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Förord 
Under påsken år 2022 skedde våldsamma upplopp på flera olika platser i Sverige. Bilderna från 
kravallerna och vad som utspelade sig var en chockartad upplevelse som ledde till omfattande 
diskussioner med drastiska politiska förslag, men även en omfattande intern kritik inom 
Polismyndigheten. Det framfördes krav från både interna och externa aktörer på en 
oberoende granskning, men när denna skulle genomföras visade det sig att den skulle ske i 
Polismyndighetens regi. Myndigheten formulerade själv uppdragsbeskrivning och bestämde 
vem som skulle leda detta arbete. Denne person anställdes av Polismyndigheten.  

Vid arbetet med föreliggande rapport begärdes olika data ut från Polismyndigheten, men 
grundläggande information till exempel om hur många poliser som tjänstgjorde vid respektive 
insats under påskhelgen lämnades inte ut. Att myndigheten försvårat arbetet att genomföra 
en forskningsstudie med argument som att man inte vill “föregå” sin egen utvärdering 
understryker behovet av att genomföra en fristående genomlysning.  

Den 22 juni 2022 fattades det ett beslut i riksdagen att ställa sig bakom det justieutskottet 
anförde1 om en oberoende utredning av de s.k. påskupploppen och tillkännage det till 
regeringen. Uppfattningen var att det vid en så här stor och allvarlig händelse behövs en 
fullständigt oberoende granskning som inte utförs i Polismyndighetens regi. Det framfördes 
också att den myndighet som ska granskas inte själv bör utse vem som ska göra granskningen 
och att “Det är märkligt att man frångår den principen”2. 

Vid dramatiska och komplexa händelseförlopp finns en stor risk att minnesbilder bleknar och 
förvanskas. Den som vill fånga de inblandades personliga intryck och tolkningar behöver 
sträva efter att göra detta i så nära anslutning till händelserna som möjligt. Föreliggande 
forskningsstudie inleddes av den anledningen i omedelbar anslutning till händelserna och 
delar av den har skett under de följande aktionerna i form av observationsstudier och 
insamling av muntlig och skriftlig information. Vi hoppas att studien kan bidra till den 
kommission om påskupploppen som riksdagen beslutat om, men även till den granskning som 
genomförs av Polismyndigheten.  

Arbetet med innevarande rapport har varit iterativt där synpunkter, inspel och material hela 
tiden bidragit till att utveckla innehållet. Ett stort antal polisanställda och tidigare 
polisanställda har medverkat i denna process. De har inte bara lämnat information utan också 
bidragit i analysen och fått ta del av rapportens text när den växte fram. Ett stort tack! Ni har 
varit avgörande för att kunna ge en djup inblick i studiens frågor. Ett tack även till andra 
aktörer utanför polisen som lämnat bidrag.  

Professor emeritus Johannes Knutsson har läst och lämnat värdefulla synpunkter under 
framtagandet av rapporten. Tack för det! Ett tack också till fil. dr. Rolf Granér som också 
granskat rapporten. 

 
1 Justitieutskottets betänkande 2021/22:JuU51. 
2 Riksdagens protokoll 2021/22:136, onsdagen den 22 juni, sidan 23. 
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Sammanfattning 
Medborgare och politiker har goda skäl att kräva att Polismyndigheten framgent kan hantera 
den typ av angrepp som skedde under påskhelgen 2022 på annat sätt än som var fallet. Av det 
som utspelade sig på de olika platserna där det var upplopp under påskhelgen går det att 
identifiera ett flertal konkreta förändringsbehov, som med relativt enkla medel går att 
åtgärda. Det handlar exempelvis om att öka polisers förmåga att agera inom ramen för SPT-
konceptet3 genom att ge dem adekvat utbildning och utrustning. Men också om styrning- och 
ledningsfrågor, om underrättelsetjänstens arbete och om att utveckla arbetsmiljöarbetet 
kopplat till särskilda händelser. Listan över relativt enkla konkreta åtgärdsförslag går att göra 
lång och framkommer på olika ställen i denna rapport.  

För både Polismyndigheten och ansvariga politiker kan det vara lockande om fokus hamnade 
på enkla förändringsåtgärder som snabbt går att redovisa som åtgärdade. Huvudskälen till 
Polismyndighetens tillkortakommanden under påskupploppen har dock att göra med samma 
typ av strukturella problem som ligger bakom en lång rad andra bristande prestationer såsom 
låg brottsuppklaring och dåligt resursutnyttjande4. Misslyckandet i att förebygga och hantera 
den typ av våldsamma upplopp som uppstod under påskhelgen 2022 måste därför ses i ljuset 
av en mer djupgående problembild. Utan att ta tag i de strukturella problemen kommer 
effekten av andra åtgärdsförslag att bli låg eller utebli. Det spelar ingen roll om polisen får 
distansvapen eller om skjutkungörelsen förändras. Problemen handlar om något helt annat 
än de framförda kraven på sådant som vattenkanoner och gummikulor. Några exempel på 
strukturella problem som framträder i rapporten: 

● Bristande planeringsförmåga. Personalstyrkan som var avsatt för att hantera 
påskupploppen var underdimensionerad. Polisens bristande förmåga att planera 
komplexa aktiviteter visar sig inom många verksamhetsfält, men även inom områden 
med rutinbetonade aktiviteter. Ett sådant exempel är när Polismyndigheten inför år 
2022 inte lyckades bemanna och hantera en så enkel verksamhet som ansökningar av 
pass. Trots att det fanns tydlig information om att passansökningarna skulle öka 
kraftigt minskades personalstyrkan som arbetade med pass5. Den bristande 
planeringsförmågan gäller inte bara bemanning av personal utan andra typer av 
planering. Ett exempel på detta är bristerna i det förebyggande arbetet inför och under 
påskhelgen där potentialen av ett nära samarbete med centrala externa aktörer inte 
utnyttjades.  

● Bristfälliga analyser. En orsak till Polismyndighetens tillkortakommanden under 
påskhelgen bottnar i en bristfällig analysförmåga. Detta påverkar inte bara planering 
inför händelser utan även utvärderingar och lärandet av det som hänt.  

● Personalen behandlas inte som organisationens viktigaste resurs. De bristande 
förutsättningar som polisledningen skapade för de polisanställda genom att inte tillse 
att personal fått adekvat utrustning och utbildning utgör ett exempel på detta. Dessa 

 
3 Särskild Polis Taktik för att hantera folksamlingar.  
4 Se Holgersson & Westman, 2021. 
5 Holgersson, 2022a.  
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brister ledde till skador på personal och att de inte kunde hantera upploppen på ett 
önskvärt sätt.  

● En bristande respekt att följa lagar och regler. När det gäller påskupploppen och dess 
efterspel är det tydligt att respekten från Polismyndighetens sida att följa lagar och 
regler brister. Ett exempel på detta är att arbetsmiljölagen inte följts. Ett annat hur 
Polismyndigheten har hanterat begäranden att ta del av allmänna handlingar som rör 
påskupploppen6. Ett ytterligare exempel är hur Polismyndigheten har agerat gentemot 
Rasmus Paludan och bland annat frihetsberövat honom utan stöd i lag. 
Polismyndighetens bristande respekt att följa lagar och regler är ett av de mest 
allvarliga förhållanden som iakttagits under denna studie eftersom det riskerar att få 
långsiktiga negativa konsekvenser - inte bara för Polismyndigheten och rättsväsendet 
utan också för andra myndigheter och samhället i stort.       

● Bristande transparens och tillämpandet av manipulativa kommunikationsstrategier. 
Beskrivningar av problem uppfattas inom Polismyndigheten inte som en möjlighet att 
utveckla verksamheten, utan som ett hot. Att inte åtgärda problem riskerar att leda till 
en försämrad verksamhet och ett ökat behov av att ytterligare skydda verksamheten 
från insyn. En ny tillrättalagd bild presenteras och cirkeln fortsätter. Denna ständiga 
rundgång är ett hinder för att verksamhet ska utvecklas på ett adekvat sätt.   

Flera problem som iakttagits i denna studie har sin grund i att chefer saknar eller har en 
bristande kunskap i vitala frågor som de ansvarat för. Det i sin tur bottnar i sättet att tillsätta 
chefer7 inom Polismyndigheten. Vidare påverkas Polismyndighetens förmåga av att det inte 
upplevs vara accepterat att kritisera arbetsmetoder, mål eller ledarskap inom polisen. Inom 
Polismyndigheten är det en hierarkisk och inte ett lärande förhållningssätt som är den 
organisationsfilosofi som är starkast. Behovet att anamma en ny ledningsfilosofi har 
upprepats många gånger8, men den gamla har bestått. En ytterligare bakomliggande faktor 
till problem som identifierats i studien är den rådande kunskapssynen inom Polismyndigheten 
som medför att resultat av genomförda utvärderingar och relevant forskning inte i tillräcklig 
utsträckning påverkar beslutsfattandet eller sättet att arbeta. Kunskap som inte stämmer 
överens med den högsta polisledningens uppfattningar beaktas inte eller kan till och med 
motarbetas.  

Påskupploppen kan utgöra en väckarklocka för aktörer utanför Polismyndigheten att fokus bör 
riktas mot hur polisen använder tilldelade resurser snarare än på behovet av förändrad 
lagstiftning, ökade resurser och nya verktyg för Polismyndigheten. En sådan diskussion har 
ännu inte skett och detta är ett stort problem eftersom polisen på så sätt inte får ett tillräckligt 
yttre incitament att utvecklas.    

 

 

 
6 Problemet med Polismyndighetens sätt att hantera begäran om allmänna handlingar har tidigare belysts 
(Holgersson, 2021). 
7 Se Holgersson, 2018c; Holgersson, 2021, bilaga 2. 
8 Se t.ex. Ekman, 1999; Holgersson, 2005; Holgersson & Knutsson, 2008, 2012a; 2012b; Stenmark, 2005. 
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1. Inledning 
Upploppen under påsken 2022 fick stor uppmärksamhet i media och i den politiska debatten. 
Budskapet från företrädare för flera politiska partier var att polisen måste få tillgång till 
gummikulor, vattenkanoner och tårgas9. Även förslag om att militär ska kunna bistå polisen 
framfördes10. En politiker ifrågasatte varför 100 “islamister” inte var skadade och varför 
polisen inte hade skjutit mot våldsverkarna11. Krav på en förändrad skjutkungörelse där 
polisen skulle kunna använda sina tjänstevapen för att gripa någon för våldsamt upplopp eller 
blåljussabotage framfördes också12.  
 
På grund av att mer än hundra poliser skadades under upploppen reste Polisförbundets 
ordförande och det nationella huvudskyddsombudet frågan om Polismyndigheten verkligen 
sörjt för den professionalitet som krävs för den här sortens uppgifter. De pekade på att mer 
än femtio procent av poliskåren inte fullt ut fått den fort- och vidareutbildning som de behöver 
ur ett säkerhetsperspektiv. De påpekade vidare att det fanns brister i utrustning och 
ifrågasatte att polisaspiranter som inte är färdigutbildade tjänstgjorde under upploppen. Med 
anledning av vad som hade hänt under upploppen ville de få fler frågor besvarade13:  
 

● Vilka underrättelser fanns, vilka överväganden gjordes och vilka beslut togs inför och 
under demonstrationerna? 

● Hur fungerade organisationen och beslutskedjan under pågående upplopp? 
● Behöver polisen tillgång till annan taktik, utrustning eller andra verktyg? 
● Var poliserna rätt utrustade och rätt utbildade för händelserna? 
● Hur var numerären anpassad till uppgiften utifrån de underrättelser som fanns och 

utifrån händelseutvecklingen? 
● Hur kan Polismyndigheten förhindra att liknande situationer uppstår igen? 

Denna forskningsrapport behandlar dessa frågor, men även andra teman berörs med syfte att 
bidra med ett kunskapsunderlag som kan användas av Polismyndigheten för att motverka att 
något liknande uppstår igen.  
 
EU-toppmötet i Göteborg 2001 ledde till omfattande skador på poliser, egendom och 
demonstranter. En parlamentarisk utredning tillsattes under ledning av tidigare statsministern 
Ingvar Carlsson. Utredningen var omfattande och polisen fick ett krav om att utveckla sin 
förmåga att hantera folksamlingar. Resultatet blev den särskilda polistaktiken (SPT) och 
dialogpoliskonceptet.  
 
Efter upploppen under påskhelgen år 2022, drygt 20 år senare var det istället 
Polismyndigheten själv som skulle ansvara för en sådan granskning av sina insatser. 
Justitieutskottet väckte dock med stöd av sin initiativrätt enligt 9 kap. 16 § riksdagsordningen 

 
9 se t.ex. Johansson, 2022 i Omni.   
10 se Åkesson, 2022 i NT.  
11 se Sveriges radio, 2022a. 
12 se Åkesson, 2022 i NT  
13 Nitz & Danielsson i Aftonbladet, 2022.  
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frågan om inte också en oberoende kommission borde tillsättas för att granska och utvärdera 
Polismyndighetens och regeringens agerande i samband med upploppen. Justitieutskottet 
menade att eftersom både regeringen och polisledningens agerande behöver granskas är det 
inte tillräckligt med den utredning som Polismyndigheten tillsatt. Justitieutskottet framförde 
att en oberoende granskningskommission har helt andra möjligheter att självständigt granska 
både regeringen och polisledningen. Riksdagen ställde sig bakom utskottets förslag14. 
Polismyndigheten genomför således en egen granskning och dessutom kommer en 
oberoende granskningskommission granska och utvärdera Polismyndighetens och 
regeringens agerande i samband med upploppen. Vidare genomför Polismyndigheten 
ytterligare analyser kopplat till påskhelgerna bland annat om det finns behov av ytterligare 
hjälpmedel för våldsanvändning i arbetet med folksamlingar15.   
 
De bakomliggande faktorerna till de frågor som uppstått om Polismyndighetens agerande 
med koppling till påskupploppen har tidigare belysts i en rad olika forskningsstudier16. En 
sådan faktor är den organisatoriska oförmågan att dra lärdom av kritik17, och att både den 
egna personalens och externa aktörers kritiska synpunkter nonchaleras18. Påskupploppen är 
ett tydligt exempel på hur kända brister kan leda till allvarliga konsekvenser om de inte 
åtgärdas och i denna rapport åskådliggörs ett antal välkända strukturella problem inom 
polisen som manifesteras i en konkret situation.   
 
Det hade varit gynnsamt att vänta med publiceringen av denna rapport efter att 
Polismyndighetens och granskningskommissionens arbete var klart eftersom det då funnits 
möjligheter att få tillgång till ytterligare perspektiv och data19.  Att rapporten publiceras som 
ett workingpaper har att göra med att det är vår förhoppning att denna kommer kunna ge ett 
bidrag till granskningskommissionens arbete, men också att de som är involverade i 
myndighetens egen granskning ska ha nytta av denna genomgång. Påskupploppen kan i bästa 
fall få stor betydelse för lärdomar och framtida vägval, men dessa behöver vara väl 
underbyggda för att inte leda till överilade åtgärder som urholkar demokrati och 
rättssäkerhet.  
 
