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Sammanfattning 
Polisen är en central samhällsfunktion, och för att erhålla ett fungerande och tryggt samhälle 

krävs medborgarnas förtroende. Polisens tillförlitlighet måste därför ständigt upprätthållas och 

skyddas. Polisens kännetecken återfinns bland annat på polisens uniformer, utrustning samt 

utryckningsfordon. Syftet med kännetecknen är att stärka trovärdigheten i mötet med med-

borgare samt bidra till känslan av samhörighet inom polismyndigheten. Det ska vara lätt att 

känna igen polisen oavsett plats, och det ska aldrig råda någon tvekan om att polisen verklig-

en är polisen. Trots detta finns det inget generellt skydd för polisens kännetecken. 

 

I lagen (1970:498) om skydd för vapen och vissa andra officiella beteckningar finns skydd för 

användning av polisvapnet, som är en del av polisens logotyp och kännetecken, i näringsverk-

samhet. Något förbud mot att använda polisens kännetecken för privat bruk existerar inte, om 

användandet inte faller under bestämmelsen i 17 kap. 15 § BrB om föregivande av allmän 

ställning. Det har i rättspraxis inte ansetts vara föregivande av allmän ställning att på väg eller 

i terräng framföra ett fordon som är försedd med polisens kännetecken. Det är även tillåtet att 

för vem som helst förse fordon med sådana kännetecken. Polisens uniformspersedlar och an-

nan utrustning finns att köpa på den öppna marknaden, trots att polisens föreskrifter om uni-

former och utrustning fastställer att Polismyndigheten äger all uniformspersedel med tillbehör 

och utdelar detta endast som lån. Det föreligger emellertid inget förbud för andra än Polis-

myndigheten att äga sådan utrustning. 

 

Det finns ingen reglering vad gäller användningen av polisens kännetecken i konstnärlig verk-

samhet. Inte heller finns det någon reglering för de företag som tillhandahåller polisfordon 

och annan polisiär rekvisita. 

 

Att vem som helst kan köpa och äga uniformer och fordon försedda med polisens känneteck-

en, och använda helt fritt i konstnärlig verksamhet, kan leda till stora skador i relationen mel-

lan medborgare och polisen. Trots att det finns de som endast har ett genuint intresse för poli-

siära objekt måste hänsyn tas till vilka oönskade konsekvenser som kan uppkomma om såd-

ana objekt hamnar i fel händer. 
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1 Inledning 

1.1 Problembakgrund 
Polisens kännetecken1 har till syfte att stärka trovärdigheten i mötet med medborgare samt 

bidra till känslan av samhörighet inom polismyndigheten. Det ska vara lätt att känna igen po-

lisen oavsett plats, och det ska aldrig råda någon tvekan om att polisen verkligen är polisen. 

Detta syfte torde inte överensstämma med verkligheten. Vem som helst har idag rätt att äga 

och använda fordon, uniformspersedlar och annan utrustning försedda med polisens känne-

tecken. Skyddet för polisens kännetecken är bristfälligt och därmed öppnar upp för möjlighet-

en att missbruka dessa kännetecken. Vid användning i konstnärlig verksamhet finns det inga 

regleringar varken för de verksamheter som hyr ut polisuniformer och polisfordon eller för de 

som hyr sådan utrustning. Det förekommer inte heller några formella tillstånd från Polismyn-

digheten för att inneha en sådan uthyrningsverksamhet eller för användning av polisens kän-

netecken i konstnärlig verksamhet. Polisen använder sig av vissa givna riktlinjer för vilka 

projekt som de inte hyr ut till, exempelvis projekt där dolda kameran förekommer. Dessa rikt-

linjer finns för att inte polisens kännetecken ska missbrukas så allmänheten får en felaktig bild 

av polisens arbete. Frågan är varför dessa riktlinjer inte gäller för all konstnärlig verksamhet. 

 

Det föreligger visst skydd för användning av polisvapnet, som är en del av polisens logotyp 

och kännetecken, i näringsverksamhet. Det föreligger dock inget förbud mot att använda poli-

sens kännetecken för privat bruk, om användandet inte faller under bestämmelsen i 17 kap. 15 

§ brottsbalken (1962:700) (BrB) om föregivande av allmän ställning. Det har i rättspraxis inte 

ansetts vara föregivande av allmän ställning att på allmän väg framföra ett fordon som är för-

sedd med polisens kännetecken, det är även tillåtet att för vem som helst förse fordon med 

sådana kännetecken. 

 

Polisuniformer, polisuniformspersedlar och polisfordon finns att köpa på den öppna mark-

naden och det existerar inget förbud för privatpersoner eller näringsverksamheter att äga så-

dan utrustning. Att vem som helst kan köpa och äga polisiär utrustning kan innebära stora 

skador i relationen mellan medborgare och polisen. Trots att det finns de som endast har ett 

genuint intresse för polisiära objekt måste hänsyn tas till vilka oönskade konsekvenser som 

kan uppkomma om sådana objekt hamnar i fel händer. Polismyndigheten är en central 

                                                
1 Se avsnitt 1.6 nedan. 
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samhällsfunktion, saknar medborgarna tillit för polisen kollapsar samhället.  

 

1.2 Problemformulering 

• Hur ser rättsläget ut vad gäller användning av polisens kännetecken? 

• Bör skyddet för polisens kännetecken stärkas och i så fall hur? 

• Hur ska skyddet för polisens kännetecken stärkas utan att försvåra konstnärlig verk-

samhet? 

• Vilken roll spelar skyddet för polisens kännetecken i en bredare samhällsmässigt kon-

text? 

 

1.3 Syfte 
Utredningens syfte är att klargöra hur polisens kännetecken är skyddade enligt dagens lagar 

och regler. I uppsatsen utreds hur detta skydd upprätthålls och om ett starkare skydd är nöd-

vändigt för att minska missbruk av polisens kännetecken och förstärka tilltron för polisen. 

Vidare undersöks huruvida en lagförändring är nödvändig med bakgrund av polisens arbete 

och roll i samhället. Ytterligare klargörs det hur rättsläget ser ut vad gäller användningen av 

polisens kännetecken i konstnärlig verksamhet, samt hur en eventuell lagändring kan genom-

föras utan att försvåra för sådan verksamhet.  

 

1.4 Metod och material 

1.4.1 Allmänt om metod 

Källorna i utredningen går från rena rättskällor till normer och till ren kunskap baserad på 

erfarenhet. Rättskällorna inom området är begränsade och därför grundas en del av utredning-

en på polisens föreskrifter, kunskaper och erfarenheter från poliser på Polismyndigheten, kun-

skaper och erfarenheter från och företag som tillhandahåller fordon, uniformer och utrustning 

försedda med polisens kännetecken till konstnärlig verksamhet.  

 

En analytiskt rättsvetenskaplig metod är grunden för utredningen. I analysen görs rättsfiloso-

fiska samhällsmässiga överväganden och normativa värderingar. Under hela utredningen förs 

resonemang och vilka effekter som fås i synen på polisen tas i anspråk. 
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Utredningen görs ur både ett straffrättsligt och civilrättsligt perspektiv. Det straffrättsliga 

skyddet för polisens kännetecken klargörs samtligt som det immaterialrättsliga skyddet ut-

reds. Rättskällorna är knapphändiga och därför har normativa källor och egna erfarenheter 

och kunskaper används. 

 

1.4.2 Särskilt om kunskaps- och materialinhämtning 

Utredningen grundar sig på nära samarbete med företaget Uniformer och Polisbilsuthyrning i 

Stockholm, som i sin tur samarbetar med Polismyndigheten. Uniformer och Polisbilsuthyr-

ning i Stockholm riktar sig till TV-, film- och reklambranschen med syfte att tillhandahålla 

uniformer, fordon och utrustning för polis, brandkår, ambulans, militär samt andra yrkeskårer 

inom utrycknings- och säkerhetsbranschen. Under ett år har företagets verksamhet granskats 

ur ett rättsligt perspektiv och bristen på lagar och regler vad gäller användningen av polisens 

kännetecken har uppdagats. Kontinuerlig kontakt med Polismyndigheten under utredningen 

har bidragit till enskilda polismäns åsikter men inga tydliga riktlinjer om vad som gäller vid 

användningen av polisen kännetecken i konstnärlig verksamhet. Jurister vid Polismyndigheten 

har tillfrågats men inga svar finns att tillgå. Polisen har hört av sig till Uniformer och Polis-

bilsuthyrning i Stockholm och ställt frågan om vilka tillstånd som ska sökas vid användningen 

av polisens logotyp vid filminspelningar, samma fråga som jag som utredare har ställt till po-

lisen utan framgång. På grund av mitt juridiska arbete i företaget Uniformer och Polisbilsut-

hyrning i Stockholm har frågan vidarebefogats till mig. För att klargöra: polisen har skickat 

samma fråga till mig som jag har skickat till polisen. Detta bevisar inte bara att rättsläget är 

oklart utan även att det inte förekommer dialoger inom Polismyndigheten. Jag skickade min 

förfrågan till en jurist på Polismyndigheten i Stockholm och fick ett ofullständigt svar som 

främst bestod av egna tankar. Jag fick sedan en förfrågan från en polis i Skåne som ställde 

samma fråga som jag hade ställt till Polismyndigheten. Polisen i Skåne hade fått frågan av en 

filmskapare och på grund av ovetskap inom ämnet hade Uniformer och Polisbilsuthyrning i 

Stockholm förfrågats. Polisen i Skåne hade alltså inte fått några svar inom Polismyndigheten 

trots att jag fått svar på frågan från polisen i Stockholm, dock inget fullständigt svar. Slutsat-

sen torde vara att polisen inte har några föreskrifter eller regleringar om vad som gäller vid 

användningen av polisens kännetecken i konstnärlig verksamhet. Det borde vara en självklar-

het att polisen har kunskap om användningen av sina egna kännetecken som lätt kan missbru-

kas i kriminella sammanhang. Det visar sig dock att så inte är fallet. Uniformer och Polisbils-

uthyrning i Stockholm har fått skapa sina egna regler i samråd med polisen för att undvika att 

polisens kännetecken missbrukas eller att utrustningen hamnar i fel händer. Företaget säger 
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sig söka tillstånd från Polismyndigheten även fast detta inte är nödvändigt enligt dagens rätts-

läge. Egentligen kan sägas att företaget rådfrågar polisen och alltid följer polisens råd. Polisen 

i detta fall är Lars Richter som företaget har varit i kontakt med sedan uppstarten. Lars Rich-

ter är kriminalinspektör och jobbar på en servicegrupp som finns hos polisen i city. Richter är 

bland annat chef för uniformsförrådet och har även hand om alla förfrågningar från filmbran-

schen vad gäller uniformsuthyrning samt allmänna rådfrågor. För utredningen har Richters 

kunskaper använts vad gäller polisens uniformer och användning i konstnärlig verksamhet.  

I utredningen utgår jag från mina egna erfarenheter som jurist och arbetet hos Uniformer och 

Polisbilsuthyrning i Stockholm samt kontakten med jurister och poliser på Polismyndigheten. 

Även kunskaper från ägaren och grundaren av Uniformer och Polisbilsuthyrning i Stockholm, 

Mika-Christer Mäenpää, har använts på grund av sina stora kunskaper och flera års erfarenhet 

inom området polisens uniformer, utrustning och fordon samt användningen av sådana objekt 

i konstnärlig verksamhet. Frågesamtal har även hållits med Jani Pellikka som är föremålsin-

tendent på Polismuseet. Pellikka ansvarar för Polismuseets samlingar av föremål och har goda 

kunskaper om polisfordons historia. Även Rikard Söderlund som är fordonssamordnare på 

Polismyndigheten i Stockholm har tillfrågats. Några direkta intervjuer har inte genomförts 

utan under utredningens gång har kontinuerlig kontakt hållits med berörda personer. Utred-

ningen har genomförts under ett år och under detta året har information inhämtats och erfa-

renheter har erhållit i arbetet hos Uniformer och polisbilsuthyrning i Stockholm. Som affärs-

jurist har jag upprättat uthyrningsavtal m.m. för företagets räkning och samtidigt kommit till 

insikt med problematiken att det inte finns några rättskällor att tillgå. Informationen i utred-

ningen som saknar rättskällor har varit svår att hitta specifika referenser till. Ett sammandrag 

av all information, kunskap och erfarenheter som jag har erhållit under utredningen av ovan 

nämnda personer har sammanställts till fakta som används för utredningen.  

