller båda könen som ett rent sex-
objekt på ett kränkande vis (sexistisk reklam),
– konserverar en otidsenlig syn på könsrollerna ett ned-
värderande sätt (schabloniserande reklam) eller
– på något annat sätt är uppenbart könsdiskriminerande.

Om nämnden »fäller» ett reklaminslag innebär det att de
publicerar sitt beslut på sin webbplats och skickar uttalan-
det till alla företag inom reklam och medier. Enligt ERK
följer de flesta företag deras uttalanden. Rådet kan inte
bötfälla eller tvinga något företag att ta tillbaka reklamin-
slag. På www.etiskaradet.se finns det beskrivet hur du gör
din anmälan.

Pressombudsmannen

Om du upplever dig kränkt eller illa behandlad i någon
tidning kan du anmäla detta till Pressombudsmannen
(PO). Representanter för de stora tidningarna har antagit
etiska regler som handlar om att ge korrekta nyheter, vara
generös med bemötanden och att respektera den personli-
ga integriteten. PO prövar om tidningen brutit mot de
pressetiska reglerna och kan sedan rekommendera den
pressetiska nämnden att klandra tidningen vilket leder till
en straffavgift för tidningen på 10 000 till 25 000 kronor.
Nämndens beslut ska också publiceras i den fällda tidning-
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en. En anmälan tas upp om den som anmäler är person-
ligen berörd och det inte har gått längre än tre månader
sedan publiceringen. En anmälan tar normalt ett par må-
nader att behandla. Se mer på www.po-pon.org.

Journalistförbundets yrkesetiska nämnd

Journalistförbundets yrkesetiska nämnd granskar enskilda
journalisters arbetsmetoder. Om exempelvis en journalist
som intervjuat dig lovat att du ska få se texten innan den
publiceras struntar i att göra det, kan du anmäla journa-
listen. Läs mer på www.sjf.se.

Granskningsnämnden för radio och TV

Granskningsnämnden kan pröva om program på radio
och TV följer lagar och gällande tillstånd i Sverige. Nämn-
den utses av regeringen. Ett fällande beslut från nämnden
leder till att den kanal som blivit fälld tvingas läsa upp
nämndens beslut. Om kanalen är reklamfinansierad kan
även en bötessumma utdömas. Vem som helst kan anmäla
till nämnden, men inte anonymt och senast inom sex
månader från att programmet sändes. En anmälan tar nor-
malt ett par månader att behandla.

POLISENS BEFOGENHETER

Våldsmonopolet och lagregleringen

Historiskt sett är statens uppkomst nära förknippad med
uppkomsten av sociala klasser. De som ägde behövde kon-
trollera de som arbetade. Staten har upprätthållit hierarki-
erna genom en våldsapparat. Utvecklingen har gått mot
att staten skaffar sig ett totalt våldsmonopol. Med det
menas att den enda aktör i samhället som har rätt att
använda våld är just staten. I dagens Sverige är det huvud-
sakligen polisen som innehar våldsmonopolet och enligt
polislagens 1 § är polisens uppgift bland annat just att
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upprätthålla allmän ordning och säkerhet. Vi som arbetar
för en förändring av samhället löper därmed en stor risk
att förr eller senare motarbetas av polisen. Därmed är det
bra om vi har kännedom om de regler som staten satt upp
för sitt våldsanvändande.

Regleringen kring polisens befogenheter är starkt präg-
lad av statens uppgift att bevara den rådande (hierarkiska)
ordningen. De rättsliga reglerna har tillkommit genom att
de befogenheter poliser redan tidigare tagit sig fästs på
papper, sedvanerätten har kodifierats. Detta har lett till att
mycket av lagreglerna är öppna i den meningen att stort
utrymme lämnas för polisens godtycke. Sedvanerätten,
alltså hur polisen brukar göra, har också stor betydelse när
domstolen tolkar lagen.

Polisen har således mycket omfattande befogenheter.
Regleringen av befogenheterna utgörs också av en ganska
stor mängd lagar. Huvudsakligen finns reglerna i rätte-
gångsbalken och polislagen (1984:387). Vi har inte plats
för att skriva om polisens alla befogenheter. I stället ska vi
här koncentrera oss på de bestämmelser som oftast berörs
vid ingripanden mot aktivister. 

Teorin möter verkligheten 

Att känna till vad polisen får och inte får göra är onekligen
till stor hjälp för aktivister. Samtidigt är det viktigt att
komma ihåg att reglerna ligger på en teoretisk nivå. Verk-
ligheten ser många gånger annorlunda ut. Exempelvis
händer det ofta att polisen för att upplösa demonstratio-
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ner slår vilt omkring sig med batongerna utan att bry sig
om ifall de har rätt till det eller ej. Då den enskilda polisen
vet att hon i praktiken löper ytterst liten risk att bli åtalad
när hon överskridit sina befogenheter (och risken att
dömas är ännu mindre) så spelar lagreglerna i många fall
mest en teoretisk roll. 

Kännedom om reglerna kan vara bra att ha när man i
efterhand kritiserar polisens agerande, men i den faktiska
situationen när övergrepp begås så gör det ofta varken till
eller från. Därmed inte sagt att någon ska avstå från att
hävda sina rättigheter, och att det i vissa fall kan vara till
stor hjälp. Polisen utnyttjar många gånger det faktum att
folk inte känner till vilka befogenheter polisen verkligen
har. Polisens order blir åtlydda trots det inte funnits någon
skyldighet att följa ordern. I dessa lägen kan det vara till
stor nytta att protestera.

Grundläggande regler för polisingripanden

Det finns grundläggande principer som reglerar hur poli-
sen ska agera. Dessa står att finna i regeringsformen (en av
Sveriges grundlagar) och i polislagen.

Regeringsformen (RF) 1:1 st. 3 slår fast att den offent-
liga makten ska utövas under lagarna. Detta brukar kallas
för legalitetsprincipen. Polisen måste alltså vid varje ingri-
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ID-affären. Några aktivister stod under våren 2002 utanför
Volvos kontor i Kungsträdgården i Stockholm och delade ut
flygblad i protest mot Volvos export av stridsvagnsdragare
till den israeliska armén. Polisen anlände och började fråga
aktivisterna om deras namn och personnummer. De första
som tillfrågades gav polisen uppgifterna. Men när några
började ifrågasätta med vilken rätt polisen samlade in upp-
gifterna och helt enkelt vägrade lämna informationen så
slutade poliserna med frågandet och hoppade in i polisbi-
larna igen.
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pande ha något slags lagstöd för sitt agerande. Kom ihåg
att sedvanerätten – det vill säga hur polisen brukar göra –
spelar stor roll när lagen ska tolkas. Den så kallade likhets-
principen härleds från RF 1:9 där det står att alla som utför
statlig verksamhet ska beakta allas likhet inför lagen.
Denna princip gäller även polisen. Visserligen får en hel
del särbehandling ske enligt vissa lagar men utöver dessa
måste alltså polisen följa likhetsprincipen. I RF 1:9 slås
också fast att de som utför statlig verksamhet ska vara
sakliga och opartiska (den så kallade objektivitetsprincipen).
Polisen ska alltså inte agera godtyckligt eller ta hänsyn till
andra intressen än de som är relevanta.

I polislagen (1984:387) 8 § står det att en polis som gör
ett ingripande måste göra detta på »ett sätt som är försvar-
ligt med hänsyn till åtgärdens syfte och övriga omständig-
heter». Om polisen använder tvång så ska »detta endast
ske i den form och den utsträckning som behövs för att det
avsedda resultatet skall uppnås». Ur detta härleds de två
(ganska lika) principerna behovsprincipen och proportio-
nalitetsprincipen. Behovsprincipen innebär att polisen
inte får använda mer tvångsmedel än nödvändigt. Räcker
det exempelvis att lyfta eller släpa bort personer som väg-
rar flytta på sig får inte polisen i stället använda batongen
och slå på dem. Proportionalitetsprincipen innebär att ett
polisingripande måste anpassas till hur allvarlig den aktu-
ella faran är. Ingripandet får inte orsaka större intrång i ett
annat intresse än det som ingripandet avser att skydda.
Det är rätt sällan som principerna används i domstol, men
de kan vara till hjälp om man exempelvis vill anmäla hur
en polis agerat. Som exempel kan tas ett fall där en polis-
man i Stockholm tvingade en pojke som gripits att krypa
från polishusets garage till arresten. Hovrätten ansåg att
polisens agerande stod i strid med de allmänna princi-
perna i 8 § polislagen och dömde honom för tjänstefel
(Svea hovrätts dom 1999-04-16, mål nr B 2704/98). 

För polisens beteende i allmänhet gäller också polisför-
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ordningen (1998:1558) 4 kap. 1 § där det står: »Anställda
inom polisen skall i arbetet uppträda på ett sätt som inger
förtroende och aktning. De skall uppträda hövligt, hän-
synsfullt och med fasthet samt iakttaga självbehärskning
och undvika vad som kan uppfattas som utslag av ovänlig-
het eller småaktighet.»

I brottskapitlet står det mer om när polisens handlingar
är brottsliga och inte. Där står det också om möjligheterna
till självförsvarsrätt mot poliser som begår brott. Se vidare
på s. 62.

Polisens befogenhet att använda våld

I polislagen 10 § regleras polisens våldsanvändning. Para-
grafen nämner ett antal typfall där polisen får använda
våld. Enligt paragrafen får en polis använda våld om
»han» möts med våld eller hot om våld, någon som med
laga stöd ska berövas friheten försöker undkomma eller
gör motstånd eller polisen försöker avvärja en straffbar
handling eller allvarlig fara. Våld får också användas om
polisen ska avvisa eller avlägsna någon från ett visst områ-
de, göra kroppsvisitation, ta något i beslag, utföra hus-
rannsakan, stoppa ett fordon eller ta sig in i och avspärra,
avstänga eller utrymma byggnad, rum eller område. 

Därutöver innehåller paragrafen en allmän bestäm-
melse om att i de fall åtgärden är nödvändig för den »all-
männa ordningens eller säkerhetens upprätthållande» så
får polisen använda våld vid genomförande av åtgärden. 

För våldet som får användas så gäller de allmänna prin-
ciper som vi redogjort för ovan. Bland annat måste minsta
möjliga våld användas. Tårgas och skjutvapen får bara
användas i allvarliga fall och då andra åtgärder inte räcker.
(Särskilda föreskrifter för skjutvapen finns i kungörelse
(1969:84) och för tårgas i Rikspolisstyrelsens föreskrift
(RPSFS 2000:70, FAP 104-3). Tvångsmedicinering får
aldrig förekomma. Slag mot ömtåliga kroppsdelar får som
regel anses otillåtna. 
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Nu nämnda 10 § i polislagen tar upp fall där polisen får
använda våld om det med hänsyn till omständigheterna är
försvarligt. Men polisen har samma rätt som andra män-
niskor att bruka våld i självförsvar (nödvärn). I självför-
svarssituationer får den angripna inte bara bruka försvar-
ligt våld utan allt våld som inte är »uppenbart oförsvar-
ligt». Den som använt för mycket våld kan ändå gå fri om
personen med tanke på situationen »svårligen kunde
besinna sig». Samtidigt ska högre krav ställas på en polis
än på en vanlig person i det avseendet. Läs mer under
Självförsvar på s. 151. I praktiken är det mycket svårt att få
någon polis fälld för övervåld.

Avvisning, avlägsnande och omhändertagande

PL 13 har blivit något av ett begrepp hos både aktivister
och poliser och syftar på polislagen 13 §. Enligt denna
paragraf får polisen, om det är nödvändigt för att upprätt-
hålla ordningen, avvisa eller avlägsna en person som stör
den allmänna ordningen, eller beter sig på sådant sätt att
det »föreligger fara» för att personen kommer att begå
brott. Polisen får också omhänderta personen (exempelvis
köra denne till polisstationen) om det inte räcker att
denne avlägsnas. Det händer att polisen hotar att omhän-
derta folk för att de är jobbiga, jiddriga eller liknande.
Men det krävs att personen i fråga verkligen stör den all-
männa ordningen för att hon ska få omhändertas. Det
räcker inte bara att hon exempelvis vägrar lyda om en
polis utan lagstöd säger åt henne att lämna en viss plats.
Polisen har också rätt att omhänderta en person för iden-
tifiering om det finns särskild anledning att anta att perso-
nen är efterspanad eller efterlyst (PL 14 §).

PL 13 § inriktar sig på enskilda individer så om polisen
vill avlägsna eller omhänderta någon enligt denna para-
graf måste de göra en enskild prövning för varje person.
Alltså är paragrafen inte särskilt smidig att tillämpa vid
ingripanden mot demonstrationer. Därför infördes para-
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graf 13 c. Enligt denna får en folksamling som stör eller
utgör en omedelbar fara för den allmänna ordningen avvi-
sas eller avlägsnas från området. Det gäller inte för folk-
samlingar som utgör en allmän sammankomst eller offent-
lig tillställning enligt ordningslagen, se s. 26. Det krävs
inte att alla i en folksamling (exempelvis en demonstra-
tion) stör ordningen utan det räcker med att folksamling-
en som grupp gör det. Polisen har då rätt att avlägsna alla
i folksamlingen men inte att omhänderta alla. Polisen har
länge använt 13 c § för att bussa ut demonstranter långt
utanför stadskärnan, oavsett om det går att ta sig hem via
kollektivtrafik eller hur sent eller kallt det är. Men att
avlägsna någon på det sättet kan klassas som ett omhän-
dertagande vilket inte är tillåtet enligt paragrafen. Redan
1996 bedömde Svea hovrätt (dom 26/2-96 i mål nr B
1890/95) att ett förflyttande (enligt 13 §) av en person från
Södermalm i Stockholm till förorten Sköndal var en allde-
les för lång sträcka för att kunna klassas som ett avlägs-
nande utan utgjorde i stället ett omhändertagande. 2002
kritiserade JO (Beslutsdatum 2002-08-22, Diarienr. 3489-
2001) polisen för att de med stöd av 13 c § bussade ut 316
demonstranter från Stockholms centrum till platser som
låg mellan 11 och 29 km bort. JO ansåg att detta på grund
av sträckans längd måste vara ett omhändertagande vilket
polisen alltså inte hade rätt till enligt paragrafen. Om poli-
sen vill omhänderta någon måste de använda 13 § och

95

Lagrummet ger polisen befogenhet att

PL 13 § avvisa, avlägsna, enskilda som stör
omhänderta ordningen

PL 13 c § avvisa, avlägsna folksamlingar som 
stör ordningen

PL 14 § omhänderta för efterlysta för brott
identifiering
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denna kräver alltså ett enskilt beslut för varje person. På
senare tid tycks budskapet ha gått hem och polisen har
minskat på utbussningarna.

Gripande och medtagande till förhör

Polisen får enligt rättegångsbalken 24:7 gripa någon om
det finns skäl att anhålla denne och det är brådskande. För
att någon ska anhållas måste det i sin tur finnas skäl för att
denne kommer att häktas. Det innebär att ett beslut att
gripa någon ska grundas på om det finns skäl för häktning.
För att häkta, och därmed gripa, någon krävs det att en
person är på sannolika skäl (eller i vissa fall skäligen) miss-
tänkt för att ha begått brott. Gripande ses som ett mindre
ingripande än häktning. JO har menat att i de fall någon är
misstänkt för ett brott som bara kan leda till böter så bör
huvudregeln vara att personen inte ska gripas (JO 1997/98
s. 147). Ofta griper polisen misstänkta för att kunna iden-
tifiera dem (vilket är tillåtet då en misstänkt får häktas om
hon inte kan identifieras). Se mer om häktning och miss-
tankegraderna i avsnittet Förundersökning på s. 112.

Polisen har också rätt att ta med personer till förhör som
befinner sig på en plats där ett brott begås oavsett om dessa
är misstänkta för brottet eller inte (RB 23:8). Vid brott som
mord, grov våldtäkt och grovt rån (minimistraff på fyra års
fängelse) så har polisen även rätt att ta med personer till för-
hör som befinner sig »inom ett område i anslutning till den
plats där ett brott nyligen förövats». Den person som tas
med till förhör kan sedan, om denne efter ett tag blir miss-
tänkt, gripas vid förhöret enligt de vanliga reglerna för gri-
pande (så kallat skrivbordsgripande). 

Det kan vara bra att kunna dessa regler för att kunna
kritisera polisen i efterhand, det händer ofta att polisen
inte följer reglerna. Det finns gott om exempel där polisen
griper samtliga deltagare (och emellanåt åskådare) vid
politiska aktioner och delger samtliga misstanke för brott
som uppenbarligen bara några i gruppen begått.
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Om du får en anmaning att inställa dig på förhör hos poli-
sen är du skyldig att komma. Polisen har rätt att hämta de
som inte inställer sig om de bor eller befinner sig närmare
än 10 mil från polisstationen (RB 23:7). Polisen får också
hämta personer utan kallelse om det finns risk att perso-
nen kommer att ignorera kallelsen eller försvåra utred-
ningen. Personer som inte är misstänkta för brott får bara
hämtas till förhör om det är särskilt viktigt.

Utanför häktet, till exempel vid transport, har polisen rätt
att sätta hand- eller fotbojor (fängsel) på en om det är »nöd-
vändigt» (PL 10 a §). Vad som är nödvändigt får avgöras från
fall till fall. Det räcker inte med bara den omständigheten att
en polis ensam ska utföra en transport av en gripen. Fängsel
får också användas mot våldsamma personer. 

Tidsfrister för kvarhållande hos polisen

Den som omhändertagits enligt PL 13 § ska förhöras så
snart som möjligt och därefter friges. Men den som är
under arton får hållas kvar för att kunna överlämnas till
föräldrarna, socialtjänsten eller liknande. Ingen får vara
omhändertagen mer än sex timmar (PL 16 §). Den som är
omhändertagen men inte gripen är inte misstänkt för
något brott. Därför har polisen ingen rätt att hålla kvar
personen bara för att kunna identifiera denne. Du kan
vägra att säga vad du heter etc. Polisen måste ändå släppa
dig efter sex timmar. Polisen får, men bör normalt inte
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enligt Rikspolisstyrelsens föreskrifter, sätta omhändertag-
na i arrest (det vill säga i fängelsecellerna på polisstatio-
nen). Barn under 15 år får inte sättas i arrest.

Den som är medtagen till förhör får bara hållas kvar 6
timmar och ytterligare 6 timmar i exceptionella fall (om
det är av »synnerlig vikt»), RB 23:9. De som är anhållna
eller häktade får hållas längre. Enligt 23:12 ska den som
förhörs »icke förmenas intaga sedvanliga måltider eller
åtnjuta nödig vila». Personen får bara låsas in om det är
»nödvändigt». Barn under 15 år får hållas i 3+3 timmar
och inte låsas in. Då ett förhör är avslutat eller tiden gått
ut har personen rätt att omedelbart gå därifrån. 

Den som är gripen ska »så snart som möjligt» förhöras
(RB 24:8 st. 2). Efter förhöret ska åklagaren omedelbart
besluta om personen ska anhållas eller friges. Samma tids-
frister gäller som för förhör. Vad som händer efter ett
anhållande står i avsnittet Förundersökning på s. 47. Där
beskrivs också lagen om behandlingen av häktade och
anhållna som även gäller gripna.

Visitering

I Polislagen 19 § regleras polisens möjligheter att visitera
folk. Denna visitation är ofta ganska snabb och går ut på
att polisen känner på kläderna och söker i fickor och
väskor eller liknande man bär med sig. Den som grips bru-
kar få genomgå en grundligare kroppsvisitation på polis-
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stationen. Enligt 19 § st. 1 får polisen visitera den som
med stöd av lagen grips, omhändertas eller avlägsnas (se
ovan angående dessa termer) i den utsträckning det är
nödvändigt för att hitta vapen eller andra farliga föremål
eller för att fastställa identiteten på personen. Vapen och
liknande kan sedan ofta tas i beslag (enligt RB 27:1 eller
27:14 a).

Enligt 19 § st. 2 punkt 1 får polisen också leta efter
vapen eller andra föremål som kan komma att användas
vid brott. Dels får polisen kroppsvisitera folk vid situatio-
ner där det finns risk för att brott ska begås och dels får de
leta efter särskilda föremål som inte är vapen men »på
grund av sin särskilda beskaffenhet samt omständighe-
terna i övrigt kan befaras att komma till brottslig använd-
ning». Polisen brukar använda bestämmelsen för att
genomföra visitationer av samtliga deltagare på demon-
strationer där det förväntas bli bråk (exempelvis motde-
monstrationer mot nazister). I kombination med brotts-
balken (BrB) 36:3 kan de visitera folk för att beslagta van-
liga föremål som exempelvis flaggpinnar vilka kan befaras
användas som vapen. Lagregeln var tänkt att användas
ungefär på detta sätt varför det troligtvis inte leder någon
vart om man anmäler polisen. Men det kan ändå vara värt
att anmäla, särskilt i de fall då polisen visiterat i större
utsträckning än »normalt». Detta kanske kan hindra att
polisen rutinmässigt börjar visitera deltagare på alla
demonstrationer. Det kan vara värt att klaga och försöka få
tillbaka flaggstänger och liknande som tagits i beslag. Det
är nämligen inte självklart att lagen ska tillämpas på så sätt
att även sådana föremål som naturligt tillhör en demon-
stration kan beslagtas. 

Enligt PL 19 § st. 2 punkt 2 har polisen rätt att kropps-
visitera en person för att söka efter föremål som ska
användas som hjälpmedel vid skadegörelse och liknande. De
ska ha särskild anledning att tro att en person bär sådana
hjälpmedel på sig. Bestämmelsen infördes 2003 efter
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mycket debatt och lanserades som ett sätt att stoppa klott-
ret. Men paragrafen är utformad på sådant sätt att den kan
täcka in betydligt mer än klotter. Polisen får visitera per-
soner de misstänker kommer att begå ett skadegörelse-
brott, dvs. i preventivt syfte. Det krävs inte att ett sådant
brott verkligen har begåtts. I förarbetena nämns att visita-
tion kan vara tillåtet när polisen vet att en person som tidi-
gare är dömd för skadegörelse genom klotter ses i en
»typisk klottermiljö». Det kan befaras att polisen (och
väktare) kommer att använda bestämmelsen för att rutin-
mässigt visitera folk som exempelvis är klädda på ett visst
sätt. Det är värt att anmäla polisen för dem som blir visite-
rad på detta sätt för att försöka förhindra en omfattande
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Schillerska gymnasiet. Tillämpningen av PL 19 § prövades
i en dom angående polisinsatsen mot de boende på Schil-
lerska gymnasiet i samband med Göteborgskravallerna
2001 (Göteborgs tingsrätts dom 2002-12-02, mål nr B 11587-
01). Nationella insatsstyrkan tvingade cirka 80 personer att
ligga på mage i över en timme på den blöta asfalten för att
sedan visiteras. Åklagaren menade att den långa tid folk bli-
vit kvarhållna inte behövdes för att visitera personerna utan
att det utgjorde ett omhändertagande vilket poliserna
saknade lagstöd för. Åklagaren hävdade också att det stred
mot de allmänna principerna för polisingripande att låta folk
ligga på marken på detta sätt (se ovan s. 36). Tingsrätten
ansåg inte att visitationen tagit för lång tid, eller att något
stred mot de allmänna principerna för polisingripande. En
tingsrättsdom väger inte så tungt, prejudikatvärdet är lågt.
Domen är dessutom dåligt motiverad. Den enda egentliga
motiveringen rätten hade var att det inte kunde bortses från
»att polismännen handlade under intryck av det våld de
upplevt dagarna innan och vad de uppfattade som ett
vapenhot». Det kan därför absolut vara värt att anmäla för
den som blivit utsatt för något liknande.
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användning av paragrafen. I propositionen till lagen står
»enbart det förhållandet att en eller flera personer samlas
eller vistas i ett område där skadegörelse kan förekomma,
bär viss klädsel eller kommer ut ur en affär som säljer
sprejburkar kan aldrig i sig utgöra grund för kroppsvisita-
tion» (prop. 2002/03:138, avsnitt 6.1.1). 