Det finns många andra aktörer än polisen som kan motverka att den typ av upplopp som 
inträffade under påskhelgerna uppstår, men rapportens fokus är på polisens ansvar och 
möjligheter att påverka sådana skeenden och utveckling. En kort beskrivning av innehållet i 
rapportens kapitel: 

 
14 Justitieutskottets betänkande 2021/22:JuU51. 
15 Framgår av uppdragsdirektiv A279.989/2022. Vi har också fått kännedom att det pågår minst en ytterligare 
analys i Polismyndighetens regi med anledning av påskupploppen, men har inte något skriftligt material där 
detta framgår. 
16 se t.ex. Ekman, 1999; Holgersson, 2005; Holgersson, 2018b; Holgersson, 2019b; Holgersson, 2020; 
Holgersson & Knutsson, 2008, 2012a; 2012b; Holgersson & Westman, 2021; Stenmark, 2005. 
17 se t.ex. Andersson Arntén, 2013. 
18 se t.ex. Holgersson, 2018b; 2019b. 
19  Se appendix 1 för en beskrivning av forskningsmetoden. 
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● Kapitel 2 problematiserar polisledningens uttalanden efter påskupploppen, nämligen 
att det som hände kom som en överraskning.  

● Kapitel 3 tar upp vikten av att polisen reflekterar över sin egen roll som medaktör till 
att en händelse eskalerar och att denna insikt var en viktig framgångsfaktor när polisen 
lyckades utveckla sina metoder efter Göteborgskravallerna år 2001. Kapitlet riktar in 
sig på vilket ansvar Polismyndigheten har för att en del personer i vissa situationer 
väljer att angripa poliser med våld och hur Polismyndigheten kan agera för att 
framgent minska en sådan risk. Vi menar att det är betydelsefullt att inte avgränsa 
analysen bara till dagarna då våldet uppstod för polisens möjligheter att påverka att 
liknande händelser inte ska inträffa.  

● Kapitel 4 handlar om polisens tillståndshantering och dess effekter.  
● Kapitel 5 tar upp polisens förebyggande arbete i samband med tillståndsgivna 

allmänna sammankomster.  
● Kapitel 6 berör att kravaller inte är något nytt fenomen i Sverige eller i andra länder 

och hänvisar till nationell och internationell forskning om polisens hantering av 
folksamlingar.  

● Kapitel 7 behandlar polisens sätt att tillämpa SPT-konceptet under påskupploppen. 
Kapitlet innehåller många bilder för att tydliggöra analysen och de slutsatser som dras 
i kapitlet.  

● Kapitel 8 beskriver hur vissa polisers agerande under påskhelgen ökade hotbilden.  
● Kapitel 9 behandlar frågor som rör bemanningen och om den var tillräcklig. 
● Kapitel 10 tar upp arbetsmiljöfrågor.      
● Kapitel 11 analyserar behovet av att utveckla SPT-taktiken och ny utrustning.  
● Kapitel 12 beskriver Polismyndighetens externa kommunikation och riskerna med 

denna.  
● Kapitel 13 innehåller ett slutord.   
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2. Borde inte ha kommit som en överraskning för polisledningen 
Rikspolischefen har i media uppgivit att det besinningslösa våld som polisen möttes av var 
oväntat20. Under flera år har det dock funnits signaler både internt och externt om en sådan 
händelseutveckling. När anställda försökte lyfta denna fråga internt fick de antingen inget 
gehör, eller betraktades som illojala. Av den anledningen tog ett stort antal polisanställda 
kontakt med Stefan Holgersson i hans egenskap av forskare 2016 och uttryckte en oro för en 
utveckling som de menade att Polismyndigheten var en del av. De såg det som viktigt att få 
frågan belyst, vilket resulterade i en rapport som publicerades år 201821. Den högsta 
polisledningen varnades i denna rapport för en framväxande misstro och ett polishat som 
kunde leda till att polispersonal både i tjänsten och privat riskerade att bli utsatta för mer 
omfattande våld och andra typer av angrepp än tidigare22. Problemet togs även upp i en 
rapport ett år senare som även den fick spridning inom Polismyndigheten och som 
Polismyndighetens högsta ledning fick sig tillsänd. I den senare rapporten flaggades det även 
för en tillbakagång i förmågan att agera inom ramen för den särskilda polistaktiken (SPT)23. 

Det finns vidare kriminella grupperingar som har ett intresse av att poliser angrips. De tar 
chansen när tillfälle ges och uppmanar även andra. Det är ingen nyhet för polisledningen. 
Exempelvis har det förekommit att sprängladdningar placerats vid polisstationer och under 
polisens bilar. Poliser har lockats in i bakhåll och blivit angripna med raketer och sten. De har 
vid dessa tillfällen ibland utsatts för livsfara. Det är inte så att poliser konstant utsätts för 
angrepp. Det går i vågor – ofta med en variation mellan olika områden. Ett ingripande eller 
annan faktor som upprör kan vara den tändande gnista som gör att en underliggande pyrande 
frustration resulterar i angrepp mot enskilda poliser, polisfordon, en polisstation eller att det 
uppstår våldsamma upplopp. Det är inte något som är unikt för den svenska kontexten, utan 
är ett välkänt fenomen som kommer att beröras senare i rapporten.  

Det som också gör att det går ställa sig frågande till polisledningens framförda uppfattning att 
det våld poliserna möttes av var oväntat är de tydliga signaler som funnits på en framväxande 
misstro mot polisen och samhället. Ända sedan mitten av 90-talet har polisfordon som lämnas 
obevakade i flera av de socioekonomiskt utsatta områdena kunnat utsättas för skadegörelse. 
Denna risk har ökat och har spridit sig till fler områden. Ett standardförfarande i vissa områden 
är att det krävs en patrull som bevakar polisfordon som parkeras. Nedanstående bild på ett 
utbränt polisfordon är drygt tio år gammal. Händelsen var inget som nådde media och 
polisledningen förde ut ett missvisande budskap när de berättade att den tidigare dåliga 
relationen mellan ungdomar och polis inte längre existerade: “poliserna var inte alltid 
välkomna och en del möttes av stenkastning, bränder eller fientlighet. I dag är situationen en 
helt annan.”24 

 
20 Dahlin, 2022 i Omni.  
21 Holgersson, 2018b. 
22 Holgersson, 2018b. Vid två möten med rikspolischefen togs denna fråga upp. 
23 Holgersson, 2019b 
24 Stockholm CITY (2008).  
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Bild 1: Exempel på en polisbil som eldades upp under ett normalt arbetspass när den stod 
obevakad i norra Botkyrka utan att det var något upplopp25.     

Även om huvuddelen av de boende i dessa områden har en tillit till polisen och efterfrågar 
deras närvaro26 är det många som upplever att polisen är frånvarande när deras trygghet 
hotas. Det har också upprepade gånger framförts uppfattningar om att polisen ofta 
trakasserar människor utan grund och agerar brutalt vid ingripanden27. Vissa sådana 
berättelser återges i granskande reportage, men framförallt diskuteras de i vardagliga samtal 
och i sociala medier av de som känner sig utsatta28.  Upplevelser av orättvis behandling 
beskrivs ibland till och med som en bidragande faktor till bilbränder och angrepp mot 
blåljuspersonal. I augusti 2018, en timme innan omfattande bilbränder uppstod i Västra 
Götaland, skickades exempelvis ett videomeddelande till en tidning där en maskerad person 
meddelade att: ”Behandla oss som djur och vi ska bete oss som djur.”29.  

Under valrörelsen samma år intervjuades olika personer i media där en liknande bild 
framträdde. En kvinna från Hammarkullen i Göteborg berättade i en intervju att hon upplevde 
att den allmänna bilden av förorten är alldeles för negativ, och att det i själva verket bara är 
när polisen kommer som hon känner sig otrygg. Hennes vänner instämde. Hon förklarade det 
med att poliserna kommer i sina bilar, hoppar ur, visiterar och drar iväg igen. Ibland tar de 
med sig någon av ungdomarna i bilen, ibland inte. Poliserna har en hård attityd, berättade 
kvinnan30.   

Röster från förorten har betonat att ett större antal poliser inte kommer göra de som bor i 
förorten tryggare eftersom uniformen för många blivit en symbol för misstänkliggöranden, 
övergrepp, trauman och utanförskap. Debattörer har i olika sammanhang fört fram att 

 
25 Foto: Stefan Holgersson. 
26 Skill & Kaharevic, 2022. 
27 Persson, 2021. 
28 Framgått vid tidigare studier (Holgersson, 2018b; 2019b) och vid datainsamling till denna studie. 
29 Holm, Olsson och Falkehed, 2018. 
30 Sjöström, 2018. 
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föraktet, rädslan och besvikelsen mot polisuniformen är starkare än någonsin i förorten och 
efterlyst ett annat förhållningssätt31. De här strömningarna borde polisledningen inte ha 
missat och har de missat detta är det ett problem i sig. 

En upplevelse av polisers dåliga beteende i förorterna har också varit ett återkommande tema 
i olika typer av medier, där det hävdas att poliser trakasserar de boende genom det sätt 
kontrollerna utförs32. En vanlig kritik är att polisen genomför kontroller utan urskiljning. 
Skötsamma ungdomar och vuxna stoppas och kontrolleras i en så stor omfattning att det 
uppfattas som trakasserier och vissa poliser beskrivs dessutom som otrevliga när de genomför 
dessa kontroller. Personer som är skötsamma och inte ägnar sig åt kriminalitet blir stoppade 
upprepade gånger och uppfattar att det har ett starkt samband med deras etniska bakgrund33. 
Det har framhållits att ett sådant förhållningssätt i längden riskerar att väcka agg och misstro 
också hos personer som från början haft en positiv inställning till polisen34. Det är 
problematiskt om dessa förhållanden inte fångats upp av Polismyndigheten och dess ledning. 

Vidare har de senaste årens tekniska utveckling möjliggjort för de flesta att filma 
polisingripanden och att dessa filmer enkelt kan delas i sociala medier. Det har medfört att 
polisens tolkningsföreträde vad som utspelat sig i en viss situation har minskat till förmån för 
medborgarnas egen dokumentation. Ingripanden som upplevts som felaktiga har fått stor 
uppmärksamhet på sociala medier, men också i etablerad media. Det är ett problem om 
polisledningen inte har uppmärksammat och dragit slutsatser vilka konsekvenser som detta 
kunde få.  

Dessutom, under påskhelgen hade ungdomar ledigt och det var varmt väder vilket gjorde att 
många var ute. Polisen hade gett Rasmus Paludan tillstånd att bränna koraner under ramadan, 
vilket är känsligt eftersom detta är en helig månad inom islam. Ramadans fasteperiod innebär 
för troende muslimer ett fokus på andlighet, bön och koranläsning. En vecka innan 
påskkravallerna hade en koranbränning i Landskrona resulterat i ett våldsamt upplopp.  Det 
fanns tydliga signaler att den planerade koranbränningen i Linköping väckte starka reaktioner. 
Polispersonal i linjen i Linköping flaggade för detta i mejl som de skickade uppåt i hierarkin 
dagen innan skärtorsdagens våldsamma upplopp. Vidare, med tanke på det allvarliga våld som 
poliser möttes av under skärtorsdagen, borde det inte kommit som en överraskning för 
polisledningen att poliser kunde mötas av något liknande resten av påskhelgen. 
Polisledningens agerande och uttalande väcker därför frågor.     

 

 

 
31 Färsjö, 2018. 
32 t.ex. Ryback, 2013; Wirtén, 2017 
33 Holgersson, 2018b; se även Civil Rights Defenders, 2017 
34 Holgersson, 2018b; Holgersson & Westman, 2021. 
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3. Polisen som en medaktör  
3.1 Polisens reflektion över sin egen del i en händelseutveckling  
Protesterna mot EU-toppmötet i Göteborg år 2001 ledde till omfattande egendomsskador och 
att många demonstranter och poliser skadades. Något som närmast skulle kunna betecknas 
som ett nationellt trauma satte press på polisen att utveckla sina metoder. Polisen visade med 
anledning av den kritik som riktades mot deras agerande en förmåga att tänka igenom sin 
egen roll som medaktör till att en händelse eskalerar. Polisen vidtog åtgärder för att minska 
risken för konfrontationer och det resulterade i en särskild polistaktik (SPT)35 och tillkomsten 
av dialogpoliskonceptet36. Det medförde att svensk polis ur ett internationellt perspektiv blev 
framgångsrik att hantera folksamlingar och att minimera våldsamheter och skador37. 

En av de forskare som intervjuades för studien “I demokratins yttersta gränsland”38 uttryckte 
en förhoppning om en fortsatt metodutveckling av SPT-konceptet i Sverige.  Detta eftersom 
polisen behöver anpassa sina metoder till förändringar i företeelserna som ska hanteras. Vid 
implementeringen av SPT-konceptet användes bland annat en särskild peer-review process39 
Den innebar att praktiker utbildade i konceptet och forskare i par följde taktiken i dess praxis. 
Deras synpunkter sammanfattades i en rapport med fokus på vad som fungerat bra eller 
dåligt. Denna feedback sändes sedan till de berörda enheterna. Detta upphörde under 2010-
talet och utvärderingarna av dessa insatser försämrades. Det blev känsligt att kritisera polisens 
sätt att agera inom ramen för SPT-konceptet. Inom Polismyndigheten utvecklades en ovilja att 
reflektera kring polisens roll som delaktig i en ogynnsam händelseutveckling40. En sådan 
reflektion hade tidigare visat sig vara en viktig framgångsfaktor för utvecklingen av polisens 
metoder för att hantera folksamlingar41. 

Det finns en mängd förhållanden som inte polisen kan påverka som utgör en grogrund till våld 
och skadegörelse, där ansvaret för en viss utveckling och möjligheten att komma tillrätta med 
denna typ av problem ligger på andra aktörer än polisen. Skolan är ett tydligt exempel på 
detta. Det finns dock saker som polisen kan göra. Detta kapitel handlar om polisens inverkan 
och möjligheter att påverka en situation och en händelseutveckling. Därigenom finns en risk 

 
35 Särskild poliskontakt (SPT) är ett koncept gällande hur polisen ska hantera folksamlingar av olika slag. 
Konceptet bygger på att skapa och upprätthålla ordning och säkerhet vid dessa folksamlingar genom att polisen 
dels ska arbeta förebyggande med eventuella konflikter som kan uppstå samt att de aktivt ska  agera om behovet 
uppstår. Det mobila insatskonceptet (MIC) där fordon används vid ingripande har en central roll i konceptet. SPT 
grundar sig i fyra konfliktreducerande principer: kunskap, underlättande, kommunikation och differentiering. Ett 
framträdande mål inom SPT är att individerna som deltar i folksamlingen ska känna ett ansvarstagande för sitt 
egna och andra personers agerande och handlingar.  
36 se Holgersson, 2008. 
37 Knutsson, 2017. 
38 Holgersson, 2019b. 
39 Knutsson, 2017. 
40 Holgersson, 2019b. Sedan år 2014 har inte någon Peer-review genomförts där externa forskare medverkat. 
Vid två tillfällen för fyra år sedan var det en internt anställd forskare involverad i två Peer-reviewer (PUm-A ID 
V170003100003 samt V170006750001) Att man vid dessa Peer-review aktiviteter var väldigt försiktiga att uttala 
kritik kan åskådliggöras med följande citat: “vi inte uttalar oss om rimligheten i uttagets storlek eller innehåll då 
vi uppfattar att det ligger inom ramen för uppdraget för en bedömargrupp” (Polismyndigheten 2018a, sidan 31).  
41 Holgersson, 2008. 
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att det uppfattas som att vi menar att polisens agerande är den huvudsakliga orsaken till det 
våld som uppstod under påskhelgen. Så är det inte.  