 

Utredningen Falska polisbilar2 lägger fram viktiga argument för skyddet av poliskännetecken 

på fordon. En eventuell lagändring kommer genomföras under 2016 som förbjuder andra än 

Polismyndigheten att framföra fordon försedda med vissa av polisens kännetecken. Använd-

ning i konstnärlig verksamhet ska dock undantagas.3 Jag vill ta utredningen vidare eftersom 

jag anser att polisens kännetecken behöver skyddas på andra sätt än bara på fordon. Jag vill 

även utreda vilka bestämmelser det finns för användning av polisens kännetecken i konstnär-

lig verksamhet. 
                                                
2 Ds 2015:40. 
3 Se mer i avsnitt 4.3 nedan. 
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På grund av avsaknaden av rättskällor har utredningen varit mycket svår. När inga andra käl-

lor finns att tillgå har kunniga personer tillfrågats. När personer används som källa är det 

minst två personer som har tillfrågats samma sak. Om deras information överensstämmer får 

deras redogörelse antagas stämma. En person från polisen och en som arbetar med polisens 

kännetecken i konstnärlig verksamhet får tillsammans antagas visa hur det ser ut i verklighet-

en. 

 

På grund av Polismyndighetens omorganisering den 1 januari 2015 pågår ett arbete med att 

uppdatera polisens föreskrifter. Enligt polisen fortsätter de föreskrifter och allmänna råd som 

Rikspolisstyrelsen utfärdat att gälla även efter den 1 januari 2015, fram till dess att den nya 

Polismyndigheten upphäver eller ersätter dem. Polisens föreskrifter för grafisk profil (FAP 

153-1) från år 2005 är inaktuell och går till viss del emot vad som sägs i polisens grafiska 

manual från 2014. Någon uppdaterad version av polisens föreskrifter för grafisk profil har inte 

publicerats och detta innebär att regleringen om polisens grafiska profil är för närvarande obe-

fintlig. Det som föreskrivs i polisens grafiska manual är det mest aktuella och måste antagas 

ersätta polisens föreskrifter för grafisk profil tills en uppdatering av föreskrifterna görs. Sam-

manfattningsvis läses alla föreskrifter som inte uppdaterats efter 1 januari 2015 med försiktig-

het.  

 

För absolut tydlighet används bilder på de olika kännetecknen. Bilderna på polisens logotyp 

har erhållits från Polismyndigheten. Övriga bilder tillhör Uniformer och Polisbilsuthyrning i 

Stockholm. 

 

1.5 Avgränsningar 
Uppsatsen begränsas till att endast beröra Polismyndighetens kännetecken, samt endast lagar 

och regler som är gällande i Sverige. Utredning riktar sig till jurister samt till Polismyndighet-

en för att upplysa om de problem som finns och kan uppkomma genom att polisens känne-

tecken inte besitter det skydd som de bör ha. Utredningen riktar sig även mot de företag som 

använder sig av polisens kännetecken i konstnärlig verksamhet. Det är av stor vikt att inte 

försvåra för konstnärlig verksamhet men även att undanröja de som missbrukar användningen 

av polisens kännetecken i konstnärlig verksamhet. 
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1.6 Definitioner 
Polisens kännetecken definieras i denna utredning som alla polisiära tjänstetecken som an-

vänds på uniformer och utrusning, polisens logotyp samt polisens utryckningsfordon med 

tillhörande dekaler och larmanordning. Utförligare beskrivning av polisens kännetecken ges i 

avsnitt 3. 

 

1.7 Disposition 
Först görs en kort redogörelse för Polismyndighetens arbete sedan kommer en grundläggande 

beskrivning av polisens kännetecken. Sedan redogörs hur användningen av polisens känne-

tecken är reglerad och hur användningen i konstnärlig verksamhet går till i praktiken. Slutlig-

en kommer ett avsnitt som behandlar vilka lagar som kan komma bli tillämpliga och inte till-

lämpliga på området. Därefter kommer analysen som är uppdelad utifrån problemformule-

ringarna och till sist redovisas utredningens slutsats. 
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2. Polismyndigheten 
2.1 Polisens arbete 
Polisverksamhet bedrivs, från och med januari 20154, av Polismyndigheten och 

Säkerhetspolisen, enligt 1 § polislagen (1984:387). Polismyndigheten är en statlig förvalt-

ningsmyndighet som lyder under regeringen. Enligt 1 kap. 9 § regeringsformen (1974:152) 

(RF) ska statliga förvaltningsmyndigheter beakta allas likhet inför lagen samt iaktta saklighet 

och opartiskhet i sin verksamhet. Polismyndigheten är myndighetens formella namn som an-

vänds i beslut, avtal, remisser etc. I övriga sammanhang används ordet polisen, som är en 

kortform för Polismyndigheten.5 

 

Enligt 2 § polislagen ska polisens arbete, som ett led i samhällets verksamhet för att främja 

rättvisa och trygghet, syfta till att upprätthålla allmän ordning och säkerhet samt att i övrigt 

tillförsäkra allmänheten skydd och annan hjälp. Vidare ska polisen övervaka, ingripa, samt 

förebygga, förhindra och upptäcka brottsligverksamhet. Polisen ska skydda Sveriges demo-

kratiska system, medborgarnas fri- och rättigheter samt den nationella säkerheten. Försvars-

makten svarar för skydd mot militära angrepp och kränkningar utifrån, medan det är polisvä-

sendets uppgift att trygga Sveriges inre säkerhet. Polisen ska samarbeta med och få stöd i sitt 

arbete av andra myndigheter och organisationer. I arbetet att skapa förståelse och respekt för 

de regler som ingår i ett demokratiskt samhälle samt att tillförsäkra medborgarna trygghet 

spelar polisen en betydelsefull roll. Tilltron för polisen är en väsentlig del för ett fungerande 

och tryggt samhälle.6 

 

Polismyndighetens arbetsuppgifter är egenartade och för att utföra dessa måste myndigheten 

vara utrustad med vissa maktbefogenheter. Maktbefogenheter innebär befogenheter att ingripa 

mot enskilda på olika vis, exempelvis att giva tillsägelser eller anmaningar, stoppa fordon, 

spärra av brottsplatser eller ingripa med fysiskt tvång. Befogenheterna som polisen besitter i 

den brottsutredande verksamheten är reglerade i 23-28 kap. rättegångsbalken (RB) och be-

stämmelserna anses uttömmande. Tvångsmedlen delas upp i personella tvångsmedel och re-

ella tvångsmedel, och förutsättningarna för användningen av dessa är noggrant preciserade. 

                                                
4 Den 1 januari 2015 genomfördes en väsentlig omorganisation inom polisväsendet. 
Rikspolisstyrelsen, förenades med Sveriges 21 självständiga länspolismyndigheter och 
Statens Kriminaltekniska Laboratorium till en myndighet, Polismyndigheten. 
5 Grafisk manual för polisen (Polisens grafiska manual), version 1.0, Rikspolisstyrelsen, 2014 s. 5. 
6 SOU 1979:6 s. 49-50. 
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Polisens personella tvångsmedel består i gripande, medtagande, hämtning till förhör samt 

kroppsvisitation och kroppsbesiktning. De reella tvångsmedlen består bland annat i beslag, 

husrannsakan eller avspärrning av brottsplats.7 

 

All utövning av polisiär tvångsmakt anses utgå ifrån allmänna principer som också delvis 

återspeglas i bestämmelser inom området. Principerna har bland annat kommit till uttryck i 10 

§ polislagen som föreskriver att polisman inte får använda strängare medel än förhållandena 

kräver för att verkställa tjänsteåtgärd utan i första hand bör söka vinna rättelse genom upplys-

ningar och anmaningar. Vidare föreskriver paragrafen att våld endast får tillgripas när tjänste-

uppgiften inte kan lösas på annat sätt och när våld tillgrips ska den lindrigaste form användas 

som kan leda till det resultat som avses, våld får heller inte brukas längre än som är ound-

gängligen nödvändigt. Principerna brukar benämnas behovsprincipen och proportionalitets-

principen. Behovsprincipen innebär att ett polisingripande endast får ske när det är nödvän-

digt för att avvärja den fara eller störning som föreligger i det aktuella fallet. Proportional-

itetsprincipen innebär att arten och varaktigheten av ingripandet ska stå i rimlig proportion till 

det mål som avses att uppnå. Behovs- och proportionalitetsprincipen är av grundläggande 

betydelse vad gäller polisens befogenhet att använda fysiskt tvång.8 

 

För poliser i yttre tjänst är beväpning en del av utrustningen. Beväpningen bärs i ett utrust-

ningsbälte och består av skjutvapen, batong, handfängsel och pepparspray eller så kallad OC-

spray. Förkortningen OC står för Oleoresin Capsicum som är det latinska namnet på ett ex-

trakt av pepparfrukten. Polisens insatsstyrkor använder dessutom kulsprutepistol. Enligt 2 

kap. 1 § vapenlagen (1996:67) krävs tillstånd för att inneha skjutvapen. Detta tillstånd gäller 

dock inte skjutvapen som har överlämnats från staten till polisen, om de är skyldiga att inneha 

vapnet för tjänsten, enligt 2 kap. 2 § vapenförordningen (1996:70). Vad som sägs om skjutva-

pen gäller också pepparspray enligt 1 kap. 3 § vapenlagen. Enligt 1 § lagen (1988:254) om 

förbud beträffande knivar och andra farliga föremål får knivar, andra stick- och skärvapen och 

andra föremål som är ägnade att användas som vapen vid brott mot liv eller hälsa inte innehas 

på allmän plats. Förbudet gäller dock inte om föremålet enligt särskilda föreskrifter ingår i 

utrustning för viss tjänst enligt 1 § 2 st. I förarbetena till lagen fastställs att batonger hör till 

sådana föremål.9 I kungörelsen (1969:84) om polisens användning av skjutvapen beskrivs när 

                                                
7 SOU 1979:6 s. 49-51. 
8 SOU 1979:6 s. 49-51. 
9 Prop. 1987/88:98. 
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det är tillåtet för polisman att använda sig av skjutvapen. Under vissa omständigheter när inga 

andra utvägar finns får polisen använda skjutvapen. Hänvisning görs till bestämmelsen i 24 

kap. 2 § BrB om nödvärn och 10 § polislagen. 

 

2.2 Polisman 
För innehavande av en anställning som polisman krävs svenskt medborgarskap enligt 5 § 

lagen (1994:260) om offentlig anställning. Förordningen (2014:1105) om utbildning till pol-

isman föreskriver i 2-5 §§ att det är Polismyndigheten som ansvarar för grundutbildningen till 

polisman och beslutar om antagning, utbildningsplan, betyg och examination. Den som ge-

nomgår polisutbildningen och uppfyller samtliga föreskrivna krav får anställas som polisaspi-

rant vid Polismyndigheten under den tid som aspirantutbildningen fullgörs vid myndigheten. 