Den som skäligen misstänks för brott som kan ge fäng-
else får polisen på förundersökningsledarens eller åklaga-
rens beslut visitera enligt RB 28:11 för att söka efter före-
mål som kan beslagtas eller säga något om brottet. I de
fallen får personen också kroppsbesiktigas (RB 28:12). Det
innebär en genomsökning av själva kroppen som blodpro-
ver och även undersökning inuti kroppen (exempelvis
undersökning av kroppsöppningar). Kroppsbesiktningen
får inte medföra ohälsa eller skada och liksom för alla
ingripanden ska den vara behövlig och stå i proportion till
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brott ska begås vid brott

PL 19 § st. 2 p. 2 vem som helst leta efter 
hjälpmedel för 
skadegörelse (till 
exempel klotter)

RB 28:11     skäligen leta efter föremål
misstänkta som kan beslagtas 
för brott som eller vara bevis
kan ge fängelse
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vad den kan väntas ge. Kvinnor får inte kroppsbesiktigas
av män som inte är läkare eller sjuksköterska (RB 28:13).

Husrannsakan

Regler för husrannsakan finns i RB 28 kap. Husrannsakan
får göras hemma hos den som är skäligen misstänkt (se s.
46) för ett brott som kan bestraffas med fängelse, RB 28:1.
Det kan också göras i annat utrymme som denne utnyttjar
(exempelvis källarförråd). Polisen får söka efter den miss-
tänkte, föremål som kan tas i beslag eller saker som kan
användas som bevis. Polisen får även ta sig in och söka hos
någon annan än den som är skäligen misstänkt (den som är
misstänkt med en lägre misstankegrad eller vem som
helst). Då ska brottet ha begåtts där, den misstänkte gripits
där, eller det finns »synnerlig anledning» att tro att saker
som kan tas i beslag eller användas som bevis eller den
misstänkta själv kan befinna sig där. För att ta sig in och
leta efter en person på det här sättet måste det vara för att
personen ska gripas, hämtas till förhör eller till rättegång,
eller för att personen ska kroppsvisiteras (RB 28:2). 

Polisen har rätt att göra husrannsakan i till exempel
föreningslokaler som brukar användas gemensamt av per-
soner »som kan antas ägna sig åt brottslig verksamhet»
om undersökningen rör ett brott för vilket minimistraffet
är ett års fängelse (RB 28:3 st. 2). Det krävs inte att alla
som har anknytning till lokalen misstänks utan det räcker
med att det är några stycken.

Husrannsakan får inte orsaka mer olägenhet eller skada
än »vad som är oundgängligen nödvändigt» och nyttan
ska överväga intrånget, RB 28: 3 a och 6. Polisen får bryta
upp lås och liknande men det som bryts upp ska på ett
lämpligt sätt tillslutas igen när man är klar med husrannsa-
kan. Det händer ofta att polisen tar med sig material för
att granska närmare på polisstationen (exempelvis dato-
rer). De får ta med sådant (ta det i beslag) om föremålet
»skäligen kan antas äga betydelse för utredning om
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brott», se nedan. Polisen får inte utan särskilt skäl göra
husrannsakan mellan klockan 21.00 och 06.00. Om du är
hemma under en husrannsakan har du rätt att stanna kvar
och se vad de gör. Du har också rätt att ha med ett vittne
(RB 27:7). Detta får dock inte ske om det innebär att
undersökningen uppehålles, så i de flesta fall hinner du
bara kalla på en granne. Om du inte är hemma så ska du så
snart det går »utan men för utredningen» meddelas att
husrannsakan skett. Du har rätt att kräva ett protokoll
över husrannsakan, där det bland annat ska stå vilket brott
som utreddes vid husrannsakan. 

Husrannsakan ska normalt beslutas av undersöknings-
ledaren, åklagaren eller rätten. Dessa ger sedan poliser i
uppdrag att genomföra husrannsakan, och detta görs ofta
muntligt utan någon formell skriftlig order. Om det är
»fara i dröjsmål» får även enskilda poliser besluta om hus-
rannsakan, utan att fråga åklagare först, RB 28:4 och 5.
Polisen måste alltså inte visa upp
någon husrannsakansorder för
dig. Om polisen enligt lagen
inte har rätt till hus-
rannsakan så ska de
heller inte fråga dig
om det är okej att de
gör husrannsakan
hos dig. Även om
du (genom övertal-
ning) samtycker till det
får de nämligen ändå inte
göra husrannsakan. 

I polislagen 20 § finns en bestämmelse som ger polisen
befogenheter att göra husrannsakan när man söker efter
en person eller föremål som ska omhändertas. Förutom
husrannsakan hemma hos den eftersökta personen får
polisen även göra husrannsakan i lokaler som är tillängliga
för allmänheten eller hos någon annan. Beslutet ska nor-
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malt tas av polismyndigheten men får »om fara är i dröjs-
mål» göras av enskilda poliser på eget initiativ. Någon
husrannsakansorder behövs alltså inte heller här. Paragra-
fen rör fall när man söker efter en bestämd person och
polisen har inte befogenhet att använda den för att allmänt
leta efter folk som bryter mot lagen. De får exempelvis
inte hålla på och göra husrannsakan hemma hos folk som
är kända för att gömma flyktingar för att i allmänhet leta
efter folk som saknar uppehållstillstånd. De måste leta
efter en specifik person och ha »synnerliga skäl» för att
anta att personen man söker finns där. Enligt polislagen
finns inget hinder för att en persons samtycke ger polisen
rätt till husrannsakan. 

Här kan också nämnas att polisen enligt lagen (1991:
572) om särskild utlänningskontroll har rätt att genomföra
husrannsakan mot en person som inte är svensk medbor-
gare för att undersöka om hon eller en organisation hon
tillhör planerar terroristbrott. I dessa fall finns alltså inget
krav på att man ska vara skäligen misstänkt eller liknande.
Utrymmet för polisens godtycke är alltså i dessa fall myck-
et stort.

Husrannsakan används ganska ofta av polisen. Oftast är
det svårt att veta vilka bevis de har mot dig (det vill säga
om misstankegraden är så stark att de har rätt att göra hus-
rannsakan) och då kan det vara svårt att protestera när de
står och bankar på dörren. Men om du i efterhand vill
anmäla dem så kan det vara bra att känna till reglerna.
Husrannsakan är ett mycket integritetskränkande tvångs-
medel och de allmänna principerna för polisingripande
som redogjorts för ovan (s. 36) gäller. Om det exempelvis
räcker med förhör så ska inte husrannsakan användas. JO
har genom åren kommit med ganska många yttranden
angående husrannsakan varav många innehåller kritik mot
polisen. Bland annat står det klart att bara anonyma tips
om brott och liknande svaga uppgifter inte är tillräckliga
för att ensamma motivera en husrannsakan.
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Beslag

Polisen får ta föremål från folk av olika anledningar, det
kallas beslag. Om de sedan behåller dem eller förstör dem
kallas det förverkande. Har brott begåtts får föremål tas i
beslag för att de är nyttiga i en brottsutredning eller för att
återlämnas till ägaren (RB 27:1). Polisen får enligt 36:3
förverka stöldgods och brottshjälpmedel. Enligt RB 27:14 a
får polisen beslagta föremål innan brott begås. Det gäller
brottsverktyg som kan komma att användas vid brott,
vapen och liknande som kan befaras användas vid vålds-
brott samt hjälpmedel som uppenbart kan användas vid
skadegörelse och liknande, till exempel sprayburkar (BrB
36:3).

Befogenheter vid särskilt farliga brott

Enligt PL 23 § får en polis vissa särskilda befogenheter om
det på en viss plats finns särskild risk att brott begås »som
innebär allvarlig fara för liv eller hälsa eller för omfattande
förstörelse av egendom». De särskilda befogenheterna är 

1) att ta sig in i ett hus eller liknande för att leta efter
vapen eller annat farligt föremål.
2) att stänga av och utrymma ett hus och liknande och
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Lagrummet ger polis befogenhet att göra 
husrannsakan

RB 28:1 hos den som skäligen misstänks för 
brott som kan ge fängelse, hos alla där 
brott begåtts samt där polisen har starka 
skäl att tro att de kan hitta bevis eller 
den misstänkte

RB 28:3 i lokaler som inte är hem

PL 20 § för att söka en specifik person som av 
synnerliga skäl kan antas finnas där
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3) att kroppsvisitera personer som uppehåller sig på
platsen. 
Åtgärderna ska beslutas av polismyndigheten men får

om »fara är i dröjsmål» beslutas av en enskild polis. Para-
grafen är tänkt att exempelvis användas vid exempelvis
bombhot och liknande, då man alltså utrymmer och spär-
rar av platsen som hotats samt sedan kanske tar sig in för
att leta efter bomben. 

Bestämmelsen blev uppmärksammad i samband med
Göteborgskravallerna. Den ansvarige för polisinsatserna,
Håkan Jaldung, använde bestämmelsen för att spärra av
Hvitfeldtska gymnasiet med motiveringen att brott som
innebar allvarlig fara för liv eller hälsa planerades gent-
emot bland andra USA:s president George Bush. Ett hun-
dratal demonstranter förbjöds att gå ut från området
under flera timmar. I åtalet som väcktes mot Jaldung togs
bland annat 23 § upp. Åklagaren menade att PL 23 § inte
tillåter att polisen spärrar av någon annan plats än där
brottet befaras ske. Hvitfeldtska gymnasiet ligger ju långt
från den plats där toppmötet skulle vara. Hovrätten
menade att det är oklart om 23 § PL ger rätt att spärra av
en annan plats (en bedömning som verkligen kan ifråga-
sättas) och ansåg därför att Jaldung inte kunde straffas för
det. Fallet kom inte upp i HD och rättsläget förblir därför
just oklart.

Avspärrning vid ordningsstörningar

Polisen har i 24 § PL ytterligare en möjlighet att spärra av
ett område. Enligt paragrafen får nämligen polisen i sam-
band med allvarliga störningar av den allmänna ordning-
en, eller om det finns risk för sådana allvarliga störningar,
förbjuda tillträde till ett visst område eller anvisa »delta-
gare i en folksamling» en viss väg. Bestämmelsen används
rutinmässigt av polisen vid demonstrationer när man
spärrar av vissa gator eller torg, samt vallar demonstranter
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via en viss marschväg. Polisen kan spärra av områden i
preventivt syfte innan någon ordning störts. Utrymmet
för polisens godtycke är stort. Om polisen exempelvis bara
tillåter att en demonstration står stilla eller om de anvisat
en urusel marschväg där ingen ser en så kan det vara värt
att klaga. Du kan framhålla att 24 § bara ska tillämpas vid
risk för allvarliga störningar och att ingreppet ska stå i
proportion till faran (läs mer om de allmänna principerna
för polisingripande på s. 89). Om exempelvis demonstra-
tionen var hyggligt stillsam så kan du hävda att det var ett
alldeles för kraftigt ingrepp att förbjuda den att gå genom
centrum.

Polisens skyldighet att dokumentera ingripanden

Vid ingripanden som innebär till exempel att någon om-
händertas, vid husrannsakan, visitering och omhänderta-
gande av föremål, då skjutvapen eller fängsel använts ska
polisen enligt PL 27 och 28 § föra protokoll över vem som
fattat beslut, grunden för beslutet, vilka som deltagit med
mera. Polisen slarvar ofta med detta vilket gör det svårt att
komma åt den ansvariga efteråt. Vid grova fall av slarv kan
det vara en poäng att anmäla polisen för tjänstefel.

Avlyssning och övervakning

Det finns många former av avlyssning och övervakning
som poliser i vissa fall får använda. Teleavlyssning betyder
att avlyssna telefoner, fax och datorkommunikation som
e-post. Kameraövervakning innebär att fjärrstyrda videoka-
meror eller annat används för att övervaka en viss person.
Teleövervakning innebär att utan att avlyssna innehållet i
kommunikationen kartlägga vilka telefoner och datorer
som kommunicerar med varandra. Buggning handlar om
att avlyssna folk med gömda mikrofoner (vilket är helt för-
bjudet).

Polisen har vittgående möjligheter till hemlig avlyss-
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ning samtidigt som det finns begränsningar. Du kan inte
använda vår redogörelse för att försöka avgöra när det är
säkert att tala. Det går inte att utgå från att polisen aldrig
avlyssnar någon utan lagstöd. Nyttan av att känna till
reglerna ligger snarare i att i efterhand kunna klaga på och
anmäla polisens agerande. Mycket talar nämligen för att
avlyssning sker i mycket större utsträckning än vad som
borde följa av lagreglerna. 

hemlig teleavlyssning, teleövervakning 
och kameraövervakning
Reglerna för dessa tre så kallade tvångsmedel är ganska
lika. Huvudreglerna finns i 27 kap. rättegångsbalken (RB),
samt i lagen om hemlig kameraövervakning (1995:1506).
Därutöver finns två lagar som tillåter en mer omfattande
användning av tvångsmedlen i vissa fall, nämligen lagen
med särskilda bestämmelser om tvångsmedel i brottmål
(1952:98) samt lagen om särskild utlänningskontroll
(1991:572). 

Huvudregeln är att teleavlyssning och kameraöver-
vakning får ske om det finns någon som är skäligen miss-
tänkt för ett brott där straffminimum är två års fängelse
eller för försök, förberedelse och stämpling till sådant
brott (läs mer om misstankegraderna på s. 114). För hem-
lig teleövervakning krävs bara att brottet har ett minimi-
straff på sex månaders fängelse. Ett undantag från huvud-
reglerna är att avlyssning och teleövervakning även får ske
för att utreda andra brott, däribland brotten sabotage samt
olovlig kårverksamhet (läs mer om brotten på s. 162 och
168). Dessa brott brukar ofta användas av säkerhetspolisen
som (svep)skäl för avlysning av aktivister. Ytterligare ett
undantag teleavlyssning och teleövervakning finns för folk
som inte är svenska medborgare vilka får avlyssnas och
övervakas helt godtyckligt för att utröna om de planerar
terroristbrott (det krävs alltså en ytterst svag misstanke). 

Avlyssningen eller övervakningen ska ske för att utreda
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brottet och får ske inte bara av den misstänktes telefon
utan även sådana telefoner den misstänkte kan förmodas
ringa till (till exempel vänner, anhöriga) samt telefoner
den misstänkte kan förmodas ringa från (till exempel arbe-
tet, telefonkiosken utanför bostaden). Kameraövervakning
får användas även om det inte finns någon misstänkt om
man sätter upp kameror för att övervaka brottsplatsen. 

Tillstånd till teleavlysning samt teleövervakning och
kameraövervakning ska beviljas av domstol (vilken nästan
alltid beviljar tillstånd) där förhandlingen är hemlig – man
får alltså aldrig reda på om man är utsatt för övervakning
eller avlyssning. Polisen har också som praxis att inte
nämna något om avlyssning i förundersökningsprotokol-
let, även om man använt det (utom i de fall där material
från avlyssningen används som bevis i rättegången). Till-
ståndet är begränsat till en månad men går att förnya hur
många gånger som helst.

buggning
Buggning innebär att man genom tekniska hjälpmedel i
hemlighet avlyssnar vad någon säger. Det kan exempelvis
röra sig om mikrofoner som fästs inuti rum eller mer
avancerade mikrofoner som är avsedda att använda på
långt håll. Det har också uppmärksammats att elektro-
niska telefoner är möjliga att använda som avlyssnings-
mikrofoner även när luren är på. Detta beror på att de
elektroniska telefonerna saknar de äldre modellernas
klyka, vilken fungerar som avstängningsknapp. Man kan
alltså höra allt som sägs i rummet lika bra som vid ett tele-
fonsamtal. Detsamma gäller för mobiltelefoner (fast rimli-
gen inte om man stänger av den och tar ur batteriet).

Buggning är förbjudet i Sverige och straffbart som
olovlig avlyssning (BrB 4:9), men det är inte straffbart att
spela in samtal man själv deltar i, även om samtalsparten är
ovetande om inspelningen. Polisen har även rätt att spela
in samtal som sker på platser dit allmänheten har tillträde
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(exempelvis öppna föredrag). Det är också känt att polisen
i vissa fall har struntat i förbudet mot buggning – om detta
sker regelmässigt är svårt att veta. 

Polisens befogenheter mot icke-svenska medborgare

Om du inte har ett svenskt medborgarskap men bor eller
arbetar i Sverige utan de tillstånd som krävs kan du enligt
utlänningslagen bli utvisad till det land du är medborgare
i. Om du vägrar berätta det avvisas du till det land myn-
digheterna tror är ditt hemland. Om poliser misstänker att
du har ett annat medborgarskap än svenskt kan de begära
att få se ditt pass. Om du vägrar visa passet, eller inte har
något, kan myndigheterna förutsätta att du inte har ett
svenskt medborgarskap och du riskerar utvisning. Enligt
11 § polislagen kan du då bli omhändertagen i avvaktan på
beslut om du ska sättas i förvar. Det är oklart vad som
krävs för att polisen ska kunna misstänka att du har ett
annat medborgarskap. Officiellt ska inte enbart hudfärg,
namn eller bruten svenska vara skäl nog för att fatta miss-
tankar, då det skulle innebära en tydlig diskriminering
från polisens sida om personer med vissa namn, visst
utseende med mera. skulle behöva bära ID-handling. Men
i praktiken är det ändå dessa yttre kriterier de som faktiskt
används. Om polisen har befogenhet att kontrollera din
identitet av något annat skäl har den även rätt att kontrol-
lera ditt medborgarskap. Personer utan svenskt medbor-
garskap riskerar dessutom att oftare häktas (se Anhållan
och häktning, s. 118) vid misstanke om brott, för att de
anses lättare kunna fly. 

Enligt lagen om särskild utlänningskontroll (1991:572)
får personer som Säpo anser är presumtiva terrorister tas i
förvar och utvisas. Lagen innehåller också bestämmelser
om att vissa tvångsmedel får användas för att utröna om en
utlänning planerar terroristbrott. Det finns alltså inget
krav på skälig misstanke eller liknande. Utrymmet för
polisens godtycke är mycket stort. Tvångsmedlen som får

110

gatupolitik  05-10-25  16.08  Page 110



användas är husrannsakan, kroppsvisitation, kroppsbesikt-
ning, teleavlyssning, teleövervakning samt undersökning
av post och liknande. 

Polisen har också befogenhet att fotografera och, om
personen fyllt 14 år, ta fingeravtryck på en person som
söker asyl, inte kan söka sin identitet vid ankomsten till
Sverige eller ska tas i förvar. Fotografierna och fingerav-
trycken sparas i ett register som polisen kan få tillgång till
när de utreder brott. 

Väktare och ordningsvakter

Under det senaste decenniet har en snabbt växande grupp
av uniformerad personal givits i uppdrag att sköta be-
vakning och ordningshållande på både privata och offent-
liga platser. De patrullerar industriområden på natten för
att avskräcka inbrottstjuvar, tunnelbanevagnar för att
garantera »normalt» beteende hos passagerare, de överva-
kar evenemang och tillställningar. De uniformerade icke-
poliserna kan delas in i tre grupper: väktare, ordningsvak-
ter och skyddsvakter. Det ska alltid tydligt framgå, via en
skinande blank bricka på bröstet, vilken grupp en person
tillhör. De har också en skyldighet att legitimera sig vid
ingripanden. De tre gruppernas tillåtelse att använda våld
och göra ingripanden skiljer sig kraftigt åt. Reglerna finns
bland annat i polislagen 29 §. Det som är gemensamt för
alla tre är att de skyddas av lagstiftningen som tjänstemän.
Det betyder att allt våld eller motstånd som utövas mot
dessa grupper, förutom normalt straffansvar, dessutom
kan leda till åtal för våld mot tjänsteman. Av utfallet i rät-
tegångar under de senaste åren går det också att dra slut-
satsen att dessa yrkesgrupper även skyddas genom att
deras vittnesmål i många fall ges ett mycket stort värde i
rättegångar, på ett liknande sätt som poliser (se s. 131).

Väktare är vanligast. De ska vara uniformerade. Väkta-
ren har inga större befogenheter än allmänheten när det
gäller att ingripa mot brott och ordningsstörande men de
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kan få tillstånd att bära batong och skjutvapen. Väktare
utför ofta mer övervakande än ingripande uppgifter. 

Ordningsvakter har större befogenheter än väktare och
ska hjälpa polisen att upprätthålla allmän ordning. De får
omhänderta eller köra bort personer som stör den all-
männa ordningen eller är en fara för den. De har befogen-
het att bära batong, handfängsel och att ha hund. Ord-
ningsvakter arbetar ofta på stan eller vid evenemang som
de har i uppdrag att bevaka.

Speciellt skyddade områden som kärnkraftverk, riks-
dagshuset och flygfält, bevakas ofta av skyddsvakter, vilka
har långt gående befogenheter inom de områden de är
satta att skydda. De kan begära legitimation och visitera
misstänkta personer. De har även rätt att gripa personer
de misstänker utför eller förbereder vissa allvarliga brott,
som spioneri och sabotage. Skyddsvakter behöver inte
vara uniformerade men de måste bära sin bricka fullt syn-
lig och visa sin legitimation vid ingripanden. 

FÖRUNDERSÖKNING

En förundersökning inleds när polisen eller en åklagare
har anledning att tro att ett brott har begåtts, exempelvis
om en anmälan har gjorts. Syftet är att utreda vem som
begått brottet, och om det finns tillräckliga skäl för ett åtal
mot den personen. Polisen försöker samla in bevis, till
exempel genom förhör med den som är misstänkt och
med vittnen. Förundersökningsledare är en polis eller
åklagare. Under förundersökningen har polisen rätt att
utnyttja en rad tvångsmedel mot dig, läs mer under polis-
ingripanden.

För att saken ska gå vidare till rättegång krävs att åkla-
garen anser sig relativt säker på att kunna få en fällande
dom. Åklagaren kan också välja att inte inleda en för-
undersökning, om det skulle bli orimligt dyrt i förhållande
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till brottets betydelse eller om det är uppenbart att brottet
inte går att utreda. Om en förundersökning läggs ner och
någon tycker att utredningen varit bristfällig så kan hon
begära omprövning hos åklagaren och överprövning hos
närmast högre åklagare. 

För den misstänkte ska förundersökningen innebära en
chans att få inblick i bevisningen mot honom eller henne.
När brottsmisstanken uppgår till graden skäligen miss-
tänkt (se nedan) har den misstänkta rätt att få veta att hon
är misstänkt för ett brott. Hon har också rätt att få se för-
undersökningsprotokollet för att kunna yttra sig över det.
Rättegångsbalken säger att förundersökningen ska bedri-
vas enligt objektivitetsprincipen, det vill säga att under-
sökningsledaren inte bara ska söka efter bevisning som
talar emot den misstänkta utan även sådant som talar till
dennas fördel. Men i praktiken följer inte alltid åklagaren
objektivitetsprincipen. Förundersökningsledaren ska se
till att förundersökningen inte orsakar onödigt lidande.
Du har i vissa fall rätt till en försvarare under förunder-
sökningen (se s. 134), och att någon gång under processen
få korsförhöra målsäganden eller vittnen. Du har rätt till
en tolk om du behöver det. Du har också rätt till att ta del
av bevisningen när förundersökningen är färdig. Proto-
kollet från förundersökningen är inte offentligt medan
den pågår. Men i de flesta fall blir förundersökningsproto-
kollet offentligt när det lämnas in till tingsrätten med
stämningsansökan.

Misstankeregistret

Under förundersökningen kan de som är skäligen miss-
tänkta för brott registreras i misstankeregistret. Den som
är under 15 år får dock inte föras in i registret. Uppgifter
får lämnas till polis-, skatte-, tull- eller åklagarmyndighet
samt till domstolar. Du har själv inte någon rätt att få ut
uppgifter om dig. Uppgifter ur registret ska gallras när
förundersökningen avslutats. Detta gäller oavsett om för-
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undersökningen ledde till åtal, åtalet lades ner eller ledde
till friande eller fällande dom. Vid fällande dom registreras
den dömde i stället i belastningsregistret, se s. 187. Regler-
na om misstankeregistret finns i lagen om misstanke-
register (1998:621).