3.2 Varför uppstod våld under påskhelgen? 
Rasmus Paludans provokativa agerande42 i kombination med hans politiska budskap utgör en 
viktig förståelsegrund till varför hans aktioner väckte starka reaktioner. Han är partiledare för 
ett parti som förespråkar etnisk rensning av ”icke-västliga personer” där muslimer pekas ut 
som det stora problemet, men även “kristna negrer” utmålas som icke önskvärda43.   Det fanns 
därför i de berörda områdena ett antal kritiska förhållanden. En stor andel har invandrar-
bakgrund och många har också en muslimsk trosuppfattning eller muslimsk identitet44. En 
annan kritisk faktor är att det i dessa områden finns många unga män med anknytningar till 
kriminella nätverk som har en hög våldsberedskap. Ett återkommande resultat från forskning 
om upplopp är att en stor andel av de som är aktiva i våldsamheter och skadegörelse sedan 
tidigare är kända för brott45. Det verkar som att dessa situationer kan skapa en arena för dem 
att inför sina kamrater visa bravur och att ge tillbaka för oförrätter de menar sig ha utsatts för 
av polisen.  

Polismyndigheten har uppskattat att det var drygt 1000 personer som deltog i upploppen 
under påskhelgen. Det finns ingen officiell statistik på hur många personer det finns i Sverige 
med en muslimsk trosuppfattning eller muslimsk identitet, men en siffra som nämnts är att 
det rör sig om lite mer än 1 miljon46. Det betyder således att mer än 999 000 av dessa inte 
deltog i upploppen. Av någon anledning tog en del personer till våld under påskhelgen. En del 
av dem hade en muslimsk trosuppfattning eller muslimsk identitet - andra inte47. En del var 
kända av polisen sedan tidigare, medan andra var ostraffade48.  Det går att finna en mängd 
svar i samhälls- och beteendevetenskaplig forskning på frågan varför människor bland annat 
begår våldshandlingar. Exempel på sådana förklaringar är grupptillhörighet, identitet, 
inlärning, låg självkontroll, subjektiv rationalitet, situationella variabler, sociala band och 
exempelvis att mål och medel inte stämmer överens49.  

Kriminologin har varit inriktad på att finna orsakerna till brott, både på individuell och 
samhällelig nivå. En modern inriktning – crime science50 – skiljer mellan avlägsna och 
närliggande orsaker till brott, där avlägsna orsaker alltid kommer till sina konkreta uttryck via 
en kedja som slutar i närliggande orsaker (distant och proximate causes)51. Till skillnad från 

 
42 Rasmus Paludan har reagerat på att bli kallad för provokatör, utan framför att det handlar om att föra fram sin 
politik. Hans sätt att agera är provokativt utifrån den givna kontexten och det kan bland annat nämnas att han 
uttryckt att mammor till hans antagonister är horor, vilket är en av de mest känsliga saker man kan säga till det 
yttrandet riktade sig till.  
43 se t.ex. den slutsats Expo gjort (Expo, 2022).  
44 Många som identifieras som muslimer är sekulära, men har ändå en tydlig kulturell och social muslimsk 
identitet. 
45 Se t.ex. Björ, Knutsson & Kühlhorn, 1991 s. 7-10. 
46 Fråga ställdes under våren 2022 till SCB som hjälpte till att ta fram en sådan uppgift; se även andra 
uppskattningar t.ex. Almkvist, 2021;  Ibn Rushd Studies (2022).  
47 Polispersonal kände exempelvis igen personer som deltog i upploppen med en helt annan bakgrund och som 
inte ens bor i något socio-ekonomiskt utsatt område.  
48 Framgått av vilka som identifierats som deltagare i upploppen. 
49 se t.ex. Engdahl & Lindgren, 2021; Moule Jr & Fox, 2021; Andersson, 1999; Tonkonoff, 2014. 
50 Wortley et. al., 2019. 
51 Ekblom, 1994. 
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kriminologin fokuserar crime science primärt på närliggande orsaker. Detta bland annat för 
att kunna uppnå sitt grundläggande syfte – nämligen att bidra till samhällets förmåga att 
förebygga brott, eftersom närliggande orsaker är enklare att påverka, och om de verkar så blir 
effekterna omedelbara. Det finns många saker som polisen kan göra inom sitt verkansområde 
som hänger samman med närliggande orsaker. Detta innebär att crime science är mer 
relevant för polisens direkta arbete än vad den traditionella kriminologin är.   

Huvuddelen av denna rapport berör polisens agerande kopplat till närliggande orsaker. 
Genom sitt val av taktik kan exempelvis polisen påverka i vad mån demonstrationer blir 
våldsamma eller inte52. När det gäller det kortsiktiga perspektivet för att hantera 
folksamlingar, måste polisen vinnlägga sig om att använda metoder som minskar risken för att 
en konflikt eskalerar i omfattning53. Det finns också mer avlägsna faktorer som det finns 
anledning att belysa som handlar om hur polisen uppträder i vardagen och de erfarenheter 
som invånarna får. Resterande del av kapitlet kommer beskriva sådana förhållanden. 
Omfånget på texten ska inte tolkas som om dessa faktorer är de huvudsakliga orsakerna till 
påskens våldsamheter som istället bottnar i reaktioner på Rasmus Paludans agerande. 
Omfattningen på resterande del av kapitlet beror på att det krävs en relativt utförlig 
redovisning för att skapa en förståelse för att andra faktorer än den mest uppenbara också 
inverkade på händelseutvecklingen. 

Polisen är en tydlig representant för samhället i de socioekonomiskt utsatta områdena och 
polisers sätt att agera har därmed inte bara stor inverkan på synen på polisen utan även på 
synen på andra samhällsinstitutioner54. Därför är de problem som berörs i detta kapitel 
mycket viktiga.  
 
Hur polisens ageranden kan gynna framväxten av parallella rättssystem, stärka kriminella gäng 
och medverka till att en situation uppkommer eller eskalerar55 får nästan inget utrymme 
varken i den politiska debatten eller i etablerade traditionella media. Polisen framställs istället 
ofta som ett offer för en sådan utveckling56. Genom detta uppstår inte ett tillräckligt stort 
förändringstryck som tvingar polisen att utveckla sitt arbetssätt. Detta drabbar medborgarna, 
men också i hög grad polisens egna medarbetare.  

 

3.3 Agerande hos poliser som kan skada förtroendet  
Precis som i andra yrken finns det personer som av personlighetsmässiga skäl är direkt 
olämpliga att arbeta som poliser. Dessa utgör ett undantag, men risken har blivit större att 
andelen olämpliga poliser kommer att öka. Enskilda poliser har utifrån egna erfarenheter 
framfört att de upplever att det är så viktigt att öka antalet poliser att det förekommer att 
aspiranter godkänns som poliser även om anställda i linjeverksamheten eller personal på 

 
52 Reicher, 2010; Reicher et. al. 2004; Reicher et al., 2007. 
53 se tex. forskning hur polisen genom sitt agerande kan eskalera en situation och bidra till att personer blir mer 
extrema Reicher, 1996; Björgo, 2015. 
54 Tyler, 2006; Holgersson, 2019b. 
55se Klein, 1995; Klein och Maxson, 2006; Tyler, 2006; Bjørgo, 2015.  
56 Holgersson, 2019b. Holgersson & Westman, 2021. 
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polisutbildningen reagerat på att dessa individer är olämpliga57. Detta problem anges ha ökat 
i omfattning i takt med att mer fokus hamnat på att nå upp till målet om ett visst antal poliser 
år 202458. 
 
Det finns också poliser som vanligtvis arbetar på ett bra sätt, men som alltför ofta beter sig på 
ett sätt som inte är anpassat till situationen. Det kan finnas informella kulturella normer bland 
poliser som gör att olämpliga beteenden premieras59. Det finns även bakomliggande orsaker 
som kan vara knutna till en viss individ såsom tidigare traumatiska upplevelser som påverkar 
agerandet i en viss situation, tillfällig obalans i livssituationen, bristande sömn eller känslighet 
vid uteblivet matintag som kraftigt försämrar förmågan att agera och den psykiska 
stabiliteten. Skälen kan även bottna i strukturella problem inom polisen som kunskapsbrister, 
för hög arbetsbelastning, för lite tid för återhämtning eller bristande stöd från äldre kollegor. 
Det kan också bero på misstag och felbedömningar60. En annan orsak är att vissa beteenden 
kan kopplas till nya och unga poliser som beroende på osäkerhet och rädsla agerar på ett sätt 
som väcker ett agg. De kan också sakna förmåga att kunna växla tempo.    
 
Oavsett vad som är skälet, kan enskilda polisers felbeteenden göra mycket skada för tilliten 
och bidra till att det uppstår ett stort agg mot polisen.  Ett exempel på detta är 
dödsskjutningen som utlöste Husbykravallerna år 2013, där information från en presstales-
person om att en man som skjutits vid ett polisingripande levde när han transporterades bort 
från sin bostad. Dödsskjutningen tillsammans med den felaktiga informationen ledde till 
misstankar om att polisen försökte dölja något61. Forskare som studerade bakgrunden till 
Husbykravallerna fann också att verbala trakasserier och en frustration över ingripanden från 
polisens sida var ett återkommande tema i intervjuerna med människor i Husby62.  
 
Vidare är det vanligt att polisen kritiseras för etniskt diskriminerande profilering i utsatta 
områden, vilket nästan alltid hanteras genom att myndigheten tillbakavisar kritiken63. 
Upplevd etnisk profilering får stor uppmärksamhet i vissa sociala medier där berättelser delas 
och diskuteras64. Men även i intervjuer som görs av forskare och journalister är sådana 
berättelser återkommande och beskrivs som ett problem i vardagen65. Att förekomsten 
förnekas och bortförklaras förstärker känslan av frustration och rättslöshet.  

Om det uppstår kritik mot ett polisiärt agerande är det i normalfallet den enskilda polisen som 
blir föremål för granskning och då huruvida denna polis kan lagföras för att ha begått ett 
juridiskt fel. Ett beteende behöver inte vara straffbart, trots att det ur till exempel polistaktiska 

 
57 Se Holgersson, 2018b; se även t.ex. debattartikel av Sieverland (Sieverland, 2022 i Polistidningen) samt artikel 
där Sieverland kritiseras av prefekt i Växjö, men där Polisförbundet pekar på problemet (Westin, 2022 i 
Aftonbladet). Se även Haddad, 2022 i SVT. Det finns också motsatta exempel där polisaspiranter fått underkänt 
där detta kan ifrågasättas.  
58  se t.ex. Sieverland, 2022 i Polistidningen och liknande uppfattningar har framförts av flera polisanställda i 
samband med denna studie. 
59 Granér, 2005; Holgersson, 2018b. 
60 För en mer utförlig beskrivning se rapporten sätta hårt mot hårt och Holgersson & Westman, 2021. 
61 De los Reyes, et al., 2014. 
62 De los Reyes, et al., 2014. 
63 Leandro Schlarek Mulinari, 2022; SVT, 2021. 
64 se t.ex. Nordblad, 2021 i Expressen. 
65 Se t.ex. Westin, 2019 i Aftonbladet; Holgersson, 2018b; Holgersson, 2019b. 
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eller yrkesetiska aspekter kan anses felaktigt. Det kan dessutom var svårt att styrka ett 
straffbart beteende i och med att det kan föreligga bevisproblem och att en polis har stora 
möjligheter att hänvisa till ansvarsfrihetsgrunder när våld har använts. Nuvarande ordning gör 
även att strukturella problem kvarstår. Detta genom ett fokus på individens ansvar, istället för 
på Polismyndighetens förmåga att skapa förutsättningar för att personalen ska uppträda på 
ett professionellt sätt66.  

Det är vanligt att Polismyndigheten i efterhand viftar bort kritik mot ett ingripande med en 
hänvisning till att en juridisk prövning inte har visat att några felaktigheter begåtts, men också 
genom att hänvisa till att de flesta ingripanden går bra. Det finns goda skäl till att man inom 
bland annat flygbranschen företar omfattande och djupare granskningar vid olyckor och 
tillbud och inte nöjer sig med att konstatera att flygplanen normalt sett brukar lyfta, flyga och 
landa utan problem. Polisyrket är komplext och polispersonal ställs inför svåra uppgifter. 
Risken att begå misstag är uppenbar. Det vore önskvärt om det även inom Polismyndigheten 
infördes ett system som liknande flygbranschens incidentrapportering eller sjukvårdens Lex 
Maria67 och något som skulle kunna definieras som en haveriutredning i allvarliga fall då något 
verkar ha gått fel.68 

Att så ensidigt hantera felbeteenden genom juridiska prövningar gör att vissa poliser och 
konstellationer av poliser tillåts fortsätta trots att de återkommande gånger agerar på ett sätt 
som väcker starka negativa reaktioner69. Det får stora konsekvenser för andra poliser, men 
också för samhället i stort70. Likaså kommer man med nuvarande system inte tillrätta med 
felbeteenden som beror på strukturella problem såsom brister i utbildning och styrning av 
verksamheten.  

3.4 En ambition att ”sätta hårt mot hårt” som slår fel 
Uttrycket att sätta ”hårt mot hårt” är retoriskt tilltalande men innebär praktiska utmaningar i 
det vardagliga polisarbetet. Vem är det som ska bemötas med hårda tag och när ska det ske? 
Är det bara när någon agerar på ett hårt sätt som den ska bemötas hårt eller ska det ske 
systematiskt mot vissa individer oavsett vad personen gör? Om inte alla i ett utsatt område 
alltid ska vara beredda att bemötas hårt av polisen, hur motverkar då polisen att deras hårda 
agerande inte drabbar fel personer? Om en person vill lämna en kriminell bana och tar steg i 
den riktningen hur länge ska denna person bemötas på ett hårt sätt? Flera liknande frågor går 
att ställa kopplat till strävan att “sätta hårt mot hårt”. Ett sådant förhållningssätt kan i teorin 
uppfattas som tydligt och handlingskraftigt, men är ur flera aspekter problematiskt.  Det 
handlar för det första om att poliser i sin ambition att leva upp till en sådan inriktning kan 
lockas att arbeta på ett sätt som är negativt för relationen till lokalsamhället om de saknar en 
fingertoppskänsla och förmåga att växla tempo. För det andra kan de poliser som har en 
tendens att agera olämpligt genom överdriven våldsanvändning eller genom kränkande och 

 
66 Holgersson & Westman, 2021.  
67 Vårdhandboken, 2021. 
68 Holgersson & Westman, 2021.  
69 Holgersson, 2018b. Det förekommer dock lokala initiativ där poliser får feedback på klagomål som inkommit 
eller på filmsekvenser som figurerat i sociala medier (så ska ha skett gällande den filmsekvens som åskådliggörs 
i bild 3, där aktuell polis identifierats).   
70 Holgersson, 2019b; Holgersson & Westman, 2021. 
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nedsättande beteenden uppleva att de har stöd för detta agerande från den övergripande 
inriktningen att agera hårt71.  

Personer som är kritiska till polisens sätt att agera avfärdas ofta med att misstänkliggöras. Till 
exempel att de inte är trovärdiga eftersom de genom sitt kriminella beteende måste räkna 
med att bli kontrollerade. Rubriker i media såsom “Männen försvarar sig efter påskupploppen: 
‘Polisen slog oss’”72, som bygger på yttranden från misstänkta personer, kan få följden att 
kritik avfärdas även i de fall då den lämnats av personer som inte har någon vinning av att 
kritisera polisen.   