Polisförordningen (2014:1104) fastställer i 2 § vem som avses med polisman vid tillämpning 

av lag eller förordning. Följande har behörighet som polisman: rikspolischefen, säkerhetspo-

lischefen, biträdande säkerhetspolischefen, polismästare, polisöverintendent, polisintendent, 

polissekreterare, poliskommissarie, polisinspektör och polisassistent. Detsamma gäller en 

polisaspirant under tjänstgöringstid vid Polismyndigheten. Enligt 17 kap. 15 § BrB kan det 

vara straffbart som föregivande av allmän ställning att utge sig för att vara polisman utan att 

falla under legaldefinitionen i 2 § polisförordningen. 

 

Att vara anställd som polisman innebär många skyldigheter, såsom skyldigheten att agera 

hänsynsfullt, visa behärskning och uppträda på ett förtroendegivande sätt i kontakter med 

allmänheten. Vidare ska polisman under tjänstgöring kunna legitimera sig med tjänstekort för 

polisman (polislegitimation). En polisman innehar också rapporteringsskyldighet i fråga om 

brott samt en arbetsskyldighet som innebär att varje polisman är skyldig att arbeta i hela lan-

det. Det finns även en skyldighet för polisman att, om så krävs, arbeta under ledig tid om det 

tillexempelvis inträffat allvarliga händelser som kräver större polisiära insatser.10 Enligt 1-2 

§§ lagen (1943:881) om polisens ställning under krig är polisman skyldig, i den omfattning 

regeringen föreskriver, att under krig delta i rikets försvar. Om polisman ska delta i rikets 

försvar, tillhör polisman Försvarsmakten under krig. 

 

Som ovan nämnts har polisen laglig rätt att använda våld mot enskilda enligt 10 § polislagen. 

En polisman får, i den mån andra medel är otillräckliga och det med hänsyn till omständighet-

                                                
10 10-17 §§ Polisförordningen (2014:1104). 



 14 

erna är försvarligt, använda våld för att genomföra en tjänsteåtgärd, om åtgärden är absolut 

nödvändig för den allmänna ordningens säkerhet eller säkerhetens upprätthållande och det är 

uppenbart att den inte kan genomföras utan våld, samt om polismannen eller den som han 

biträder möts av motstånd. En polisman har även befogenheter att gripa, tillfälligt omhänderta 

samt avlägsna personer om det finns laga stöd. Även kroppsvisitation får göras i den utsträck-

ning som det är nödvändigt. Vidare får en polisman bereda tillträde till samt avspärra och ge-

nomsöka hus, rum eller annat ställe, samt fordon och andra transportmedel, om det anses fin-

nas risk för brott eller allvarlig fara för liv och hälsa. När omständigheterna är sådana att poli-

sen måste bruka våld finns utrustning att nyttjas, som ovan nämns är poliser i yttre tjänst be-

väpnade. Vapnen används utifrån behovs- och proportionalitetsprincipen.11 

 

2.3 Sammanfattning om polismyndigheten 
Sammanfattningsvis kan klargöras att Polismyndighetens arbete är avgörande för ett funge-

rande samhälle. Arbetet som polis är olikt andra yrken på många sätt. Poliser har ensamrätt att 

utöva maktbefogenheter men har även ett arbete som innebär många skyldigheter. I yrkesrol-

len ska poliser vara neutrala i sitt agerande och sina åsikter. Poliser i yttre tjänst riskerar i det 

vardagliga arbetet att utsättas för våld och även vara tvungen använda våld. Adekvata och 

effektiva hjälpmedel är därför av stor betydelse för polisens arbete. 

 

Att allmänheten har förtroende för polisens verksamhet och arbete är väsentligt för ett funge-

rande samhälle. Det ska kännas säkert att se poliser och därför måste alla kunna vara säkra på 

att en polis verkligen är en polis. Polisen måste skyddas för att samhället ska kunna skyddas.  

 

 

 

 

 

 

                                                
11 Se kungörelsen (1969:84) om polisens användning av skjutvapen, samt 24 kap. 2 § BrB om nödvärn 
och 10 § polislagen. 
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3. Polisens kännetecken 
3.1 Polisens logotyp 
Polisens logotyp har till syfte att skapa enhetlighet och känslan av samhörighet inom polis-

myndigheten. Kommunikation är en väsentlig del av myndighetens arbete och det är viktigt 

att det sker på ett tydligt och enhetligt sätt. Det ska aldrig råda några tvivel om att det är poli-

sen som kommunicerar, oavsett plats eller medium ska det vara lätt att känna igen polisen. 

Det visuella uttrycket ska bidra till starkare trovärdighet för myndigheten i mötet med med-

borgarna samtidigt som det ska underlätta för inköp och produktion av material. Logotypen 

ska associeras med allt vad polismyndigheten gör och alla verksamheter inom myndigheten 

ska använda sig av logotypen. Polisens logotyp består av polisvapnet i kombination med ordet 

Polisen, en kortform för Polismyndigheten.12 Polisvapnet är ett statligt vapen och hänsyftar på 

den svenska staten. Polisvapnet består av det lilla riksvapnet samt korsade spöknippen eller så 

kallade faces vilande på eklöv.13 Enligt 3 § lagen (1982:268) om Sveriges riksvapen beskrivs 

lilla riksvapnet såsom en kunglig krona ovanpå en blå sköld om tre öppna kronor av guld, 

ordnade två över en. Skölden får omges av olika värdighetstecken. Som lilla riksvapnet ska 

också anses tre öppna kronor av guld, ordnade två över en, utan sköld och kunglig krona. Be-

stämmelser om statsvapen finns i lagen om skydd för vapen och vissa andra officiella beteck-

ningar samt i förordningen (1976:100) om vissa officiella beteckningar. 

 

Logotypen finns i två versioner: en centrerad och en högerställd. 

Centrerad logotyp:  

                                                
12 Polisens grafiska manual s. 5. 
13 Fasces eller spöknippen användes redan under antiken som symbol för ordningsmakten. Fasces 
ingick i Stockholmspolisens mössmärke från 1800-talets mitt. Omkring 1890 infördes i Stockholm en 
polisbricka med S:t Eriksbilden och två fasces. Två fasces ingick även i den polisbricka och i det 
mössmärke som infördes för hela polisväsendet från 1926. 



 16 

Högerställd logotyp:  

 

Polisens logotyp får inte förändras till innehåll eller form eller kombineras med andra symbo-

ler eller med något annat ord än Polisen, ett fåtal verksamheter är dock undantagna från denna 

regel. Polishögskolan, Polismuseet och Fjällräddningen är de verksamheter som får använda 

polisvapnet i samband med verksamhetens namn. Som nämnts ovan är ordet Polisen en del av 

logotypen och är en kortform av Polismyndigheten. Ordet Polis är en kortform för polisman 

och används på uniformer, tjänstekort, polisbrickor och polismålade fordon såsom bilar, båtar, 

bussar, motorcyklar, helikoptrar etc. Hur ordet får användas regleras i polisens föreskrifter för 

uniformer14 samt i Rikspolisstyrelsens beslut Ny märkning av polisfordon.15 

 

Logotypen ska alltid omges av en frizon, det vill säga att det måste finnas ett visst avstånd till 

annan text eller andra grafiska element. Logotypen måste alltid vara tydlig och läsbar och 

endast godkända original av hög kvalitet ska användas. Polisens logotyp får inte översättas till 

andra språk, utan i internationella sammanhang ska den internationella logotypen användas. 

Den internationella logotypen har samma grundutseende men med texten ”Swedish Police” 

under ordet Polisen, i samma teckensnitt men mindre teckenstorlek. För den har det gjorts ett 

undantag vad gäller kravet på frizon. Utöver den internationella logotypen är det förbjudet att 

framställa andra versioner av logotypen än de som är givna i Polisens grafiska manual. Det är 

även förbjudet att kombinera flerfärg och inverterad logotyp. Polisen har två huvudfärger be-

nämnda Polisblå och Polisgul som ska synas och användas mest, dessa får kombineras med 

föreskrivna komplementfärger men huvudfärgerna får aldrig tonas. Exakt vilka färger som får 

användas finns i Polisens grafiska manual.16 

 

                                                
14 Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om Polisens uniformer, RPSFS 2013:8, 
FAP 798-1 (Föreskrifter om polisens uniformer). 
15 POL-931-1990/05. Se även Polisens grafiska manual s. 7-9. 
16 Polisens grafiska manual s. 7-20. 
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3.2 Polisens uniform 
Polisens uniform består av uniformspersedlar med tillhörande tjänstetecken. Rikspolisstyrel-

sens föreskrifter och allmänna råd om polisens uniformer föreskriver att polisuniform endast 

får tilldelas den som i sitt dagliga arbete är skyldig att bära polisuniform eller den som behö-

ver använda uniform vid särskilda uppdrag. Om särskilt behov föreligger kan annan polisper-

sonal på begäran tilldelas uniform. Även studenter som påbörjat polisutbildning tilldelas uni-

form men med särskild märkning för studenter istället för tjänstetecken för polis. Polismyn-

digheten äger alla uniformspersedlar med tillbehör och dessa utdelas endast som lån. Vid av-

slutad anställning ska uniformer med tillbehör återlämnas. Persedlar som är förbrukade, inte 

längre används eller inte längre får bäras ska frånskiljas tjänstetecken alternativt förstöras. 

Tjänstetecken ska återlämnas till polismyndigheten eller förstöras.17  

 

Tjänstetecken är en del av polisens uniform och utgörs av gradbeteckningar, funktionsbeteck-

ningar, mössmärke, uniformsknapp, ärmemblem, behörighetstecken, utbildningstecken, ord-

nar, medaljer, andra utmärkelser och namnbricka. Tjänstegrad anges med gradbeteckning på 

hylsa trädd över axelklaff, så kallade axelklaffhylsor. Nedan visas exempel på axelklaffhylsor 

med olika tjänstegradsbeteckning som beskrivs under varje axelklaff. Det finns ca 14 olika 

tjänstegradsbeteckningar inom polisen. Polisaspirant är den lägsta gradbeteckningen.18 

 
Funktionstecken är de tecken som anger polismans funktion i poliskåren. Polis med uni-

                                                
17 Föreskrifter om polisens uniformer s. 2-6. 
18 Föreskrifter om polisens uniformer s. 65-71. 
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formsplikt ska till uniform bära funktionsbeteckning med texten POLIS, som bärs på vänster 

bröstficka eller motsvarande plats. Bärs uniform utomlands får beteckningen ersättas av be-

teckningen med texten POLICE. Undantagna är civilanställd personal med uniformsplikt som 

ska bära funktionsbeteckning utvisande den funktion som den civilanställde verkar i, exem-

pelvis bilinspektör. Studerande vid polisutbildningen ska bära funktionsbeteckning med tex-

ten STUDERANDE till uniform, även den ska bäras på vänster sida av bröstet.19 

 

 

Funktionsbeteckning POLIS  

 

Funktionsbeteckning POLICE  

 

 

Polis som tjänstgör som vakthavande befäl, yttre befäl och i högre grad än den gradbeteck-

ningen utvisar ska bära funktionsbeteckning som påvisar detta. Beteckningen ska bäras på 

höger bröstficka eller motsvarande plats. Nedan visas ett exempel på sådan beteckning.20 

 

Funktionsbeteckning YTTRE BEFÄL  

 

Andra tjänstetecken som är en del av polisens uniform är emblem, mössmärke och uniforms-

knapp. Ärmemblem bestående av texten POLIS och därunder polisvapnet, bärs på båda över-

armarna. Bärs uniform utomlands får ärmemblemet ersättas av ärmemblem med texten 

POLICE och under polisvapnet texten SWEDEN. För civilanställd personal används bröst-
                                                
19 Föreskrifter om polisens uniformer s. 73.75. 
20 Föreskrifter om polisens uniformer s. 75. 
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emblem bestående av lilla riksvapnet som sys fast på vänster bröstficka eller motsvarande 

plats.21 

 

Ärmemblem POLIS   

 

Ärmemblen POLICE SWEDEN  

 