Misstankegraderna

Under förundersökningen, åtalet och rättegången krävs
det att det finns allt starkare bevisning mot den misstänk-
te. Kraven på bevisningen i de olika stadierna beskrivs
genom vissa formella uttryck som placeras på en skala, och
där varje steg innebär fastslagna krav på bevisningen. Ett
påhittat exempel är att någon har målat graffiti på kom-
munhuset i Vårstad. När polisen ser klottret förekommer
anledning anta att brott som hör under allmänt åtal förövats.
Det finns sju kända graffitikonstnärer i Vårstad, dessa
anses alla kunna misstänkas av polisen. Tre av dem målar
med den teknik som använts på kommunhuset och två av
dessa har under de senaste dagarna köpt sprayburkar i
Vårstads färgbutik. Dessa två anses av polisen skäligen
misstänkta. En av dessa har setts utanför kommunhuset
den natt som den aktuella graffitin målades. Hon anses på
sannolika skäl misstänkt för brottet.

»Förekommer anledning anta att brott som hör under all-
mänt åtal begåtts» är den lägsta misstankegraden och är
förutsättningen för att en förundersökning ska inledas.

»Kan misstänkas» är den näst lägsta graden av misstan-
ke och kan bygga på mycket svag bevisning men någon
form av konkret bevisning som talar mot den misstänkt
krävs. Den som kan misstänkas kan i vissa fall hållas kvar
12 timmar för förhör, till skillnad från de 6 timmar som
gäller i andra fall.

»Skäligen misstänkt» innebär att en person på allvar är
misstänkt. Det ger polisen vissa befogenheter mot perso-
nen. För att någon ska vara skäligen misstänkt krävs det att
det finns konkreta omständigheter som talar för perso-
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nens skuld. Den som är skäligen misstänkt ska alltid un-
derrättas om detta och har rätt att tillsammans med sin
försvarare läsa och begära kompletteringar av förunder-
sökningen. Skäligen misstänkta kan i speciella fall anhål-
las.

»På sannolika skäl misstänkt» är den misstankegrad un-
der förundersökningen som leder till att polisen får använ-
da de mest ingripande tvångsåtgärderna. Misstanken ska
framstå som berättigad ur ett objektivt perspektiv. Detta
är den misstankegrad som normalt krävs för att den miss-
tänkta ska kunna anhållas eller häktas. 

»Tillräckliga skäl till åtal» är den grad av misstanke där
åklagaren normalt ska väcka åtal. Kriteriet är att det ska
finnas objektiva grunder för att förvänta sig en fällande
dom i rättegången. 

En fällande dom kräver att »det är ställt utom allt rimligt
tvivel» att den beskrivning av brottet som åklagaren pre-
senterar stämmer med det som verkligen skedde. Eller
med andra ord, inget annat händelseförlopp verkar rimligt.
Om en åklagare åtalar någon fastän skälen för en friande
dom överväger skälen för en fällande kan åklagaren anses
ha missbedömt bevisningen så att åklagaren kan åtalas för
obefogat åtal. Detta sker dock mycket sällan, trots att flera
tveksamma åtal förekommer. 

Förhör

Den som blir kallad till förhör hos polisen behöver inte
vara misstänkt för brott. Det kan hända var och en som
kan lämna upplysningar som är viktiga för utredningen av
ett brott, till exempel vittnen och brottsoffer. Förhör kan
skötas via telefon eller skriftligt, men vanligen måste du
infinna dig på polisstationen. Det anses vara en allmän
medborgerlig plikt att medverka i förhör under en för-
undersökning. Förundersökningsledaren kan kalla till för-
hör vid vite, vilket innebär att den som inte går till förhö-
ret kan bli bötesskyldig och i slutänden bli hämtad av
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polis. Polisen kan utan föregående varning hämta den till
förhör som är misstänkt för brott vilket kan leda till fäng-
else (se s. 96).

förhörsvittne
Den som förhörs har rätt att ha ett förhörsvittne närva-
rande om det inte är till men för utredningen. Det är för-
undersökningsledaren som avgör om ett förhörsvittne är
lämpligt eller inte. Han eller hon kan bestämma att i stäl-
let ha ett så kallat medborgarvittne närvarande. Kvinnor
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Tips inför förhör. Den svenska polisen lägger stor vikt vid
förhöret som ett sätt att säkerställa vad som hänt och vem
som är skyldig till ett brott. De enda uppgifter du är tvungen
att lämna under ett förhör är namn, personnummer och
adress. Som misstänkt eller åtalad har du ingen plikt att tala
sanning och kan inte straffas om du ljuger. Vittnen har hel-
ler ingen skyldighet att tala sanning under förundersökning-
en men under förhör i domstol vittnar man ofta under ed,
vilket innebär att man kan straffas om man ljuger. Polisen
får dock inte ljuga, hota dig eller försöka muta dig på något
sätt. Ledande frågor är tillåtna, men polisen får inte komma
med osanna påståenden och kräva att du ska ta ställning till
dem. Efter förhöret har du rätt att få se protokollet och få
dina invändningar dokumenterade. 

Det är svårt att ge generella råd angående förhållningss-
sätt i ett förhör, det beror på vad du vill uppnå. Många är
rädda för att bli oskyldigt straffade, eller att sätta dit andra.
Andra vill undvika att bli straffade av politiska skäl. Vissa
saker kan då vara bra att tänka på.

Det är lättare att få ur dig information ju mer du pratar.
Det ger polisen mer att arbeta med när de ska ställa avslöj-
ande motfrågor och få dig att säga något du inte tänkt
säga. Har du väl börjat prata är det svårt att sluta, »om du
kunde svara på X så varför kan du inte svara på Y?».
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har rätt att ha ett kvinnligt förhörsvittne närvarande om
de begär det. Den som blivit utsatt för vissa grövre brott,
till exempel sexual- och våldsbrott, kan få ett målsägande-
biträde som kan vara närvarande under förhör.

offentlighet och sekretess
En sak som kan vara bra att ha i minnet är att det du säger
under förhöret kan komma att bli offentligt om saken går
till rättegång. Materialet till förundersökningen är i prin-
cip hemligt så länge den pågår, men rättegångsprotokoll
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Om det efter förhöret kvarstår frågor som enligt polisen
är ouppklarade kommer du antagligen att fortsätta vara
misstänkt och en del av förundersökningen. Om du vill
slippa detta kan det vara viktigt att så klart som möjligt ge
din berättelse. 

En gyllene regel är ofta att tala för dig själv. Det du
säger kan komma att användas mot dina kamrater om de
förhörs samtidigt. »Vi var just inne hos X och hon berättade
allt, så du kan lika gärna börja prata.» Förhörsledaren kan
också testa denna metod även om ingen sagt något.

Det går alltid att använda den gamla vanliga »inga kom-
mentarer» eller rent av börja sjunga. Det är inte olagligt att
inte säga något. Vid förhör under förundersökningen har du
ingen aning om vad polisen vet. Vid förhör under rättegången
däremot så har du kunnat ta del av all bevisning de har mot
dig genom förundersökningsprotokollet och stämningsansö-
kan. Du kan då välja vad du tycker är viktigt att klargöra.

Tystnad under förundersökningen kan komma att använ-
das emot dig i en rättegång som bevis på att du har något
att dölja. Det kan dock finnas många anledningar till varför
du inte pratade just då. Du kan ha mått dåligt, känt dig osä-
ker på vad som egentligen hänt eller helt enkelt inte litat på
din förhörsledare. Det är i alla fall mycket lättare att motive-
ra tystnad än lögner.
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är allmänna handlingar och kan begäras ut av vem som
helst. De kan också komma att läsas upp under rättegång-
en. Undantag görs endast i speciella fall, till exempel i mål
om sexualbrott mot barn då rättegången kan hållas bakom
lyckta dörrar. Under förundersökningen är materialet inte
offentligt, men däremot har den som är misstänkt rätt att
få tillgång till förhörsprotokollen.

Anhållan och häktning

Den som förts till polisstation genom gripande eller för
förhör kan bli kvarhållen några timmar (se s. 97). För att
hålla kvar någon längre måste personen anhållas eller häk-
tas. I vissa fall kan en person anhållas och häktas i sin från-
varo. Reglerna finns i rättegångsbalken (RB) 24 kap. Det
är polisen som griper, åklagaren som beslutar om anhåll-
lande medan häktning ska beslutas av domstol. För att an-
hållan och häktning ska vara tillåten krävs misstanke om
ganska grova brott, eller att det ska finnas speciella skäl att
hålla kvar den misstänkta. 

Häktning får enligt RB 24:1–3 ske när någon är:
• på sannolika skäl misstänkt för ett brott med mini-

mistraff på två års fängelse, exempelvis grovt sabotage,
människorov, mord, våldtäkt.

• på sannolika skäl misstänkt för ett brott som kan ge
ett års fängelse och det finns konkret risk för att personen
vid ett frigivande kommer att fly, förstöra bevisning eller
fortsätta den brottsliga verksamheten.

• på sannolika skäl misstänkt för något brott och an-
tingen att personens identitet är okänd, hon antas uppge
en falsk identitet eller personen inte har något fast hem i
Sverige (exempelvis är utländsk demonstrant som rest till
Sverige för att demonstrera) samt att det finns risk att per-
sonen kommer att lämna landet.

• Skäligen misstänkt, det finns väldigt starka (synnerli-
ga) skäl att hålla kvar personen samt villkoren under häkt-
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ningsskäl 2 eller 3 är uppfyllda. Enligt den här grunden får
personen bara häktas en vecka.

Anhållan kan ske i alla de ovanstående situationerna i vän-
tan på domstolens beslut.

För de flesta brott blir ingen anhållen eller häktad. Den
som grips för brott som egenmäktigt förfarande, skadegö-
relse, ohörsamhet mot ordningsmakten och våldsamt
motstånd släpps i normalfallet efter förhör. 

Medborgare i andra länder än Sverige lider en betydligt
större risk att bli anhållna och häktade efter olagliga aktio-
ner. Men om personen bor och har familj i Sverige ska
medborgarskapet inte spela någon avgörande roll. 

Tidsfrister för anhållan och häktning

Polisen kan besluta om gripande, åklagaren beslutar om
anhållan, men det krävs att en domstol beslutar om häkt-
ning. Det finns ganska strikta regler för inom vilka tidsra-
mar som detta ska ske. Efter att den misstänkta förhörts av
polisen ska åklagaren omedelbart besluta om hon ska fri-
ges eller anhållas (RB 24:8). Om du anhålls ska åklagaren
så fort som möjligt, och senast 12.00 tredje dagen efter du
anhölls, begära att domstolen häktar dig. Åklagaren lägger
fram sin häktningsframställan. Domstolen ska då hålla
häktningsförhandling så fort som möjligt, och senast fyra
dygn efter att du greps. Domstolen måste besluta om
häktning direkt vid häktningsförhandlingen. Om ingen
häktningsframställan lämnas till domstolen, eller om inget
beslut om häktning har tagits inom fyra dygn ska du ome-
delbart släppas. Ett häktningsbeslut ska innehålla ett
datum när åtal ska väckas mot dig och en period som häkt-
ningen ska gälla. Som huvudregel ska en ny häktningsför-
handling hållas inom två veckor för att pröva om skälen
för häktning fortfarande gäller. Om det är uppenbart att
utredningen kräver häktning och mer tid kan denna tid
förlängas. Reglerna om häktning finns i 24 kap. RB.
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Att sitta häktad

Tiden i häktet beskrivs av många som en betydligt svårare
tid än den i fängelse. Häktning innebär ofta en mycket
ingående isolering. Om du är häktad (eller gripen/anhål-
len) så be att få läsa lagen om behandlingen av häktade och
anhållna (1976:371). Där kan du läsa om dina rättigheter
som häktad, anhållen eller gripen. En del intressant står
också i förordningen om behandlingen av häktade och
gripna (1976:376). Nedan ska nämnas några av de vikti-
gaste reglerna. 

Brev till och från dig får bara öppnas med ditt medgi-
vande. Men häktespersonalen har rätt att hindra dig att ta
emot eller skicka brev som du inte tillåter dem att granska.
Brev till och från domstolen, försvarare och vissa myndig-
heter får inte öppnas eller hindras. Samma gäller för
avlyssning av telefonsamtal. Alternativet till att medge
granskning är alltså ofta inga kommunikationer alls. Det
är bra att tänka på vad du skriver till personer som befin-
ner sig i häktet. Käcka politiska hälsningsfraser kan vara
jobbiga att behöva förklara i förhör. 

Åklagaren kan efter medgivande av domstol besluta om
att den häktade inte får läsa tidningar, se på TV, ta emot
besök, skriva eller ta emot brev om det bedöms nödvändigt
för att undvika att bevis undanröjs eller utredningen om
brott försvåras. Det kan vara svårt att förstå hur en brotts-
utredning skulle kunna påverkas av att du ser på TV eller
läser tidningar, men tyvärr är sådana restriktioner inte
ovanliga. Du kan överklaga beslutet att belägga dig med
restriktioner till tingsrätten, men utsikterna till framgång är
oftast små. Alltjämt gäller dock att restriktionerna inte får
vara fler än vad som är nödvändigt. Restriktioner används
ibland av polisen under förundersökningen som utpress-
ning för att få dig att samarbeta. Om de får veta det de är
intresserade av släpps ofta restriktionerna ganska snabbt.

Kommunikationen med omvärlden kan vara mycket
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svår för den som är satt i restriktioner. Du har bara rätt att
träffa din försvarare. Ofta kan du också få träffa en präst
och det borde gälla för representanter från alla erkända
religioner. Med tanke på att detta kan vara de enda perso-
ner, förutom poliser och vakter, du får träffa under flera
tuffa veckor kan det vara viktigt vilken försvarare du väljer.
Det kan vara en poäng att få tag på en schysst präst för att
kunna prata ut lite. 

Du kan begära både att få umgås med andra häktade
och att få sysselsättning med någon form av betalt arbete.
Men detta kan, och kommer i många fall, att nekas dig. En
timmes vistelse utomhus är en rättighet som det krävs
mycket speciella omständigheter för att neka dig. Men var
beredd på att detta innebär en övervakad inhägnad rast-
gård av modell tårtbitar.

Du har rätt till viss ekonomisk och praktisk hjälp från
socialtjänsten i din hemkommun om du blir häktad. Om
du kan befaras sitta inne en tid kommer du antagligen
ändå tvingas hyra ut din lägenhet.

Åtal 

När förundersökningen är färdig är det upp till åklagaren
om åtal ska väckas mot den misstänkta. Om åklagaren tror
sig kunna bevisa brott är hon i princip skyldig att väcka
åtal (RB 20:6). Vid mindre brott eller speciella förmild-
rande omständigheter kan åklagaren välja att inte väcka
åtal, åtalsunderlåtelse (RB 20:7). För vissa brott får åklaga-
ren bara väcka åtal om den som utsatts för brottet anmäler
det till polisen. Det kallas enskilt åtal till skillnad från all-
mänt åtal. I slutet av varje kapitel i brottsbalken står det
vilka brott som är av vilken sort. Om åklagaren väljer att
inte väcka åtal kan den som varit utsatt för brott i vissa fall
välja att själv väcka åtal och driva målet (RB 20:8). Om den
som utsatts för brott som ligger under allmänt åtal inte vill
att det ska bli någon rättegång kan det räcka med att inte
hjälpa polisen. Polisens arbetsbelastning leder till att
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många åtal inte väcks. Företag som inte vill väcka upp-
märksamhet för sin verksamhet kan undvika att aktioner
mot dem leder till åtal, rättegång och uppmärksamhet.
Detta även om aktionsgruppen själva har varskott polisen
eller till och med anmält sig själva.

För mindre brott väcks oftast inget åtal utan de leder
endast till att polisen utfärdar en ordningsbot eller åklaga-
ren ett strafföreläggande (48 kap. RB). Efter lite större
blockader brukar deltagare till exempel ofta i stället för att
åtalas för egenmäktigt förfarande, få ett strafföreläggande
med ett bötesbelopp på cirka 1 000 kronor hemskickat.
Den som nekar att skriva under strafföreläggandet kallas
till rättegång.

Kallelse till rättegång

Om du åtalas kallas du så småningom till rättegång. Kal-
lelsen till rättegången kommer i form av en stämnings-
ansökan. Där beskrivs det vilken gärning du står åtalad för,
datum för rättegång med mera. Domstolen kan även
begära att du anger vilken bevisning du själv vill lyfta fram
i rättegången (läs mer om bevis på s. 52). Tvångsmedel,
som hämtning till rättegång, får bara tas till om rätten vet
att den misstänkta fått stämningsansökan. För att domsto-
len ska veta att stämningsansökan tagits emot ska mot-
tagaren ofta skriva under ett papper och skicka det till
tingsrätten. Gör hon inte det kan domaren till slut skicka
en delgivningsperson som personligen övervakar att den
misstänkta fått stämningen.

I många fall är du skyldig att delta personligen under
rättegången. Om domaren har kallat dig vid vite kan du
dömas till böter om du inte dyker upp. I sista hand kan
domaren begära att polisen hämtar dig till rättegången.
Om domstolen anser att du uppenbarligen håller dig
undan rättegången så kan den hållas utan dig om max-
straffet är tre månaders fängelse och domaren tycker att
händelserna är tillräckligt tydliga utan din medverkan.
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RÄTTEGÅNG

När polisen avslutat sin förundersökning och åklagaren
beslutat om åtal kallas de inblandade i de allra flesta fall till
rättegång. Det kan visserligen dröja månader eller till och
med år efter det att polisens utredningsarbete är färdigt
innan rättegången kommer igång. Den avslutande rättsli-
ga processen när någon misstänks för brott kallas brott-
målsrättegång. I konflikter mellan enskilda, som till exem-
pel familjemål sker rättegången i stället i form av civil-
målsrättegång och i mål mellan enskilda och staten finns
en tredje form av rättegång, förvaltningsmålsrättegång.
Det finns en hel del regler som skiljer sig mellan de tre
olika formerna av rättegång. Här tar vi huvudsakligen upp
brottmålsrättegången. En kort genomgång av de övriga
processerna kommer i slutet av kapitlet. 

Aktivister inför rätta 

Det finns de som ser rättegången som en fortsatt möjlig-
het till politiskt arbete och påverkan. En rättegång mot
handlingar med politiska förtecken kan ofta väcka en hel
del uppmärksamhet och ge möjlighet till opinionsarbete
med mera. Rättegången omgärdas av ett stort antal for-
mella regler och procedurer som du behöver kunna för-
hålla dig till för att få fram ett budskap. 

Det är relativt vanligt att bevisföring som anses politisk
eller moralisk inte tillåts läggas fram då den anses juridiskt
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irrelevant. Det kan därför vara viktigt att ha en viss insikt i
processrätten för att veta vad som väntar dig och vad du
har för möjligheter att ta tillvara dina rättigheter och for-
ma rättegången så mycket du kan efter egna önskemål.

Rättegången är inte bara intressant för den enskilda
personen som döms till visst straff. Ett domslut kan också
fungera styrande av utgången i kommande rättegångar,
beslut från myndigheter och poliser samt enskildas möj-
ligheter att agera gentemot varandra. Ett domstolsbeslut,
främst från överrätterna (hovrätterna och Högsta domsto-
len), blir nämligen ledande för behandlingen av liknande
fall i framtiden. Domstolarna bildar rättspraxis. I den
amerikanska rättstraditionen är det ett väletablerat sätt för
politiska kampanjer att rörelser lägger ner stora resurser
på att driva principiellt viktiga rättsfall till de högsta rätts-
instanserna för att genom juridisk argumentation genom-
driva samhällsförändringar.

Den som är misstänkt för brott kallas vid rättegången
tilltalad. Den vanligaste målsättningen för den tilltalade i
en rättegång är antagligen att bli frikänd eller straffad så
lindrigt som möjligt. Några allmänna strategier för att bli
frikänd är naturligtvis omöjligt att ge, men det blir viktigt
att ha ett bra juridiskt försvar och att trycka på de förmild-
rande omständigheter som kan finnas (se s. 188). Nämnas
kan också att förundersökningen i praktiken spelar en
ganska central roll i rättegången. Alla deltagare har läst
förundersökningen innan och ofta granskar domare och
åklagare vad du sagt i förhöret under förundersökningen
samtidigt som de lyssnar på vad du säger under rättegång-
en. Om din berättelse avviker från vad du sagt under för-
undersökningen bör du i förväg tänka ut en bra förklaring
till det. Se till att själv granska förundersökningsprotokol-
let noga i förväg. Det kan också vara värt att inte förneka
omständigheter som uppenbarligen är bevisade – sådant
påverkar bara din trovärdighet negativt. Bättre är att rikta
in sig på sådana omständigheter där bevisen är svaga. 
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Säg att det finns vissa bevis mot dig som inte går att
bortförklara. Smartare än att bara blåneka är att presente-
ra en förklaring till bevisen där ditt agerande inte är brotts-
ligt (eller där brottet är mindre allvarligt). Då det ska vara
ställt utom allt rimligt tvivel att du begått den brottsliga
gärningen krävs det inte att du ska presentera en helt tro-
värdig historia. Det räcker med att den inte är orimlig. 

Hur går en rättegång till?

Det man i vardagligt språkbruk brukar kalla för rättegång
kallas med juridiskt språkbruk för huvudförhandling. I
brottmålsrättegångar består domarna av juridiskt skolade
domare och politiskt tillsatta nämndemän. I en normal
brottmålsrättegång i tingsrätten ska en juristdomare och
tre nämndemän döma i målet. I mindre allvarliga mål kan
det räcka med enbart en juristdomare. I hovrätten dömer
normalt tre juristdomare och två nämndemän. I Högsta
domstolen sitter bara jurister. Åklagaren för talan mot den
tilltalade. Den tilltalade har i många fall en försvarare (se
s. 134).
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rättegången inleds
– En huvudförhandling inleds ofta med att alla inblandade
väntar i domstolens gemensamma utrymmen på att målet
ropas upp och parterna kallas till rättegångssalen. 

– Domaren kontrollerar om alla är där och om det
finns hinder för att rättegången kan börja. 

parterna presenterar sina yrkanden
– Åklagaren inleder genom att lägga fram sina yrkanden
(vilka brott som hon anser att den tilltalade ska dömas för)
och sin gärningsbeskrivning (det vill säga vad åklagaren
menar har hänt).

– Om någon har drabbats personligen av brottet, och är
närvarande som målsägare, får han en möjlighet att lägga
fram krav på skadestånd.

– Den tilltalade förklarar sin inställning till åtalet. Att
erkänna sig skyldig kallas att medge åtalet, icke skyldig
kallas att bestrida.

sakframställan
– Åklagaren inleder igen med att i detalj utveckla vad som
hänt och hur det ska bevisas, detta kallas sakframställan.
Målsäganden och den tilltalade ges sedan normalt möjlig-
het att utveckla sin bild av händelserna och förklara sin
bevisning, vilket kallas kompletterande sakframställan.

– I samband med sakframställan läggs eventuella skrift-
liga bevis fram. 

genomgång av bevis
– Eventuell målsägande förhörs.

– Den tilltalade förhörs och har möjlighet att utveckla
sin beskrivning av händelsen.

– Eventuella vittnen förhörs. Detta sker efter att både
målsäganden och den tilltalade har hörts, så att de inte ska
kunna anpassa sina berättelser efter vittnenas.

– Den tilltalades personliga förhållanden gås igenom av
rätten för att bestämma valet av eventuell påföljd. Om den
tilltalade tidigare finns med i belastningsregistret tas detta
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upp. Den tilltalades levnadsförhållanden, som boende,
yrke med mera utreds. Frågor kan ställas till den tilltalades
vårdnadshavare eller övervakare. Denna del kan i många
fall ske inför stängda dörrar, det vill säga utan publik.