En av de boende i området som aktivt försökte stoppa stenkastningen mot poliser fångades i 
en mobilinspelning där han ropade åt stenkastarna att de inte är från Rinkeby och att de inte 
ska förstöra för de som firar ramadan. Han berömdes senare av polisen för sitt agerande. 

 
Bild 2. Reportage i SVT om en så kallad “god kraft” i Rinkeby 

 

Mannen intervjuades senare av SVT om sina ansträngningar att skydda poliserna och 
betonade hur fel det enligt islam är att angripa polisen på detta sätt. I intervjun betonade han 
dock att han samtidigt som han tar avstånd från våldet kan förstå ilskan eftersom den “bottnar 

 
71 se bl.a. Holgersson, 2018b. 
72 Rikner, 2022 i Aftonbladet.  

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/jibril-forsokte-fa-stopp-pa-stenkastningen-klippet-pa-honom-sprids-pa-natet
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i en frustration som byggts upp långt innan Paludans besök” där “dåliga poliser förstör 
relationen med folket”73. I intervjun beskrev han hur det i hans tillvaro har blivit “normalt” att 
bli visiterad utan anledning på grund av sitt utseende. Trots att varken visitation eller kontroll 
av register visat något kan han dagen efter att han blivit kontrollerad, när han är på väg hem 
från skolan, bli visiterad av samma polis igen och dessutom bli upptryckt mot väggen inför alla 
människor. Han menade att denna typ av agerande från polisers sida kan få konsekvenser för 
hur vissa personer sedan väljer att agera mot polisen eftersom man reagerar olika på den 
kränkning som man får utstå74.  

Liknande erfarenheter har beskrivits vid intervjuer med andra personer som av polispersonal 
beskrivs som “goda krafter”75. En sådan person beskrev i en intervju återkommande 
förnedrande och obefogade kontroller. Han betonade att det är naturligt att bli stoppad om 
man skulle köra för fort eller på annat sätt beter sig felaktigt i trafiken och att det inte heller 
är något problem att bli stoppad enstaka gånger utan att ha gjort något fel. Det som kändes 
jobbigt var att ideligen bli stoppad för omotiverade kontroller och dessutom av poliser som 
alltför ofta beter sig på ett sätt som upplevs som kränkande. Det handlar om var och hur 
kontrollerna genomförs, men också sättet att uttrycka sig såsom att en polis börjar kontakten 
med att säga “Vad är du för någon filur?’” trots att det enda denna “goda kraft”76 gjort är att 
på väg till sin arbetsplats gå förbi poliser som inte känner igen honom. Han berättade att det 
också är jobbigt att så ofta behöva förklara vart han är på väg vare sig det är på väg till 
livsmedelsaffären för att handla, till moskén, till eller från arbetet eller på väg att hålla ett 
föredrag mot våld. Han framförde att det blivit mycket värre de två senaste åren och att det 
här beteendet väcker ett otroligt agg mot polisen. En speciell polis i det aktuella området sades 
utmärka sig särskilt negativt och att många till och med skulle “bli glada om han dog”77.  

Problematiken med att uppleva sig bli kontrollerad enbart på grund av att man uppfattas ha 
en utländsk bakgrund har bland annat belysts i media78. Som ett led i en bredare granskning 
undersöker JO polisens sätt att genomföra kroppsvisitationer. Bakgrunden är att det “I många 
anmälningar som kommer in sägs det från anmälarens sida att man har blivit visiterad på 
grund av sitt namn, sitt etniska ursprung till exempel”, och den intervjuade 
Justitieombudsmannen säger att det är viktigt att undersöka om det kan ligga något i detta 
och att frågan har en “demokratisk dimension”79.  

Vissa personer som beskrivs som “goda krafter” och som utsätts för omotiverade och 
kränkande kontroller menar att det jobbigaste inte är själva kontrollen utan att försvara 
polisen inför ungdomar trots att man själv är mycket frustrerad över polisens agerande. Unga 
poliser upplevs vara ett särskilt problem. Ett flertal personer som bor eller verkar i 
socioekonomiskt utsatta områden har beskrivit särskilt de unga poliserna som osäkra och 
rädda. Detta har även framförts av erfarna poliser som menar att unga oerfarna poliser kan 
ha svårt att växla tempo. En del är alltid för passiva. En del alltid för offensiva. Många har en 

 
73 Terzitane, Göransson & Rundberg, 2022 i SVT.  
74 Terzitane, Göransson & Rundberg, 2022 i SVT.  
75 Vi har varit i kontakt med ett tiotal personer i Örebro, Rinkeby, Råslätt, Skäggetorp och Navesta. Se även 
Holgersson, 2018b; 2019b. 
76 Vi använder här beteckningen “god kraft” om personer som på olika sätt aktivt verkar för att motverka 
kriminalitet och upprätthålla ordning och som av omgivningen uppfattas som goda krafter i lokalsamhället.  
77 Intervju, juni 2021. 
78 Holmqvist, 2022 i SVT.  
79 Brantemo, 2022 i SVT.  
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för svart-vit syn och har svårt att anpassa sitt beteende efter de behov som finns vid ett visst 
tillfälle. Dessa unga poliser har beroende på bristande erfarenhet och i vissa fall “talanglöshet” 
svårt att läsa av en situation, berättar flera erfarna poliser. Vikten av att poliser har 
fingertoppskänsla poängteras också av “goda krafter” i socioekonomiskt utsatta områden: 

“Min erfarenhet är att rädda otrygga manliga poliser ofta agerar auktoritärt och det 
finns en risk att dessa poliser överreagerar i olika situationer. Det resulterar lätt i en 
ond cirkel där dessa polisers beteende triggar igång eller förstärker ett fientligt 
beteende från en motpart. Det är väldigt viktigt att ha trygga poliser som arbetar i 
denna typ av områden och som har en förmåga att läsa situationer på ett rättvisande 
sätt”80 

Den goda relation som en del poliser försöker skapa förstörs av andra polisers agerande. I 
intervjuer har det både av poliser och andra flera gånger poängterats att det krävs mer kraft 
och tar längre tid att bygga upp en positiv bild av polisen än att rasera den. Förutom de 
återkommande kontrollerna som väcker frustration handlar en stor del av kritiken om vad 
polispersonal sänder ut för signaler genom kroppsspråk, blickar och kommentarer. 
Uppfattningarna är vanligt förekommande från ungdomar som förekommer i brottsregistret, 
men också från de som poliser nämner som “goda krafter” och andra personer med utländsk 
bakgrund som blivit kontrollerade av polisen. Exempelvis hälsade några universitetsstudenter 
på en studiekamrat i ett utsatt område och de beskrev upprört polisens bemötande då de helt 
lugnt satt på en bänk i centrumet och väntade på kamraten81. Vidare har flera poliser med 
utländsk bakgrund redovisat vad som hänt när de själva blivit stoppade eller tilltalade av 
polispersonal som inte känner igen dem som poliser. Ett exempel:  

En uniformerad polis kom in i ett avräkningsrum där en mörkhyad civilklädd polis satt 
och pratade med en missbrukare som gripits av väktare. Den uniformerade polisen tog 
för givet att det var två misstänkta och kallade dem ironiskt för “black and white”. Han 
trodde inte på ordningsvakten när denne förklarade att den mörkhyade personen var 
polis, utan fortsatte med sitt nedsättande förhållningssätt. Den civilklädda polisen ville 
avsluta samtalet med den som gripits och försökte ignorera den uniformerade 
kollegans negativa kommentarer. Dessa slutade inte förrän den uniformerade polisens 
partner kom in i avräkningsrummet och kände igen den civilklädda som en kollega och 
sade “Hej N82”. När den civilklädda polisen senare gav återkoppling på agerandet bad 
den kränkande polisen inte om ursäkt.83  

 

Andra exempel har handlat om beteendet från kollegor när poliser med utländsk bakgrund 
blivit stoppade i samband med att de varit på väg till eller från arbetet. Det har också 
framkommit att det förekommit fall av kränkande kommentarer som hörts eller som riktats 
direkt mot poliser/polisaspiranter av kollegor på arbetsplatsen med koppling till deras 
utländska bakgrund84. Flera berättelser handlar om upplevelser av att vissa poliser försökt 
hitta fel hos aspiranter med utländsk bakgrund så att de inte ska klara av praktiktjänst-

 
80 Holgersson, 2019b, sidan 320. 
81 Framkommit i arbetet med rapporten Holgersson, 2018b och Holgersson, 2019b. 
82 Namnet på den civilklädda polisen. 
83 Intervju genomförd juli 2021. 
84 Framförts spontant till en av rapportförfattarna, vid personliga möten, via mejl och via telefonsamtal (>10 
fall). 



24 

göringen. Vissa av dessa polisaspiranter har trots detta lyckats bli poliser och då visat sig vara 
mycket värdefulla när det gäller att bygga upp goda kontakter med lokalsamhället85. 

Förutom att det finns trovärdiga vittnesmål som tydliggör hur beteende från poliser kan skapa 
en frustration som leder till agg och hat mot polisen finns det också ljud- och filmsekvenser 
som visar sådana händelser. Dessa åskådliggör beteenden som inte är fördelaktiga för att 
bygga tillit och förtroende. Ett sådant exempel handlar om att polisen vid kontroller inte 
agerar på ett sätt som är förenligt med gällande lagstiftning: 

Två poliser hindrade en person som inte var frihetsberövad att gå från en plats och 
krävde att få hans id-uppgifter - trots att han inte var misstänkt för brott eller att det 
fanns några andra lagliga grunder att tvinga honom att uppge detta. En advokat med 
en youtube-kanal där han pedagogiskt går igenom olika rättsfrågor använde den 
filmade sekvensen som utgångspunkt för att kommentera polisernas agerande utifrån 
ett juridiskt perspektiv.  

I flera fall har filmer som fått stor spridning på nätet resulterat i anmälningar mot polispersonal 
som regelmässigt lagts ned86. Flera sådana nedläggningar väcker frustration och uppfattas 
signalera att poliser till stora delar kan agera hur de vill utan att det får några konsekvenser. 
Det finns dock fall där poliser blivit fällda. Ett sådant handlade om att poliser enligt tingsrätten 
felaktigt hävdat att de blivit hotade som motiv för sin våldsanvändning mot en person. Deras 
interna samtal hade fångats upp av en dold kamera i en lägenhet, vilket enligt åklagaren var 
helt avgörande för målet87.  

Det finns flera fall där själva processen efter en händelse skapat mer frustration än själva 
händelsen. Ett exempel:  

En person blev stoppad av två poliser som ville kontrollera körkortet. Av ljudfil88 
framgår att polisen var korthuggen och bestämd vid fordons- och förarkontrollen. 
Konversationen inleds med:  

Polis: “Tja.” 

Stoppad person: “Hej.” 

Polis: “Oså vevar vi ned rutan här bak.”  

Föraren ställde upprepade frågor om anledningen till att han blev stoppad. Istället för 
att förklara skälet svarade polisen att han inte “behöver” berätta det och att de “får 
stoppa och kontrollera vem de vill”. Senare i samtalet förklarade polisen att 
anledningen till att personen blivit stoppad var en profilering från deras sida:  

Polis: “Jag ser en relativt dyr bil i Rinkeby och den är inte skriven på en person”  

Föraren frågar om han blir stoppad för att han har en utländsk bakgrund och svaret 
var: 

 
85 Både verksamma poliser och två tidigare anställda vid polisutbildningen har gett exempel på sådana poliser 
och det har även varit möjligt att få annan typ av input i samband med intervjuer av ungdomar/representanter 
för kommun/frivilligorganisationer i vissa områden. 
86 t.ex. Toll, 2021 i Mitti Stockholm; Ronge, 2021 i Expressen.  
87 Åhman och Lundqvist, 2022 i Expressen.  
88 Ljudfil som är inspelade 17 april, 2022. 

https://www.youtube.com/watch?v=KPcUL15y2Ho
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Polis: “Jag vill inte ha en sån formulerad fråga ens en gång.” 

Personen uttryckte att han tyckte att poliserna var för bryska när de direkt sade att 
han måste veva ner rutan och får senare förklaringen: 

Polis: “[...] När vi gör såna här typer av stopp, vi är två, det måste gå fort, vi 
måste få ner rutan, vi måste få kontroll på situationen och äga ett initiativ. 
[...] Det är så vi jobbar. Tyvärr har det blivit så, det är inte trevligt när man 
stoppar någon, en helt vanlig knegare i sin egen bil. Men vi kommer 
fortfarande inte ändra på sättet, det kommer inte bli så tyvärr.” 

Föraren frågade om han alltid kommer att bli stoppad för att han kör en dyr bil och 
bad att få polisernas namn, men fick svaret: 

 Polis: “Det har du inte med att göra.”  

Personen står på sig varvid polis svarar: 

Polis: “Då får du ringa 114 14, så får du berätta vad som har hänt, kommer du 
få uppgifter därifrån” 

Personen som blev stoppad tyckte att polisen agerat felaktigt och skrev ett brev till 
Polismyndigheten: 

“Jag stoppades av två polismän i en Volvo V90 (cross country eventuellt) på 
Rinkebystråket söndagen den 17 april kl. 16.15. Jag körde en svart BMW 520 
med regnr: N89.  

På mina frågor uppgav de varken sina namn eller rättslig grund för ingripande. 
Jag vill ha ut händelserapport (HR).”90 

 

Tre dagar efter första mejlet upprepades önskemålet att få ut den allmänna 
handlingen med ett påpekade att en sådan begäran ska hanteras skyndsamt. Personen 
som stoppats skrev också att om det inte finns ett HR önskade han namnet på poliserna 
så att han kunde göra en JO-anmälan. Han fick följande svar: 

“Hej! Polispatrullen saknade INTE laglig grund att stoppa fordonet, läs gällande 
lagstiftning om du tror att vi ljuger. Det är svårt och kommer troligtvis att ta 
mycket tid att ta reda på vilka poliser det rörde sig om. Det går utmärkt att göra 
en JO-anmälan fastän du inte vet vad poliserna heter, ring till JO och fråga om 
du tror att vi ljuger även om detta. Mvh /Polisen Sthlm Nord.”91 

 

Vem som svarat på mejl framgick inte. Vid kontroll med Polismyndigheten i samband med 
skrivandet av denna rapport framgick att det inte fanns något HR upprättat att detta fordon 
stoppats92. 

 
89 Regnummer maskas bort i rapporten. 
90 E-post till Polismyndigheten 19 april, 2022. 
91 E-post från Polismyndigheten 22 april, 2022. 
92 E-post från Polismyndigheten 12 maj, 2022. 
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Ett flertal fall som angivits skapa en hög frustration handlar om hur Polismyndigheten tagit 
hand om klagomål på hur poliser har agerat. Responsen har upplevts som hård och 
avfärdande. Att samma poliser tillåts fortsätta att agera hårt på ett sätt som upplevs som 
olämpligt drabbar andra poliser eftersom det byggs upp ett agg. I samband med att 
ovanstående ljudfil förmedlades fick också Stefan Holgersson en videofilm där det angavs att 
det var samma polis som förekom på ljudfilen som agerade på filmen:  

Videosekvensen visar en polis som håller i sin batong medan han skriker åt ungdomar 
att lämna platsen: “Gör som jag säger, gå härifrån!”. Ungdomar och vuxna går från 
platsen, men polismannen fortsätter att skrika åt dem. På videon framgår att det är 
lugnt på platsen, men polismannen verkar irriterad på en person i vit jacka på grund av 
att denne säger att han inte vill att polisen ska putta på honom.  