Bröstemblem Civilanställda  

 

 

                                                
21 Föreskrifter om polisens uniformer s. 75-77. 
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Mössmärke alternativ 1   

  

Mössmärke alternativ 2    

 

Uniformsknapp   

 

 

Behörighets- och utbildningstecken hör även till polisens tjänstetecken. Behörighetstecken 

bärs som bevis på behörighet i enlighet med vad som föreskrivs i lag eller förordning om 

kompetenskrav för utövande av viss tjänst. Polis som tjänstgör vid enhet eller motsvarande, 

för vilken särskilt utbildningstecken godkänts, får bära sådant tecken efter att med godkänt 

resultat genomgått den av Polismyndighetens fastställda utbildning. Nedan visas exempel på 

sådana tecken.22 

 

Piketpolisen   

 

                                                
22 Föreskrifter om polisens uniformer s. 77-78. 
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Sjöpolisen   

 

Polishundförare  

 

 

I övrigt används polisvapnet på bland annat polisens batong och skärpspänne, dessa räknas 

dock inte som tjänstetecken.23  

 

Polisens batongknopp   

 

 

Polisens skärpspänne   

 

 

                                                
23 Föreskrifter om polisens uniformer. 
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3.3 Polisens fordon24 
Enligt 6 kap. 9 § 1 st. förordningen (2001:650) om vägtrafikregister och 4 kap. fordonsför-

ordningen (2009:211) ska fordon som är avsedda att användas vid akuta tjänsteärenden regi-

streras som utryckningsfordon i vägtrafikregistret. Vägverkets föreskrifter om bilar och släp-

vagnar som dras av bilar (VVFS 2003:22) föreskriver i 23 kap 1-3 §§ att alla utryckningsfor-

don ska ha larmanordning bestående av lykta avgivande blått ljus samt ljudanordning. Både 

larm- och ljudanordning ska vara typgodkända. För bland annat polisens fordon krävs inte att 

lykta är fast monterad på fordonet om det i bilen medförs en motsvarande lykta som är avsedd 

att tillfälligt fästas på fordonet. Komplettering av larmanordning kan även göras med viss 

åtgärd som ger blinkande helljus, något som används på polisens fordon. Fordon som inte är 

registrerade som utryckningsfordon är förbjudna att ha larmanordning avsedda för utryck-

ningsfordon. Ett utryckningsfordon som överlåts men som fortfarande uppfyller förutsättning-

arna i 6 kap. 9 § förordningen om vägtrafikregister ska vara fortsatt registrerat som utryck-

ningsfordon. För besiktning av utryckningsfordon gäller särskilda regler som beskrivs i 6 kap. 

10 § fordonsförordningen. 

 

Trafikförordningen (1998:1276) föreskriver i 2 kap. 5 § att trafikanter ska lämna fri väg för 

utryckningsfordon som avger signal med larmanordning. Vidare förskriver förordningens 11 

kap. att utryckningsfordon i vissa fall är undantagna från gällande trafikregler. Polisfordon i 

tjänsteutövning får exempelvis köra och stanna på platser där det annars inte är tillåtet, över-

skrida hastighetsbegränsningar och andra trafikföreskrifter förutsatt att yrkesutövningen är 

brådskande.  

 

Det finns inga regler som fastslår att poliser ska ha en utvidgad utbildning för att få framföra 

polisens fordon men av arbetsmiljömässiga skäl genomgår alla poliser en utryckningsförarut-

bildning. Polistekniksektionen är den enhet inom Polismyndigheten som ansvarar för polisens 

utrustning, inkluderat fordonsparken. Sektionen avgör vilka fordon och hur många fordon 

som ska inhandlas och fastställer hur ett polisfordon ska vara utrustat och hur det ska utmär-

kas.25  

                                                
24 Rättskällor inom området polisfordon är knapphändiga. Information har därför inhämtas från flera 
håll och en sammanfattning av överensstämmande information har gjorts. De som har bekräftat in-
formationen i avsnittet är Söderlund, Rikard, Fordonssamordnare, Polismyndigheten i Stockholm, 
Pellikka, Jani, Föremålsintendent, Polismuseet, Richter, Lars, kriminalinspektör, Polismyndigheten, 
samt Mäenpää, Mika-Christer, grundare och ägare, Uniformer och polisbilsuthyrning i Stockholm. 
25 Söderlund, Rikard, Fordonssamordnare, Polismyndigheten i Stockholm. 
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Polisens utryckningsfordon har genom åren genomgått ett flertal förändringar. Fordonen var 

fram till 1984 lackerad i svart/vitt med texten Polis i vit markering. Efter år 1984 tillkom po-

lisvapnet som markering på fordonen. År 1984 till år 1989 var bilarnas grundfärg vit och de-

korerades med blåa, gula och svarta markeringar, texten Polis i blått samt polisvapnet. Mellan 

år 1989 och 2005 dekorerades polisbilarna med endast blåa markeringar, i olika nyanser, på 

en vit grund med texten Polis i blått och polisvapnet. Från 2005 är polisens utryckningsfordon 

vita med blåa reflekterade markeringar, texten Polis i blått och polisvapnet. På senare tid har 

polisen försett sina utryckningsfordon med det så kallade Battenburgmönstret som består av 

två eller fler rader med förskjutna reflekterade rektanglar i växlande färger.26 Polisen använ-

der numera högreflekterade blå och gula färger på sina fordon som ger bästa möjliga synbar-

het i mörker samt en fluorescerande gul färg som ger bästa möjliga synbarhet i dagsljus. 

Märkningen är baserad på Europeiska studier av säkerhet och synbarhet kring utryckningsfor-

don. Grunden för den nya märkningen av polisens fordon är bland annat att ökad säkerhet för 

både polis och övriga trafikanter. Rätt utformad märkning av fordonen anses öka säkerheten 

vid såväl utryckningskörning som vid uppställning på insats- olycksplats. Samordning av 

märkning på samtliga fordon har även visats sig ge ökad respekt och identifierbarhet hos all-

mänheten. Synligheten för polisens fordon har ökat markant efter fordonens nya märkning.27 

 

Polisfordons dekaler och markeringar är numera påklistrade istället för lackerade, detta för att 

polisens kännetecken enkelt kan avlägsnas när fordonen utrangeras. Det blir dock smidigt för 

andra än Polismyndigheten att märka fordon med polisens kännetecken eftersom materialet 

och bokstäverna som används kan köpas på den öppna marknaden. Idag består polisens for-

donspark av bilar med märkning som gäller från 2005 samt enstaka äldre fordon. Vissa fordon 

används nämligen mera sällan, dock används inga fordon med markeringarna som gällde fram 

till 1989.28  

 

Polismyndighetens fordonspark består också av så kallade civilpolisbilar. Civilpolisbilar är 

också utryckningsfordon med larmanordning. Skillnaden är att civilpolisbilar inte har några 

yttre kännetecken som visar att det är polisens fordon. Målet med civilbilar att de inte ska dra 

till sig uppmärksamhet utan ska se ut som en vanlig personbil så polisen på ett effektivt sätt 

                                                
26 Richter, Lars, Pellikka, Jani, samt Söderlund, Rikard. 
27 POL-931-1990/05 s. 1-4. 
28 POL-931-1990/05 s. 1-4 samt Söderlund, Rikard. 
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kan patrullera och övervaka kriminella områden och personer.29  

 

Polisen utrangerar sina fordon successivt genom skrotning eller försäljning. Huvudregeln är 

att all polisiär utrustning och markering tas bort vid försäljning. Polisfordon som tidigare har 

används av Polismyndigheten finns för allmänheten att köpa på den öppna marknaden, oftast 

nedrustade till en vanlig vit bil.30  

 

Exempel på polisens utryckningsfordon genom tiderna: 

 

Polisbil Volvo 244, årsmodell 1982  

 

Polisbil Saab 95, årsmodell 2001  

 

Polisbil Volvo v70, årsmodell 2007    

 

                                                
29 Richter, Lars, samt Mäenpää, Mika-Christer 
30 Richter, Lars, samt Söderlund, Rikard.  
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Civilpolisbil Volvo v70, årsmodell 2012  

 

3.4 Sammanfattning om polisens kännetecken 
Polisuniformer och uniformstillbehör ägs av Polismyndigheten och får endast tilldelas som 

lån den som i sitt dagliga arbete är skyldig att bära polisuniform eller den som behöver an-

vända uniform vid särskilda uppdrag eller om särskilt behov föreligger kan annan polisperso-

nal på begäran tilldelas uniform. Polisuniformer och uniformstillbehör får således inte säljas 

eller tas som ägodel av polismän. Någon lagregel om detta existerar. 

 

Som ovan nämnts är polisens uniform försedd med ett flertal kännetecken i form av olika 

tjänstetecken. De huvudsakliga tjänstetecknen som finns på alla polisers uniform som arbetar 

i yttre tjänst är funktionsbeteckning på vänster bröst med texten POLIS, ärmemblem på båda 

överarmarna med polisvapnet och texten POLIS, samt axelklaff på vardera axel som anger 

tjänstegradbeteckning. Dessa tecken, förutom tjänstegradsbeteckningarna, är de som bör åt-

njuta starkast skydd eftersom alla polisuniformer är försedda med tecknen. Tjänstegradsbe-

teckningarna är endast till för att visa tjänstegraden inom Polismyndigheten, de har således 

ingenting med allmänheten att göra. Polisuniformen är bland annat till för att medborgare lätt 

ska känna igen poliser. Eftersom tjänstetecknen är en del av uniformen torde tecknen vara 

allmänt kända. En uniform utan polisens tjänstetecken torde inte kunna misstagas för en po-

lisuniform på nära håll eftersom tecknen är så pass väsentliga för uniformens utseende och 

allmänheten är så pass van att se polisens uniform, både på gatan och i media. 

 

Både målade polisbilar och civilpolisbilar är utrustade med larmanordning och ljudanordning. 

I fordonsförordningen föreskrivs att sådan anordning endast får användas på registrerade ut-

ryckningsfordon. Dock torde det vara tillåtet att föra ett fordon försett med en icke fungerande 

larmanordning. Trots denna bestämmelse förekommer det polisbilar på vägar, försedda med 

fungerande larm- och ljudanordning, som ägs och används av privatpersoner eller närings-

verksamheter. Att använda sådan larmanordning i syfte att vidta åtgärd som utgör ett led i 

myndighetsutövning kan medför straffansvar enligt förbudet i 17 kap. 15 § BrB om föregi-



 26 

vande av allmän ställning. Att endast framföra ett fordon med fungerande anordning anses 

inte falla under förbudet om föregivande av allmän ställning. 
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4. Användning av polisens kännetecken 

4.1 Användning av polisens uniform 
Bestämmelser om kännetecken på polisens uniform finns i Polismyndighetens föreskrifter om 

polisens uniformer. Lagar och förordningar saknas på området och därmed finns inga sankt-

ioner. Föreskrifter kan ses som bindande regler men har ingen rättslig status såsom lagar och 

förordningar. Trots att föreskrifterna anger att Polismyndigheten äger alla uniformspersedlar 

och endast lånar ut dessa, finns inga lagstadgade bestämmelser som anger att det är förbjudet 

för andra än Polismyndigheten att äga och använda sig av polisens uniformer. Det bör således 

vara tillåtet för vem som helst att äga polisens uniformer. 