– Eventuellt tas ytterligare frågor upp kring skade-
stånd.

avslutning
– Parterna sammanfattar vad de lagt fram under rätte-
gången och slutför sin talan, vilket kallas plädering eller
slutanförande. Ofta innebär det att man uttalar sig vad
man anser om värdet av de olika bevisen som lagts fram.
Åklagaren börjar och sedan fortsätter den tilltalade. Inga
nya uppgifter eller bevis får läggas fram i detta skede, utan
detta ska vara en ren sammanfattning av vad som tidigare
framkommit.

– Huvudförhandlingen förklaras avslutad och parterna
underrättas om när domen kommer meddelas. I små eller
självklara fall kan domaren avkunna domen muntligt. Par-
terna lämnar då rättssalen för att ge domarna en kort
betänketid. Vanligare är att domen meddelas skriftligt
efter senast två veckor. 

En rättegång kan variera väldigt mycket i tid, allt från 20
minuter till flera månader. De tilltalade som tycker det är
viktigt att föra fram sin mening bör vara alerta. En möjlig-
het att yttra sig är i den kompletterande sakframställan
som kommer efter bara några minuter. I början av förhö-
ret med den tilltalade ges det ofta en chans att med egna
ord berätta vad som hänt. Domaren är i dessa moment
ofta ganska hård med att det som sägs ska vara juridiskt
relevant. I slutpläderingen sedan får inga nya omständig-
heter tas fram. Däremot ges där mer plats för dig att prata.
Uppemot en halv till en timme brukar kunna godtas. 
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Grundregler för rättegången

Reglerna kring rättegångar är väldigt många och snåriga,
men vi tar upp vissa grundläggande principer som ska
genomsyra all reglering.

Muntlighetsprincipen innebär att avgörandet i brottmål
ska ske genom att parterna möts och inte bara genom att
de olika yrkandena lämnas in till domstolen skriftligt.

Omedelbarhetsprincipen innebär att domstolen bara får
grunda sitt beslut på vad som faktiskt tagits upp under själ-
va rättegången och ingenting utöver det. När huvudför-
handlingen är avslutad får alltså ingenting mer tilläggas
utan att målet tas upp i en ny huvudförhandling. Omedel-
barhetsprincipen innebär också att alla bevis ska tas upp i
den form som är närmast dess källa, det vill säga ett proto-
koll från ett förhör med en person ska som huvudregel
inte läsas upp i rätten, utan personen ska själv tala.

Koncentrationsprincipen: En process ska i möjligaste mån
avgöras i ett svep, och inte en liten bit i taget med långa
mellanrum, dels av ekonomiska skäl, men främst för att
domarna ska få ett samlat intryck av materialet.

Offentlighetsprincipen: Som huvudregel är rättegångar
öppna för var och en. Mål som berör extra känsliga kon-
flikter som vårdnadsmål eller åtal för spioneri kan ske
»bakom stängda dörrar». Domarnas slutsats om den till-
talades skuld, straff och påföljder (domslutet) får aldrig
hållas hemligt men motiveringen till domen (domskälen)
kan i speciella fall hållas hemlig till de delar som rör myck-
et känsliga uppgifter. 

Europakonventionen och rättegången

Europeiska konventionen för mänskliga rättigheter tar i
artikel 6 upp vissa principer som ska gälla för att garantera
en rättvis rättegång. Dessa principer gäller inte bara i
brottmålsrättegångar utan i alla former av rättegångar och
även vid vissa myndighetsbeslut. De flesta principerna
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ingår redan i den svenska processrätten men konventio-
nen kan användas som en livlina när du upplever att dina
rättigheter blir inskränkta. 

Sverige har på flera punkter fått anpassa sig efter kon-
ventionen och Europadomstolens domar. Domar därifrån
ligger bland annat bakom hela förvaltningsprocessen för
överklaganden av myndighetsbeslut. På senare tid är det
främst rätten att få presentera sin sak muntligt, särskilt i
förhållande till olika myndigheter, som Sverige fällts för.

Förhör inför domstol

I domstolen förhörs den tilltalade, vittnen och målsägan-
den. Den som blir kallad som vittne kan kallas »vid vite»
och dömas till böter om hon inte infinner sig. Ingen kan
dock tvingas vittna mot släktingar och andra närstående.
Vittnen förhörs under ed. Den som då ljuger kan dömas
för mened. Den tilltalade och målsäganden förhörs där-
emot inte under någon sanningsförsäkran. Förhören sköts
normalt av åklagaren och försvararen men ibland kan
domarna lägga sig i. Den part du vittnar mot försöker ofta
få dig att framstå som mindre trovärdig och förhören kan
ofta upplevas som obehagliga. Under rättegången får åkla-
garen ställa ledande frågor (dock inte under huvudför-
höret), men inte frågor som bara har till syfte att förvirra
dig. Du kan be din advokat förbereda dig på vilken typ av
frågor som kan komma upp under rättegången.

Bevisfrågor

Bevisningen under en rättegång kan delas in i tre grupper
efter vad de syftar till att belysa. Bevis som gäller faktiska
omständigheter handlar om vad som konkret skett. Vem
gjorde vad, när och hur? Bevis som gäller rättsliga om-
ständigheter handlar om hur det som skett ska tolkas juri-
diskt. Vilken brottsbenämning ska handlingen falla under,
vem ska bevisa vad? Slutligen kan det även tas upp bevis
som gäller valet av straff. Dessa bevis handlar om den till-
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talades levnadsomständigheter, exempelvis alkohol- eller
narkotikaproblem och vilket straff som kan vara lämpligt.
Men även faktiska omständigheter som kan vara förmild-
rande bör försöka styrkas med bevis.

åklagarens bevisning
Åklagaren ska i sin gärningsbeskrivning beskriva den
brottsliga handlingen. Åklagaren ska belägga varje del av
gärningsbeskrivningen genom bevisning. Det är i alla de-
lar åklagarens skyldighet att bevisa sina påståenden, aldrig
den tilltalades skyldighet att bevisa sin oskuld. Detta kallas
att åklagaren har bevisbördan. 

Alla handlingar som den tilltalade ska dömas för måste
finnas i gärningsbeskrivningen, ingenting utöver denna
beskrivning får leda till straff. Det är därför mycket noga
med hur åklagaren lägger upp sin gärningsbeskrivning.
Särskilt då någon står åtalad för flera olika handlingar,
eller moment. 

den tilltalades bevisning
Som tilltalad är du aldrig skyldig att bevisa din oskuld,
bevisbördan ligger helt på åklagaren. Du har rätt att tiga
under rättegången men detta kan till viss del tala mot dig,
då du inte medverkar till att förklara de omständigheter
som åklagaren lägger fram mot dig. Domarna kan få in-
trycket att du har något att dölja och medvetet eller omed-
vetet bli övertygade om din skuld. Enbart din tystnad ska
dock inte kunna fälla dig. 

I samband med att du blir kallad till rättegång ombeds
du berätta vilka bevis du vill lägga fram i domstolen. Det
kan vara skriftliga dokument, filmer, foton eller vittnesmål
från personer som var med om händelsen eller som har
speciella sakkunskaper. Domaren vill också veta vad det är
du vill bevisa med de olika bevisen. Om du blir friad i rät-
tegången kan du få ersättning för kostnader du haft för att
skaffa fram bevisning.

Om domaren anser att det faktum som du vill bevisa är
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juridiskt oviktigt eller att beviset uppenbarligen inte
kommer påverka utgången i rättegången kan du nekas till-
stånd att lägga fram bevisen inför domstolen (RB 35:7).
Det har till exempel hänt att fredsaktivister som velat visa
att de vapen de försökt avrusta skulle exporteras till länder
som begår folkmord har nekats lägga fram skriftlig bevis-
ning och vittnen som stödjer dessa påståenden. Det kan då
i stället finnas möjlighet att lägga fram de fakta som du vill
åberopa som förklaring och motivering till ditt handlande
i ditt eget vittnesmål.

hur avgör domstolen vad som är bevisat? 
I Sverige är det fritt för parterna att ta upp allt som de tror
kan vara till fördel för deras sak, det kallas fri bevisföring.
Sedan är det upp till domstolen att bedöma vilka bevis
som är relevanta och hur de ska värderas, fri bevisvärde-
ring. Hur rätten i praktiken värderar de olika bevisen kan
se olika ut och det finns inom rättsvetenskapen många
olika teorier om hur detta bör göras. 

Det spelar ingen roll hur bevisen kommit till. Däremot
kan domstolen i vissa fall avvisa till exempel ett vittne om
den finner att vittnet är utan betydelse för målet. 

Domstolen ska göra sina bedömningar utifrån det som
förekommit vid rättegången. Det som står i förunder-
sökningen tas med bara om det åberopas av någon av par-
terna. Om till exempel någon som blivit förhörd i för-
undersökningen säger något helt annat under rättegången
än det som står i förundersökningen kan detta läsas upp
och tas med i bedömningen. 

Det kan vara svårt att utläsa ur domen hur domstolen
har kommit fram till att det är ställt utom rimligt tvivel att
någon är skyldig. Ofta bortser domstolen från ett vittne
för att det inte tillfört något utan att gå närmare in på
detta i domskälen.

vem tror domstolen på?
Domstolen måste ta ställning till om olika berättelser från
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vittnen och parter verkar trovärdiga och tillförlitliga. Det-
ta är naturligtvis det svåraste som en domstol har att bedö-
ma. Det brukar talas om huruvida en berättelse verkar
rimlig, sannolik, självupplevd och om personen har något
motiv att inte tala sanning eller att undanhålla något.
Domstolen ska vara opartisk och objektiv i sina bedöm-
ningar och alla människor ska bedömas lika. Men i prakti-
ken påverkas trovärdighetsbedömningarna av värderingar,
föreställningar och fördomar som personerna i domstolen
har. Det har till exempel visat sig väldigt svårt att få rätt
mot en polis eller väktare. Deras ord väger ofta tyngre i
domstolen. Viss forskning finns också som visar att fakto-
rer som etnicitet, klass och kön kan spela in. Hur personer
är klädda, hur de beter sig och pratar har säkerligen också
en viss betydelse.

En person som vittnar under ed riskerar straff om det
kommer fram att personen medvetet ljugit eller undan-
hållit något av värde för det som saken gäller. Därigenom
kan vittnesmålet ha ett högre bevisvärde än till exempel
den tilltalade och målsägaren som inte har någon plikt att
tala sanning. Men samtidigt är det i praktiken svårt att
fälla någon för mened så frågan är hur stor betydelse eden
egentligen har. Eftersom åklagaren inte får väcka åtal om
hon inte tror att det ska bli en fällande dom kan det också
finnas ett utrymme för att målsägandens berättelse väger
tyngre än den tilltalades.

Överklaga domar

De allra flesta beslut en domstol tar är möjliga att överkla-
ga till en högre domstol. Tingsrättsdomar överklagas till
hovrätten och hovrättsdomar till Högsta domstolen. Det-
ta gäller inte bara den slutgiltiga domen utan även de
flesta beslut under själva processen. Exempel är beslut om
offentlig försvarare, rätt att få ta upp bevisning och jäv (det
vill säga partiskhet) hos domare.

Överklagande av en slutlig dom från tingsrätten ska
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göras inom tre veckor från att den offentliggörs. Överkla-
gan ska innehålla uppgifter om vilket beslut eller vilken
dom som överklagas, varför du överklagr och vilket beslut
eller dom som du vill ha i stället. Om du vill ta upp några
nya bevis eller vittnen måste detta också anges. En över-
klagan ska lämnas in till tingsrätten. Den prövar om över-
klagan kommit in i rätt tid och skickar sedan den vidare till
hovrätten. Det är enbart de inblandade parterna som får
överklaga, det vill säga åklagaren och den tilltalade.

Det är dock inte alla överklaganden som hovrätten tar
upp och faktiskt prövar. Om den tilltalade enbart dömts
till böter, eller om domen är friande för ett brott som kan
ge högst 6 månaders fängelse krävs det ett prövningstill-
stånd för att hovrätten ska pröva överklagan. Detta inne-
bär att hovrätten bara tar upp sådana mål under ganska
speciella omständigheter. För att hovrättens dom i sin tur
ska prövas i Högsta domstolen krävs det alltid speciella
omständigheter.

Om tiden för överklagan har gått ut och ingen av par-
terna överklagat domen har den vunnit laga kraft. Detta
innebär att domen inte längre går att överklaga och att
den brottsliga handlingen anses slutbehandlad. Den som
blivit friad kan som huvudregel aldrig bli åtalad för samma
händelse på nytt. Den som blivit fälld kan heller inte frias.
För att detta inte ska få helt orimliga konsekvenser finns
det i rättegångsbalken kap. 58–59 tre överklagandeformer
som bryter även en lagakraftvunnen dom. Dessa är bara
aktuella i ett fåtal fall. Om en dom visar sig med största
sannolikhet vara felaktig på grund av nya bevis eller om
domstolen har tolkat lagen tydligt felaktigt kan processen
tas om genom resning. De nya omständigheterna ska ha
framkommit efter att tiden för överklagan gått ut. Åter-
ställande av försutten tid, innebär att tidsfristen för överkla-
gan kan börja löpa på nytt. Detta kan ske då den tilltalade
har missat att överklaga på grund av mycket speciella
omständigheter, som naturkatastrofer, svåra skador och
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liknande. Klagan över domvilla kan väckas om domstolen
begått ett grovt fel under rättegången, som att döma
någon till långt fängelsestraff i sin frånvaro eller för en
handling som personen inte stod åtalad för. 

Utöver dessa möjligheter finns det en möjlighet att
klaga hos Europadomstolen för brott i rättegången mot de
mänskliga rättigheterna i Europakonventionen. Europa-
domstolen kan inte ändra en svensk dom men har den
ansett att Sverige brutit mot konventionen kan detta dock
vara ett skäl för resning. För att Europadomstolen ska
behandla ett fall krävs att det att fallet överklagats så långt
som möjligt i det svenska rättssystemet. En anmälan ska
ske inom 6 månader från det sista beslutet av en svensk
domstol.

Rättshjälp och offentliga försvarare 

Den som blir inblandad i
rättegångar kommer
ofta ha behov av att
anlita eller tillfråga en

jurist om råd. Då de
flesta jurister och advoka-

ter tar åtminstone 1 100–1 200 kronor
i timmen blir deras hjälp ofta kostsam.
Det finns ett antal situationer när dessa
kostnader delvis eller i sin helhet betalas
av det offentliga.

Enligt rättegångsbalken 21:1 har alla
personer över 18 år rätt att föra sin egen

talan och försvara sig själva i domstol. Alla
har också rätt att anlita jurister eller andra

lämpliga personer som hjälp vid kontakter med polis och
myndigheter. Den som blir anhållen, häktad, eller miss-
tänkt eller åtalad för ett brott där minimistraffet är fäng-
else på sex månader brott har rätt till en offentlig försva-
rare (RB kap. 21). Man får alltså exempelvis ingen offent-
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lig försvarare om man är åtalad för våldsamt motstånd,
däremot om man är åtalad för våld mot tjänsteman. Där-
utöver kan offentlig försvare beviljas om det behövs på
grund av att utredningen i målet är komplicerad, det är
nödvändigt med hänsyn till den åtalades personliga för-
hållanden eller det är tveksamt vilken påföljd som kommer
att väljas men det finns anledning att döma till annan
påföljd än böter eller villkorlig dom (RB 21:3 a).

Offentlig försvarare är en jurist (ofta advokat) som
företräder den åtalade i rättegången och som under rätte-
gången betalas av staten (den åtalade kan dock bli återbe-
talningsskyldig, se nedan).

Du har själv rätt att välja din offentliga försvarare, så
länge ditt val inte innebär orimliga kostnader eller dom-
stolen anser att personen du valt är olämplig. Normalt ska
en juristutbildad person med viss vana att föra rättsliga
processer accepteras, det behöver inte vara en advokat.
Om möjligt så välj en offentlig försvarare du vet är bra.
Det finns tyvärr en del som gör ett dåligt jobb och många
aktivister, särskilt under det rättsliga efterspelet till Göte-
borgskravallerna, har upplevt att advokaterna inte står på
deras sida. Värt att tänka på är också att advokater lyder
under advokatetiken. Exempelvis får advokater inte för-
svara en person som advokaten vet ljuger. Du kan alltså
inte säga vad som helst till din försvarare. Anser sig en
advokat inte kunna försvara en person får advokaten av-
säga sig fallet. Bryter advokater mot advokatetiken kan de
bland annat uteslutas ur advokatförbundet (och alltså inte
längre kalla sig för advokater). 

Om du döms för brottet kan du bli återbetalningsskyl-
dig till staten i efterhand. Hur mycket av beloppet du är
skyldig att betala beror på din ekonomiska situation. Du är
aldrig skyldig att betala mer än du skulle behöva betala om
du hade rättshjälp (31:1 RB). Reglerna för hur mycket du
ska betala finns alltså i rättshjälpslagen (1996:1619). Hur
stor del av beloppet du får betala beror på din årsinkomst.
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Har du en årsinkomst på till exempel 110 000 kronor ska
du betala 10 procent av kostnaderna och tjänar du över
260 000 får du betala hela beloppet. Minimiavgiften är all-
tid 500 kronor. Återbetalningens storlek kan sättas ner
eller slopas helt beroende på straffet eller dina ekonomiska
förhållanden. Exempelvis innebär ofta ett fängelsestraff
att du slipper betala. Du kan också undgå återbetalnings-
skyldighet om du exempelvis är åtalad för flera brott men
bara döms får något eller några av dem eller döms för ett
brott som är mindre allvarligt än det för vilket åtalet
ursprungligen väcktes. 

Blir du kallad till rättegång som misstänkt eller vittne
kan du även ha rätt till ersättning för inkomster som du
missar och kostnader för resan. Det finns också människor
som ideellt arbetar som vittnesstöd.

Åklagaren för ofta, men inte alltid, talan om skadestånd
för den som blivit utsatt för brott. Den som blivit utsatt
för särskilt kränkande brottsliga handlingar kan få rätt till
en advokat som stöd, ett målsägarbiträde. Målsägarbiträ-
det tar då också hand om skadeståndskraven. Biträdet
betalas alltid av staten. 

Tvistemål

Mål där ingen misstänks ha begått brott kallas tvistemål
eller civilmål. Det kan vara ekonomiska konflikter mellan
privatpersoner eller företag eller konflikter gällande famil-
jerätt. Målen kan handla om nästan allt som har rättslig
betydelse. Rättegången är tänkt att fungera som en institu-
tion där konflikter som inte kan lösas på annat sätt slutgil-
tigt kan avgöras. Vetskapen om att motparten kan få rätt i
en rättegång ska göra att vi anpassar vårt handlande efter
det och gör upp i godo. Den som förlorar ett tvistemål blir
skyldig att betala motpartens rättegångskostnader vilket
ska avskräcka folk från att driva onödiga mål. Ta hjälp av
jurist om du vill utforma en stämningsansökan, ett svaro-
mål och för att fundera på om det är värt att driva målet.
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Många av de principer som gäller för brottmål gäller också
i tvistemål men parterna ses som likställda. Domstolen ska
som huvudregel bara lyssna till vad var och en säger för att
sedan avgöra vem som har rätt. Missar ena sidan att säga
något ska domstolen inte hjälpa till. Reglerna för proces-
sen är snåriga och parterna företräds ofta av advokater.
Vem som måste bevisa sin ståndpunkt innan den andra
måste möta med motbevisning, bevisbördan, beror på vad
saken handlar om. Det kan ta väldigt lång tid innan målen
blir avgjorda, runt ett år för ett avgörande i tingsrätten
och ännu längre om domen överklagas. På grund av tiden
och att domarna blir offentliga väljer vissa större företag
att avgöra sina tvister genom skiljeförfarande, en sorts pri-
vatdomstolar som är väldigt kostsamma. För vissa sorters
tvister finns det specialdomstolar, arbetsdomstolen, miljö-
domstolarna, hyresnämnden och arrendenämnden. 

Domstolen har en skyldighet att hjälpa dig hur du all-
mänt ska göra vid rättegångar men inte hur du ska utfor-
ma en stämningsansökan eller formulera dig. Ring den
tingsrätt där du bor eller gå in på www.dom.se och kolla in
informationsmaterial.

hur går processen till?
Ett tvistemål börjar med att någon lämnar in en stämnings-
ansökan till tingsrätten. Den personen kallas kärande och
motparten svarande. Stämningsansökan ska innehålla ett
yrkande, vad personen vill att domstolen ska slå fast, grunder
för yrkandet och de bevis man vill åberopa. Ansökningar kan
avvisas om de är ofullständiga eller helt oklara eller om per-
sonen inte betalar ansökningsavgiften. Svaranden får annars
del av stämningen och ska svara om hon går med på yrkan-
det (medger) eller på vilka sätt hon motsäger sig det (bestri-
der), på vilka grunder och med vilka bevis. Om personen inte
svarar kan domstolen meddela en tredskodom, där svaranden
vanligen förlorar. Vill svaranden ändra tredskodomen har
hon en månad på sig att begära återvinning. 
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Domstolen förbereder målet genom att kalla till möte
mellan parterna eller med skriftväxling. Domstolens mål
är att snabbt avsluta tvisten, helst med en uppgörelse mel-
lan parterna. En sådan förlikning kan fastställas av domsto-
len så att parterna är säkra på att saken är avslutad. När
förberedelserna är klara kallar domstolen till huvudför-
handling. Där får käranden framföra sitt yrkande och sva-
randen sitt svar. Sen förklarar de var och en grunderna till
sitt ställningstagande och får visa sina bevis. Domarna
kommer överens om sin dom och meddelar den direkt
eller senare. Domen kan överklagas inom tre veckor. För
mindre mål kan det krävas prövningstillstånd för att hov-
rätten ska ta upp det.

att hålla nere rättegångskostnaderna
Den part som förlorar ett tvistemål ska som huvudregel
betala motpartens kostnader förutom att den står för sina
egna. Advokater tar mycket betalt och kostnaderna kan
lätt komma upp i 10 000 kronor och ofta mer. Mål som
handlar om värden under 19 700 kronor (år 2005) kallas
småmål eller FT-mål. I de målen kan parterna högst begä-
ra ersättning för en timmes rättshjälp samt resekostnader
med mera. Det kan ändå bli några tusenlappar. Har man
betalt mycket till en advokat får man alltså stå för det själv
oavsett om man vinner eller förlorar. Vanliga hemförsäk-
ringar innehåller en rättsskyddsförsäkring som kan täcka
stora delar av rättegångskostnaderna. Genom rättshjälps-
lagen (1996:1619) kan du få hjälp att betala dina kostnader
för juridisk hjälp. Dessa möjligheter är dock ganska be-
skurna och blir främst aktuella i familjerättsliga och skade-
ståndsrättsliga ärenden. I arbetsrättsliga konflikter kan du
ofta få hjälp av ditt fackförbund.

Ofta råder det inte någon tvist runt att en person är
skyldig pengar men att den inte kan eller vill betala ändå.
Då kan käranden ansöka om betalningsföreläggande eller
handräckning hos kronofogdemyndigheten som är billi-

138

gatupolitik  05-10-25  16.08  Page 138



gare. Konsumenter kan få gratis hjälp av kommunens kon-
sumentvägledare för att klaga på varor och tjänster. Får du
inte rätt kan du gå till Allmänna reklamationsnämnden
(www.arn.se).

Förvaltningsmål

Om du vill föra en rättslig process mot en myndighet
kommer detta med största sannolikhet ske i en förvalt-
ningsprocess. Det kan handla om att du vill överklaga ett
beslut från socialtjänsten, ett alkoholserveringstillstånd,
ett beslut i din hemkommuns fullmäktige eller liknande.
En förvaltningsprocess ska föras i förvaltningsdomsto-
larna: länsrätten, kammarrätten och Regeringsrätten. Själ-
va processen skiljer sig från brottmålsprocessen på några
punkter. 

Förvaltningsprocessen är i de allra flesta fall enbart
skriftlig. Dokument skickas fram och tillbaka till domsto-
len med yrkanden, bevisning och svaromål från motpar-
ten. I nästan alla dessa mål är den enskilda betydligt sva-
gare än myndigheten som är motpart. Myndigheter för
ofta många liknande processer, överklaganden av liknande
ärenden, och har specialiserad personal som bara driver
dessa processer. Detta har lett till att domstolen har ett
större ansvar att hjälpa den enskilda med att driva proces-
sen, ge tips om vilken sorts bevisning som skulle behövas
med mera. Däremot ges det ingen rättshjälp i förvalt-
ningsrättsliga ärenden. Undantaget är migrationsrätt och
tvångsomhändertaganden.