 
Bild 3a: Bildsekvens från videofilm93 

Ungdomen med vit jacka rör sig bort från platsen men polismannen fattar tag med 
händerna i båda ändarna av sin batong och gör något som kan beskrivas som en “cross-
checking”, varvid ungdomen flyger framåt i den riktning han går.   

 
Bild 3b: Bildsekvens från videofilm94 

Polismannen fortsätter skrika “Fattar du inte, fattar du inte? Vad vill du? Vad vill du?” 
samtidigt som han plockar fram sin OC-spray. Personen i vit jacka fortsätter att gå från 
platsen.  

 
93 Film skickad till Stefan Holgersson. 
94 Film skickad till Stefan Holgersson. 
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Bild 3c: Bildsekvens från videofilm95 

Polismannen följer efter. Det är lugnt och ungdomarna och andra är på väg bort 
därifrån. Polismannen tar några snabba steg och ger intrycket av att spruta OC-spray96.  

 
Bild 3d: Bildsekvens från videofilm97 

Därefter går polismannen lugnt därifrån. 

 
Bild 3e: Bildsekvens från videofilm98 

Användningen av OC-spray har gått upp med över 70 procent mellan år 2016 och 2020.  

 
95 Film skickad till Stefan Holgersson. 
96 Ungdomen är ur bild och det går inte att se dennes reaktion eller om det kommer OC-spray från burk. 
97 Film skickad till Stefan Holgersson. 
98 Film skickad till Stefan Holgersson. 
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Diagram 1: Användning av OC-spray mellan år 2013 och 202099. 
 

Videosekvensen ovan kan uppfattas som att polismannen använder OC-spray som någon form 
av bestraffning för ett beteende som han uppfattar som olämpligt. Det finns andra 
filmsekvenser som indikerar en liknande OC-användning. Det är också något som nämnts vid 
intervjuer med polispersonal och av personer som sett eller varit föremål för ett ingripande100. 
Aktörer i socioekonomiskt utsatta områden har pekat på att:  

“Den logik som många poliser har när det gäller vilken effekt de tror att hårda tag och 
att sätta tydliga gränser får stämmer inte överens med den logik som de tänkta 
mottagarna har. Det är en fullständig feltolkning om man använder sin logik för att 
bedöma effekten av ett visst agerande om man inte förstår mottagarens logik.”101 

 

Att polisernas agerande inte får den effekt poliserna tror förklaras med: 

“Många av de ungdomar som är helt vilsna och knepiga att ha att göra med har ofta 
haft en mycket tuff uppväxt. Inte sällan har de fått mycket stryk. Det går inte att 
skrämma de här ungdomarna genom att som polis försöka köra en tuff stil. Den enda 
effekt det får är att det genererar mer hat och det hatet kommer att komma ut på 
något sätt. Ungdomar som kommer från bra förhållanden kan säkert uppfatta en tuff 
stil från polisens sida som obehaglig. Det kan ha en återhållsam effekt på deras 
beteende, men för de andra ungdomarna blir detta beteende från polisens sida ett sätt 
att ladda de stökiga ungdomarnas batterier.”102  

 

 
99 Holgersson & Westman, sidan 19. 
100 I samband med datainsamling till Holgersson, 2018; 2019, men även utsagor i media t.ex. Asplind, 2022a i 
Nya Wermlandstidningen; Asplind, 2022b i Nya Wermlandstidningen.  
101 Holgersson, 2019b, sidan 322. 
102 Holgersson, 2019b, sidan 322. 

https://www.youtube.com/watch?v=u_jOUFce_jA
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Ovanstående person som intervjuades menade att hårda tag och hårda krav behövs, men att 
det inte handlar om att trycka upp någon mot en vägg eller att se till att någon ska “åka ned i 
gruset och få handfängsel på sig” eftersom det inte uppfattas som skrämmande om man haft 
det liv som en del ungdomar haft”103. Denna typ av hårda tag renderar inte bara i att det byggs 
upp ett hat utan det får också negativa konsekvenser:  

“Det som är viktigt att känna till är att det finns kriminella element som gör sitt bästa 
för att rekrytera ungdomar till deras kriminella nätverk. De framför till ungdomar i 
centrum att ‘Du kommer aldrig bli någonting’, ‘Svensson-samhället respekterar inte 
dig’ med mera. De gör allt för att övertyga ungdomarna om att ungdomarna inte har 
någon möjlighet att lyckas på något annat sätt än att välja en kriminell bana. Om det 
fanns poliser som kunde skapa goda sociala relationer fanns det möjlighet att bygga 
ett förtroendekapital. Det skulle försvåra för kriminella element när de försöker ‘sälja 
sin bittra verklighetsbild’ till yngre personer som uppehåller sig i centrum som tvekar 
över vilka val de ska göra i livet. Det som många gånger gjort mig riktigt förbannad är 
att polisers agerande spelar de här kriminella elementen i händerna. Polisens hårda 
tag och dåliga uppträdande leder till att bilden de kriminella vill förmedla om samhället 
besannas.”104  

3.5 Bristande kritisk reflektion över våldsanvändning 
Intervjuer med polispersonal pekar på en bristande kritisk reflektion över våldsanvändning. 
En polis berättade exempelvis: 

“[...] att det i normalfallet helt verkar saknas självreflektion om man själv som 
polis kunnat agera på något annat sätt i olika situationer, utan att man resonerar 
att den som blivit föremål för våldsanvändning ”får skylla sig själv” gör mig 
mycket bekymrad”105 

Intervju med en annan polis: 

”Som polis kan man ofta påverka mängden av våldsanvändning […] Det finns 
dock ett förhållningssätt bland poliser att frånsäga sig ansvaret för att en 
situation utvecklar sig på ett visst sätt genom att hävda att andra lägger ribban 
för graden av våldsanvändning. Att reflektera kring olika handlingsalternativ för 
att minska graden av våldsanvändning är helt främmande för de poliser som har 
anammat en macho-kultur.”106 

 

Om man läser inlägg i den slutna Facebook-gruppen UMF där 7000 poliser är medlemmar är 
det bara i undantagsfall som det framförs kritiska reflektioner över om någon polis använt för 
mycket våld i en situation. En polis sammanfattade forumet som en “ryggdunkar-grupp”. Om 
någon ställer kritiska frågor kring att någon polis kanske kunde ha agerat på ett annat sätt för 
att minska våldsanvändningen kan denna räkna med att bli hårt ansatt. Ett vanligt 
förekommande argument är att man “inte ska yttra sig om man inte själv varit på platsen”. 

 
103 Holgersson, 2019b, sidan 322. 
104 Holgersson, 2019b, sidan 320-321. 
105 Holgersson, 2018b, sidan 115. 
106 Holgersson, 2018b, sidan 115. 



30 

Detta förhållande gäller dock inte i andra fall, till exempel att yttra sig över våldsverkares 
agerande i en viss situation, men också i vissa fall där man upplever att polispersonal agerat 
för undfallande.  

Mer än 10 000 timmars deltagande observation och intervjuer i samband med andra studier 
indikerar att klimatet skiljer sig åt mellan olika grupper inom polisen. I vissa arbetsgrupper 
förekommer kritisk reflektion, men många gånger är det poliser med ett hårt agerande som 
hörs och syns mest107. Det är naturligt eftersom de med en mer försiktig och inkännande 
hållning ofta har ett liknande förhållningssätt internt och inte tar lika stor plats, men det är 
också ett uttryck för att sådana argument inte alltid är välkomna. De frågor som de med ett 
hårt förhållningssätt ställer är dessutom ofta retoriska som att “Ska vi låta buset bestämma?”, 
“Ska vi bjuda de som kastar sten på saft och bullar?”, och “Är det vi eller den som angriper oss 
som ska skada sig?”. Det hämmar möjligheterna att det uppstår en reflektiv dialog kring 
polisens agerande i och med att den som försöker föra fram en kritisk reflektion lätt hamnar i 
ett retoriskt underläge. Poliser med ett hårt förhållningssätt är också de som ofta styr hur ett 
ingripande utvecklar sig genom sitt sätt att agera. 

      

3.6 En känsla att polisen och samhället inte bryr sig 
3.6.1 Hat och negativa attityder mot muslimer 
Polariseringen liksom främlingsfientliga och radikalnationalistiska idéströmningar har ökat i 
det svenska samhället, vilket medför att muslimer i tilltagande grad kan bli måltavlor för hot, 
hat och våldsdåd108. Hets mot muslimer utgör en stor del av de hatbrott som sker på internet 
där starkt negativa uttalanden också skapar en normalisering av fientlighet och 
misstänkliggöranden109. Samtidigt upplever muslimer att det inte lönar sig att polisanmäla 
hatbrott och att de som grupp får ett sämre bemötande än andra brottsoffer. Brå konstaterar 
i sin rapport om islamofobiska hatbrott att: “Det kan framstå som att samhället i stort ger 
dubbla budskap när det finns en lagstiftning som signalerar att hatbrott är någonting särskilt 
allvarligt samtidigt som tidigare genomlysningar visat att antalet domar med hänvisningar till 
straffskärpningsregeln är litet.”110  

Med anledning av denna utveckling har regeringen initierat ett åtgärdsprogram mot 
islamofobi och bjöd strax innan påskhändelserna in företrädare för olika organisationer till ett 
sakråd. Syftet var bland annat att öka kunskapen om “konsekvenserna för de personer som blir 
utsatta för islamofobi i samhället och hur det kan yttra sig”111. Det fanns således vid 
tidpunkten för påskhändelserna en god kunskap och medvetenhet på regeringsnivå om att 
Rasmus Paludans koranbränning riktades mot en grupp som redan utsätts för mycket hat, som 
dessutom har en stark känsla av att denna utsatthet inte tas på allvar av polisen. Många 
företrädare som kallas till olika samverkansmöten upplever att deltagandet är symboliskt och 
inte ger konkreta resultat i deras vardag112. Frågan är i vilken utsträckning regeringens 

 
107 Holgersson, 2005; Holgersson, 2018b. 
108 Brå, 2021.  
109 Normaliseringen visar sig även i den mer etablerade debatten, där till exempel en ledande företrädare för 
ett politiskt parti skrev att: “Islam, denna avart till religion, grundad av krigaren, massmördaren, banditen och 
slavhandlaren Muhammed, har ingenting i vårt land att göra” (Twitter, 2022)  
110 Brå, 2021, sidan 11. 
111 Regeringskansliet, 2022. 
112 Se Holgersson, 2018a,  



31 

programförklaring avspeglades i den praktiska dialogen mellan polisen och de boende inför 
den koranbränningsturné som de uppfattade som en hatkampanj riktad mot dem som 
troende? 

När muslimer i hög grad blir utsatta för hatbrott och negativa attityder skapas en känsla av 
utanförskap och rädsla. Polismyndighetens agerande kan förstärka känslan av att samhället 
inte bryr sig. Ett problem är att utredningar om hatbrott inte sköts på ett önskvärt sätt113, men 
också att dialogen med olika trossamfund fungerar på ett bristfälligt sätt114. I kombinationen 
av dessa faktorer ryms en förhöjd risk för att polisens roll som upprätthållare av 
yttrandefriheten kan misstolkas. Jämförelsen mellan det upplevt svaga intresset för att ta 
främlingsfientliga och antimuslimska hatbrott på allvar och beredskapen att inte bara tillåta 
Rasmus Paludans kränkningar utan dessutom vara beredd att satsa omfattande resurser när 
det gäller att möjliggöra för honom att få ut sitt budskap kan kännas som ett aktivt 
ställningstagande. Denna frustration kan också förstärkas av andra förhållanden som bidrar 
till att skapa känslan av att polisen och samhället inte bryr sig. Några sådana faktorer kommer 
att beröras nedan.  

3.6.2 Försvunna personer 
Polisens sätt att hantera anmälningar om försvunna personer har vid flertalet tillfällen 
kritiserats. Barn och unga med en invandrarbakgrund har upprepade gånger upplevts vara 
mindre viktiga av polisen och familjerna har blivit dåligt bemötta i sin oro.  
 
Ett uppmärksammat fall inträffade år 2018 då en 35-årig mamma från ett afrikanskt land, i ett 
uppenbart förvirrat tillstånd i 18-gradig kyla sågs gå barfota in i en skog tillsammans med sin 
åttaåriga dotter. Polisen letade inte i skogen utan sökte istället på olika ställen i tätorten, bland 
annat en muslimsk förening och en arabisk affär där det skulle hållas språkkurser115, och 
avvisade länge också hjälp från räddningstjänst och Missing people. När mamman och flickan 
efter 13 timmar hittades 260 meter från platsen där de sist varit synliga hade mamman frusit 
ihjäl, medan dottern hade så allvarliga köldskador att hon tvingades amputera båda fötterna. 
Polisen kritiseras både utifrån och inifrån. Ett flertal brister uppdagades116, men under den 
efterföljande presskonferensen sa lokalpolisområdeschefen att “om hela scenariot hade 
spelats upp igen, så kan vi inte säga att vi hade gjort annorlunda. Vi kanske skulle ha gjort 
precis samma sak idag. Det är helt enkelt för lätt att i efterhand säga vad man borde göra.”117.  
 
Två andra uppmärksammade försvinnanden inträffade efterföljande år. Bägge fallen handlade 
om pojkar med utländsk bakgrund. I det ena fallet letade familjen på egen hand i nio dagar 
förtvivlat efter sin 15-årige son innan denne hittades mördad. Sonen vistades i vanliga fall 
mest hemma på sin fritid och hans försvinnande var obegripligt för alla som kände honom. 

 
113 Holgersson, 2018a. Brå, 2021. 
114 se Holgersson, 2019b; även framkommit vid samtal med polispersonal och andra i orter som var föremål för 
påskupploppen. 
115 Naskret, 2019 i SVT.  
116 Levinson & Montelius 2018 i Sveriges radio. 
117 Polismyndigheten, 2018. 
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Familjen hade tät kontakt med skolan som även de gjorde en polisanmälan om försvinnandet. 
Det visade sig dock att polisen inte hade letat efter honom. När gruppchefen vid polisen 
intervjuades av DN om varför man inte sökt efter pojken sa hon att 15-åringens “föräldrar också 
hade ett ansvar [...] För vi har inga uppgifter om var han rör sig, det är föräldrar, syskon och 
kompisar som också måste vara engagerade. De som gör anmälan”118.   Ett halvår tidigare 
anmälde en annan familj sin tolvårige son försvunnen.  Polisen vidtog inga åtgärder och 
patrullerade till exempel inte i området under hela dagen efter försvinnandet. Familjen 
kontaktade då Missing people, som inledde skallgång och en sökinsats som ledde till att pojken 
hittades119. Polisen fick kritik för sitt agerande120.  
 