 

Straffbestämmelsen om föregivande av allmän ställning i 17 kap. 15 § BrB tar sikte på dels 

den som obehörigen utger sig för att utöva myndighet, del den som genom att bära uniform, 

märke eller annat tjänstetecken ger sken av att inneha viss befattning. Vad viss befattning 

innefattar finns ingen direkt information om. Paragrafen anger att det är förbjudet att obehöri-

gen bära uniform, märke eller annat tjänstetecken som ger sken av att bäraren tillhör För-

svarsmakten eller annan kår i det allmännas tjänst eller kår, vars verksamhet avser allmän 

samfärdsel eller allmänhetens förseende med vatten, ljus, värme eller kraft. Lydelsen är ålder-

domlig och det är oklart vad som inbegrips i begreppet ”kår, vars verksamhet avser allmän 

samfärdsel eller allmänhetens förseende med vatten, ljus, värme eller kraft”. Enligt förarbe-

tena syftar bestämmelsen till att åstadkomma ett effektivt skydd särskilt för polisuniformen.31  

Vilka märken och tjänstetecken som omfattas är dock oklart. En uppdatering och förtydli-

gande av bestämmelsen är nödvändig.  

 

4.2 Användning av polisens fordon 
Som tidigare nämnts föreskriver fordonsförordningen att larm- och ljudanordning endast får 

förekomma på utryckningsfordon. Det har dock framkommit att det endast gäller om anord-

ningen är fungerande. Det är således tillåtet att förse fordon med anordning som används på 

utryckningsfordon om anordningen inte fungerar. Polisbilar är även, frånsett civilpolisbilar, 

försedda med ett antal kännetecken. Förutom larmbågen på taket är polisbilar försedda med 

texten Polis, polisvapnet samt blå och gula reflekterade markeringar.  

 

                                                
31 Prop. 1962:10 s. B 253. 
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Det har i rättspraxis ansetts att användning av ett fordon som kan förväxlas med Polismyndig-

hetens utryckningsfordon inte faller under bestämmelsen om föregivande av allmän ställning. 

Frågan prövades för första gången av Svea Hovrätt den 20 mars 2012.32 Den tilltalade hade vi 

två tillfällen framfört ett fordon som var lackerat i blått och vitt samt hade dekaler liknande 

polisens, ett signalhorn med sirenliknande ton, en blåljusramp och tre antenner på taket samt 

en extra backspegel. Det ansågs ostridigt att fordonet liknande en polisbil rörande utseende 

och utrustning. Södertörns tingsrätt konstaterade att gärningen inte var tillräcklig för att falla 

under bestämmelsen om föregivande om allmän ställning. I Svea Hovrätt avgjordes målet 

utan huvudförhandling och Hovrätten fastställde tingsrättens frikännande dom. Hovrätten 

framförde att med myndighetsutövning avses beslut eller åtgärder som ytterst är uttryck för 

samhällets maktbefogenheter och som kommer till stånd och får rättsverkningar för eller mot 

enskilda i kraft av offentligrättsliga regler. Myndighetsutövning avser inte en myndighets 

verksamhet i allmänhet utan enbart utövningen av offentliga maktbefogenheter. Polisens tra-

fikpatrullering har ingen rättsverkan mot enskilda och innefattar således inte myndighetsutöv-

ning. Genom att enbart framföra ett fordon som liknar en polisbil har den tilltalade inte obe-

hörigen utgett sig för att utöva myndighet. Den tilltalade framhöll att det inte stod ”polis” på 

bilen och inte heller var bilen försedd med polisens logotyp. Detta togs dock inte i anspråk i 

av domstolarna.33 

 

4.3 Falska polisbilar34 
Chefen för Justitiedepartementet, statsrådet Morgan Johansson, beslutade den 1 april 2015 att 

ge i uppdrag åt överåklagaren Gunnel Lindberg att överväga lagstiftning mot framförande av 

fordon som kan förväxlas med polisfordon eller andra utryckningsfordon. Promemorian 

Falska polisbilar (Ds 2015:40) överlämnades i juli 2015 av Gunnel Lindberg och uppdraget 

är nu slutfört.35 

 

I sin promemoria utreder överåklagare Lindberg om det finns några problem för allmänheten 

samt för Polismyndigheten och andra myndigheter att det är tillåtet att framföra fordon som 

kan förväxlas med polisfordon eller andra utryckningsfordon. Efter en noggrann utredning 

föreslår hon lagändringar med bakgrund av de problem som finns och kan uppkomma samt 

                                                
32 HovR B 10663-11. 
33 HovR B 10663-11. 
34 Ds 2015:40. 
35 Ds 2015:40 s. 1. 
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syftet med skyddet av Polismyndighetens kännetecken. Lagförändringsförslagen grundas på 

behovet av att skydda en central samhällsfunktion. Att problemet med förväxlingsbara fordon 

nästan är obefintligt anses obetydligt jämfört med behovet av att skydda en central myndighet. 

Slutsatsen är att kännetecken som används på polisens fordon kräver ett starkare skydd än vad 

de har nu. Polismyndighetens och Säkerhetspolisens vapen, ordet polis i olika sammansätt-

ningar och böjningsformer, och de larmanordningarna som används på polisens utrycknings-

fordon är de kännetecken som föreslås ska skyddas. Skyddet ska gälla både i näringsverksam-

het och för privat bruk och endast gälla användning på motorfordon.36 

 

Utredningen visar att det finns många oklarheter angående användningen av polisens känne-

tecken. Lindberg berör exempelvis användning av polisfordon och andra utryckningsfordon 

under tv-och filminspelningar. Det visar sig inte finnas någon reglering kring de företag som 

hyr ut polisfordon till tv-och filminspelningar. Inte heller finns det någon branschorganisation 

som företräder dem. I sin promemoria har Lindberg intervjuat ägare av berörda företag och 

det uppdagas att det inte förekommer formella tillstånd från polisen eller andra myndigheter.37 

 

Det förelagda innebär är att de skyddade kännetecknen endast ska få användas på Polismyn-

dighetens och Säkerhetspolisens fordon men att det kan ges tillstånd för användning för 

museal eller konstnärlig verksamhet eller för ändamål om det finns särskilda skäl. Om det 

saknas risk för att ett fordon förväxlas med utryckningsfordon trots användning av känneteck-

nen undantas fordonet från förbudet. Sådana fordon som kan undantas är exempelvis vissa 

äldre fordon lackerade i svart/vitt. Polismyndigheten ska kunna förelägga fordonsägare, som 

utan tillstånd har något av de skyddade kännetecknen på sitt fordon, att avlägsna känneteck-

nen eller att vidta någon annan åtgärd för att kännetecknen inte ska missbrukas. Föreläggan-

den får förenas med vite och ska kunna överklagas till allmän förvaltningsdomstol. Även be-

slut i tillståndsfrågor ska kunna överklagas till ovannämnd domstol.38 

                                                
36 Ds 2015:40 s. 45-49. 
37 Ds 2015:40 s. 43-44. 
38 Ds 2015:40 s. 63-72. 
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4.4 Användning av polisens kännetecken i konstnärlig verksamhet39 
Polisens kännetecken förekommer varje år i ett flertal konstnärliga framställningar, så som 

filmer, TV-serier, TV-program, reklamfilmer, teaterföreställningar samt stillbildsfotografier. I 

sådana framställningar eftersträvas autentisk rekvisita och intresset av att använda Polisens 

kännetecken måste därmed anses vara berättigat. 

 

Förr var det vanligt att poliser ställde upp på sin fritid som statister i svenska filmer och TV-

serier med sin egen uniform. Detta ansågs inte vara helt acceptabelt framförallt vad gäller 

frågan om i vilken egenskap poliserna ställde upp. Var det i rollen som polisman är regeln att 

poliser ska vara beväpnade men för att få vara beväpnad på sin fritid krävs arbetsgivarbeslut. 

Förr ägde poliser sin uniform vilket gjorde det möjligt att använda den när som helst på sin 

fritid. Idag ser dock rättsläget annorlunda ut och uniformerna ägs av Polismyndigheten och 

för att poliser ska få använda sin uniform vid en filminspelning krävs Polismyndighetens 

godkännande. 

 

Polismyndigheten hyr gärna ut uniformer till filminspelningar och teateruppsättningar men 

hyr exempelvis aldrig ut uniformer till maskerader, svensexor, inspelningar med dolda kame-

ran etc. Vad gäller polisbilar är Polismyndigheten betydligt mer restriktiva och hyr sällan ut 

dessa. I fall där polisbilar hyrs ut följer alltid en polisman med och dennes timlön faktureras 

hyrestagaren vilket oftast medför stora kostnader. 

 

I och med att det är en sådan vanlig företeelse att polisuniformer och polisbilar syns i svenska 

filmer och TV-serier finns det idag företag som har riktat in sig på att hyra ut polisuniformer 

och polisbilar till TV- och filminspelningar. Det finns idag ett antal företag som hyr ut polis-

bilar men endast ett företag som hyr ut både polisbilar och polisuniformer, både äldre och nya 

uniformer. Dessa företag har inga formella avtal med Polismyndigheten, inte heller finns det 

någon branschorganisation som företräder dem. De flesta företag har dock regelbunden kon-

takt med polisen för bland annat rådfrågning om lämpligheten att hyra ut till vissa produkt-

ioner, samt underrättelse om att filminspelning med polisbil, polisuniformerade statis-

ter/skådespelare kommer äga rum under en viss tid och på en viss plats. Företagen får ibland 

                                                
39 Avsnittets information bygger på kunskaper och erfarenheter från Richter, Lars, kriminalinspektör, 
Polismyndigheten och Mäenpää, Mika-Christer, grundare och ägare, Uniformer och polisbilsuthyrning 
i Stockholm. Båda har givit överensstämmande information angående användning av polisens känne-
tecken i konstnärlig verksamhet. 
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tillfälle att köpa fordon när polisen utrangerar dem, utan att dekor och larmanordning tas bort. 

När polisbilarna ska köras till och från inspelningsplatsen täcks polisvapnet och texten Polis 

över. Även blåljusrampen täcks över och skyltar om filminspelning sätts på bilen, allt för att 

inte allmänheten ska tro att det är en riktig polisbil. På inspelningsplatsen sätts sedan upp 

skyltar om att filminspelning pågår, allt för att inte förvilla allmänheten om att polisen är på 

plats. Det behövs inget tillstånd från polisen att använda polisbilar och polisuniformerade 

statister/skådespelare i film och TV. Det är dock viktigt att det tydligt framgår att det är film-

inspelning, ingen ska tro att det är riktiga poliser på platsen. 

 

Det finns även vissa bilföretag som utrustar sina fordon till polisfordon för att sedan hyra ut 

dessa till produktionsföretag. Det sker i syfte att göra reklam för sitt bilmärke och förhopp-

ningsvis göra Polismyndigheten intresserade av att använda deras bilar som polisbilar. I andra 

fall får produktionsbolag hyra nytillverkade polisfordon som inte har börjat användas av Po-

lismyndigheten än, utan kommer börja användas inom polisen efter inspelningen. Även detta 

är ett sätt att göra reklam för bilmärken. 

 

Lagen om skydd för vapen och vissa andra officiella beteckningar föreskriver att tillstånd 

krävs för användning av statsvapen eller beteckning som lätt kan förväxlas med sådant i nä-

ringsverksamhet. Något sådant tillstånd har dock aldrig sökts. I 13 kap. 1 § inkomstskattela-

gen (1999:1229) förklaras begreppet näringsverksamhet. Näringsverksamhet avses med för-

värvsverksamhet som bedrivs yrkesmässigt och självständigt. För att verksamheten ska vara 

yrkesmässig krävs att den bedrivs med vinstsyfte och varaktighet.40 Det torde vara obestritt att 

de företag som tillhandahåller polisfordon och annan polisiär utrustning hör till näringsverk-

samhet. Frågan är om hyrestagarna som hyr sådan utrusning för konstnärlig verksamhet hör 

till kategorin näringsverksamhet. Svaret på frågan beror på vem hyrestagaren är i det specifika 

fallet. De som hyr utrustning kan vara allt ifrån stora produktionsbolag, som obestridligt hör 

till kategorin näringsverksamhet, till privatpersoner, som inte klassas som näringsverksamhet. 