I övrigt gäller i stort sett samma regler och principer
som i brottmål fastän dessa tillämpas i de flesta fall mindre
strikt. Förvaltningsprocessen är mer informell och tillå-
tande mot enskilda som är part. Reglerna för dessa ären-
den finns ganska läsbart i förvaltningslagen (1986:223)
och förvaltningsprocesslagen (1971:291).
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KRONOFOGDEN

Ingen har rätt att själv använda tvång för att driva in peng-
ar. Det kan vara brottsligt. När någon inte betalar skade-
stånd eller andra skulder frivilligt kan den som har rätt till
pengarna i stället begära att kronofogden driver in dem,
gör en utmätning. 

Skulder på grund av aktivism

Har du en skuld som du inte vill betala av till exempel
politiska skäl finns det olika sätt att förhålla sig till de
regler som gäller för utmätning. För att kronofogden inte
ska ta andras grejer är det bra att göra en förteckning över
vad du har hemma som inte är ditt och se till att du kan
bevisa det. Bor du med andra bör du samla bevis på vem
som äger vad. En förteckning som ni skriver tillsammans
kan räcka, kvitton är utmärkt. Om du målar din plasma-
TV i glada färger eller på andra sätt knyter grejer till dig
personligen får de mindre värde för försäljning. 

Vet du att kronofogden inte kan ta något av det du har
hemma finns det ingen anledning att krångla med deras
undersökning av ditt hem. Aktivister har ställt till med
utmätningskalas och bjudit kronofogden på saft och bullar
när de kom. Vid förhör med kronofogden har de konfron-
terats med diskussioner om vapenexport och moral. 

De aktivister som begår civil olydnad och vet att de
kommer få stora skadeståndsskulder brukar förbereda sig
på det. Det handlar dels om att tänka igenom vad det
innebär på lång sikt att leva på existensminimum, kanske
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resten av livet. Du kommer inte att kunna behålla större
inkomster, äga hus eller andra värdefulla grejer som du
inte använder för din försörjning. Betalningsanmärkning-
ar kan göra det svårt att hyra bil, lägenhet och öppna tele-
fonabonnemang. Vissa aktivister har bildat stiftelser dit de
skänkt sitt hus som sedan hyrs ut till dem själva och till
politiska aktiviteter. Huset kan då inte utmätas. Man ska
vara noga med hur stiftelsens ändamål skrivs och ta hjälp
av jurist. Det tar lång tid och är bara aktuellt för väl för-
beredda och genomtänkta aktioner. 

Som perspektiv går det att jämföra existensminimum
med levnadsstandarden globalt sätt och se att den jäm-
förelsevis är riktigt hög. Den som lever på existensmini-
mum har också så att säga nått botten och hindras inte att
fortsätta begå aktioner på grund av risk att få betala skade-
stånd.

En skuld för skadestånd försvinner aldrig, till skillnad
från straff som böter. Det räcker med att den som har rätt
att driva in pengarna förnyar kravet var tionde år. Det går
att genomgå en skuldsanering där man lever på existens-
minimum i fem år, betalar så mycket det går och därefter
är befriad från skulderna. För det krävs att de som har rätt
till pengarna går med på det eller att domstolen tycker det
är skäligt. Den som är skyldig pengar ska visa att hon
anstränger sig för att betala tillbaka.

Kronofogdens befogenheter

Reglerna för kronofogdens arbete finns i utsökningsbal-
ken (UB), det som kan vara intressant framför allt i kapitel
2–5 och 7. Den som har skulder kallas gäldenär i lagen och
den som ska få pengar (har en fordring) kallas borgenär.
Kronofogden får bara agera om det finns ett beslut från
domstol att en person har skulder (UB 3 kap.). Det räcker
inte med att visa egna papper eller något sådant. När
några är oense om det finns en skuld eller hur stor den är
kan båda begära att domstolen avgör det. Om den skuld-
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satta inte förnekar skulden men ändå inte betalar kan mot-
parten i stället begära ett betalningsföreläggande. Då
skickar kronofogden ett papper där den som har skulder
måste svara att hon nekar till att skulden finns annars tar
kronofogden ett beslut på att skulden finns. Det räcker för
att kronofogden ska kunna indriva skulden. Nekar den
som påstås vara skyldig måste motparten gå till rättegång.
Poängen med betalningsföreläggande för den som vill driva
in pengar är att det är enklare och går fort. Fördelen för
den som vet att hon är skyldig är att hon inte riskerar att
dra på sig ännu större skulder från rättegångskostnader.

Kronofogden är också den som fysiskt vräker män-
niskor från lägenheter om de vägrar att flytta trots dom, så
kallad avhysning (UB 16 kap.). Myndigheten har även upp-
drag att riva svartbyggen, förstöra varumärkeskopior med
mera.

Den som har skulder kan kallas till förhör för att krono-
fogden ska få veta vad som kan utmätas (UB 2:10). Den
skuldsatte är också skyldig att göra en förteckning över vad
hon äger och underteckna på heder och samvete (UB
4:14). Den som inte gör detta frivilligt får ett vitesföreläg-
gande. Det betyder att kronofogden kan ge dig böter om
du inte skriver förteckningen. I speciella situationer kan
kronofogden begära att häkta den skuldsatta. Kronofogden
får söka igenom hus och bryta sig in där det är låst (UB
2:17). De får inte gå in i bostäder utan att den som bor där
är hemma. Undantaget när kronofogden meddelat när de
kommer och det finns anledning att tro att personen
kommer att hålla sig undan. Kronofogden har rätt att
använda det tvång som är befogat (UB 2:17 st. 3). De får
bruka våld mot människor bara om de möter motstånd och
det är försvarligt att använda våld. Misstänker kronofogden
att det kan bli oroligheter brukar de ta hjälp av polis.

Utifrån kronofogdens uppgifter om skulder ger kredit-
upplysningsföretag de som inte betalar sina skulder betal-
ningsanmärkningar. De finns kvar i tre år även om skulden
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är betald. Detta kan ge problem med att hyra lägenhet,
låna pengar, hyra videofilm med mera. 

Vad får kronofogden ta?

Det finns flera olika begränsningar av vad och hur mycket
kronofogden får ta. Kronofogden ska i första hand ta de
saker som inte innebär stora omkostnader att sälja. Kro-
nofogden försöker först driva in pengar från den skyldigas
lön, skatteåterbäring eller bankkonton. Bankerna är skyl-
diga att berätta om du har pengar hos dem. I andra hand
kan kronofogden ta grejer, hus eller bostadsrätter för att
sälja. De ska inte ta saker som är mycket mer värda än
skulden. Får de ändå in mer av försäljningen än vad perso-
nen är skyldig ska resten av pengarna betalas tillbaka. De
får bara ta egendom som kan ge tillräckligt mycket pengar så
att det är försvarligt att sälja det. En kamera med stora
inristade initialer ger till exempel inte mycket vid försälj-
ning. Saker som har stort värde för dig men inte andra får
inte tas om det är »uppenbart obilligt». Det kan gälla
saker med starka minnen, släktklenoder eller saker du till-
verkat själv, till exempel konst. Saker som du fått i gåva
eller ärvt med villkoret att du inte får sälja dem vidare är
också skyddade (UB 5:5). 

Kronofogden får bara ta saker som är dina. Hur det
avgörs står i UB 4:17–26. Huvudregeln är att kronofogden
ska bevisa vad som är ditt men har du kompisars grejer
hemma hos dig är det du som måste bevisa att de inte är
dina. Kvitton med namn eller kontoutdrag som visar att
du betalat brukar räcka. Bor du ihop med någon du är gift
eller sambo med är det lägre beviskrav om ni påstår att
saker ni har hemma är samägda och inte dina. Det kan
räcka med att visa att båda haft ekonomisk möjlighet att
betala grejerna tillsammans. Bor du med andra, vänner
eller kollektivt, är det i stället kronofogden som ska bevisa
att grejerna är dina och inte andras eller gemensamma.
Kronofogden får inte ta isär och bara sälja dina delar om
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det förstör hela sakens värde, till exempel om du köpt nya
hjul till er gemensamma bil (UB 4:6). Kronofogden kan få
ta saker som du äger tillsammans med andra, sälja hela och
ge tillbaka pengar till den som inte är skyldig. Kronofog-
den kan också sälja din andel av saker du äger tillsammans
med någon, om det går att sälja andelen. Det är svårt att
sälja äganderätten till en halv bil men inte omöjligt att
sälja en andel i ett bilkooperativ. 

Kronofogden får heller inte ta saker du behöver för att
leva eller för att kunna försörja dig (UB 5 kap.). Du får
behålla möbler och andra grejer om de inte anses oskäligt
lyxiga beroende på din familjesituation med mera. Nor-
malt får du behålla saker som hushållsapparater, TV och
stereo. De får heller inte ta utrustning du behöver för att
kunna arbeta: datorer, musikinstrument eller annat bero-
ende på vad du jobbar med. En hyresrätt har inget värde
och du kan inte bli utslängd ur en hyreslägenhet. Bostads-
rätter får bara tvångssäljas om de är oskäligt lyxiga eller
kronoforgden kan visa att du har köpt lägenheten för att
smita från utmätningen. 

existensminimum
Du har också rätt att behålla lön och pengar för vad som är
skäligt för ett leva och försörja sin familj. Den som inte
kan betala skulder på längre tid får leva på så kallat exi-
stensminimum. Du får ha kvar ett så kallat förbehållsbe-
lopp och resten går till skulderna. Beloppet räknas efter
att din kostnad för boende dragits av. För 2005 ligger
beloppet på 4183 kronor i månaden för ensamstående,
6 910 kronor för sambor eller gifta att dela på. För varje
barn under sex år läggs det till 2 219 kronor och över sex
år 2 555 kronor.

144

gatupolitik  05-10-25  16.08  Page 144



Brott, straff och skadestånd

BROTT

Vad är brottsligt?

Statens rätt att döma och straffa enskilda är ett mycket
stort ingrepp i människors integritet. Statens möjligheter
har därför omgärdats av strikta regler och formella krav på
rättegångens form. Legalitetsprincipen inbegriper att
ingen får straffas för en handling som inte exakt är förbju-
den i lag, ingen får straffas för en handling som blivit
brottslig i efterhand och ingen ska behöva bevisa sin egen
oskuld. Hur väl dessa principer följs är dock, liksom inom
andra rättsområden, olika från fall till fall.

Rätten skiljer mellan skadestånd och straff. Skadestån-
det är till för att kompensera den som drabbats av ett
brott. Straffet är framför allt tänkt att avskräcka folk från
att begå brott och ses som en angelägenhet mellan staten
och den dömde.
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Brottens konstruktion

Kriminaliseringen av vissa handlingar fungerar så att la-
gen räknar upp ett antal förutsättningar (så kallat rekvisit)
som ska vara uppfyllda för någon ska anses ha begått ett
brott. För att någon exempelvis ska anses ha begått skade-
görelse (brottsbalken 12:1), ska personen förstöra egen-
dom plus att det drabbar annans rätt till egendomen. Båda
förutsättningarna måste vara uppfyllda, annars handlar det
inte om skadegörelse i juridisk mening. Att fixa till någons
bil så att den blir bättre innebär inte att något förstörts,
alltså är det inte skadegörelse. En tidning som slängts i en
papperskorg har inte längre någon ägare (dessutom räknas
tidningen inte heller som egendom) vilket gör att ingen
har rätt till saken. Det innebär därför inte skadegörelse att
elda upp tidningen. Förutsättningarna för brott är skrivna
i allmänna ordalag. Det är sedan domarnas uppgift att
tolka vad av verkligheten som faller innanför eller utanför
paragrafen.

Uppsåt och oaktsamhet 

För att någon ska kunna dömas för brott krävs att perso-
nen vet vad den gör och vill göra detta. Inom juridiken
kallas medvetenhet och vilja för uppsåt. Vi straffas normalt
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inte för klantigheter och misstag. För att döma någon ska
alla förutsättningarna för brottet vara täckta av uppsåt.
Den som målat om någon annans cykel för att hon av
misstag trodde det var hennes egen, har inte förstått att
det drabbade annans rätt. Därmed har ingen skadegörelse
begåtts. Däremot anses det vara en skyldighet för alla att
känna till vad som är brott och inte. Den som tror eller
tycker att den borde ha laglig rätt att stoppa en rasistisk
demonstration, men har fel, döms för brott om hon stop-
par den.

I vårt exempel med skadegörelse räcker det alltså inte
med att råka tappa en vas i golvet. Det måste också finnas
en vilja att förstöra den för att någon ska kunna dömas för
brott (däremot kan ersättningsskyldighet ändå finnas).
Som uppsåt räknas också numera likgiltighet. Att slå vilt
omkring sig i raseri, utan att verkligen vilja förstöra något,
kan bedömas som skadegörelse om det gjort sak samma
för personen om saker går sönder. Eller om någon strun-
tar i vem cykeln tillhör. 

För vissa brott behövs inget uppsåt alls. Då står det sär-
skilt skrivet att det räcker med oaktsamhet. Exempel är
vållande till annans död och tjänstefel. Oaktsamhet bety-
der att beteendet är oförsvarligt slarvigt. Den som av oför-
svarligt slarv tappar något i huvudet på någon så denne
dör döms för vållande till annans död, inte mord.

Det är så klart svårt att bevisa vad som rör sig i män-
niskors huvuden. Domstolen dömer ofta efter vad som
utifrån verkar vara mest sannolikt, eller egentligen vad de
anser den misstänkte utan rimligt tvivel kan ha tänkt.

Ofullbordade brott

Redan innan ett brott är fullbordat kan det vara straffbart.
Detta beskrivs i BrB 23 kap. 1, 2, 3 och 6 §. Ju allvarligare
brott desto tidigare i processen kan det straffas. I slutet av
varje kapitel i brottsbalken står det vilka brott som är
straffbara innan fullbordan. Skadegörelse är inte straffbart
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innan fullbordan, det vill säga innan saken verkligen går
sönder. Grov skadegörelse, att förstöra något riktigt dyr-
bart, är däremot straffbart redan vid försök eller förbere-
delse. Den som frivilligt avbryter ett försök eller en förbe-
redelse så att brottet därmed hindras ska inte straffas. Ett
exempel är att komma med bultsaxen till stängslet kring
militärbasen i syfte att avrusta vapen, se varningsskyltarna
och ändra sig. Men det går fortfarande att bli dömd för
planeringen av aktionen (se nedan). 

Den som försöker klippa av en kabel till en skogsma-
skin men inte lyckas kan dömas för försök till skadegörelse.
Försöket ska ha haft möjlighet att lyckas eller ha misslyck-
ats bara på grund av tillfällighet. Att hälla socker i en ben-
sintank stoppar oftast inte en maskin och kan därför ofta
vara ett otjänligt försök och därmed inte ett straffbart för-
sök. Den som däremot av misstag klipper av en kabel som
inte förstör något har bara misslyckats av en tillfällighet,
detta försök är straffbart.

För att dömas för förberedelse till brott ska någon i
brottsligt syfte hanterat pengar eller föremål som är sär-
skilt lämpliga att använda vid brott, till exempel vapen,
dyrkar eller pengar för att köpa dessa. Maskering kan ses
som ett sådant hjälpmedel om det används just för att und-
gå upptäckt vid brott som rån eller upplopp. En samling
av föremål som tillsammans är brottsverktyg kan räcka, till
exempel smörsyra och en lista på rasistiska politiker. Åkla-
garen måste alltid bevisa en brottslig avsikt med sakerna.

För grova brott som mord, sabotage och våldtäkt kan
det vara straffbart att över huvud taget prata om. De som
tillsammans bestämmer sig för att spränga, den som för-
söker förmå en annan att spränga och den som åtar eller
erbjuder sig att själv spränga till exempel riksdagen kan
dömas för stämpling till grovt sabotage. Om det inte fanns
risk att sprängningen skulle genomföras döms ingen för
brott.
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Straffbar medverkan

Förutom de som begår själva brottet kan andra som med-
verkar också dömas, BrB 23:4 och 5. Den som förmår
någon att sno något från exempelvis en guldaffär, genom
övertalning eller hot, kan dömas för anstiftan till stöld.
Den som hjälper till på annat sätt, genom att vakta eller
avleda personalens uppmärksamhet, kan dömas för med-
hjälp till stöld. Bedömningen av brottslighet ska göras för
var och en. Kollektiv bestraffning ska vara förbjuden men
var gränsen går är inte alla överens om. En hel grupp
plogbillsaktivister som planerade en aktion för att avrusta
ett stridsflygplan i Linköping blev dömda, som gärnings-
män och för medhjälp, trots att vissa bara var med och pla-
nerade aktionen. Men de gick offentligt ut med att de var
en grupp som gjort och beslutat om aktionen tillsammans.
Straff ges efter hur allvarligt medhjälparnas inblandning
är i brottet. I princip används samma straffskala som för
utfört brott. Det går bara att döma för medverkan om
brottet fullbordats eller var straffbart som ofullbordat
brott. Den som däremot offentligen uppmanar allmänhe-
ten att begå brott kan dömas för det fristående brottet
uppvigling utan att någon sedan begår brott, se s. 163. 

Det finns ingen allmän plikt att anmäla eller förhindra
brott. Enbart i undantagsfall kan någon dömas för att stå
bredvid och titta på när någon drunknar, till exempel om
hon haft del i att personen föll i vattnet. Men i slutet av
varje kapitel i brottsbalken nämns det vissa grova brott
som ger anmälningsplikt. Om någon utan fara för sig själv
skulle ha kunnat anmäla eller avslöja dessa brott kan den
dömas för underlåtenhet att avslöja brott. Föräldrar eller
andra fostrare, som exempelvis lärare, är skyldiga att hin-
dra brott som deras barn eller elever är på väg att begå. De
här brottsformerna finns huvudsakligen till för att kunna
döma personer domaren tror egentligen har varit med-
hjälpare, men då detta inte kan bevisas.
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Den som aktivt gömmer en person som begått brott
eller på andra sätt försvårar att brottslingen straffas kan
dömas för skyddande av brottsling. Brottet omfattar även att
försvåra att brott avslöjas eller att förstöra bevis. Det
handlar om saker som görs efter att brottet begåtts. Det
finns ingen skyldighet att anmäla var någon gömmer sig,
bara att inte aktivt hjälpa till. 

Den som aktivt hjälper någon som redan är straffad
eller arresterad att komma ut eller att inte bli fångad efter
en flykt kan dömas för främjande av flykt. Att hjälpa sin
syster eller någon annan som står en nära kan anses som
försvarligt under vissa omständigheter, och då inte leda till
straffansvar.

Ansvarsfrihet

Under vissa förutsättningar har vi rätt att begå brott utan
att bli straffade. Dessa är beskrivna i BrB 24 kap. 

nödsituationer.
Begås brott i nöd ska handlingen bara straffas om den är
oförsvarlig (BrB 24:4). Som nödsituationer räknas fara för
liv, hälsa, egendom eller annat viktigt intresse som skyddas
av rättsordningen. Riskerar någon att frysa ihjäl på fjället har
hon rätt att bryta sig in i ett hus. Personen ska inte dömas för
brott men kan bli skyldig att ersätta skadan till ägaren. 

Politiska aktivister har många gånger försökt använda
nödrätten för att gå fria från ansvar. Aktionsgruppen
Rädda Voxnadalen blockerade 1981 en väg som ledde till
provborrningar för förvaring av utbränt kärnbränsle. De
åtalade erkände att de begått egenmäktigt förfarande men
menade att förvaringen av kärnbränsle innebar så stora
risker för liv och hälsa att de handlat i nöd. Högsta dom-
stolen fastslog i domen NJA 1982 s. 621 att då statsmak-
terna enligt demokratisk process godkänt riskerna med
kärnkraft kan olagliga protester inte frias från straff. Där-
emot tyckte domarna att det gav anledning till lägre straff.
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1998 kedjade två aktivister fast sig på en skogsav-
verkningsmaskin för att hindra avverkandet av skog i Svar-
tedalen. Två dagar senare förbjöd länsstyrelsen avverk-
ningen. Högsta domstolen menade i domen NJA 2000
s. 302 att naturskydd är myndigheternas ansvar och att
enskilda bara i utomordentliga undantagsfall kan åberopa
nödparagrafen mot myndighetsbeslut. Aktivisterna döm-
des för egenmäktigt förfarande. En domare var skiljaktig
och ville att de skulle dömas för brott men inte få något
straff.

Det verkar finnas utrymme att argumentera med nöd-
paragrafen i rättegångar om aktioner. Men aktivister kan
knappast förlita sig på att bli friade.

självförsvar
Den som utsätts för brott befinner sig i en nödvärnssitua-
tion och har rätt att försvara sig (BrB 24:1). Nödvärn är
också aktuellt när någon vill ta tillbaka stöldgods på bar
gärning eller slänga ut någon ur sitt hem. Var och en får
hjälpa den som utsätts för brott och har då samma rätt att
använda våld mot angriparen. Allt våld som inte är uppen-
bart oförsvarligt får användas. Det finns en bred marginal
till förmån för brottsoffret. En tumregel är att gränsen går
vid att använda livsfarliga tillhyggen mot någon i situatio-
ner då man själv inte riskerar livet. Den som använt för
mycket våld kan ändå gå fri om hon inte kunnat besinna
sig. Att exempelvis bli så arg på en tafsande kille att du slår
honom sönder och samman. Regeln kan ibland få konstiga
konsekvenser, som att berusade kan gå fria för att de inte
kunnat kontrollera sig. Tanken är i alla fall att ansvaret ska
vila på den som angriper och inte på offret.

Det finns bara en rätt att försvara sig mot ett påbörjat
eller överhängande angrepp. Det är inte tillåtet att häm-
nas efter brottet. Det är inte helt lätt att avgöra när
angreppet är över. Till exempel har kvinnor som slår till-
baka mot misshandlande män när de sover dömts för att
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domarna inte förstått att kvinnor i misshandelsrelationer
utsätts för ett långvarigt angrepp.

Den som av misstag tror sig vara utsatt för brott har
också rätt att försvara sig, så kallat putativt nödvärn. Då ska
det bedömas om det våld som använts varit uppenbart
oförsvarligt utifrån hur situationen uppfattats. Diskussio-
nerna om att åtal inte väcktes mot polisen som sköt en
demonstrant under EU-toppmötet 2001 handlade om att
polismannen hävdade att han inte förstod att det fanns
förstärkning. Åklagaren trodde sig inte kunna bevisa an-
nat. Utifrån polisens uppfattning att poliserna var så få
ansågs det inte uppenbart oförsvarligt att skjuta för att för-
svara sig och sin kollega mot stenkastning. Den som age-
rar utifrån putativt nödvärn kan dock dömas för oaktsam-
hetsbrott om den felaktiga uppfattningen orsakats av oför-
svarligt slarv. Skulle åklagaren ha ansett att polismannen
varit för oaktsam när han sköt utan att se noggrannare
efter om förstärkning fanns, kunde åklagaren väckt åtal för
vållande till kroppsskada.

polisens laga befogenhet
Poliser och andra myndighetsutövare har rätt att begå
handlingar i tjänsten som annars skulle ha varit brottsliga.
Enligt polislagens 10 § har poliser laga befogenhet att i ett
antal situationer använda våld om det är försvarligt och
andra medel är uttömda En sådan situation är när någon
som ska gripas försöker undkomma. Läs mer om polisens
befogenheter på s. 89. Rätten att använda våld är betydligt
mer begränsad för laga befogenhet än vid nöd och nödvärn.
Däremot har poliser samma rätt att begå annars brottsliga
handlingar som icke-poliser om de befinner sig i nöd- eller
nödvärnssituationer, till exempel om de hotas till livet.