Vid fallet med den försvunna mamman och flickan år 2018 sa polisledningen i en region att de 
skulle vidta åtgärder för att något liknande beroende på bristande kommunikation inte skulle 
hända igen. Tre år senare riktades dock liknande kritik mot polisen i samma region. I januari 
2021 anmäldes en 12-åriga flicka som försvunnen. När familjen ville anmäla dotterns 
försvinnande tog det två dygn innan polisen registrerade anmälan. Familjen förmedlade att 
de kände en stor oro, men kände sig inte hörda eller trodda av Polismyndigheten. Flickan 
återvände till familjen efter att ha varit försvunnen i nio månader. Polismyndigheten 
kritiserades för sitt agerande.121  
 
Känslan som uppstår genom dessa, men också av mindre uppmärksammade fall, är att 
personer med utomeuropeisk bakgrund eller som bor i socioekonomiskt utsatta områden inte 
har samma prioritet som andra medborgare. Pappan till den klasskamrat som hittat den 
mördade 15-åringen sade efteråt: “När ett svenskt barn försvinner letar alla. Och tidningarna 
skriver om det. Men när ett barn som har mörkt hår – ingenting [...] Polisen klagar på att vi i 
förorten är tysta och inte hjälper dem, pratar om tystnadskultur. Men när vi vill ha hjälp, vad får vi 
då? Ingenting. Det tar vi föräldrar och barn med oss efter den här händelsen.”122 

3.6.3 Utredning av grova brott 
I ett reportage i Svenska Dagbladet vittnade ett stort antal poliser om att utredningar av mord 
som skett i socioekonomiskt utsatta områden utreds bristfälligt och på ett sätt som bidrar till 
att våldet fortsätter. Några av de intervjuade poliserna sade till och med att de kände en skam 
över Polismyndighetens sätt att hantera dessa brott123. Samma problematik har också tagits 
upp av andra aktörer i dessa områden. I en intervju inom ramen för ett forskningsprojekt om 
framväxten av parallella rättssystem framgick:  

 
118 Canoilas & Lundborg, 2019 i DN. 
119 Gyllenkrok, 2019a i DN. 
120 Jansson 2019, i SvD; Wallén 2019, i mitti; Gyllenkrok, 2019b i DN.  
121 Pascalidou, 2021a i Expressen; Pascalidou, 2021b i Dagens arbete och industriarbetarnas tidning. Även 
socialtjänsten kritiserades. 
122 Canoilas & Lundborg, 2019 i DN. 
123 Svensson, 2022 i SvD. 
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“Det kan vara lätt att vara kritisk till att personer som bor i ett socioekonomiskt område 
inte vänder sig till polisen för att göra en anmälan eller ställer upp som vittnen. Innan 
man kommer med sådan kritik måste man ha klart för sig att de som bor i ett område 
kan vara väl medvetna om att det finns individer som misstänks för grova våldsbrott 
utan att det fått några rättsliga påföljder. Om polisen inte uppfattas bry sig om att 
försöka lösa de grova brotten som begås i ett område finns en uppenbar risk att 
personer inte kommer känna sig trygga med att polisen ska hantera deras ärenden på 
ett korrekt sätt. Det påverkar viljan att involvera polisen. Ett bristande bemötande från 
polisen i kombination med att polisen har låtit saker gå otroligt långt, som man aldrig 
skulle ha gjort i mer socialt välbärgade områden, skickar tydliga signaler. Polisens 
agerande tolkas av boende i området som att poliserna skiter i deras område. Det 
uppfattas att polisen för resonemang som att skjutningarna handlar om att de rensar 
ut varandra.”124  

 

En annan intervjuperson framförde att: 

“Vet du vem Lisa Holm är? Du minns henne, visst? Det var hon som blev mördad. Minns 
du någon som heter [räknar upp tre namn på killar som dött i aktuellt område]. De här 
kan du inte namnen på, eller hur? [rapportförfattaren har inte hört namnen] Det är 
inget fel med att jag vet vem Lisa Holm är. Jag fick empati för henne. Hela Sverige fick 
empati. Vår Lisa Holm dog, en svensk dog. När våra grabbar dör som är födda och 
uppvuxna här i Sverige är de inte ens ett namn i tidningen. Vad skickar det för signaler? 
Förlåt språket, men det skickar signaler att vi ‘skiter i när de här ungdomarna dör’. Den 
närmsta familjen, släkt och vänner får inget medlidande. Inte heller de som hört de 
smattrande skotten i luften och kanske bevittnat mordet. Det här bidrar till att öka 
klyftorna i samhället. Det här gör att människor känner att de inte är lika mycket värda 
som andra i samhället.”125  

Känslan av att inte räknas eller vara värd beroende på polisens sätt att agera får en negativ 
inverkan på synen på polisen, men också på andra samhällsinstitutioner.  

3.6.4 Beteenden som får stora negativa konsekvenser för tilliten till polisen 
Det finns även andra typer av agerande från polisen som kan få negativa konsekvenser för 
tilliten till polisen och i förlängningen andra samhällsinstitutioner. Ett sådant beteende som 
nämnts av personer från socioekonomiskt utsatta områden i två regioner är att poliser skjutsar 
och hotar att skjutsa ungdomar som tillhör en viss gruppering till ett område där en annan 
grupp som de är i konflikt med är starka126. Det har skapat en känsla av att polisen struntar i 
om dessa ungdomar skadas eller dör. En sådan slutsats drogs också av en polis som var 
upprörd över hur andra poliser hade agerat vid en händelse där polisens agerande försatt en 
ungdom i livsfara. I förorten som exemplet är hämtat ifrån var skjutningar vanliga och det 
fanns en hög hotbild mot vissa ungdomar: 

 
124 Holgersson, 2019b, sidan 322 
125 Holgersson, 2019, sidan 343. 
126 Har nämnts både av polispersonal och av personer som blivit skjutsade/hotade att bli skjutsade. Se även 
t.ex. Holmqvist, 2022 i SVT. 
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En polis hade tillsammans med sina kollegor arbetat aktivt för att skapa relationer och 
närma sig dessa ungdomar och föräldrar. Trots en mycket motvillig inledning byggdes 
det efter en längre tid upp en tillit hos en ungdom som också var en ledargestalt.  
 
Hotbilden mot ledargestalten ökade helt plötsligt drastiskt. Familjen bestämde sig för 
att det var nödvändigt att han lämnade landet för att ha en chans att överleva. Beslutet 
fattades efter samråd med polispersonal där den polis som hade byggt upp kontakten 
med honom och hans familj undersökte om ledargestalten var föremål för någon 
utredning som gjorde att han inte skulle tillåtas att resa utomlands. Polismannen fick 
klartecken och processen med resan påbörjades. Familjen tog ett lån för att kunna 
finansiera resan utomlands och mamman sade upp sig från sitt jobb för att kunna följa 
med sin son. 
 
När polismannen skulle träffa familjen på Arlanda och säga farväl fick hen plötsligt en 
order per telefon att gripa ledargestalten, men ifrågasatte detta beslut. Denne greps 
då istället av en spaningsgrupp. Det gjorde att han inte kom med på den flygresa som 
syftade till att rädda hans liv. När polismannen internt ifrågasatte det som inträffat 
ville ingen ta ansvar och frågan näst intill ignorerades. Till följd av polisorganisationens 
agerande raserades förtroende som polismannen byggt upp då pojken kände sig sviken 
och trodde att polismannen istället för att hjälpa honom velat sätta dit honom. 
Polismannen förstår inte hur de andra poliserna tänker när de aktivt raserar en viktig 
relation och förstör ungdomens chanser till ett nytt liv som familjer gett allt för: ‘Det 
hade varit bäst om han reste utanför Sverige [...] för jag vet, att släpper de honom 
imorgon så blir han skjuten, det vet jag. Och vi pratar om att vi ska rädda liv, hur ska vi 
rädda liv när vi gör så här?´ Misstankarna mot pojken var svaga och han släpptes några 
dagar senare. Familjen hade inte pengar att köpa nya biljetter.127  

 
Ett annat exempel på att hur tilliten till polisen och andra samhällsinstitutioner påverkas är en 
uppfattning att polisen inte skyddar vittnen i tillräcklig utsträckning och att det är vanligt att 
polisen inte hanterar information för att förhindra eller för att få någon lagförd för 
dödsskjutningar på ett önskvärt sätt.  När det gäller synen på brister i vittnesskydd och sättet 
att hantera erhållen information på ett bristfälligt sätt kommer vi använda två mord i 
Hallonbergen som ett exempel på detta128.  
 

“En man, José, hörde skottlossningar i ett garage i närheten av där han bodde och strax 
därefter såg han flera unga män som sprang ut från garaget. Han kände igen allihop. 
En av männen, gängledaren, upptäckte att José såg dem springa iväg. Polisutredningen 
gick långsamt. Efter två veckor var tre unga män gripna och förhörda, medan 
resterande personer som José sett springa från garaget fortfarande var på fri fot. En 
poliskommissarie och hans kollega åkte ut till Hallonbergen för att träffa José. Trots att 
José var rädd för sin familjs och sin egen säkerhet berättade han för polisen vad han 
sett. José satte sig i polisbilen och försåg polisen med värdefull information kring 
samtliga gängmedlemmar, offret och lämnade över en hylsa som han funnit i garaget. 
Poliserna som José träffade jobbade inte med den pågående mordutredningen och den 

 
127 Intervju genomförd juli 2021. 
128 TV4, 2018. 
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värdefulla information som de fått av honom förde de inte vidare. De poliser som 
arbetade med utredningen hade därför ingen aning om det han hade berättat. 
Poliskommissarien lämnade heller inte över den hylsa som José hade hittat.  
 
Tre veckor senare kontaktades José av en polis som arbetar i utredningen. När han då 
berättade att han pratat med poliskommissarien för flera veckor sedan blev han 
inkallad på förhör. Han berättade på nytt om informationen han tidigare hade lämnat, 
berättade om tomhylsan och nämnde även att gängledaren hade sett honom. José 
tydliggjorde ännu en gång att han var rädd för gängmedlemmarna och vad han trodde 
att de skulle kunna göra. Han ville absolut inte att det skulle framkomma att det är just 
han som lämnat informationen då han sa sig veta vad gänget är kapabla att göra. José 
ville skydda sin familj. Den värdefulla informationen från honom kom fram först fem 
veckor efter att mordet skett.  

När han en dag kom hem efter en promenad upptäckte han att någon brutit sig in hos 
honom. Han ringde 112 för att larma men hann inte mycket mer än så. Strax efter 
påbörjades en jakt där gängmedlemmarna jagar José genom Hallonbergen. Han 
sprang för sitt liv. Vittnen larmade 112 och flera återberättar sedan hur männen till slut 
kom ikapp honom. De slog honom och högg honom med kniv tills polisen anlände till 
platsen. Men polisen kom för sent och Josés liv gick inte att rädda. Däremot grips de 
som mördat José. När polisen anlände till familjens lägenhet hittades även hustrun död 
på golvet. Två minderåriga barn blev föräldralösa. Gängledaren som greps några 
hundra meter bort från mordplatsen visade sig ha både Josés och Josés hustrus blod 
över sig. José gjorde det många andra inte vågar.  Ett bristande utredningsarbete och 
avsaknad av vittnesskyddet ledde till hans och hans hustrus död och att två 
minderåriga barn blev föräldralösa129. 

Ovanstående fall fick stor spridning bland människor i området. Att den kommissarie som var 
inblandad i fallet fortsatte att arbeta med liknande arbetsuppgifter underlättade inte för 
polisen att få information. Det finns en mängd andra fall där personer lämnat uppgifter till 
polisen som inte använts på ett adekvat sätt för att förebygga och utreda brott, men även att 
polisen agerat på ett sätt som avslöjat uppgiftslämnare130. De flesta av dessa fall får inte någon 
uppmärksamhet utanför den krets som är berörda, men hos dessa lämnar de djupa spår av 
hjälplöshet och misstro.  

Bristfälligt polisarbete i form av passivitet, dåliga utredningar med mera som leder till att brott 
inte klaras upp, kan lätt göra att verkningsfulla åtgärder ersätts med populistiska ideer om 
”hårdare tag”, mer resurser till polisen och andra liknande budskap i det offentliga samtalet.  

3.6.5 Begränsad inriktning att bygga relationer 
Både enskilda poliser och civila aktörer i socioekonomiskt utsatta områden har betonat vikten 
av att ha områdespoliser som bygger relationer och förstår kontexten. När en polis ser ner på 
människorna som bor i de här områden så: “märker folk detta direkt”131: 

 
129 TV4, 2018. 
130 Framförts av flera personer i samband med denna och tidigare studier (bl.a. Holgersson, 2019). Även poliser 
(3 st) har oberoende av varandra gett sådana exempel.   
131 Holgersson, 2019b, sidan 321. 
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“Det gäller speciellt ungdomar i dessa områden som har jättelånga känselspröt. 
Givetvis förekommer det feltolkningar, men man är väldigt duktig på att fånga upp 
signaler. De känner om det finns ett förakt och det går inte att dölja genom ett 
skådespeleri. En del poliser har det lätt i kontakterna med ungdomarna för 
ungdomarna känner att dessa poliser är genuina. Det är det som är nyckeln.”132  

Möjligheterna för polisen att bygga relationer begränsas av att områdespoliser i vissa 
områden alltför ofta blir bortryckta till andra uppgifter.  Dessutom definieras polispersonal i 
statistiska redovisningar som områdespoliser trots att de har andra arbetsuppgifter. Det ser 
då ut som det finns mycket fler områdespoliser än som i realiteten är fallet. Det här är en 
effekt av att bilden av verksamheten på högre ledningsnivåer är viktigare än innehållet i 
verksamheten133. 

3.7 Avrundning, konsekvenser 
Analysen av upploppen under påskhelgen 2022 och av polisens möjligheter att påverka det 
som hände bör inte begränsas till dagarna då våldet uppstod. Händelseutvecklingen var också 
följden av hur polisen hade arbetat innan manifestationen. Ska polisen kunna verka för att 
liknande händelser förebyggs krävs många fler åtgärder än de som ligger inom ramen för 
påskhelgens kommendering.  

De negativa konsekvenserna av de återkommande mönster som beskrivs i detta kapitel 
begränsar förutsättningar att bygga upp en tillit till olika samhällsfunktioner och att människor 
i utsatta områden ska uppfatta sig som en del av det svenska samhället. Sådana faktorer  
påverkar också risken att upplopp uppstår. En samverkan mellan olika samhällsinstitutioner, 
ungdomar och föräldrar kan skapa en förståelse för människors behov, bygga en tillit samt 
skapa en känsla hos de boende av en tillhörighet till det övriga samhället134. Det kan minska 
utanförskapet och agg mot olika samhällsinstitutioner och dess representanter. En utmaning 
för att lyckas få till stånd en givande samverkan är att en del boende i dessa områden genom 
tidigare erfarenhet från sina hemländer kan ha en låg tillit till myndigheter. Polisens agerande 
kan bekräfta en sådan uppfattning och försvåra arbetet inte bara för polisen utan för 
representanter för andra samhällsinstitutioner.   