Vid användning av polisens kännetecken i konstnärlig verksamhet torde det vara hyrestagaren 

som är användaren. Kännetecknen används även i uthyrningsföretagens näringsverksamhet. 

 

                                                
40 Prop. 2008/09:62 s. 6. 
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4.5 Sammanfattning om användningen av polisens kännetecken 
Lagar och förordningar reglerar hur polisverksamheten ska bedrivas, polisens arbete, vem 

som får utbilda sig och arbeta som polisman, samt polisers skyldigheter och befogenheter. Det 

finns inga rättskällor vad gäller användningen av polisens uniformer. Trots bestämmelsen om 

att Polismyndigheten äger alla uniformspersedlar och endast lånar ut dessa finns inget förbud 

mot att andra än Polismyndigheten får äga sådana uniformspersedlar. Det är således tillåtet för 

vem som helst att äga uniformer försedda med polisens tjänstetecken. 

 

Det har i media uppdagats ett flertal falska polisbilar på vägarna. Dessa ägs och används av 

privatpersoner som på egen hand har försett sitt fordon med polisens kännetecken. Att endast 

framföra ett fordon som liknar ett polisfordon är enligt lag inte förbjudet. Den lagbestämmel-

sen som tas i anspråk av domstol är 17 kap. 15 § BrB om föregivande av allmän ställning. Att 

fordonet är försett med texten Polis samt polisvapnet är inget som tas i anspråk av domstol 

dels på grund av att ordet Polis inte är lagskyddat, dels på grund av att användandet av polis-

vapnet endast kräver tillstånd i näringsverksamhet. Förbudet om att obehörigen bära märke 

och tjänstetecken som ger sken av att bäraren tillhör exempelvis Polismyndigheten torde end-

ast gälla personer och inte fordon. Att förse fordon med sådana märken och tjänstetecken som 

anges i 17 kap. 15 § BrB torde vara lagligt. På grund av detta ökar förekomsten av falska po-

lisbilar på vägarna och allt fler överväger att bygga sin egen polisbil. Detta torde vara grunden 

för utredningen Falska polisbilar.41 Utredningens slutsats om att kännetecken som används på 

polisens fordon kräver ett starkare skydd grundas på att det är väsentligt att skapa ett starkt 

skydd för en central samhällsfunktion oberoende av om problemet med förväxlingsbara for-

don nästan är obefintligt. På grund av det starka behovet av att skydda Polismyndigheten bör 

ovanstående resonemang gälla kännetecken oavsett om de används på fordon eller på unifor-

mer och annan utrustning. Polisens kännetecken bör ha lika starkt skydd oberoende var de 

förekommer och om användningen sker i näringsverksamhet eller för privat bruk.  

 

Vad gäller användningen av polisens kännetecken i konstnärlig verksamhet torde det inte fin-

nas några bestämmelser. Det är således tillåtet för vem som helst att använda sig av polisens 

kännetecken i film, TV, reklamfilm, filmklipp etc. Detta torde även gälla inspelning med 

dolda-kameran. Vad gäller dolda-kameran-inspelningar är allmänheten oviss om att inspel-

ning pågår och om det förekommer personer i polisuniform kan bestämmelsen om föregi-

                                                
41 Ds 2015:40. 
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vande av allmän ställning komma ifråga. Bestämmelsen om föregivande om allmän ställning 

ska försäkra allmänheten trygghet samtidigt som den ska skydda polisuniformen mot miss-

bruk.42  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
42 Se avsnitt 4.1 ovan. 
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5. Lagbestämmelser 
5.1 Missbruk av polisens kännetecken 
Det finns inget generellt skydd för polisens kännetecken. Lagen om skydd för vapen och 

andra officiella beteckningar föreskriver att obehörig användning av skyddad beteckning ska 

vara underkastad straffansvar, detta även om det sker av oaktsamhet. De beteckningar som 

skyddas av lagen är bland annat statsvapen, statsflagga, annat statsemblem och annan beteck-

ning som hänsyftar på svenska staten.43 Lagen fastställer i första paragrafen att sådana be-

teckningar ej får användas utan tillstånd i varumärke eller annat kännetecken för varor och 

tjänster i näringsverksamhet. Statsvapen får ej heller på annat sätt än som kännetecken använ-

das i näringsverksamhet utan vederbörligt tillstånd. Bestämmelserna gäller även beteckning 

som lätt kan förväxlas med sådana skyddade beteckningar. Polisvapnet, som är en del av poli-

sens logotyp, hör till kategorin statsvapen eftersom det består av lilla riksvapnet och därmed 

hänsyftar på svenska staten.44 Enligt 2 § förordningen om vissa officiella beteckningar ska 

fråga om tillstånd att använda beteckningar som avses i lagen om skydd för vapen och andra 

officiella beteckningar prövas av Patentet- och registreringsverket (PRV). PRV meddelar, 

efter förfrågan, att något sådant tillstånd aldrig har givits eftersom något tillstånd aldrig har 

sökts. För användning av polisvapnet för privata ändamål finns inga lagbestämmelser. 

 

I 14 kap. BrB regleras de så kallade förfalskningsbrotten. I 14 kap. 8 § föreskrivs att den som 

eftergör gällande frimärke, beläggningsstämpel eller annat offentligt eller för allmänheten 

avsett svenskt eller utländskt värdemärke eller offentlig svensk eller utländsk kontrollmärk-

ning på mått, vikt, vara, handling eller annat, eller anbringar falskt sådant märke eller obehö-

rigen anbringar äkta märke eller annars förfalskar sådant märke eller det märkta, döms, om 

åtgärden innebär fara i bevishänseende, för märkesförfalskning. I paragrafens förarbeten re-

dogörs att värdemärken kännetecknas av att de, fristående eller på visst sätt anbragta, medför 

en viss rättslig eller ekonomisk verkan. Några kopplingar till Polismyndighetens kännetecken 

har inte gjorts. Frågan blir därmed om förfalskning av exempelvis polisens tjänstetecken faller 

in under bestämmelsen om märkesförfalskning. Förarbetena till paragrafen beskriver att för-

falskningsbrottet fullbordas i och med förfalskningsåtgärden. Detta innebär att det förfalskade 

inte behövs användas på något sätt utan brottet begås vid själva förfalskningen. Kravet på 

förfalskningsåtgärden är att den ska innebära fara för bevishänseende. Det betyder att för-

                                                
43 Prop. 1960:167 s. 265. 
44 Se avsnitt 3.1 ovan. 
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falskningen sannolikt ska kunna förväxlas med det äkta. Vidare krävs en viss sannolikhet att 

det förfalskade ska komma att användas och att användningen sannolikt skulle medföra skada 

eller olägenhet. I förarbetena till 14 kap. görs en närmare precision av definitionen urkund. 

Det beskrivs att en handling måste ha ett föreställningsinnehåll för att ha urkundsstatus. Ett 

föreställningsinnehåll innebär att någon from av budskap ska kunna utvinnas ur handlingen. 

Dessutom måste det kunna göras en bedömning av vem som är utställare, det vill säga det ska 

framgå indirekt eller direkt vem som står bakom handlingen. I urkundsdefinitionen ingår vissa 

märken som kan vara av betydelse som bevis, så kallade bevismärken. Dessa märken känne-

tecknas av att de inte kan läsas i traditionell mening utan förmedlas istället av enstaka bokstä-

ver eller tecken som tillsammans med märkets utseende får betydelse som bevis i en person-

krets som känner till märket. Sådant märke kan exempelvis vara legitimationskort. Angående 

urkundsbegreppet sammanfattar förarbetena att andra typer av märken som inte anses som 

urkunder skyddas genom 14 kap. 8 och 9 §§ om märkesförfalskning respektive förfalskning 

av fast märke. 45 I 9 § beskrivs som fast märke ett märke eller annat föremål som kan förväx-

las med gällande gränsmärke, vattenmärke, fixpunkt eller annat märke för plan- eller höjd-

mätning. Om polisens tjänstetecken inte faller in under varken 14 kap. 8 § eller 9 § kanske 

bestämmelsen om urkundsförfalskning i 14 kap. 1 § är tillämplig. 

 

Det bör vara otvivelaktigt att förfalskning av polislegitimation bedöms som urkundsförfalsk-

ning enligt 14 kap. 1 § BrB. Efter noga granskning av förarbetena till 14 kap. 8 och 9 §§ torde 

polisens tjänstetecken inte kunna bedömas som sådana märken som föreskrivs i paragraferna. 

Polisens tjänstetecken måste anses vara bevismärken liksom polislegitimation. Tjänstetecknen 

bör anses ha ett föreställningsinnehåll, det vill säga att de utvinner någon form av budskap. 

Vidare torde tecknen ha betydelse som bevis i en krets personer som känner till tecknen. 

Funktionsbeteckningen polis och ärmemblemen, som bärs av alla polisen i yttre tjänst, är 

främst de tecken som har betydelse som bevis för allmänheten att det är polisen.46 Inom po-

liskåren kan även övriga tjänstetecken ha betydelse som bevis. 

 

5.2 Föregivande av allmän ställning 
I 17 kap. BrB regleras det straffrättsliga skyddet för allmän verksamhet. Det föreskrivs i 1-4 

§§ att straffansvar åligger den som angriper någon i dennes myndighetsutövning med våld 

                                                
45 Prop. 2012/13:74 s 35-36. 
46 Se avsnitt 3.2 ovan. 
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eller med hot om våld, eller med handling som innebär lidande, skada eller annan olägenhet, i 

syfte att tvinga till handlande eller hindra myndighetsutövning eller hämna sådan. Detsamma 

skall gälla, om någon förgriper sig mot den som tidigare har utövat myndighet för vad denne 

har gjort eller underlåtit att göra i sin myndighetsutövning. Begreppet myndighetsutövning 

avser beslut eller åtgärder från det allmännas sida som är ett uttryck för samhällets rätt att 

utöva makt över medborgarna. Myndighetsutövning är således när en myndighet utövar tvång 

mot medborgarna eller bestämmer över enskildas rättigheter eller skyldigheter. Serviceverk-

samhet är därmed inte myndighetsutövning.47 I 20 kap. 1 § BrB föreskrivs att det som uppsåt-

ligen eller av oaktsamhet vid myndighetsutövning genom handling eller underlåtenhet åsido-

sätter vad som gäller för uppgiften ska dömas för tjänstefel. Ordvalet ”vid” myndighetsutöv-

ning innebär att bestämmelsen omfattar även beslut och åtgärder som endast ingår som ett led 

i myndighetsutövningen och som indirekt kan få rättsliga konsekvenser för den enskilde, lik-

som vissa handlingar som står i ett mycket nära tidsmässigt och funktionellt samband med 

myndighetsutövning.48  

 

Utger någon sig obehörigen för att utöva myndighet, döms denne för föregivande av allmän 

ställning enligt 17 kap. 15 § BrB. Detsamma gäller om någon obehörigen bär uniform, märke 

eller annat tjänstetecken som ger honom sken av att tillhöra försvarsmakten eller annan kår i 

det allmännas tjänst eller kår, vars verksamhet avser allmän samfärdsel eller allmänhetens 

förseende med vatten, ljus, värme eller kraft. För att bestämmelsen ska vara tillämplig fordras 

emellertid att den som utger sig för att vara exempelvis polisman vidtar någon åtgärd som 

utgör ett led i myndighetsutövning. 

 

Som tidigare nämnts har det i rättspraxis inte ansetts vara föregivande av allmän ställning att 

på väg föra ett fordon som kan förväxlas med Polismyndighetens utryckningsfordon.49 Hov-

rätten påpekade i ovannämnda rättsfall att polisens trafikpatrullering inte har någon rättsver-

kan mot enskilda och innefattar således inte myndighetsutövning.50 Detta resonemang kan 

diskuteras. En polis som framför ett polisfordon borde kunna hamna under bestämmelserna 

för myndighetsutövning. Framförandet av fordonet kan ha ett mycket nära samband med 

myndighetsutövning. Det är obestritt att polisen utövar myndighetsutövning vid utryckning. 