Poliser frias även om de trott sig ha laga befogenhet,
till exempel om de utövar våld vid ett gripande av någon
de av misstag tror är den efterspanade. Till skillnad från
vanliga människor kan polisen också frias om de tror sig
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ha laglig rätt att göra ett ingripande. Det framstår som rätt
magstarkt att poliser inte behöver kunna lagen men det
motiveras av att poliser inte bara har rätt att begå annars
brottsliga handlingar utan också ofta en skyldighet till det.
Om polisen har begått sitt misstag av oförsvarlig vårdslös-
het kan de dömas för oaktsamhetsbrott som vållande till
kroppsskada och tjänstefel.

Den som gör motstånd eller brukar våld mot myndig-
hetsutövare kan dömas för våldsamt motstånd och andra
brott i kap. 17, se s. 164.

självförsvar mot polis? 
Har vi enligt nödvärnsregeln samma rätt att försvara oss
om det är en polis som begår brott mot oss som om någon
annan gör det? Två polismän fälldes under våren 2005 för
att ha misshandlat en man på en bensinstation. Hade
mannen i denna situation haft rätt att slå sig fri? Hade vitt-
nena fått ingripa? Frågorna är känsliga eftersom de utma-
nar statens våldsmonopol. Frågan om vem som ska be-
skydda oss mot beskyddarna ställs på sin spets. Statens
auktoritet står mot den enskilda människans skydd.

Frågorna är dessutom juridiskt komplicerade. Det är
svårt att visa att poliser begår brottsliga handlingar. Det
ska vara handlingar utanför den laga befogenheten, med
uppsåt eller oaktsamhet. Dessutom kan polisen frias om
han felaktigt trodde sig ha lagstöd. Till detta kommer
bevissvårigheterna och rättens bedömning av vilken part
som är mest trovärdig. Men trots allt detta händer det
ändå att poliser fälls för brott, som på bensinmacken 2005
(där bevisen mot poliserna fanns upptaget på film av en
övervakningskamera).

Jurister ger inga självklara svar på hur avvägningar ska
göras. De flesta vill helst inte prata om det. Så gott som
alla som uttalat sig i frågan återger bara vad förarbetet till
1948 års strafflag säger. Författarna till förarbetet menar
att det i undantagsfall kan vara aktuellt att tillåta mot-
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stånd. Vi ska som huvudregel böja oss. De verkar tycka att
det så sällan är aktuellt med poliser som begår brott att
frågan inte behövde utvecklas mer än så. Det är inte helt
ovanligt att jurister bygger argumentationen på gamla
källor men vi borde ändå problematisera samhällets syn på
statens övergrepp nu jämfört med 1940-talet. En straff-
rättsprofessor menar att det är självklart att nödvärnsrät-
ten ska gälla vid alla brottsliga angrepp. Vid nödvärn får vi
använda våld som inte är uppenbart oförsvarligt. Vilket
våld mot poliser skulle då domarna kunna tänka sig vara
försvarligt?

Det är inte särskilt troligt att en person frias för att ha
försvarat sig mot polisen, om än i självförsvar. Däremot
skulle polisens övergrepp mot honom kunna ses som en
förmildrande omständighet, kanske skulle han slippa straff
helt.

samtycke
Var och en anses ha rätt att bestämma över sina egna
intressen. Den som fått samtycke från någon att göra
något ska som huvudregel inte dömas för brott. Riktar sig
handlingen även mot andra eller mot allmänna intressen
kan detta ändå ses som brott, till exempel att förfalska
någons ID-kort eller tända eld på någons hus så att elden
riskerar att sprida sig. Det är bara socialt accepterat sam-
tycke som kan göra att handlingar inte räknas som brott.
Det går att ge samtycke till en läkare att riskera allvarliga
skador inför en operation. Däremot går det inte att sam-
tycka till att bli allvarligt skadad som masochist. Att ta
livet av någon räknas alltid som brott även om straffen
sätts lägre för dödshjälp och barmhärtighetsmord.

Brottskatalog

I Brottsbalken finns de allmänna brotten uppräknade.
Dessutom finns olika brott i andra lagar, till exempel ratt-
fylleri i trafikbrottslagen och narkotikabrott i narkoti-
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kastrafflagen. I brottskatalogen nedan ger vi en översikt
över de centrala brott som finns i brottsbalken. Där det
kan vara särskilt intressant för politiska aktivister är be-
skrivningarna utförligare. 

Brottsbalken är till stora delar indelad i kapitel med ett
huvudbrott, som oftast är grövst, följt av brott som kom-
pletterar dem. Det kan handla om olika effekter, tillväga-
gångssätt och inställning hos gärningsmannen. Den som
med flit misshandlar någon så svårt att offret dör döms för
mord. Ville förövaren bara skada och inte döda kan för-
övaren dömas för vållande till annans död. Överlevde off-
ret kan förövaren dömas för misshandel. Det finns även
varianter på brotten beroende på grovhet. Den som sär-
skilt hänsynslöst slår någon kan dömas för grov misshan-
del. Den som stjäl något för mindre än cirka 800 kronor
döms inte för stöld men snatteri.

Dagsböternas storlek beror på den dömdas inkomst, läs
mer i kapitlet om straff.

brott mot liv och hälsa, brb 3 kap.
Här finns de grundläggande brotten mot människor. Den
som dödar någon kan dömas för mord. Finns det förmild-
rande omständigheter kallas det för dråp. Har gärnings-
mannen inget uppsåt att döda men har orsakat någons död
av oförsvarlig oaktsamhet kan han dömas för vållande till
annans död. Brottet misshandel är numera väldigt brett och
omfattar alla sätt att uppsåtligt tillfoga någon skada, smär-
ta, sjukdom samt att göra någon medvetslös. Orsakas ska-
dan av vårdslöshet i stället för uppsåt kan vållande till
kroppsskada bli aktuellt. Den som döms för mord får fäng-
else, antingen tio år eller på livstid. Straffet för misshandel
är normalt fängelse i mindre än sex månader. 

brott mot frihet och frid, brb 4 kap.
I 4 kap. finns en blandning av brott som handlar om
kränkningar av integritet och frihet. Brottet människorov
omfattar det som i vardagligt tal kallas kidnappning. Traf-
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ficking, att genom tvång eller vilseledande kontrollera
någon för att utnyttja denna sexuellt, ingår i brottet män-
niskohandel. Detta brott omfattar även att tvinga män-
niskor till krigstjänst, tvångsarbete och organförsäljning.
Alla andra sätt att utan stöd i lagen beröva någon friheten
faller under olaga frihetsberövande. 

Den som med våld eller hot lyckas tvinga annan att
göra, tåla eller underlåta något kan dömas för olaga tvång.
En chef som förmår en anställd att inte anmäla en arbets-
platsolycka genom att hota med att ställa den anställda till
svars begår sådant tvång. Tvånget behöver inte vara i sig
brottsligt, det kan räcka att hota med att anmäla någon för
brott eller sprida kränkande fakta. Den som tvingar någon
för att få pengar begår förmögenhetsbrott, se nedan. 

Den som hotar med att begå en brottslig gärning för att
göra någon ordentligt rädd kan dömas för olaga hot. Olaga
hot straffas normalt med villkorlig dom eller högst ett par
månaders fängelse. Den som på olika sätt antastar någon
kan dömas för ofredande. Det kan handla om att rycka i
kläder och telefonförföljelser. Det är ett brott som kan tas
till när inget annat kan bevisas. 

Relationer som bygger på systematisk kontroll och
misshandel är brottsliga under grov fridskränkning. Om
olika kränkningar som våld, frihetsberövanden och sexu-
ella övergrepp är led i att kränka integriteten och själv-
känslan och detta utförs av en närstående kan förövaren
dömas för flera handlingar i ett brott. Straffet är inte
högre men det är tänkt att ge större upprättelse för den
utsatta om förövaren dömts för alla handlingar. För att
markera att det framför allt är mäns våld mot kvinnor lag-
stiftaren vill komma åt finns det en särskild brottsrubrik
grov kvinnofridskränkning med samma innehåll. 

Var och en har rätt att bestämma över sitt eget hem. Om
någon utan tillåtelse tar sig in eller stannar kvar i ditt hem
kan personen dömas för hemfridsbrott. Den som döms ska
ha förstått att den som bor där inte tillät det. Är det flera
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som delar samma hem räcker det med att en av dem som
bor där förbjuder någon, även om de andra tillåter det.
Brottet gäller också i bostäder som egenbyggda skjul, tält
och hotellrum. Det ska i princip inte ha betydelse vem som
äger byggnaden eller platsen där bostaden finns. Hyresvär-
dar eller ägare av ockuperade hus måste ha lagstöd för att gå
in i någons hem, läs mer i avsnittet Husockupation på s. 48.
Polisens befogenhet vid husrannsakan finns på s. 102. 

I andra byggnader än hem är det i princip den som
anses vara ägare som bestämmer. Den som obehörigen tar
sig in eller stannar kvar i andra byggnader som fabriker,
kontor eller lager kan dömas för olaga intrång. Det gäller
även fartyg och olika inhägnade platser utomhus. Behö-
righet att vara på platsen kan bero på laglig rätt, att man
brukar få vara där eller har fått tillåtelse. Anställda får vara
på sin arbetsplats men strejkande arbetare har dömts för
att vara på arbetet trots uppmaning att gå. De flesta poli-
tiska ockupationer är obehöriga. Journalister som varit
inne på ockupationer har både fällts och friats. Olaga in-
trång leder normalt till cirka 900 kronor i böter.

Som skydd för integriteten finns brotten brytande av
post- eller telehemlighet, intrång i förvar, olovlig avlyssning
och dataintrång. Läs mer om polisens befogenheter att
avlyssna på s. 107.

sexuella övergrepp, brb 6 kap.
Kapitlet om sexualbrott har ändrats flera gånger bland
annat efter kritik från den feministiska rörelsen men kra-
vet på att allt sex som sker utan samtycke ska vara brotts-
ligt har ännu inte fått gehör.

Våldtäkt innebär att med våld eller hot om brott tvinga
någon till samlag eller likvärdiga sexuella handlingar.
Våldtäkt omfattar också att utnyttja någons hjälplösa till-
stånd. Den som med våld eller hot tvingar till sig sex som
inte anses så grovt som samlag kan dömas till sexuellt
tvång. För samma brott kan den dömas som förmår någon
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till samlag eller likvärdigt genom utpressning med till
exempel hot om kränkningar inför offrets vänner. Sexuellt
utnyttjande en av person i beroendeställning handlar om
att till exempel vårdare eller lärare förmår en patient en
elev till sex.

Sexuella övergrepp mot barn under 15 år kan straffas
för våldtäkt mot barn, sexuellt utnyttjande av barn och sexu-
ella övergrepp mot barn. Den som tafsar på eller trakasserar
barn eller vuxna med ord kan dömas för sexuellt ofredande.
Dit räknas också att blotta sig. Sexköp döms under köp av
sexuell tjänst. Den som förmår någon under 18 år till sex
mot ersättning kan dömas för köp av sexuell handling av
barn. Den som tjänar pengar på andras prostitution eller
hyr ut en lägenhet för det kan dömas för koppleri. Traffick-
ing kan bedömas som människohandel. Läs även om grov
kvinnofridskränkning i kapitlet ovan.

förolämpning, förtal och hets mot folkgrupp,
brb 5 och 16 kap.
Det femte kapitlet innehåller två brott som handlar om att
kränka någons värdighet, förolämpning och förtal. Hets
mot folkgrupp, i BrB 16 kap. riktar sig mot en folkgrupp
och inte mot individer. Det är svårt att förutsäga var dom-
stolen kommer att dra gränsen mellan straffbara och tillåt-
na uttalanden. Betydelsen av kränkningar vägs mot in-
tresset av yttrandefrihet. Uppgifter i tidningar eller andra
medier har dessutom extra skydd, läs mer i avsnittet Säg
vad du tycker.

Förolämpning innebär att säga kränkande saker direkt
till en person. Hit räknas också att framställa eller visa
kränkande bilder och att spotta på någon. För att dömas
för förtal ska kränkande upplysningar ha lämnats till någon
annan än den de handlar om. Syftet ska vara att få män-
niskor att förakta den förtalade. Även om det som sprids är
sanningen kan det innebära förtal om sanningen är krän-
kande. Men den som sprider något nedvärderande ska inte
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dömas om hon kan visa att påståendet är sant och att det
fanns goda skäl att sprida det eller att hon haft en skyldig-
het att säga det.

Rasistiska, kvinnoförnedrande och homofoba förolämp-
ningar mot enskilda personer kan dömas som förolämp-
ning. Hets mot folkgrupp innebär att sprida hot eller krän-
kande uttalanden om en hel grupp. De som skyddas är
etniska folkgrupper, homosexuella och personer med
andra sexuella läggningar. Uttalandet ska ha spridits till en
större grupp. En person har dömts för att ha gått med en
mängd högerextrema märken som inte vart och ett men
tillsammans ansågs utgöra hets mot folkgrupp. Hets mot
folkgrupp har straffats med 100 dagsböter eller kortare
fängelsestraff.

brott mot ägande och förmögenhet,
brb kap. 8–11.
Kapitel 8 handlar om att fysiskt ta något, stöld, rån och
liknande. Att lura eller tvinga till sig något genom till
exempel bedrägeri eller utpressning, hamnar i kapitel 9.
Den som försnillar något den har hand om för någon
annans räkning döms enligt i kapitel 10. Det kan handla
om att sno ur kassan på jobbet eller förskingra pengar av
en förening. Elfte kapitlet är bara aktuellt vid konkurser
och liknande och inte så intressant här. 

Straffet för förmögenhetsbrott är beroende av värdet
på det stulna eller förstörda. Dock handlar det i normal-
fallen bara om böter. Skador för mer än 120 000 kronor
anses normalt som grova brott. Det finns också andra fak-
torer som gör att handlingarna anses grova, exempelvis
utnyttjanden och hänsynslöshet. Förmögenhetsbrott som
också innefattar våld eller hot, exempelvis rån, straffas
normalt med fängelse.

Att fysisk ta något för att behålla det eller på något sätt
få vinning bedöms som stöld eller rån i kapitel 8. För stöld
krävs att utan lov ta något som tillhör någon annan för att
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behålla det. Stölder med värde under cirka 800 kronor
räknas i regel som snatteri. Den som döms för stöld ska ha
förstått att hon inte haft lov, att saken inte var hennes samt
att hon ska ha velat behålla det. Om någon tror sig ha lov
att ta en cykel eller tror att det är hennes egen cykel hon
tar är det i regel inget brott. Att ta andras grejer för att
förstöra eller låna dem utan lov bedöms ofta som egen-
mäktigt förfarande, se nedan. Stölder som sker med hjälp
av våld eller hot kan bedömas som rån. Dit kan också
räknas om tjuven gör fysiskt motstånd mot att stöldgods
tas tillbaka.

Egenmäktigt förfarande är ett brott som omfattar många
olika handlingar som fysiskt inkräktar på någons rätt utan
att den som utför handlingen själv blir rikare. Uppsåtskra-
vet innebär att den som döms ska veta att det den gör är
olovligt och vilja inkräkta på någon annans rätt. Brottet
omfattar för det första alla sätt att fysiskt ta något utan att
vilja tjäna på det. Ett exempel är att ta något för att kunna
förstöra det. Brottet omfattar även att utan lov ta och
bruka något, exempelvis låna någons cykel utan lov. (Den
som olovligen lånar en bil eller annat motorfordon kan
dömas för tillgrepp av fortskaffningsmedel. Brottet har högre
straff än egenmäktigt förfarande och kom till för att alla de
som blev tagna i en bilstöld fick låga straff när åklagaren
inte kunde bevisa att de inte bara velat låna bilen ett tag.)
Egenmäktigt förfarande omfattar också att olovligen på
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olika sätt fysiskt hindra någon att använda sina saker. För
detta döms många civil olydnads-aktivister som till exem-
pel kedjar fast sig vid maskiner eller utför sittblockader.
Miljöaktivister har vid blockader dömts till 30 dagsböter
för egenmäktigt förfarande. Att sätta lås på eller flytta
andras grejer faller också under paragrafen och slutligen
innefattar egenmäktigt förfarande även situationer när vi
själva vill ta tillbaka saker som stulits från oss (se s. 81). 

Kapitel 9 handlar om att ta eller inkräkta på andras
egendom med psykiska medel. Den som skaffar sig något
genom att luras kan dömas för bedrägeri. Här ingår att
lyckas sälja något genom att ljuga grovt, att kränga på sig
kostym och få lyxrestaurangen att skriva notan på ett före-
tag eller lura pengar ur en bankomat. Lurar man någon
genom att förfalska något kan man dessutom dömas för
olika förfalskningsbrott i brottsbalkens 14 kap. Att lura till
sig saker av mindre värde, ungefär upp till 1 000 kr, be-
döms som bedrägligt beteende. För det kan också den dömas
som tar springnota på hotell eller restaurant eller plankar
på buss eller spårvagn.

Den som tvingar någon att överföra förmögenhet kan
dömas för utpressning, om inte sådant våld eller hot an-
vänds så att det handlar om rån. En klassisk utpressning är
att kräva pengar för att inte avslöja hemligheter. Den som
utnyttjar någons svaghet till att få en förmån med en
uppenbart för liten motprestation kan dömas för ocker. 

Häleri handlar om att befatta sig med stulen egendom.
Att på olika sätt försvåra att stöldgods återlämnas genom att
köpa, sälja eller gömma det inkluderas. Då det inte kan
bevisas att det någon köpt verkligen är stöldgods kan det
ändå dömas ut ansvar för häleriförseelse om åklagaren kan
bevisa att sakerna med stor sannolikhet är stulna. Samma
brott används då det inte kan bevisas att den misstänkta för-
stod att grejerna var stulna men borde ha förstått det. Den
som köper en mobil en sen kväll av någon på gatan kan
dömas även om han inte haft uppsåt att köpa stöldgods.

161

gatupolitik  05-10-25  16.08  Page 161



Den som orsakar skada genom att missbruka förtroende
eller liknande kan göra sig skyldig till brott mot kapitel 10.
Här hamnar de som tar pengar eller grejer de förvaltar åt
arbetsgivare, företag eller föreningar. Skillnaden mellan
förskingringsbrotten förskingring, olovligt förfogande och
olovligt brukande jämfört med stöld eller bedrägeri är att
personen redan har pengarna när hon bestämmer sig att
sno dem, pengarna tas inte från någon. 

skadegörelse och allmänfarliga brott,
brb 12 och 13 kap.
Kapitel 12 handlar om skadegö-
relse som riktar sig mot enskilda
människor. Kapitel 13 handlar
dels om brott riktade mot en
mer obestämd grupp, dels mot
samhällsföreteelser. Brott som
riskerar mångas liv eller som
kan störa samhället allvarligt
straffas strängt, upp till livstid
för de grövsta brotten. Kapitlet
innehåller också straff för oför-
svarligt slarviga handlingar som
riskerar att drabba många.

Skadegörelse innebär att fy-
siskt förstöra egendom så att det
drabbar annans rätt till saken. Förstörandet ska vara med
vilja och inte slarv eller olycka. Bortslängda saker äger
ingen och kan inte utsättas för skadegörelse. Är skadegö-
relsen mindre allvarlig utdöms i stället åverkan. Straffet
för olika former av skadegörelse är bundet till skadans
storlek. Skador på upp till 1 000 kronor ger cirka 30 dags-
böter, 10 000 kronor ger ungefär 120 dagsböter.

Den som förstör eller skadar militäranläggningar,
polishus, domstolar, elkraftverk, telemaster och andra vik-
tiga samhällsfunktioner kan dömas för sabotage. Brottet
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omfattar också att allvarligt störa eller hindra att sådan
egendom eller förrättning används Att försvåra använ-
dande genom strejker och liknande är inte brottsligt. Kap-
ning av flyg, fartyg, bussar och tåg är även straffbart.

Den som anlägger en brand för att skada människor
eller omfattande förstörelse av egendom kan dömas för
mordbrand. Mordbrand är ett gammalt ord och brottet
behöver inte innebära att försöka döda någon. Det räcker
att handlingen riskerar att skada människor eller egen-
dom. Den som döms ska vilja skapa risken. Den som i
samma syfte framkallar explosion, tågolycka eller liknande
kan dömas för allmänfarlig ödeläggelse. Det finns också ett
brott för spridande av gift eller smitta.

Den som av oförsvarligt slarv framkallar eld, explosion
eller liknande kan dömas för allmänfarlig vårdslöshet. Den
som eldar, spränger, handskas med gift och liknande så att
risk för stor skada uppkommer är alltid skyldig att försöka
hindra skadan. Den som inte gör det kan dömas för under-
låtenhet att avvärja allmänfara.

förfalskningsbrott, brb 14 kap.
Förfalskning ses som allvarligt eftersom det riskerar inte
bara att enskilda luras utan också för att det kan störa intres-
sen som av lagstiftaren ansetts viktiga. Brotten ger som
huvudregel fängelse, räknas brottet som litet kan det räcka
med böter. Urkundsförfalskning handlar om att förfalska
namnteckningar. Den som förfalskar månadskort, student-
kort eller registreringsskyltar kan dömas för märkesförfalsk-
ning och det finns ett särskilt brott för penningförfalskning.
Det är också straffbart att använda förfalskade handlingar.

upplopp och andra ordningsstörande 
brott, brb 16 kap.
BrB 16 kapitlet heter Brott mot allmän ordning och där
hamnar en mängd brott som inte passar in någon annan-
stans. Det kan handla om ordning och reda ur makthavar-
nas perspektiv, eller brott mot folks allmänna moral. Upp-
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lopp hamnar i den första delen och är ett brott som inte
använts på länge innan det dammades av på 90-talets rät-
tegångar mot fotbollshuliganer och politiska ockupanter.
Sedan EU-toppmötet 2001 har brottet blivit högaktuellt
för att många dömts och dessutom dömts till exceptionellt
höga straff. Brottet upplopp finns till för att människor i
grupp anses vara farliga och att det är svårt att i upplopps-
situationer bevisa vad enskilda gjort. För att dömas för
upplopp kan det räcka med att ingå i en grupp där andra är
våldsamma. 

Den grundläggande förutsättningen för brott är att en
folksamling på minst 10 personer stör den allmänna ord-
ningen. Det finns ingen tydlig definition på vad störande
av allmän ordning är, men det kan handla om att störa
verksamhet som skyddas av rättsordningen, exempelvis
affärsverksamhet. För att det ska vara ett upplopp ska folk-
samlingen även visa en vilja att med gemensamt våld sätta
sig upp mot myndighet eller hindra enskilda att till exem-
pel utföra sitt arbete. Om en myndighet med laglig rätt
befaller folksamlingen som stör den allmänna ordningen
att skingra sig och den inte gör det kan alla deltagare
dömas för upplopp. Om folksamlingen skingrar sig kan
bara de som leder eller har satt igång upploppet dömas. 

Har folksamlingen gått till förenat våld mot människor
eller egendom behövs ingen skingringsbefallning. De som
leder, sätter igång upploppet eller är aktiva deltagare kan
då dömas för våldsamt upplopp. De som döms ska ha för-
stått att förutsättningarna för brottet var aktuella samt
velat delta i det. Ledare och anstiftare kan dömas till
mycket högre straff än deltagare.

Visar den ordningsstörande folksamlingen inga vålds-
tendenser kan deltagare, som inte lyder en ordningshåll-
lande befallning från polis eller tränger in på avspärrat
område, dömas för ohörsamhet mot ordningsmakten. Den
som stör gudstjänst, domstolsförhandling eller allmänna
sammankomster genom att skrika eller liknande kan dö-
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mas för störande av förrättning eller av allmän samman-
komst. Det är inte helt säkert om demonstrationer räknas
som allmän sammankomst i den här paragrafen. Det gör
att det är osäkert om skräniga motdemonstrationer ham-
nar här eller under ofredande i 4 kap. Den som offentligt
agerar med syfte att förarga allmänheten kan dömas för
förargelseväckande beteende. Oljud på allmän plats ska nor-
malt leda till cirka 400 kronor böter.