I socioekonomiskt utsatta områden finns också individer (utgör dock en minoritet av de 
boende) som har en negativ inställning till polisen eftersom polisen försvårar deras kriminella 
verksamhet. Det finns en risk att detta lämnas som en förklaring till att det finns ett agg mot 
polisen även när misstron har andra orsaker. Dessutom kan grupper eller individer skylla 
upploppen på att det generellt sett finns en negativ inställning till polisen och samhället i dessa 
områden, trots att de flesta människor som bor där uppskattar och har en tillit till polisen135. 
Om även Polismyndigheten avfärdar kritik mot polisens agerande med ovanstående 
förklaringar ökar risken att misslyckas med att återvinna förtroendet hos de boende vars kritik 
mot polisen är legitim och som inte har några destruktiva/samhällsfientliga syftet. Agg och 

 
132 Holgersson, 2019b, sidan 321. 
133 Se Holgersson & Westman, 2021. 
134 Dahlstedt & Lozic, 2017. 
135 Se Skill & Kaharevic, 2022. 
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misstro mot polisen och andra samhällsinstitutioner riskerar att öka om inte Polismyndigheten 
har en förmåga att se sig själv som en medaktör till den uppkomna situationen136.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
136 Holgersson, 2019. 
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4. Polisens tillståndshantering 
4.1 Den starka yttrandefriheten och bristande kunskaper om polisens roll 
En grundläggande princip i Sverige är att det är tillåtet att framföra sin mening så länge 
budskapet inte är brottsligt (såsom förtal, olaga hot, hets mot folkgrupp m.m). Att bränna en 
koran, bibel eller flagga är inte straffbart och inte heller att kritisera en religion eller religiösa 
sedvänjor137. I polisens roll ingår att se till att det går att genomföra en allmän sammankomst 
även när de budskap som förs fram av många uppfattas som stötande. När polisen säkerställer 
att en allmän sammankomst kan genomföras kan det lätt uppfattas som att polisen 
sympatiserar med de åsikter som uttrycks - när det i själva verket är yttrandefriheten som 
försvaras. Många poliser uttrycker i informella samtal att de starkt ogillar Rasmus Paludan och 
dennes sätt att framföra sitt budskap. Samtidigt är de tydliga med att de är av uppfattningen 
att det inte ska vara polisen som bestämmer vilka som ska få föra fram ett budskap beroende 
på om åsikten gillas eller ogillas.    

Polisens skyldigheter att säkerställa yttrandefriheten är långtgående138. Det tydliggjordes 
exempelvis när Amnesty år 1999 önskade demonstrera utanför amerikanska ambassaden, 
men där polisen avslog denna begäran. Både länsrätten i Stockholm och Kammarrätten kom 
fram till att varken bristande polisiära resurser eller risken för oroligheter utgör ett skäl för 
polisen att neka ett tillstånd139. I samband med att Rasmus Paludan överklagade 
Polismyndighetens avslagsbeslut i Borås skrev Förvaltningsrätten i Göteborg att: 

“Den principiella fråga som inställer sig i en sådan situation är om det finns legala 
förutsättningar för att inskränka mötes- och demonstrationsfriheten med hänsyn till 
att det i samband med och i närheten av sammankomsten kan uppkomma problem 
med ordningen eller säkerheten, men när dessa problem inte är att hänföra till 
arrangören av och deltagarna i sammankomsten utan till helt utomstående aktörer. 
Aktörer vars enda syfte kanske är att hindra den fria åsiktsbildningen, att starta 
upplopp, använda våld eller på annat sätt skapa kaos och oordning i samhället.”140  

Det framfördes i domen att begränsningar av mötes- och demonstrationsfriheten numera ger 
visst stöd för att inte bara ordningen och säkerheten bland de personer som deltar i 
sammankomsten utan också ordnings- och säkerhetsproblem som samtidigt uppstår i 
sammankomstens omedelbara närhet kan ligga till grund för begränsningar av mötes- och 
demonstrationsfriheten. Men Förvaltningsrätten poängterade att det endast i yttersta 
undantagsfall bör vara möjligt att vägra tillstånd till en allmän sammankomst av det enda 
skälet att oroligheter kan förväntas i omgivningarna med anledning av sammankomsten: “Det 
bör då närmast vara fråga om rena nödsituationer och när övriga möjligheter att förebygga 
oroligheter är uttömda”141. Förvaltningsrätten framförde att polisen ofta kan förebygga 
sådana ordningsstörningar genom att spärra av områden eller utrymmen. De konstaterade att 
de omständigheter som Polismyndigheten anfört var allvarliga (hänvisade till påskhelgens 
våldsamheter), men att det inte var sådana exceptionella förhållanden som innebär att det 

 
137Medan vissa andra länder i Europa har kvar lagar mot hädelse (blasfemilagar), avskaffades den svenska 
blasfemilagstiftningen 1949, och den kvarvarande lagen om religionsfrid 1971.  
138 se t.ex. rättsutredning, Polismyndigheten i Stockholms län, 2007.   
139 Kammarrätten i Stockholms dom, 1999-07-26, mål n 6029-1999. 
140 Förvaltningsrätten i Göteborg, 4632-22, sidan 6. 
141 Förvaltningsrätten i Göteborg, 4632-22, sidan 7. En hänvisning sker till Bull, T., Mötes- och 
demonstrationsfriheten, s. 513 f och Åberg, K., Kommentaren till 2 kap. 10 § ordningslagen. 
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föreligger skäl att helt vägra Paludan tillstånd. Förvaltningsrätten upphävde Polismyndig- 
hetens beslut och förklarade att Rasmus Paludan skulle ha beviljats tillstånd till en allmän 
sammankomst i Borås. Sammanfattningsvis visar denna och andra domar att polisens 
skyldigheter att säkerställa yttrandefriheten är långtgående. 

Samtidigt är detta komplicerade juridiska frågor där (som vi kommer att gå in på) inte ens 
jurister alltid har samma uppfattning, och där frågan om yttrandefrihetens gränser ständigt 
måste prövas genom rättsliga avgöranden. Det är inte heller alltid enkelt att förstå polisens 
roll att försvara dessa rättigheter genom att bevilja tillstånd och att skydda manifestationer 
som kan upplevas som skrämmande och djupt obehagliga. Vissa manifestationer väcker 
starkare känslor än andra, till exempel när aktiva nazister tillåts marschera förbi en synagoga 
under en judisk högtid, och då är det särskilt viktigt att förstå polisens roll, att det är 
yttrandefriheten och inte nazisterna som försvaras.  

Uppgiften att begripliggöra dessa förutsättningar kräver en god kunskap både om situationen 
för de som manifestationerna riktas mot142 och hur den kan uppfattas ur deras perspektiv. 
Utifrån en sådan kunskap blir det lättare för polisen att samverka både med de som genomför 
en manifestation och de som upplever sig drabbade av den och på så sätt skapa en förståelse 
för demokratins spelregler och att förebygga upplopp143. En sådan kunskap är viktig att ha för 
att kunna tillämpa dialogpoliskonceptet. Problemet är att Polismyndigheten under flera år har 
gått i motsatt riktning och inte har verkat för att dialogpoliser ska ges förutsättningar att 
förvärva en sådan kunskap. Dessutom har dialogpoliser och andra poliser i alltför begränsad 
utsträckning använts för att på ett systematiskt sätt förmedla kunskap till de inblandade 
aktörerna om grundläggande principer i det svenska systemet. 

Som vi tidigare nämnt är inte ens erfarna jurister alltid överens om gränserna för 
yttrandefriheten, och många debattörer har uttryckt starka åsikter mot Rasmus Paludans rätt 
att genomföra sina koranbränningar. Det är därför inte förvånande om många av de som bor 
i de områden han har valt ut inte förstår varför han skyddas av polisen. En del av de boende 
har dessutom en bakgrund i länder med begränsad yttrandefrihet, där hädelse är straffbelagt 
(vilket det även är i en del europeiska länder144). Det är därför viktigt att lägga ned kraft på att 
klargöra hur den svenska yttrandefriheten fungerar. En polis framförde att: 

”den svenska konstitutionen […] är egentligen det absolut viktigaste att lära sig. Det 
handlar om att förstå att din stora skyldighet är att ge samma friheter och rättigheter 
till de som du tycker sämst om i det här samhället och att din rättighet är att ingen får 
neka dig dina grundläggande fri- och rättigheter. Det är väldigt viktigt att säkerställa 
människors yttrandefrihet så länge det inte rör sig om hets mot folkgrupp och en 
kränkning mot en annan människa. Med kränkning menas att man kränker någon för 
deras hudfärg, religion, etnicitet, sexualitet etcetera. Att människor känner sig kränkta 

 
142 till exempel om Förintelsens påverkan på judiskt liv idag, Jom Kippurs religiösa betydelse, kunskap om den 
bakomliggande ideologin hos den gruppering som genomför en demonstration och om utsattheten för hatbrott 
hos den judiska gruppen. 
143 Se Holgersson, 2019b; Betydelsen av att sprida en sådan kunskap framfördes exempelvis av kommunpolis i 
Borås under debatt på Kulturhuset i Stockholm, 2022-05-24. Han berättade att han verkade i rollen som 
dialogpolis inför en av Rasmus Paludans manifestationer som skedde i Borås och då kallade ett 25-tal stadsvärdar 
för utbildning i dessa frågor. Han menade att dessa sedan spred ett viktigt budskap som var i linje med det 
dialogpoliserna förmedlade i samband med manifestationen. 
144 Näthatsgranskarna, 2018.  
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är inte samma sak som att de utifrån lagen har blivit kränkta och det är lagen som man 
måste utgå ifrån om man ska bedöma om något är tillåtet eller ej.”145  

En förståelse för och kunskap om den kontext och de synsätt en part har kan underlätta att 
förklara de grundläggande rättsliga principerna på ett pedagogiskt sätt. Det är därför olyckligt 
när det inom Polismyndigheten finns en uppfattning att uppgiften som dialogpolis enbart 
innebär att ta kontakt med personer och prata med dem med anledning av en särskild 
händelse. Denna uppfattning finns också bland en del dialogpoliser, kanske beroende på att 
de inte getts förutsättningar att utveckla den specialistkompetens som behövs och inte har 
fått avdelad arbetstid för att arbeta med dessa frågor också på andra tider än i direkt 
anslutning till särskilda händelser. Personer utanför polisen som har erfarenhet av att ha 
kontakt med poliser som arbetar på detta sätt betonar vikten av detta. En sådan person 
framförde: 

”Det finns tyvärr poliser som [...] tycker att de inte behöver ha kunskap för att föra en 
dialog. De resonerar så att de inte behöver veta vad personen de har framför sig tror 
på utan ´jag pratar med honom som med vilken medborgare som helst´. Enligt dem så 
räcker detta. Men kunskap är väldigt viktigt för det underlättar en diskussion. Det är 
svårt att få samma förtroliga samtal utan att ha kunskap. Det underlättar att bygga 
upp ett förtroende som i sin tur gör att man kan prata om andra saker än om samtalet 
förs på en ytlig nivå.”146 

En annan person menade att: 

“Om dialogpolisen skulle ha dialog med kontakter utan kunskap skulle det vara 
kontraproduktivt. Att inte veta vad som händer i hemlandet och vad som är viktigt för 
dem man pratar med skulle visa att polisen inte var intresserade av deras frågor.”147 

Ett betydande problem är att det finns en bristande kunskap om dialogpoliskonceptet148 inom 
Polismyndigheten. Dessutom har Polismyndigheten ibland agerat på ett sätt som motverkat 
förståelsen för den roll polisen har och innebörden av yttrandefriheten.  

För att uppnå kortsiktiga vinster har beslutsfattare inom Polismyndigheten fattat beslut att 
avslå tillståndsansökningar eller på annat sätt agerat mot allmänna sammankomster så att det 
fått allvarliga långsiktiga konsekvenser. Det har haft en negativ inverkan på möjligheten att få 
människor att förstå viktiga demokratiska principer. Detta är något som hände innan 
påskhelgen och gällde andra ansökningar än Rasmus Paludans149, men agerandet från polisens 
sida har fortsatt efter påskhelgen. Det har gjort att polisen själv försatt sig i en situation som 
kräver en väl genomtänkt och utarbetad strategi för att ta sig ur.  

En nationell strategi för hur polisen ska agera för att stärka de krafter som följer demokratins 
spelregler saknas. Att det inte finns någon nationell samordnare för dialogpolisen som kan 
driva och bevaka denna fråga är ett tydligt tecken på att det finns ett ointresse på nationell 
nivå. En avgörande orsak kan vara att personal som tidigare tjänstgjort på en operativ 
specialenhet (Nationella insatsstyrkan) har fått en stark roll på den Nationella operativa 

 
145 Holgersson, 2019b, avsnitt 14.6. 
146 Polismyndigheten, 2019b, avsnitt 18.5. 
147 Polismyndigheten, 2019b, avsnitt 18.5. 
148 Holgersson, 2019b. 
149 se Holgersson, 2019b. 
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avdelningen. Chefer med bakgrund i denna specialenhet har en gedigen kunskap i taktiska 
operativa frågor som denna enhet ägnar sig åt, men den strategiska förmågan och intresset 
för många andra verksamhetsområden såsom den brottsförebyggande verksamheten 
uppvisar stora brister150.  

Det är tydligt att dessa befattningshavare har en vana att tänka i insatser med korta cykler 
istället för i längre processer som bland annat involverar brottsförebyggande aktiviteter151. 
Förståelsen och intresset för dialogpolisverksamhetens grundläggande principer är låg. Denna 
personal påverkar vilka frågor som diskuteras i stabsarbetet på nationell nivå152, vilket har 
betydelse för upplägg och inriktning på den svenska polisens sätt att hantera dessa och andra 
frågor153. Detta har redan fått stora konsekvenser för polisens sätt att agera154, vilket riskerar 
till att bidra till en polarisering och en ökad misstro mot polisen och andra 
samhällsinstitutioner155.  

Det agg mot polisen och andra samhällsinstitutioner som enskilda polisers agerande 
förorsakar, vilket beskrevs i föregående kapitel, verkar ha förvärrats av hanteringen av Rasmus 
Paludans manifestationer. Flera signaler som fångats upp under datainsamlingen gör gällande 
att många personer är mer upprörda och arga på polisen än på Rasmus Paludan. Det är inget 
som löses genom hårdare tag och tillfälliga insatser, utan genom ett strategiskt och 
konsekvent agerande, där dialogen är ett viktigt redskap. 

4.2 Polisens agerande har inte varit konsekvent 
De senaste åren har framförallt polisregion Väst hanterat tillstånd för allmänna samman-
komster på ett annat sätt än de andra polisregionerna156. Det har skickat signaler om att 
polisen har större möjligheter att avslå en allmän sammankomst än som är fallet utifrån 
lagstiftning och praxis. Vad som hände efter påskhelgen utgör inget undantag.  

Polisregion Väst tillät inte att Rasmus Paludan skulle få genomföra en allmän sammankomst i 
Borås två veckor efter påskupploppen. I polisens pressmeddelande uttryckte dessutom den 
regionala kommenderingschefen i region Väst att: “Rasmus Paludan har en retorik som går ut 
på att skapa oordning och kaos. Vi behöver hjälpas åt för att slå hål på den retoriken”157. Detta 
är inte första gången som befattningshavare i region Väst förmedlar att polisen värderar det 
budskap som förs fram vid en allmän sammankomst158. Förhållningssättet strider mot polisens 
plikt att vara objektiv och neutral. Det ökar risken för att de polisregioner som följer 

 
150 Kommer framgå i denna rapport, men se även Holgersson & Westman, 2021. 
151 se Holgersson, 2019b. 
152 Information fyra befattningshavare som har/har haft centrala positioner i polisens hantering av valet 2018 
och valet 2022. 
153 Information fyra befattningshavare som har/har haft centrala positioner i polisens hantering av valet 2018 
och valet 2022. 
154 Information tre befattningshavare som har centrala positioner i polisens hantering av upploppen under 
påsken samt ett stort antal operativ personal och externa aktörer (>30) 
155 Se även Holgersson, 2019b där utvecklingen beskrivs samt även Holgersson, 2018b rörande problematiken 
att personal med en liknande operativ bakgrund från en specialenhet fått så stort inflytande över NOA.  
156 Se Holgersson, 2019b.  
157 Polismyndigheten, 2022a. 
158 se Holgersson, 2019b. 
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grundlagen och tillåter och skyddar samma typ av allmänna sammankomster kan uppfattas 
sympatisera med det framförda budskapet.  