Dock använder polisen sina fordon för flera ändamål, bland annat för att bevaka och visa upp 
                                                
47 Prop. 1989/90:42 s. 10. 
48 Prop. 1972:5 s. 502. 
49 Se avsnitt 4.2 ovan. 
50 HovR B 10663-11. 
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sig så att allmänheten kan känna en trygghet. Patrullering med polisfordon har ofta ett nära 

samband med vad lagen avser med myndighetsutövning. Detta betyder att det i många fall är 

myndighetsutövning att framföra ett polisfordon. Frågan är dock var gränsen går när det inte 

är myndighetsutövning.  

 

Bestämmelsen i 17 kap 15 § BrB är som nämnts väldigt ålderdomlig.51 Förarbetena till be-

stämmelsen är knapphändiga dock föreskrivs att bestämmelsen bland annat syftar till att 

åstadkomma ett effektivt skydd särskilt för polisuniformen.52 Det torde vara ostridigt att det är 

förbjudet för andra än de som enligt lag är behöriga att bära polisuniform, polismärken och 

polisens tjänstetecken. Bestämmelsen är dock endast tillämplig om det ger sken av att perso-

nen tillhör Polismyndigheten. Detta innebär att bärandet av uniform eller märke måste ske 

offentligt och det ska vara sannolikt att någon misstar personen för att tillhöra Polismyndig-

heten för att bestämmelsen ska vara tillämplig. 

 

5.3 Äganderätten 
Skyddet för äganderätten beskrivs i artikel 1 i första tilläggsprotokollet till den europeiska 

konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna vil-

ken, enligt lagen (1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de 

mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (Europakonventionen), gäller som 

svensk lag. Artikeln föreskriver att varje fysisk eller juridisk person ska ha rätt till respekt för 

sin egendom och att ingen får berövas sin egendom annat än i det allmännas intresse och un-

der de förutsättningar som anges i lag och folkrättens allmänna grundsatser. Liknande be-

stämmelse återfinns i 2 kap. 15 § RF. 

 

Ett förslag om att förbjuda ägandet av uniformer, uniformspersedlar, utryckningsfordon och 

annan utrustning som är försedda med polisens kännetecken torde inte stå i strid med Sveriges 

åtaganden enligt Europakonventionen eftersom syftet är att tillgodose ett betydelsefullt all-

mänt intresse. Det torde vara ostridigt att det är ett betydelsefullt allmänt intresse att leva i ett 

tryggt samhälle där polisen är tillförlitlig. Ingen ska behöva tveka över om en polisman verk-

ligen är en polisman. 

 

                                                
51 Se avsnitt 4.1 ovan. 
52 Prop. 1962:10 s. B 253. 
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Som tidigare nämnts äger Polismyndigheten alla uniformspersedlar och utdelar dessa endast 

som lån.53 Trots detta finns sådana persedlar försedda med polisens kännetecken att tillgå på 

den öppna marknaden. Frågan är varifrån dessa kommer. Som tidigare anförts torde uni-

formspersedlarna antingen vara stöldgods, förfalskade eller ett resultat av att Polismyndighet-

ens föreskrifter inte följs. Vidare är det även äldre uniformspersedlar som cirkulerar på den 

öppna marknaden och förr ägde varje polisman sin egen uniform och det är en tänkbarhet att 

dessa polismän har sålt sina persedlar utan att tänka på konsekvenserna.54 

 

Lagen (1974:1065) om visst stöldgods m.m. föreskriver i 1 § att om det inte är uppenbart 

oskäligt, ska viss egendom tas i förvar. Egendom om uppräknas i paragrafen är bland annat 

egendom som har frånhänts någon genom brott och som anträffats hos någon annan som up-

penbart saknar rätt till egendomen, samt egendom som har anträffats utan att vara i någons 

besittning, om varken ägaren eller någon annan som har rätt till egendomen är känd. Syftet 

med lagbestämmelsen är att göra det möjligt att ta i förvar egendom som har åtkommits ge-

nom brott i fall där ägaren till egendomen antingen är okänd eller där denne avstår från att 

göra anspråk på den. Av kriminalpolitiska skäl ansågs det viktigt att inte låta gärningsmannen 

göra obehörig vinning i fall där stöldgods inte kunnat spåras till ägaren.55 Om rätt ägare blir 

känd först efter att egendomen tagits i förvar har ägaren rätt att få egendomen utlämnad till sig 

eller att få ersättning enligt lagen (1974:1066) om förfarande med förverkad egendom och 

hittegods m.m.    

 

Enligt 2 § lagen (1986:796) om godtrosförvärv av lösöre får den som förvärvat lösöre genom 

överlåtelse från någon annan som hade egendomen i sin besittning men varken var ägare till 

den eller behörig att förfoga över den på det sätt som skett, äganderätt till egendomen, om han 

har fått den i sin besittning och var i god tro. En förvärvare ska anses ha varit i god tro endast 

om det är sannolikt att egendomens beskaffenhet, de förhållanden under vilka den utbjöds och 

omständigheterna i övrigt var sådana att han inte borde ha misstänkt att överlåtaren saknade 

rätt att förfoga över egendomen. Bevisbördan för att förvärvaren insåg att överlåtaren saknade 

rätt att förfoga över egendomen anses ligga på den rätta ägaren till egendomen, som måste 

bevisa att förvärvaren var i medveten ond tro. Däremot ligger bevisbördan på förvärvaren för 

att göra sannolikt att sådana omständigheter var för handen att han inte borde ha insett att 

                                                
53 Se avsnitt 3.2 ovan. 
54 Se avsnitt 4.3 ovan. 
55 Prop. 1974:124 s. 10. 
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överlåtaren saknade rätt att foga över egendomen.56 Lagens 3 § föreskriver att även om förut-

sättningarna för godtrosförvärv enligt 2 § är uppfyllda, består ägarens rätt till egendomen, om 

egendomen har frånhänts honom genom att någon olovligen tagit den eller tilltvingat sig den 

genom våld på person eller genom hot som innebar eller för den hotade framstod som träng-

ande fara. Kräver ägaren inte tillbaka egendomen från innehavaren inom sex månader från det 

att han fick eller måste antas ha fått kännedom om dennes innehav, får förvärvaren dock 

äganderätt till egendomen. 

 

5.4 Varumärkesskydd 
Varumärkeslagen (2010:1877) är enligt 1 kap. 1 § tillämplig på varumärken och andra varu-

kännetecken för varor eller tjänster som tillhandahålls i en näringsverksamhet och som var 

och en kan förvärva ensamrätt till. Som ovan nämnts avses med en näringsverksamhet en 

verksamhet som bedrivs självständigt, varaktigt och med vinstsyfte.57 Polismyndigheten är en 

förvaltningsmyndighet som lyder under regeringen och fullgör offentliga förvaltningsuppgif-

ter.58 Myndigheters verksamhet har inget vinstsyfte. Det finns dock en rätt för myndigheter att 

ta ut avgifter för varor och tjänster som den tillhandahåller bara om det följer av en lag eller 

förordning eller av ett särskilt beslut av regeringen.59 Myndigheter har inte några tillgångar 

eller skulder utan förvaltar bara den statliga egendomen. Myndigheter finansieras av anslag 

från staten eller avgifter.60 Polisens tjänster tillhandahålls således inte i en näringsverksamhet 

och därmed torde varumärkeslagen inte vara tillämplig på polisens kännetecken. 

 

 
 
 
 
 
 

                                                
56 Prop. 1985/86:123 s. 21. 
57 Se avsnitt 4.3 ovan samt Prop. 2008/09:62 s. 6. 
58 10 kap. 2 § och 12 kap. 1 § Regeringsformen. 
59 4 § Avgiftsförordningen (1992:191). 
60 Statskontoret 2000:16 Staten som kommersiell aktör, omfattning och konkurrenseffekter. 
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6. Analys 

6.1 Hur ser rättsläget ut vad gäller användningen av polisens kännetecken? 
Utredningen påvisar oklarheter i rättsläget vad gäller användning av polisens kännetecken. 

Trots lagbestämmelser som förbjuder användning av polisvapnet i näringsverksamhet utan 

tillstånd har inga tillstånd utfärdats för verksamheter som använder sig av polisvapnet, några 

sådana tillstånd har heller aldrig sökts. Det torde vara ostridigt att företag som hyr ut polisfor-

don, polisuniformer och annan polisiär utrustning hör till kategorin näringsverksamhet. Likaså 

de som hyr sådan polisiär rekvisita för konstnärlig verksamhet torde i vissa fall benämnas som 

näringsverksamhet. Det finns inga tillstånd från polisen för ovannämnda uthyrningsföretag att 

äga och tillhandahålla polisfordon och annan polisiär utrustning, inte heller att äga och an-

vända för privat bruk fordras det tillstånd.  

 

Som nämnts är det otillåtet att behålla och sälja uniformer och uniformstillbehör efter avslu-

tad tjänst hos Polismyndigheten, trots detta finns polisen uniformspersedlar och tillbehör för-

sedda med polisens kännetecken att köpa på den öppna marknaden. Varför det ligger till på 

detta vis kan antigen bero på att Polismyndighetens regler inte efterföljs eller att det som finns 

att tillgå på den öppna marknaden är stöldgods eller förfalskat. Mycket möjlig är det också att 

pensionerade poliser säljer sina gamla uniformer eller att nuvarande poliser säljer sina utlå-

nade uniformer och uniformspersedlar olovligen. Som ovan nämnts bör det vara otvivelaktigt 

att förfalskning av polislegitimation bedöms som urkundsförfalskning. Huruvida polisens 

kännetecken i övrigt skulle kunna bedömas som urkundsförfalskning är oklart eftersom någon 

sådan prövning aldrig har gjorts. Vad gäller stöldgods och polisens rätt att ta tillbaka sådant 

bör det inte anses vara av så stort intresse för polisen. Det personer som är i besittning av po-

lisuniformer och annan polisiär utrustning torde inte vara i god tro eftersom det bör vara all-

mänt verdetaget att polisen äger sin utrustning och sina kännetecken. På grund av att polisen 

bedömer att det inte är så stort problem att allmänheten äger polisiärt stöldgods eller förfalskat 

polisiär utrustning, har inga resurser lagt på att lösa problemet. Det finns trots allt människor 

som inte har några onda avsikter med att äga polisens uniformer och tillbehör. Risken finns 

dock att sådana polisiära ting kommer användas i kriminella sammanhang, och det som börs 

tas i åtanke är vems intressen som väger tyngst. Jag anser att rättsläget är alldeles för oklart 

för att Polismyndigheten ska få det skydd som krävs för genomförandet av polisarbetet. Män-

niskors tilltro för polisen står på spel och därför måste lagförändringar genomföras. 
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6.2 Bör skyddet för polisens kännetecken stärkas och i så fall hur? 
Polismyndigheten är en central samhällsfunktion och bör därför ha ett starkt skydd. Polisens 

kännetecken har till syfte att stärka trovärdigheten i mötet med medborgare samt att polisen 

ska vara lätt att känna igen och att det aldrig ska råda någon tvekan om att polisen verkligen 

är polisen. Avsikten tycks inte överensstämma med hur verkligheten ser ut eftersom vem som 

helst får äga och framföra polisfordon, liksom äga uniformer och annan utrustning försedd 

med polisens kännetecken Skyddet för polisens kännetecken är bristfälligt och det bör vara 

irrelevant huruvida problemen nästintill är obefintliga när det handlar om att skydda något så 

väsentligt som Polismyndigheten. Det går inte att förbise riskerna med att problemen kan öka 

och på sikt försvåra relationen mellan polisen och medborgare. De problem som åsyftas är 

lättillgängligheten av polisiära persedlar som kan leda till missbruk av polisens kännetecken 

som i sin tur kan leda till minskad tilltro för polisen och samhället. Vidare kan påpekas att 

poliser är utrustade med vapen, vilka får användas i nödsituationer. Om någon äger uniformer 

etc. försedda med polisens kännetecken kan personen misstagas för att vara polisman. Det 

finns en risk att personen kommer utsättas för våld liksom det finns en risk för poliser att ut-

sättas för våld. Skillnaden är att poliser kan ta till sina hjälpmedel om de blir utsatta för våld, 

detta kan inte enskilda personer göra eftersom det är olagligt för andra än poliser att använda 

vapen. Jag anser med bakgrund av detta att ägandet och användningen av polisens känneteck-

en endast bör tillfalla polisen.  