Den som offentligt uppmanar en större grupp till brott
kan dömas för uppvigling. Det kan vara muntligen inför en
folksamling, i skrift som sprids eller till exempel på bande-
roll i en demonstration. Förutom uppmaningar till brott
kan det handla om uppmaningar till större grupper att inte
lyda kallelse till rättegång och liknande. Exempel på upp-
vigling tas upp på s. 63.

övriga brott i brb 16 kap.
Den som misshandlar eller vanvårdar djur med vilja eller
av grov oaktsamhet kan dömas för djurplågeri. Utrymmet
för att fälla någon är litet. Det är bara så kallat otillbörligt
plågeri som bestraffas. Djurförsök och djurindustri som
inte bryter kraftigt mot djurskyddslagarna går fria. Ett
exempel på fällande dom är en man som matat sina hästar
med hö med metallborst i som han fått från en flygplats.

Företagare eller myndighetspersonal som behandlar
någon sämre än andra på grund av dennes etnicitet eller
sexuella läggning kan dömas för olaga diskriminering. Det
gäller även de som av samma skäl diskriminerar människor
vid tillställningar som konserter och demonstrationer. För
att döma någon för brottet diskriminering krävs att perso-
nen diskriminerar med avsikt. I skadeståndsmål behöver
inte avsikten bevisas. Där kan även skadestånd för diskrimi-
nering på grund av kön och funktionshinder krävas, se s. 85. 

I kapitlet finns även barnpornografibrott, förbud mot att
visa bilder med sexuellt våld – olaga våldskildring och för-
bud mot olaglig spelverksamhet – dobbleri.
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brott under rättegången, brb 15 och 17 kap.
Den som hörs som vittne i en rättegång ska svära ed på att
tala sanning. Att då medvetet ljuga eller hålla tyst om
något kan leda till ansvar för mened. Den som är åtalad för
brott eller varit utsatt för brott kan i stället dömas för
osann partsutsaga om hon ljuger under rättegångsförhör.
Att på olika sätt lura rätten är straffbart genom bevisför-
vanskning, falsk- eller obefogad angivelse respektive till-
vitelse. Åklagare som åtalar någon utan grund kan dömas
för falskt åtal eller obefogat åtal.

För att skydda dem som anmäler brott och de som vitt-
nar finns i 17 kap. brottet övergrepp i rättssak. Det handlar
om våld, hot eller andra handlingar som på något sätt ska-
dar vittnen eller målsägande. Enligt rättegångsbalkens 9
kap. 5 § kan den som stör rättegång, fotograferar i rättssa-
len eller bryter mot förbud dömas till böter. Det kan också
de som svär åt domaren eller liknande. Brottet utdöms
direkt utan någon annan rättegång. Vanligen ska brott
som riktar sig mot rättssystemets tillförlitlighet och effek-
tivitet, som mened, leda till fängelsestraff. 

brott av och mot polis och andra 
myndighetsutövare, brb 17 och 20 kap.
Myndighetsutövning är beslut och åtgärder grundade i lag
som är uttryck för de maktbefogenheter över enskilda
människor som riksdagen gett till staten. Det kan till
exempel vara polisingripanden, kronofogdens åtgärder
eller beslut om läkarlegitimation. Dessutom finns det sär-
skilda brott i kapitel 17 som ska skydda själva myndighets-
utövningen så att myndighetsutövare inte handlar utifrån
våld eller hot. Eftersom myndighetsutövare getts befo-
genheter att utöva makt och ibland tvång och våld finns
det utöver det vanliga straffansvaret även brottet tjänstefel
i 20 kap. Myndighetsutövare är också underställda ett sär-
skilt disciplinansvar som bland annat kan leda till avsked.

Den som med våld eller hot om våld tvingar, hindrar
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eller hämnas någon i dennes myndighetsutövning kan
dömas för våld eller hot mot tjänsteman. Brottet omfattar
också att angripa någon som inte längre utför myndighets-
utövning, till exempel en polis på dennes fritid. Det gäller
alla som i sitt yrke fått en maktbefogenhet av staten, till
exempel en busschaufför som upprätthåller ordning i
bussen eller biljettkontrollanter. Som huvudregel ska våld
mot tjänsteman leda till fängelsestraff. Den som utan våld
gör något så kallat otillbörligt, eller hotar med det, för att
hindra, tvinga eller hämnas på en myndighetsutövare kan
dömas för förgripelse mot tjänsteman om det skadar tjänste-
mannen. Det kan handla om att hota polisens familj, eller
gå ut med obefogade anklagelser i pressen. Den som på
annat sätt gör fysiskt motstånd mot myndighetsutövning
kan dömas för våldsamt motstånd. Den som döms ska ha
velat just att hindra myndighetsutövningen, värjer man sig
bara för att skydda sig själv är det inte ett brott. Det kan
handla om när någon som ska gripas håller fast sig eller
flera håller fast varandra. Men också mindre allvarliga
angrepp som att tränga undan en polis eller rycka i hennes
kläder. Däremot är passivt motstånd som att ligga ner och
bli bortburen inte straffbart. Normalstraffet för våldsamt
motstånd är 30–70 dagsböter beroende på formen av mot-
stånd. 
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Att försöka muta någon som utför myndighetsutöv-
ning bedöms som bestickning (17 kap.). De som i sin
tjänsteutövning tar emot mutor döms enligt 20 kap. för
mutbrott.

Den som åsidosätter sina skyldigheter vid myndighets-
utövning kan dömas för tjänstefel. Det kan handla om att
felaktigt arrestera någon, att avslå demonstrationstillstånd
av politiska skäl eller socialsekreterare som skriver krän-
kande formuleringar i sina beslut. Brottet omfattar förut-
om aktiva handlingar också att låta bli att göra saker som
borde ha gjorts. Det kan handla om att inte utreda brott
eller inte omhänderta människor som behöver det. Myn-
dighetsutövaren behöver inte nödvändigtvis velat göra fel
eller ha förstått att hon gjorde fel. Den som är oförsvarligt
slarvig kan också dömas.

samhällsomstörtande brott, brb 18 kap.
Kapitlet innehåller brott som förbjuder väpnad samhälls-
omstörtning i olika former och har inte ändrats i mer än
detaljer under 1900-talet. Det har veterligen inte dömts
någon för brott i det här kapitlet men det är inte omöjligt
att det kommer att ske. Numera finns även terroristbrott
som delvis täcker samma område, se nedan. Kapitel 18
handlar om inrikespolitik, att hjälpa andra länder att ta
över Sverige döms enligt kapitel 19. Brotten är utformade
så att folk kan straffas hårt redan på försöks- och förbere-
delsestadiet. Lyckas samhällsomstörtningen kan det finnas
problem att ställa de ansvariga inför domstol. Brotten är
uppror, väpnat hot mot laglig ordning, olovlig kårverksamhet
och brott mot medborgerlig frihet. 

Den som begår våldsbrott, frihetsbrott, förolämpar
eller förtalar kungen eller hans familj begår högmålsbrott
och kan få ett mycket högre straff för detta, som upp till 4
års fängelse för vanlig misshandel.
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brott mot rikets säkerhet och brott 
i krigstid, brb 19, 21 och 22 kap.
Kapitel 19 handlar om förräderi mot svenska staten till för-
mån för en annan stat. Den som utför en handling för att
Sverige ska ockuperas eller liknande kan dömas för högförrä-
deri, krigsanstiftan, spioneri och tagande av utländskt understöd.

När riksdagen förklarar att Sverige är i krig eller när
regeringen förklarar att det är krigsfara eller utomordent-
liga omständigheter i samband med krigsfara gäller 21
kap. för militärer och 22 kap. för civilbefolkningen. Straf-
fen är mycket höga. Som exempel kan den soldat som
underlåter »att till det yttersta uppfylla sin plikt att främja
krigsföringen» dömas till livstid för stridsförsumlighet. I
kapitel 22 finns även folkrättsbrott mot internationella
konventioner med.

Terroristbrott

vem är terrorist? 
Det har aldrig funnits någon internationell konsensus om
vad terrorism egentligen är eller vad en terrorist ska ha
utfört för att klassificeras som en sådan. Och däri ligger ett
viktigt problem. Efter attacken mot World Trade Center
2001 har försiktigheten med att stämpla grupper som ter-
rorister alltmer fått stryka på foten. Utvecklingen började
redan innan, men har tagit extra fart efter det. Det införs
nu hela paket av åtgärder. Dessa har en tendens att inklu-
dera även andra än de som är de direkta måltavlorna.

terroristbrottslagen
Den huvudsakliga lagen mot terrorism i Sverige är lagen
om straff för terroristbrott (2003:148). Lagen straffbe-
lägger inga nya gärningar men höjer straffsatsen för brott
med vissa motiv och vissa måltavlor. För den enskilda är
det därmed av stor betydelse om terroristlagen tillämpas i
stället för brottsbalken. Det handlar om vissa brott, från
mord till olaga hot via bland annat sabotage, mordbrand
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och kapning som kan skada staten eller mellanstatliga or-
ganisationer, till exempel EU och FN. 

Avsikten kan vara att injaga allvarlig fruktan hos en
befolkning, tvinga offentliga organ eller en mellanstatligt
organisation att genomföra något (till exempel frige fång-
ar, genom utpressning), samt att »allvarligt destabilisera
eller förstöra grundläggande politiska, konstitutionella,
ekonomiska eller sociala strukturer».

Det är vaga begrepp som är svåra att avgränsa, och bil-
den klarnar inte direkt av att läsa förarbetena till lagen.
Enligt propositionen (prop. 2002/03:38) handlar allvarligt
destabilisera om att det ska utgöra en svår påfrestning på
samhället, men vad detta är tycks bli en fråga från fall till
fall. Gärningar som kan innebära skada för en mellan-
statlig organisation behöver inte vara sådana att de hotar
att lamslå hela organisationen, utan endast någon av de
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Pengar till ansar al islam/ansar al sunna. Två irakier
bosatta i Sverige dömdes i maj 2005 (målnr. B 2965-04) av
tingsrätten för att ha givit ekonomiskt stöd till en terrorist-
stämplad organisation (ansar al islam/ansar al sunna). Män-
nen dömdes för förberedelse till terroristbrott till sex respek-
tive sju års fängelse samt utvisning. Männen hade samman-
lagt samlat in cirka 150 000 USA-dollar. Eftersom männen
anses ha varit väl insatta i organisationens syfte och verk-
samhet ansåg domarna det inte spela någon roll vad peng-
arna skulle användas till konkret, till exempel om organisatio-
nen också hade andra behov att fylla och pengarna var
avsedda för detta. Avgörande var i stället att terroristbrott
genom organisationen förr eller senare skulle komma till
stånd. Domen är överklagad.
Undermålig förberedelse för revolution. Terroristlagstift-
ningen har prövats vid ytterligare ett tillfälle, nämligen i Väst-
manlands tingsrätts dom 2005-02-01, målnr. B 4027-04. Fyra
nazister greps efter att ha slagit sönder en stor mängd fön-
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funktioner som organisationen är inrättad för att utföra.
Grundläggande strukturer i ett samhälle kan enligt för-
arbetena vara alltifrån formerna för statsskicket, viktiga
industrier eller allmänna intressen som värnande av det
öppna och demokratiska samhället.

Sammantaget innebär detta stora gränsdragningspro-
blem mellan brott med politiska motiv och terroristbrott,
vilket ger ett rättsosäkert läge eftersom lagen inte blir för-
utsägbar. Domstolen förväntas bara instinktivt veta vad
som är terrorism och vad som inte är det. 

terroristlistor
USA, EU och FN har som ett led i kriget mot terrorismen
upprättat listor över organisationer och personer som
anses vara terrorister. Sammanlagt finns hundratals orga-
nisationer listade. Uppgifterna listorna bygger på är ofta
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ster på en skola. Hos nazisterna hittades skriften Revolution i
välfärdsstaten som beskrev hur man genom sabotage skulle
få till stånd en nazistisk revolution i Sverige. Polisen hittade
också fotografier på viktiga samhällsinstitutioner, karta över
kraftnätet, förteckningar över organ som »måste få sitt arbe-
te försvårat» i krissituationer med mera. Åklagaren yrkade på
att de skulle dömas för förberedelse alternativt stämpling till
terroristbrott. Hos de misstänkta fanns en bultsax, rånarluvor
och en sprängpatron. Tingsrätten ansåg dock inte att dessa
föremål, varken i sig själva eller tillsammans med de tidigare
nämnda dokumenten, kunde ses som särskilt ägnade att
användas som hjälpmedel vid utförandet av brottet. Åklaga-
ren kunde inte heller motbevisa de åtalades påståenden om
att de inte gemensamt hade beslutat begå terrorbrott, så
tingsrätten ogillade även åtalet för stämpling. Man skulle
kunna säga att nazisterna friades för att planeringen och för-
beredelserna för deras revolution helt enkelt var för dåliga.
Även denna dom är överklagad till hovrätten.
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hemligstämplad och det finns heller ingen möjlighet att
överklaga beslutet. Listor på vilka organisationer som
terrorstämplats finns hittas på www.statewatch.org/terror-
lists/terrorlists.html

finansiera terrorism
Den som finansierar brott kan dömas för medhjälp och
förberedelse enligt brottsbalken i vissa fall, se ovan. Den
som finansierar vissa brott kan nu även dömas enligt lagen
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Pengar till PFLP. Det rättsliga läget har testats genom att
två personer från Ung vänster (varav den ena var ordfö-
rande vid den tiden) skickade pengar till PFLP. Pengarna
sattes in på ett konto administrerat av Emmaus Björkå till
ett projekt i Libanon till änkor som drivs av PFLP. I förarbe-
tena till lagen (prop. 2001/02:149) står att biståndsverksam-
het inte ska drabbas och detta även om det finns en risk för
att pengarna som sätts in kan komma att användas för
andra syften än avsett. Det ska för straffansvar därför krä-
vas vetskap från den som sätter in pengar att de ska
användas till särskilt allvarlig brottslighet. Åtalet lades ner
för att det inte kunde styrkas att pengarna var kopplade 
till ett visst brott.

Frysta tillgångar. I Sverige uppmärksammades 2001 tre
svenskar med somaliskt ursprung vilka blivit satta på en
terroristlista av USA för påstådda länkar till talibanerna. De
var engagerade i en organisation som exilsomalier använde
för att skicka pengar till kvarboende släktingar, sedan bank-
väsendet till stor del kollapsat i Somalia på 90-talet. Deras
tillgångar frystes av Sverige. Efter mycket uppmärksamhet
blev de friskrivna efter att de gett skriftliga garantier till
USA att de aldrig skulle ägna sig åt terroristverksamhet
eller ha något med organisationen i fråga att göra.
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om straff för finansiering av särskild allvarlig brottslighet
(2002:444). 

SKADESTÅND

Den som på olika sätt skadar någon kan dömas av domstol
att betala skadestånd för att kompensera skadan. Skillna-
den mellan skadestånd och bötesstraff är att skadeståndet
går direkt till den som skadas och böterna går till staten.
Skadeståndet är tänkt att i första hand kompensera skadan.
På senare tid används skadestånd även i syftet att ge
människor upprättelse för att de kränkts, bland annat vid
diskriminering. Staten driver mål om brott via åklagare
och då driver åklagaren oftast även skadeståndstalan som
bonus. Har inget brott begåtts måste den drabbade själv
bekosta en advokat för att få domstolen att tilldöma henne
skadestånd. I många fall kan försäkringsbolag underlätta
processen med skadestånd genom att antingen betala ut
skadestånd och själva föra processen mot den skyldiga.

Skadestånd och politisk aktivism

För aktivister kan det bli aktuellt att både krävas på skade-
stånd och kunna få skadestånd. Den som avsiktligt eller av
oförsvarligt slarv (oaktsamhet) orsakar någon skada kan bli
skadeståndsskyldig. Civil olydnad eller direkta aktioner
som förstör dyrbara maskiner eller stoppar ett bygge
under lång tid kan kosta åtskilliga hundratusentals kronor.
Även de som bara hjälper till och inte aktivt deltar i en
aktion kan komma att krävas på skadestånd. Det är krono-
fogden som driver in skadestånd. Det kan vara bra att för-
bereda sig på kronofogdens utmätning, läs mer på s. 140.

Har ett brott anmälts till polisen går det ofta inte att ta
tillbaka det. Men det kan den som kräver skadestånd göra.
Det har hänt att företag har tagit tillbaka sina krav på skade-
stånd när aktivisterna gjort klart att företagets miljöskador
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kommer att belysas i rättegångsprocessen. De har hellre
sluppit den negativa publiciteten än att få ett skadestånd
som aktivisterna troligen aldrig kommer att lyckas betala. 

Den som blivit utsatt för polisvåld eller felaktiga åtgär-
der från olika myndigheter kan få skadestånd från staten.
Detsamma gäller den som är häktad eller frihetsberövad
och sedan blir frikänd. Gör din chef fel mot dig är det
möjligt att du eller ditt fackförbund kan kräva skadestånd
(men det behandlar vi inte vidare i denna bok).

Vilka handlingar kan leda till skyldighet 
att betala skadestånd?

Reglerna om skadestånd finns i skadeståndslagen (1972:207)
och i andra lagar som gäller speciella situationer. Den som
orsakar någon annan skada med vilja eller av oförsvarligt
slarv kan bli skyldig att betala skadestånd. Det tvistas ofta
om gränsen mellan den försvarliga och oförsvarliga vårds-
lösheten. Den som brutit mot säkerhetsföreskrifter vid till
exempel ett bygge har varit oförsvarlig. Finns det ingen tyd-
lig norm någon brutit mot gör domarna en fri avvägning.

Som huvudregel ska endast den ekonomiska skadan
ersättas när grejer går sönder (sakskador). Det betyder
kostnader för att reparera eller köpa nya föremål. Grejer
med värde bara för en viss person ersätts inte. Förstör
någon din filmrulle kan personen i fråga bara bli skyldig
att bekosta en ny rulle, du får inget för korten som för-
svunnit (om de inte var så värdefulla att de kunnat säljas).
Står ett bygge stilla för att en maskin förstörts kan företa-
get också kräva ersättning för förlorad inkomst och lik-
nande, så kallade förmögenhetsskador. Företag och privat-
personer kan förlora inkomst även utan att saker gått sön-
der, till exempel vid en politisk blockad. Det går i de fallen
bara att få ersättning om inkomstförlusten orsakats av ett
brott, till exempel egenmäktig förfarande. 

När människor skadas (personskador) handlar skade-
stånd framför allt om ersättning för minskade inkomster
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för att den skadade inte kan gå till jobbet. Summorna kan
bli stora om någon skadas så mycket att hon inte kan jobba
på flera år. Det går även att få ersättning för läkarkostna-
der och liknande, men det brukar inte bli så höga summor
då staten bekostar den mesta vården i Sverige. Vid längre
sjukhusvistelser eller vid bestående skador som en förlorad
hand går det att få extra ersättning. Det finns då färdiga
schabloner för hur mycket en förstörd fot eller en månads
sjukhusvistelse ska ersättas med.

Den som blir misshandlad, utsatt för sexuella övergrepp
eller andra grova brott kan förutom ersättning för rena per-
sonskador även få ersättning för den kränkning brottet inne-
bär. Kränkningsersättningen ges efter schabloner. Våldtäkt
ger cirka 75 000 kronor och misshandel cirka 15 000.

Unga under 18 år och personer som lider av psykisk
störning ska bara betala skadestånd efter vad som är skä-
ligt. Beloppet sänks, vilket kallas att det jämkas. Beloppet
kan också sänkas för vem som helst om det annars skulle
vara för betungande.

Vilka kan tvingas betala?

Ofta betalar försäkringsbolag ut ersättning till den som
drabbas av skada. Är någon skyldig att betala skadestånd
kan försäkringsbolaget i sin tur kräva pengar av dem i
andra hand, så kallad regress.

Om flera orsakar en skada gemensamt blir som huvudre-
gel alla lika ersättningsskyldiga, så kallad solidarisk skyl-
dighet. Den som lidit skada har rätt att kräva hela skade-
ståndet av vem som helst, oftast den som det är lättast att
få pengar av. Det kallas solidariskt ansvar. Den som därför
fått betala mer än sin del får i sin tur kräva pengar av de
andra ansvariga. Har de inga pengar drabbar det den som
fått betala. Den som bara haft en biroll i orsakandet av
skadan är också skyldig att i första skedet betala hela
beloppet. Sedan kan beloppet delas upp olika när de andra
skadevållarna gör upp mellan sig.
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Arbetsköpare ska betala skadestånd för skador hennes
anställda orsakar i tjänsten. Ansvaret bygger på arbetskö-
parens rätt att leda arbetet. Staten och kommunerna är
ansvariga på samma sätt som andra arbetsköpare.

Många gånger kan de som begår brott inte själva betala
sina skadestånd, eller så är det okänt vem som begått ett
brott. I hemförsäkringar brukar det ingå en överfallsför-
säkring som då kan ge ersättning i stället. Staten kan i de
fallen också ge ersättning enligt brottsskadelagen (1978:
413). Ersättning ges för personskador och kränkningar.
Staten kan också ersätta förstörda kläder och glasögon
men inte nedbrända hus och liknande. 

Statens skadeståndsansvar

Staten och kommunerna har ett större skadeståndsansvar
än arbetsköpare i övrigt, när det begås fel eller försummelse
vid myndighetsutövning. De betalar då inkomstförluster
även om inte brott begåtts. Det kan handla om när någon
av vilja eller oförsvarligt slarv gör fel vid polisingripanden,
ansökningar av olika tillstånd eller bidrag. Myndighetsut-
övare som ger felaktiga upplysningar eller råd blir också
ersättningsskyldiga om det gör att någon till exempel
missar att söka socialbidrag.

Enligt lagen om ersättning vid frihetsberövande (LEF,
1998:714) ska staten ersätta den som suttit häktad eller
fängslad men sedan friats från anklagelserna. Även det fal-
let att en person som fällts för ett brott har suttit av en
längre tid i häktet än vad som motsvarar det utdömda
fängelsestraffet berättigar till ersättning. Ersättning ges
för utgifter som bussbiljett, förlorad inkomst och för
lidande. Ersättning för lidande fastställs efter frihetsberö-
vandets längd. En månads frihetsberövande ger 20 000
kronor om det inte finns särskilda skäl att ge mer. Om det
anses oskäligt eller att det anses att personen med eget
beteende gett anledning till frihetsberövande kan ersätt-
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ningen sättas ner eller vägras. En kille som suttit häktad
länge efter EU-toppmötet 2001 fick ingen ersättning trots
att han friades, eftersom han varit maskerad och deltagit i
oroligheterna på sätt som gav åklagaren anledning att
åtala honom.

Staten ska också ersätta dem som minst 24 timmar varit
anhållna eller frihetsberövade genom rättspsykiatrisk
undersökning, reseförbud och liknande. De som berövats
friheten på andra sätt genom beslut som tagits på felaktiga
grunder kan också få ersättning. Till exempel har de som
av nationella insatsstyrkan tvingades ligga på asfalten
utanför Schillerska gymnasiet i samband med EU-topp-
mötet 2001 erkänts ha rätt till ersättning på 2 000 kronor.

Den som blir utsatt för polisvåld kan ha rätt till ersättning
på olika grunder. Begår en polis brott kan den som utsätts få
ersättning för förstörda grejer, förlorad inkomst, andra per-
sonskador och kränkning. Det går att kräva ersättning från
den enskilda polisen men det är lättare att få det från staten.
Har polisen handlat fel eller varit oförsvarligt slarvig utan
att det är så allvarligt att brott begåtts går det att få ersätt-
ning från staten för grejer och personskador. Har brott
begåtts kan även kränkningsersättning utgå. Även utan att
veta vilken enskild polis som utfört handlingen är staten
ersättningsskyldig. Att bli biten av polishundar kan leda till
ersättning enligt lagen om tillsyn av hundar och katter
(1943:459). Den som blir utsatt för våld på grund av en
olyckshändelse eller otur kan få ersättning för sak- och per-
sonskador av staten enligt LEF. Regeln kom till efter att
polisen med stöd av lagen skickat tårgas in i två fritidshus
där de visste att ett av dem innehöll efterspanade brottsling-
ar. De helt oskyldiga personerna i det andra huset fick ingen
ersättning för att det varit ett korrekt handlande av polisen
och ingen annan regel fanns då. 

Den som är med i en folksamling som stör ordningen
får ofta ingen rätt till ersättning på grund av medvållande.
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Att kräva skadestånd

Åklagaren eller målsägandebiträdet (läs mer i avsnittet
Offentlig försvarare på s. 134) kan hjälpa den som utsatts
för brott med att begära skadestånd av den som begått
brottet. Är den som bryter mot lagen okänd eller pank kan
brottsskadeersättning sökas från Brottsoffermyndigheten,
se www.brottsoffermyndigheten.se. För att få ersättning
från försäkringsbolag ska du höra med ditt bolag. Som
huvudregel krävs det att händelsen anmälts till polisen för
att kunna få ersättning. Om inget brott har begåtts måste
den skadelidande gå till domstol och inleda ett tvistemål
om parterna inte lyckas komma överens själva (se s. 136). 

För att få ersättning från staten finns det olika vägar att
gå. Har en myndighet begått ett fel kan skadestånd begä-
ras direkt av denna. Justitiekanslern (JK) handlägger som
grundregel skadeståndskrav mot staten. JK har inga enkla
sätt eller blanketter att söka med men på www.jk.se finns
information om hur JK kan kontaktas. Godkänner JK en
begäran kan de också betala processkostnader. Det gör
inga andra myndigheter. Skadestånd från polisen krävs
enklast av Rikspolisstyrelsen (rps.se) men begäran kan
också göras på vilken polisstation som helst. Den som inte
är nöjd med de beslut myndigheten tar om att bevilja ska-
destånd måste inleda ett tvistemål mot dem.

STRAFF

Den officiella förklaringen till varför människor ska straf-
fas är i bästa fall förvirrad. Alla argument från hämnd och
kompensation till de drabbade, till vård och återanpass-
ning av brottslingarna används.

Straff ur ett aktivistperspektiv

Ur ett aktivistperspektiv kan straffen vara viktiga att dis-
kutera av flera skäl. Det finns i vissa fall möjlighet för den
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som står åtalad för ett brott att välja bland olika straff. Att
acceptera samhällstjänst, eller välja ett fängelsestraff i
stället? Att betala skadestånd för handlingen och ha större
chans att få villkorlig dom eller öppet vägra och riskera
fängelse? Det kan också vara möjligt att minimera effek-
terna av ett förväntat straff genom att vidta olika förbere-
delser: bötesfonder, solidaritetsgrupper, att föra över ägo-
delar på stiftelser med mera. Slutligen är det viktigt att på
ett kritiskt sätt diskutera straffen som företeelse i vårt sam-
hälle. Vad vill staten åstadkomma med fängelser och
registrering egentligen?

De olika straffen

De straff som används i rättssystemet är i hierarkisk ord-
ning fängelse, skyddstillsyn, samhällstjänst, villkorlig dom,
överlämnande till särskild vård samt böter. Det finns även
en lång rad andra sanktioner som en domstol kan döma ut
och som drabbar den dömda på samma sätt som straffen:
Utvisning eller avvisning, omhändertagande av sociala
myndigheter, förverkande, återkallelse av körkort och
andra tillstånd, avskedande med mera. Många av dessa
straff och sanktioner kombineras på olika sätt. Villkorlig
dom och böter följer ofta varandra. Utöver de officiellt
använda straffen finns självklart en mängd sanktioner som
rättssystemet och andra makthavare använder sig av. Polis-
brutalitet, gripanden och häktningar, avgifter och avslag på
ansökningar, formella krav på kommunikation, indrivning-
ar av kronofogden, betalningsanmärkningar, registrering i
brottsregister, kallelse till rättegång med mera. De flesta av
dessa sanktioner berörs i andra delar av boken.

För att kompensera den som utsatts för brott kan dom-
stolen även döma ut skadestånd, se s. 173.

Utöver de straff som kan utdömas av domstolen kan
vissa mindre bötesstraff, ordningsböter, även utdömas av
enskilda personer i offentlig tjänst, poliser, parkeringsvak-
ter med mera. Ett annat sätt att få mindre bötesstraff
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utdömda är via strafföreläggande. Ett strafföreläggande
innebär att den som troligen skulle dömas för ett brott får
ett förslag på straff av åklagaren. Den misstänkta kan välja
att acceptera genom att skriva under. Den som inte vill
acceptera ansvar och det föreslagna straffet kommer i
stället att kallas till en vanlig rättegång.

Fängelse

Fängelse ses som det strängaste straffet i Sverige (brotts-
balken 26 kap.). Det kan utdömas på en bestämd tid, mel-
lan 14 dagar och 10 år, eller på livstid. De minimi- och
maximistraff som tas upp i lagtexter ska läsas med en viss
skepsis, i nästan alla fall är det bara den undre halvan av
straffskalan som används. I dag blir en fängslad person
normalt villkorligt frigiven efter två tredjedelar av straffet,
dock efter minst en månad (läs mer i avsnittet Villkorlig
dom). Livstidsdömda får normalt sitt straff omvandlat av
regeringen till ett tidsbestämt straff efter 15–20 år. Reg-
lerna kring villkorlig frigivning är under omarbetning och
olika alternativ diskuteras. 

Den som inte har varit häktad fram till rättegången (se
anhållan och häktning, s. 118) kan ofta själv bestämma
ungefär när den vill avtjäna sitt fängelsestraff. Under
semestertider är det ofta svårare att få plats. Du blir tilldelad
en ansvarig inom frivården, som du också kan lämna önske-
mål till om var du vill sitta av ditt straff, vilket annars blir på
fängelset (med rätt säkerhetsklass) närmast din folkbok-
föringsadress. De flesta politiska fångar i Sverige får sitta på
öppna anstalter. Det vill säga byggnader utan stängsel och
där fångarna enbart är inlåsta om natten. På dagarna ska
vissa arbetsuppgifter utföras mot en liten dagpeng. 

Ett fängelsestraff som inte avtjänats inom en viss tid
behöver inte längre avtjänas men det måste ha gått mellan
5 och 30 år för att detta ska ske, beroende på straffets
längd (BrB 35 kap.).
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Vad innebär det att sitta i fängelse? 

För den som vill förbereda sig på fängelsevistelse har
RFHL gett ut boken Dina rättigheter och möjligheter i kri-
minalvården. Den går att beställa för 50 kronor från
www.rfhl.se. Den norska studentorganisationen Juss-Buss
har givit ut en mycket omfattande bok på temat som heter
Fångehandboka. Den kan beställas gratis på deras webb-
plats www.jus.uio.no/ jussbuss/. Boken gäller visserligen
norska förhållanden, men i de allra flesta fall är informa-
tionen även relevant i Sverige.

Elektronisk fotboja

Den som dömts till ett fängelsestraff på tre månader eller
mindre kan ansöka hos kriminalvården om att avtjäna sitt
straff med elektronisk fotboja. Att bära fotboja innebär en
form av husarrest. Bostaden får bara lämnas under vissa
schemalagda tider för arbete, studier eller liknande. Den
som bär fotboja måste också acceptera drogfrihet under
straffperioden och vara beredd att när som helst under
straffet göra ett urintest i hemmet. Om det bor små barn i
huset, får kontroller inte utföras på nätterna. För att få
avtjäna straff med elektronisk fotboja krävs det att perso-
nen har en fast bostad och betalar 50 kronor om dagen till
Brottsofferfonden.
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Villkorlig dom

Den som döms för ett brott och som ska få ett fängelse-
straff kortare än ett år kan i många fall få sitt straff i form
av en villkorlig dom (BrB 27 kap.). Detta innebär att per-
sonen under en tvåårig prövotid ska leva under vissa
restriktioner. Om dessa restriktioner bryts ska personen
först varnas, och riskerar vid upprepade varningar att åta-
let tas upp igen och att ett fängelsestraff utdöms. Om per-
sonen begår brott igen under perioden kan båda åtalen tas
upp i den nya rättegången. 

De restriktioner som gäller under prövotiden är främst
att personen ska vara skötsam och efter förmåga försöka
försörja sig. Ett annat villkor för att domstolen ska välja
villkorlig dom kan vara att den åtalade accepterar att full-
göra vissa skyldigheter under prövotiden. Det kan också
krävas av personen att efter bästa förmåga betala eventu-
ella skadestånd som följt på brottet, eller på andra sätt
kompensera den som eventuellt drabbats av den brottsliga
handlingen. Ett sista villkor kan vara att den dömde ska
fullgöra en viss samhällstjänst. 

Samhällstjänst

Samhällstjänst innebär arbete utan ersättning. Arbetet
utförs oftast hos ideella organisationer som Röda korset
eller kyrkor och består av enklare uppgifter som städning,
trädgårdsarbete eller arbete i reception. Samhällstjänst
kan utdömas till mellan 40 och 240 timmar. Det är alltid
upp till den åtalade att acceptera en dom med samhälls-
tjänst, ingen kan tvingas till detta arbete, men alternativet
är oftast ett fängelsestraff. 

Skyddstillsyn

Skyddstillsyn är en mer ingripande variant av villkorlig
dom (BrB 28 kap.). I de situationer då domstolen menar
att villkorlig dom kunde ha blivit aktuell, men den åtalade
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behöver särskilt stöd för att undvika fortsatt brottslighet
kan skyddstillsyn i stället väljas. Drogberoende, upprepad
brottslighet eller oordnade levnadsförhållanden kan vara
sådana skäl. Tingsrätten i Karlskoga har dömt en präst
som genomförde en avrustningsaktion till skyddstillsyn, så
att hon skulle kunna uppnå en »moralisk mognad» i sam-
talen med sin övervakare.

Skyddstillsyn innebär en treårig prövotid under samma
restriktioner som vid villkorlig dom, men utöver detta
också övervakning, oftast i ett år. Skyddstillsyn kombine-
ras också ofta med någon form av frivillig vård mot alko-
hol- eller drogberoende.

Unga som straffas 

Unga kan dömas till ansvar för brott från 15 års ålder, men
upp till de är 21 år finns det särskilda regler om vilka straff
de kan dömas till. Om en person under 21 begår brott kan
personen i stället för fängelse dömas till vård inom social-
tjänsten eller för grövre brott sluten ungdomsvård (BrB 31
kap.). Personer i åldern 18–21 kan bara dömas till fängelse
om det finns särskilda skäl. Vård inom socialtjänsten innebär
att den dömda personen tillsammans med socialtjänsten i
hemkommunen ska komma överens om en vårdplan som
sedan ska följas. Denna form av vård kombineras ofta med
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böter eller ungdomstjänst. Ungdomstjänst motsvarar sam-
hällstjänst (se ovan), men kan bara utdömas i 20–100
timmar. 

Sluten ungdomsvård är motsvarigheten till fängelse för
personer som är mellan 15 och 18 år. En av anledningarna
till denna uppdelning är att Sverige genom Barnkonven-
tionen har förbundit sig att inte låta fängslade barn under
18 år sitta av sina straff i samma lokaler som vuxna. Sluten
ungdomsvård döms ut i mellan 14 dagar och 4 år. Yngre
personer döms generellt till kortare straff. Det är fortfa-
rande möjligt för domstolar i Sverige att döma personer
under 18 år till fängelse vid mycket grova brott.

Tvångsvård enligt lagen om vård av unga (1990:52) kan
beslutas av de sociala myndigheterna utan att något brott
har förekommit. 

Tvångsvård

Vissa människor anses det inte möjligt eller lämpligt att
sätta i fängelse. Dessa personer kan i stället dömas till
olika former av tvångsvård, BrB 31 kap. Den som vid tiden
för domen lider av ett allvarligt psykiskt funktionshinder
eller mer tillfälliga störningar, ska i stället för fängelse
dömas till rättspsykiatrisk vård. Om brottet berodde av det
psykiska tillståndet kan domstolen även bestämma att det
ska ske en speciell prövning innan personen skrivs ut från
vården.

Den som skulle dömas till fängelse i högst 1 år, men
som lider av ett drogberoende och inte vill acceptera frivillig
vård, kan dömas till vård enligt lagen om vård av missbru-
kare (1989:529). Vid speciella omständigheter kan även
längre straff än 1 år omvandlas till sådan vård.

Böter

Böter är det vanligaste straffet, och det kommer ofta i
kombination med andra straff (BrB 25 kap.). Vid alla
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brott, förutom de allra lindrigaste, ska den dömde utöver
det ordinarie straffet betala en avgift på 500 kronor till
brottsofferfonden. Böter kan dömas ut till en viss summa,
100–2 000 kronor per brott, och kallas då penningböter
men betydligt vanligare är att böter döms ut i form av ett
antal dagsböter. Antalet är mellan 30 och150. Dagsbotens
storlek är beroende av den dömdas ekonomi och för att
motverka att böterna ska slå olika hårt mot människor
med olika ekonomi. En dagsbot ska utgöra 1/1000 av den
dömdes årsinkomst efter att skatt och försörjning till barn
dragits bort. Till detta läggs 50 kronor för varje 1 000 000
i förmögenhet utöver 400 000. En dagsbot ska dock alltid
vara mellan 30 och 1 000 kronor. De lägsta möjliga dags-
böterna blir därmed 30x30=900 kronor och det högsta
150 x1 000=150 000 kronor. Till exempel dömdes miljö-
aktivister som blockerade provborrningen i Voxnadalen av
Högsta domstolen till 30 dagsböter à 30 kronor för egen-
mäktigt förfarande. Om bötessumman anses orimligt hög
kan den sänkas av domstolen.

Bötesbeloppet betalas, till skillnad från skadeståndet,
till staten. Böter som inte betalas lämnas över till krono-
fogden för indrivning (se s. 140). Till skillnad från andra
skulder försvinner en bötesskuld om den inte lyckats dri-
vas in inom fem år. Böter som inte betalas kan omvandlas
till fängelse men detta händer bara i något enstaka fall per
år och enbart om den dömda tydligt visar sig inte vilja
betala, eller upprepade gånger vägrar betala ett stort antal
böter trots att hon har pengar.

Utvisning

Personer utan svenskt medborgarskap som döms till
strängare straff än böter kan även riskera utvisning (utlän-
ningslagen, 1989:529). Detta gäller främst upprepad
brottslighet eller mycket grova brott, men reglerna med-
ger att det även kan ske för alla brott som kan ge fängelse,
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till exempel snatteri. Vid avgörandet om utvisning ska
dömas ut fäster sig domare ofta vid om den tilltalade
anpassat sig till Sverige eller ansträngt sig för att lära sig
svenska. Om utvisning döms ut ska detta leda till att fäng-
elsestraffet rabatteras, men detta sker inte alltid. Personer
som beviljats uppehållstillstånd i Sverige på grund av att
de anses vara flyktingar enligt FN:s flyktingkonvention
kan bara utvisas om de döms för de grövsta brotten. Det
gäller också de som kommit till Sverige tidigare än vid 15
års ålder.   

Omhändertagande av sociala myndigheter

Unga under 18 år kan tas om hand för vård om det finns
en konkret fara för personens hälsa eller utveckling enligt
lagen om vård av unga (1990:52). Detta kan ske i två fall,
om den minderåriga själv genom till exempel brottslighet
eller drogmissbruk riskerar sin hälsa, eller om vårdnadsha-
varna anses utsätta den minderåriga för någon sådan risk.
Barn som utsätts för övergrepp, misshandel eller mycket
bristfällig omvårdnad kan omhändertas av dessa skäl. Att
begå en brottslig handling av politisk övertygelse som
minderårig kan knappast anses som en risk för hälsa och
utveckling och bör därför inte leda till någon konsekvens. 

Om föräldrar döms för brott, ska detta inte i sig leda till
något ingripande mot deras barn. Om båda vårdnadsha-
varna till ett barn skulle häktas eller sättas i fängelse samti-
digt kan detta eventuellt leda till någon form av förfrågan
från sociala myndigheter. Alla åtgärder ska dock i första
hand göras tillsammans med vårdnadshavarna. Det ska all-
tid finnas en möjlighet för vårdnadshavarna att själva
ordna med barnens omvårdnad under den tid de är borta.

Förverkande

Föremål som skaffats genom brott, som har använts till ett
brott, eller som kan komma att användas för att begå brott
får polisen ta hand om i vissa fall. Sedan kan de återlämnas
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till sin ursprungliga ägare eller förstöras. Stöldgods, spray-
burkar och vapen är typiska föremål som kan förverkas. Läs
mer om polisens befogenheter under Beslag på s. 105.

Belastningsregistret

Uppgifter om alla personer som fällts för något brott
registreras i belastningsregistret, lagen om belastningsre-
gister (1998:620). Det gäller den som döms i domstol, den
som accepterar ett strafföreläggande eller den som åklaga-
ren väljer att inte väcka åtal mot på grund av låg ålder.
Uppgifterna används av poliser i brottsutredningar, åkla-
gare vid beslut om åtal eller åtalseftergift, domstolar vid
bestämmande av straffet samt vid vissa lämplighetsbedöm-
ningar som utförs av polis eller andra myndigheter. Vid
ansökan om anställning inom vård, barnomsorg, brotts-
förebyggande eller brottsbeivrande verksamhet (exempel-
vis väktare) krävs ofta att den som söker jobbet lämnar ut
ett registerutdrag till arbetsköparen. Alla har själv rätt att
ta del av uppgifterna. Undertecknad ansökan skickas till
Rikspolisstyrelsen (www.rps.se). Huvudregeln är att det
inte går att få uppgifter om någon annan ur registret.
Registeruppgifterna gallras också ut efter ett tag. Huvud-
regeln är att uppgifter tas bort fem år efter bötesstraff och
tio år efter frigivningen från fängelse.

Hur hårt blir straffet?

För varje brott finns det angivet en straffskala som visar
vilket som är det minsta respektive strängaste straff som
kan dömas ut för en handling. Olaga hot har straffskalan
böter eller fängelse i högst ett år. Straffet för detta brott
kan alltså bli mellan 30 dagsböter à 30 kronor och 1 års
fängelse. Normalt används bara den undre halvan av
straffskalan, undantaget narkotikabrott och andra grova
brott.

För att bestämma var på straffskalan straffet i ditt fall
ska hamna, görs en individuell bedömning av vad som
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skett. Vilken skada handlingen har inneburit, syftet med
handlingen, på vilket sätt den har utförts. I denna bedöm-
ning tas hänsyn till förmildrande och försvårande omstän-
digheter (BrB 29:2–3). Dessa skäl kan leda till att straffet
hamnar över eller under den straffskala som anges i lagen.  

försvårande omständigheter
– Brott som begås för att kränka en person eller grupp, så
kallade hatbrott. Brott med rasistiska, sexistiska eller
homofoba motiv är typiska exempel på detta.

– Handling som var tänkt att få betydligt svårare konse-
kvenser, eller genomfördes trots att den riskerade att få
betydligt svårare konsekvenser. Att krossa fönsterrutor i
en porrbutik kan ha högre straffvärde om det utförs så att
människor inne i butiken riskerar att skadas.

– Då den dömde spelat en avgörande roll i en välplane-
rad och omfattande brottslig verksamhet eller förmått
eller lurat andra att delta i brottet. Det är svårt att tänka
sig att en politisk organisation skulle anses som en organi-
serad brottslig verksamhet. Att under en längre tid hjälpa
ett stort antal flyktingar in i Sverige, att finansiera sin
verksamhet genom häleri eller något liknande skulle möj-
ligen kunna passa in. Kanske också välplanerade och upp-
repade aktioner.

– Upprepad regelbunden brottslighet.

förmildrande omständigheter
– Då en person blivit provocerad till att begå ett brott.
Detta används nästan enbart för våldsbrott och förtal.
Även situationer som liknar nöd eller nödvärn (se s. 150),
men som inte leder till total frihet från ansvar inkluderas.

– Handlingar som begås på grund av bristande utveck-
ling ska anses mindre straffvärda.

– Handlingar som sker av mänsklig medkänsla, som till
exempel dödshjälp till svårt sjuka personer.

– Brott som begås på ett sådant sätt att skadan begrän-
sats så mycket som möjligt, om extra ansträngning läggs
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på att ingen ska komma till skada eller om de som utför
brottet självmant tar på sig ansvaret för sina handlingar. 

– Om den person som utfört en brottslig handling
redan drabbats av andra officiella eller icke-officiella kon-
sekvenser på grund av brottet kan detta vägas in. Det kan
handla om att personen skadade sig allvarligt vid brottet,
att personen kommer att bli av med sitt arbete eller utvisas
ur Sverige. Om en person på grund av sjukdom eller hög
ålder skulle drabbas extra hårt av ett straff ska även detta
vägas in. Mycket höga skadestånd vid relativt ringa brott
kan också minska straffet.

– Slutligen kan ovanligt lång tid mellan brottet och
straffet, eller andra omständigheter som gör handlingen
förståelig vägas in.

Finns det så starka förmildrande omständigheter i ett fall
att det är uppenbart oskäligt att straffa en person för en
handling, kan personen dömas utan att ges något straff, så
kallad påföljdseftergift. Detta har bland annat diskuterats i
Högsta domstolen när det gällde de politiska aktivister
som blockerade provborrningarna i Voxnadalen och skogs-
avverkningen i Svartedalen.

Det är svårt att göra några mer precisa förutsägelser
när det gäller vilka straff som döms ut för olaglig politisk
aktivism. Försvårande kan de aktioner anses vara som pla-
neras under en lång tid, som sker vid upprepade tillfällen
som en del i en genomtänkt strategi, eller aktioner med
målsättning att påverka samhället utanför de traditionellt
accepterade parlamentariska kanalerna. Ett tydligt exem-
pel på det sistnämnda kunde ses i domarna efter pro-
testerna mot EU-toppmötet i Göteborg. Kombinationen
av det som domstolarna tillskrev de dömda, nämligen ett
omfattande våld tillsammans med syftet att stoppa mötet,
och därmed demokratin, gav betydligt strängare straff än
vad som tidigare utdelats för samma brott. 

Förmildrande borde enligt lagen kunna vara aktioner

189

gatupolitik  05-10-25  16.08  Page 189



där aktivisterna är öppna med vad de ska göra och där det
framgår i rätten att de noga planerats för att ingen utom-
stående ska komma till skada. De speciella omständigheter
som ofta särskiljer en olaglig politisk aktion kan alltså
påverka vilket straffet blir. Det är inte alltid försvarsadvo-
kater uppmärksammar det. Se till att bevaka era intressen.
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Juridiska kooperativet

Juridiska Kooperativet erbjuder juridisk rådgivning och
utbildning till rimliga priser. Kooperativet består av
jurister som i sitt arbete kombinerar juridisk sakkunskap
med erfarenhet av politiskt verksamhet.

Vi utgår vi ifrån att maktförhållanden i samhället ofta
avgör rättsprocesser. Vi anser att juridikens uppgift är att
förändra såväl som att upprätthålla samhället. Vi vill arbe-
ta tillsammans med människor som verkar för ett rättvi-
sare samhälle. Vår strävan är att särskilt vara ett redskap
för de människor som är utsatta i samhället.

Vi vänder oss både till enskilda personer och till orga-
nisationer. Vi är baserade på västkusten kring Göteborgs-
området.

Kontakt@juridiskakooperativet.se
www.juridiskakooperativet.se

Vänsterjuristerna

Vänsterjuristerna försöker hjälpa dig som definierar dig
som vänster med juridiska problem. Allt arbete sker på
ideell basis och gratis. Vi övervakar också bl.a. demonstra-
tioner för att på sikt stoppa polisen från att i praktiken
behandla människor olika och agera utanför vad svensk
rätt tillåter.

Vänsterjuristerna verkar också vid fyra av de juridiska
fakulteterna i Sverige för att höja kvalitén på svensk jurist-
utbildning och bryta de förhärskande borgerliga idéerna
som präglar utbildningen idag.

Har du frågor kring juridik eller vill engagera dig i
Vänsterjuristerna är du välkommen att kontakta någon av
våra fristående lokalgrupper.

www.vansterjuristerna.se 
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