 

Sammantaget anser jag att en ny lag bör upprättas som specifikt skyddar polisens kännetecken 

eftersom det har påvisats erfordra ett starkare skydd mot bakgrund av kännetecknens innebörd 

och betydelse för samhället. Det bör föreskrivas att uniformer och utrustning försedda med 

polisens kännetecken eller endast kännetecken som kan fästas på uniform och liknande ska 

tillfalla Polismyndigheten. 

 

Skyddet för äganderätten beskrivs, som ovan nämnts, i Europakonventionen som gäller som 

svensk lag. Liksom Lindeberg beskriver i sin utredning Falska polisbilar61 föreskriver kon-

ventionens första artikel att varje fysisk eller juridisk person ska ha rätt till respekt för sin 

egendom och att ingen får berövas sin egendom annat än i det allmännas intresse och under de 

förutsättningar som anges i lag och folkrättens allmänna grundsatser. Ett förslag om att för-

bjuda ägandet av fordon som är förväxlingsbara med polisfordon torde inte stå i strid med 

                                                
61 Ds 2015:40 s. 63 
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Sveriges åtaganden enligt Europakonventionen eftersom syftet är att tillgodose ett betydelse-

fullt allmänt intresse. Jag anser samma resonemang kan göras för uniformer, uniformspersed-

lar och annan utrustning som är försedda med polisens kännetecken. Det torde vara ostridigt 

att det är ett betydelsefullt allmänt intresse att ha en trygg och tillförlitlig relation mellan poli-

sen och medborgare. 

 

Liksom Lindeberg beskriver i sin utredning anser även jag att i all polisiär verksamhet bör 

självfallet polisens kännetecken kunna användas utan inskränkning. Det bör ställas högre krav 

på Polismyndigheten att avlägsna alla polisiära kännetecken på uniformspersedlar, när dessa 

inte längre ska användas i tjänst, samt på alla fordon som ska utrangeras.  

 

Vilka kännetecken som ska omfattas av skyddet bör främst ses med bakgrund av allmänhet-

ens syn på polisen. Det har framkommit under utredningen att vissa tjänstetecken endast exi-

sterar för Polismyndigheten. Tjänstegradsbeteckningarna är exempelvis sådana kännetecken 

som har betydelse inom myndigheten men som allmänheten inte har någon större insikt om. 

Jag anser att de kännetecken som har syfte att stärka trovärdigheten mellan medborgare och 

polis bör vara de kännetecken som kräver starkast skydd. Dessa kännetecken torde vara poli-

sens logotyp, som består av polisvapnet tillsammans med texten Polisen, funktionsbeteck-

ningen POLIS som bärs på alla uniformer i yttre tjänst på vänster sida av bröstet. Samt det 

ärmemblem som bärs på vardera arm med texten POLIS ovanför polisvapnet.62 Dessa känne-

tecken torde vara de som allmänheten ser i sitt möte med polisen oavsett om det är ett person-

ligt möte eller i media. Vad gäller polisens fordon kännetecknas de inte bara av ordet POLIS 

tillsammans med polisvapnet, utan det är fordonens utseende i sin helhet. Den nya märkning-

en på polisens fordon har visat sig ge ökad respekt och identifierbarhet hos allmänheten. Så-

ledes bör polisens märkning vara förbjuden för allmänheten att förse på sina fordon. Detta 

oavsett om fordonen är försedda med texten Polis eller inte. Det är helhetsintrycket som ska 

avgöra. Finns det risk för att allmänheten kan förväxla ett visst fordon med polisens fordon 

ska alla märkningar som ger sken av att fordonet tillhör polisen avlägsnas. Om detta inte sker 

ska ägandet av fordonet tillfalla Polismyndigheten. 

 

                                                
62 Se avsnitt 3.1 och 3.2 ovan. 
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6.3 Hur ska skyddet för polisens kännetecken stärkas utan att försvåra för konst-

närlig verksamhet? 
Jag anser att utredningen Falska polisbilar lägger fram ett bra lagförslag och med bakgrund 

av mina erfarenheter instämmer jag med detta. Lagförslaget grundar sig på det stora polisiära 

intresset i konstnärlig verksamhet och att bestämmelserna därför inte borde förhindra genom-

förandet av sådan verksamhet. Inte heller bör de företag som yrkesmässigt tillhandahåller 

polisiär rekvisita och fordon till sådan verksamhet förhindras av bestämmelserna. Förslaget 

som jag instämmer med är att Polismyndigheten bör kunna bevilja tillstånd för användning av 

polisens kännetecken för de som har legitima intressen. Sådana tillstånd bör förenas med vill-

kor som exempelvis fastställer att polisfordon som färdas till och från inspelningsplatser, 

verkstad etc. ska övertäcka polisiära kännetecken samt ha någon form av skylt där det fram-

kommer att det inte är en riktig polisbil. Tillstånd som tilldelas bör kunna återkallas om vill-

koren åsidosätts, om tillståndet missbrukas eller om fordon överlåts till någon annan. Mitt 

förslag är att denna regel inte endast ska gälla kännetecken på polisfordon utan även polisens 

kännetecken på uniformer etc. Som det nämns i utredningen Falska polisbilar bör tillstånd 

inte ges till viss verksamhet utan till viss specifikt fordon. Detta bör enligt mig även gälla för 

annan utrustning, det vill säga att varje polisfordon och varje uniformspersedel kräver till-

stånd. Jag anser att givna tillstånd bör granskas varje år för att säkerställa att alla villkor full-

följs. Ett villkor som bör ställas på tillståndssökanden är att denna inte är brottsbelastad, ut-

drag ur belastningsregistret bör göras varje år. Detta för att minska risken för att utrustningen 

kommer användas i kriminella sammanhang. Det är givetvis inte möjligt att begära utdrag 

från belastningsregistret om verksamheten är exempelvis ett aktiebolag men granskning av 

verksamheten ska genomföras för att säkerställa så polisens regler följs. 

 

Jag anser även att företag som hyr ut polisiär rekvisita bör för att bevara sina tillstånd följa 

polisens riktlinjer om att aldrig hyra ut uniformer och fordon till maskerader, svensexor eller 

inspelningar där folk vilseleds. Polisen bör upprätta skriftliga riktlinjer som måste följas av all 

användning av polisens kännetecken. För de verksamma företag som tillhandahåller polisfor-

don kommer dessa bestämmelser inte kräva någon större förändring. I vart fall inte för de fö-

retag som redan idag täcker över poliskännetecknen på sina polisfordon och har kontinuerlig 

kontakt med polisen för att erhålla deras åsikter om olika projekt. Bestämmelserna torde bidra 

till att missbruket av polisens kännetecken i konstnärlig verksamhet minskar. Polisen är och 

ska förbli neutrala i åsikter och agerande och detta ska återspeglas i konstnärlig verksamhet.  
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6.4 Vilken roll spelar skyddet för polisens kännetecken i en bredare samhälls-
mässigt kontext? 
 
Polisens kännetecken skildrar polisens arbete, liksom alla företags varumärke utmärker dess 

varor och tjänster. Polismyndigheten ska i sin tur avspegla det svenska samhället. Sammanta-

get torde polisens kännetecken återspegla det svenska samhället. Utan ett polisväsende kol-

lapsar samhället. För ett fungerande polisväsende krävs medborgarnas förtroende för polisens 

arbete. Polisen ska betyda trygghet och säkerhet för den enskilda personen. Samhället kan inte 

skyddas om inte polisen skyddas. 

 

En polisman i yttre tjänst har skyldigheter och befogenheter olikt andra yrken. Ensamrätt att 

utöva makt, bestående av gripande, medtagande, hämtning, kroppsvisitation och kroppsbe-

siktning, samt beslagta, göra husrannsakan och avspärra. Utöver detta får polisman i nödfall 

använda sig av handfängsel, batong, pepparspray och skjutvapen. En polisman i yttre tjänst är 

ständigt under bevakning av samhället. Maktbefogenheterna ifrågasätts ständigt och det blir 

svårt för en polisman att utöva sitt yrke eftersom risken är stor att arbetet ifrågasätts. Poliser i 

yttre tjänst riskerar i det vardagliga arbetet att utsättas för våld och även vara tvungen använda 

våld. Som ovan nämnts kan personer misstagas för att vara poliser om de äger polisiär utrust-

ning. Personerna riskerar liksom poliser att utsättas för våld men skillnaden är att dessa per-

soner inte har rätt att använda vapen och våld såsom poliser har. 

 

Jag anser att det är en risk både för allmänheten och ägaren att äga fordon, uniform och annan 

utrustning försedd med polisen kännetecken, eller endast polisens kännetecken som kan fästas 

på uniform, utrustning m.m. Poliser är hatade av kriminella och det finns ett flertal fall där 

både polisfordon och uniformsklädda poliser har råkat ut för skador. Det torde vara ett sam-

hällsmässigt intresse att skydda medborgarna och inte låta dem utsätta sig för risker i onödan. 

Att ha polisuniformer etc. hemma torde öka risken för inbrott eftersom sådana bör vara myck-

et stöldbegärliga.  

 

Trots att uniformer och utrustning försedda med polisens kännetecken finns att tillgå på den 

öppna marknaden anser polisen att det inte är ett stort problem. Det torde heller inte vara ett 

stort problem att privatpersoner kör omkring med falska polisbilar men trots det utreds en ny 

lag som ska förbjuda framförandet av fordon som kan förväxlas med polisfordon.63 Jag anser 

                                                
63 Se avsnitt 4.2.1 ovan. 
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att det är av stor vikt att relationen mellan medborgarna och polisen upprätthålls och förstärks. 

Det bör därför vara av stor vikt att polisens kännetecken erhåller ett starkt skydd. 
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7. Slutsats 
Det finns många oklarheter vad gäller användningen av polisens kännetecken. Det finns inga 

lagbestämmelser som förbjuder andra än Polismyndigheten att äga och använda sig av poli-

sens kännetecken. Inte heller finns det regleringar kring användandet i konstnärlig verksam-

het. På lång sikt kan problem uppstå och relationen mellan polisen och medborgarna kan för-

svåras. Medborgare ska känna trygghet och säkerhet när de ser polisen. Det ska aldrig råda 

någon tvekan om att polisen verkligen är polisen. För att skydda polisen och medborgarna 

krävs tidigt utvecklade lagbestämmelser.  

 

Med bakgrund av utredningen är slutsatsen att det behövs lagförändringar för att stärka relat-

ionen mellan medborgare och polisen. Det är ett betydelsefullt allmänt intresse att ha tilltro 

för polisens och dess arbete. Det bör därför förbjudas för andra än Polismyndigheten att äga 

och använda polisens kännetecken. Undantag bör dock göras för användning i konstnärlig 

verksamhet. De företag som tillhandahåller polisfordon och polisutrusning bör tillskrivas till-

stånd för ägande och användning. Polismyndigheten bör vidare upprätta riktlinjer för använd-

ningen i konstnärlig verksamhet och dessa riktlinjer måste följas för att erhålla fortsatt till-

stånd.  
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