Efter våldsamheterna under påskhelgen gick kommenderingsledningen på nationell nivå ut 
med ett pressmeddelande att ordningsstörningar vid tidigare möten som orsakats av 
motdemonstranter “i de flesta fall” inte ska påverka bedömningen, men att det synnerligen 
allvarliga brott som de senaste dagarna riktats mot vårt samhälle, poliser och övrig 
blåljuspersonal “kommer vägas in i kommande bedömningar”. Även om rikspolischefen 
uppgav att det gjorts individuella bedömningar hade den nationella kommenderings- 
ledningen för valet 2022 uttryckt en viljeyttring internt att alla tillstånd som Rasmus Paludan 
sökte under valborgsmässohelgen skulle avslås159. Med anledning av detta fick också Rasmus 
Paludan negativa besked i Uppsala, Stockholm, Trollhättan och Örebro.    

I media förmedlades i huvudsak budskapet att avslagsbesluten var rimliga. En professor i 
rättsvetenskap sa exempelvis att: “Det har varit våldsamt vid tidigare sammankomster och 
därför har polisen skäl att avslå ansökan i enlighet med ordningslagen.”160 Att avslå en allmän 
sammankomst med hänvisning till att motparten har varit våldsam går dock mot tidigare 
praxis. Genom en sådan ordning uppmuntras de som förespråkar icke parlamentariska 
lösningar att med våld tysta meningsmotståndare. Det var därför naturligt att 
Förvaltningsrätten i Göteborg161 kom fram till att Polismyndigheten fattat ett felaktigt beslut 
när det gällde att avslå Rasmus Paludans ansökan i Borås.   

Trots avslagen genomförde Rasmus Paludan manifestationer på flera platser i Stockholm. 
Dessa manifestationer gick lugnt till162. I Uppsala däremot angreps Rasmus Paludan och fick 
fly från platsen163.  I Uppsala fanns en polisstyrka som kunde användas för att skydda Rasmus 
Paludan mot angrepp när han genomförde sin allmänna sammankomst, men den grupperades 
en bit ifrån hans manifestation. Det har framkommit att det på ledningsnivå i Uppsala fanns 
en idé att om Rasmus Paludan skulle angripas, kunde följden förhoppningsvis bli att han 
avskräcktes från att söka tillstånd igen i Uppsala, och att polisen i Uppsala då skulle slippa 
hantera honom framgent164. Ett sådant antagande bygger på en bristande förståelse för hur 
Rasmus Paludan resonerar. Två veckor senare sökte han tillstånd att manifestera på två 
platser i Uppsala. Istället för att avskräckas verkar han ha triggats av att bli angripen och 
retoriken skruvades upp ytterligare, med ett sexualiserat språk och hänvisningar till mammor 
som prostituerade165. Likaså resulterade exempelvis kommenderingsledningens beslut i 
region Öst att flytta manifestationen i Navestad fem kilometer bort i att Rasmus Paludan i 

 
159 Förmedlats av befattningshavare i tre regioner. Se även Erlandsson, 2022a i DN. 
160 Sundberg, 2022 i DN. 
161 Förvaltningsrätten i Göteborg, 4632-22. 
162 Framgår av berättelser från två befattningshavare inom Stockholmspolisen. Se även Svd, 2022a. 
163 Tre källor inom Polismyndigheten. Se även filmsekvens https://www.youtube.com/watch?v=MULbOu6rAss 
och Karlsson, 2022 i Aftonbladet.   
164 Återberättat av två av varandra oberoende poliser med inblick i händelsen i Uppsala. 
165 https://www.instagram.com/p/CdGSHDXgm1h/  

https://www.youtube.com/watch?v=MULbOu6rAss
https://www.instagram.com/p/CdGSHDXgm1h/
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slutet av sitt tal sade att han kommer dyka upp i Norrköping igen tills han tillåts ha en 
manifestation i det område där han sökte tillstånd166.     

Genom att Polismyndigheten inte varit konsekvent och uppvisat ett gemensamt förhållnings-
sätt till hur Rasmus Paludans och andra tillstånd ska hanteras har polisens roll blivit otydlig. 
Det har inte varit gynnsamt för att undvika att människor i utsatta områden får agg mot 
polisen när de uppfattar att polisen gett tillstånd till och skyddat manifestationer som de 
kunde ha avslagit.  

Problemet förefaller att i mycket liten omfattning ha blivit föremål för kritisk reflektion inom 
Polismyndigheten167. Inte heller i den externa debatten har detta fått något stort utrymme, 
även om det tagits upp i viss mediabevakning. I en artikel framgick att kritiska röster inom 
Polismyndigheten uttryckt att “myndigheten tappat sin demokratiska kompass”168 med 
hänvisning till en debattartikel som två poliser hade skrivit. I denna framfördes att 
Polismyndigheten genom att avslå Rasmus Paludans ansökan har öppnat upp för den starkes 
rätt och genom sina beslut visar att våld och hot som metod fungerar169. I mediabevakningen 
hänvisades också till en bok170 som berörde problematiken med att inskränka 
yttrandefriheten av detta skäl.  

I den artikel som redovisade att myndigheten “tappat sin demokratiska kompass” tydlig-
gjordes att utgångspunkten för polisens beslut i åratal har varit att säga ja och bara i yttersta 
undantagsfall avslå en ansökan. Efter påskupploppen ändrades detta förhållningssätt och 
Rasmus Paludan nekades tillstånd efterföljande storhelg. I artikeln intervjuades ett justitieråd 
i högsta förvaltningsdomstolen (Thomas Bull) som påpekade: “att oroligheter i sig inte räcker 
för att polisen ska säga nej. I synnerhet inte när det inte är arrangören själv som stökar.”171. I 
artikeln skedde en hänvisning till tidigare domar. Domslutet i Förvaltningsrätten i Göteborg 
låg i linje med tidigare domar. Efter att Förvaltningsrätten i Göteborg konstaterat att det var 
felaktigt av Polismyndigheten att neka Rasmus Paludan tillstånd i Borås, beviljades han 
tillstånd att genomföra manifestationer i olika städer två veckor senare. I flera fall ändrades 
platserna dock så mycket att det i praktiken skulle kunna betraktas som ett demonstrations-
förbud. Genom att vissa regioner på ett omfattande sätt ändrade platsen för manifestationen 
öppnade det för kritik mot Polismyndigheten där platsen inte ändrades. 

Polismyndigheten har genom ett inkonsekvent agerande försatt sig i en situation där det finns 
en uppenbar risk att en del människor i utsatta områden blivit frustrerade över hur polisen 
hanterar tillstånden. Polismyndigheten har på så vis bäddat för att risken för angrepp på 
poliser ökar. Istället för att reflektera kring detta har fokus för resonemangen på ledningsnivå 
varit på hur upplopp ska hanteras när de väl uppstår172. Det resulterade bland annat i att 

 
166 Jakobsson, 2022  i NT.  
167 Framkommit utifrån samtal med befattningshavare på olika nivåer inom Polismyndigheten [>30 st).  
168 Erlandsson, 2022b i DN. 
169 Jonson & Ahlströmer, 2022 i SvD. 
170 Svensson, M., 2022 i SvD; TV4 (2022a). 
171 Erlandsson, 2022b i DN. 
172 Framkommit vid samtal med två befattningshavare med inblick i resonemang på den högsta ledningsnivån. 
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vattenkanoner från Danmark lånades in och att det fanns tårgas att tillgå på de platser där det 
tidigare inte funnits.    

4.3 Extremism 
Det finns ett starkt intresse att förebygga extremism för att undvika skador och dödsfall. I 
många länder används det som ett argument att förbjuda vissa organisationer, men också för 
att förbjuda yttrandet av vissa åsikter. I diktaturer är det ett vanligt förfaringssätt, men 
förekommer även i demokratier i västeuropa173.  

Det går att finna argument för yttrandefrihet i exempelvis John Stuart Mills sanningsargument 
och Alexander Meiklejons demokratiargument. Mill anser att åsikter behöver möta motstånd 
och föras fram för ständig diskussion, annars riskerar de att stelna till fördomar eller 
dogmer174.   Meiklejohn menar att ingen ska bli förvägrad sin rätt att yttra sig för att yttrandet 
är oförståndigt eller orättvist eftersom det är en viktig princip i demokratier och att därför 
ovisa och farliga idéer måste få höras precis som visa och ofarliga idéer175.  

En person vars skrifter de svenska förvaltningsrätterna återkommande gånger har hänvisat till 
när de behandlat Rasmus Paludans överklaganden är Thomas Bull, professor i konstitutionell 
rätt och ledamot av Högsta Förvaltningsdomstolen. Hans grundläggande resonemang går ut 
på att rätten att yttra sig utgör en förutsättning för demokratin. Utan yttrandefriheten kan 
inte rösträtten användas på ett adekvat sätt eftersom väljarna inte får tillgång till de olika 
politiska alternativ som finns. Han menar att det talar för att rätten ska innefatta så många 
olika yttranden som möjligt, oavsett vilket innehåll yttrandet bär på176. Frågan är dock mycket 
komplex och det finns andra högre jurister vars uppfattningar skiljer sig från det 
förhållningssätt som Thomas Bull argumenterar för177. 

Mot intresset av att ha en fri samhällsdebatt står behovet att värna om gruppers och enskildas 
värdighet och integritet178. Regleringen av hets mot folkgrupp åskådliggör att människovärdet 
ska vara ett värde som väger tyngre än den fria åsiktsbildningen och att propaganda som 
kränker människovärdet strider mot grundvalarna för vår civilisation. Vad som innefattas i 
brottet hets mot folkgrupp går att ha olika uppfattning om. Människorättsorganisationen Civil 
Rights Defenders anmälde av den anledningen Rasmus Paludans koranbränning för hets mot 
folkgrupp med argumentet att: “Syftet med turnén har varit att, utifrån en rasistisk ideologi, 
sprida hat mot muslimer och invandrare och systematiskt provocera dessa grupper, för att på 
så vis utmåla dem som våldsamma, irrationella och ej tillhörande det västerländska 
samhället”.  Man menar vidare att det saknas domstolspraxis och hoppas med sin anmälan få 
en dom som kan “bli vägledande för liknande händelser i framtiden och ge ett starkare skydd 
mot hatpropaganda som riktar sig mot minoritetsgrupper”179.  

 
173 se t.ex. Küchler, 2022 i SvD; Cantwell, 2022 i Aftonbladet. 
174 Mill, 2009.  
175 Meiklejohn, 1965.  
176 Bull, 1997.  
177 Se t.ex. den debatt som fördes på ett av Stiftelsen Rättsfondens seminarier (Dunås, 2019).  

178 Prop. 1986/87:151, s. 107 f 
179 Civil Right Defenders, 2022. 
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Nuvarande svenska lagstiftning med möjligheten att beakta ordningsstörningar från 
motdemonstranter för om någon ska få tillstånd att demonstrera kan leda till att censurering 
sker genom folket och att ett så kallat “häcklarens veto” skapas180. Detta skadar 
demonstrationsfrihetens syfte och fri åsiktsbildning för alla, vilket anses vara en garanti för 
demokratins fortlevnad. Det går att framföra olika argument kopplade till grundläggande 
demokratiska principer med anledning av Polismyndighetens agerande gentemot Rasmus 
Paludan, men det finns också en annan aspekt som är betydelsefull att beakta. En polis 
uttryckte sig upprört att det går att reagera på att Rasmus Paludan inte behandlas på ett 
rättvist sätt utifrån en demokratiaspekt, men att “det är inte det som gör mig upprörd, utan 
att Polismyndigheten agerar på ett sätt som göder extremism”181. Forskning ger stöd för att 
det finns en risk att detta inträffar när polisens agerande upplevs som orättvist, manipulativt 
och inkonsekvent och när det bekräftar ett narrativ av en statlig strategi där vissa åsikter inte 
får komma fram182. Ett exempel är när Rasmus Paludan frihetsberövas utan lagstöd183.  

Det är betydelsefullt att Polismyndighetens agerande är konsekvent och förutsägbart. Det ska 
inte vara Polismyndigheten som bestämmer vilka åsikter som är tillåtna att framföra på en viss 
plats. Ett sådant beteende förknippas med diktaturer. Det får inte vara så att Polismyndig-
heten behandlar personer på olika sätt beroende på deras åsikter - om det inte är så att 
polisen definierar framförda budskap som brottsliga. Det är tydligt att Polismyndigheten i sitt 
sätt att behandla Rasmus Paludan har frångått viktiga grundläggande principer i ett 
rättssamhälle. Ett exempel som nyss nämndes är när han frihetsberövades utan att 
Polismyndigheten hade laglig grund för detta184. Ett annat exempel åskådliggörs av innehållet 
i den operationsplan som upprättades av kommenderingschefen i region Bergslagen i mitten 
av juli 2022. I beslut i stort står det att: 

”Stram kurs ska anvisas annan plats för sina manifestationer än på Prologgatan och 
Tornfalksgatan i Örebro. Detsamma gäller den ansökta platsen i Borlänge och även 
Falun. De alternativa platserna ska vara grundade i ett polistaktiskt perspektiv och 
det perspektivet har företräde framför Rasmus Paludans egna önskemål för att 
kunna upprätthålla ordning och säkerhet samt minimera risken för våld mot Rasmus 
Paludan själv, allmänheten, polispersonal och egendom. Till detta ska Rasmus Paludan 
informeras om att han inte kommer att erhålla personskydd och att heller inte 
platsbevakning kommer att tillhandahållas om han i strid med bifallet beslut väljer 
att genomföra sina manifestationer på annan plats än de anvisade.”185 

Att polistaktiska perspektiv så tydligt styr val av plats av en allmän sammankomst framför att 
tillgodose en aktörs önskemål att göra sig hörd, avsaknad av personskydd för en person som 
uppenbarligen är hotad och ska ställa upp i riksdagsvalet samt att på förhand bestämma att 
allmänna sammankomster som denne genomför på eget initiativ inte kommer att skyddas 

 
180 Bull & Heiborn (1996) s. 336 
181 Framfördes i juli 2022.  
182 Se Sageman, 2017; Holgersson, 2019b. 
183 se vidare i detta kapitel. 
184 Förvaltningsrätten i Linköping, 3669-22. 
185 Operationsorder upprättad 2022-07-11, utdrag ur avsnittet beslut i stort (3e stycket). Fetstil i citatet är vår 
markering. 
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förmedlar ett tydligt budskap. Det tolkas lätt som att Rasmus Paludans åsikter och det han 
står för rättfärdigar att frånta honom vissa demokratiska rättigheter. Erfarna dialogpoliser 
som har en omfattande inblick i processer inom olika grupper har tidigare pekat på att denna 
typ av agerande från Polismyndigheten, när personer uppfattar att det sker en särbehandling 
av vissa organisationer beroende på deras åsikter, får allvarliga konsekvenser för möjligheten 
att förebygga polarisering. De menar att det i förlängningen riskerar att leda till extremism om 
individer och grupper ser att de påverkansmöjligheter som finns att agera inom demokratins 
ramar inte gäller de uppfattningar som inte staten och Polismyndigheten gillar186. Som tidigare 
nämnts går det att hitta stöd för dessa slutsatser i internationell forskning187 och har 
framkommit vid intervjuer med svenska aktörer188. 

Som tidigare påtalats kan en sådan uppfattning förstärkas av uttalanden från polischefer och 
av Polismyndighetens agerande om de som blivit föremål för sådana yttranden protesterar. 
Efter att en polischef uttryckt att det är viktigt att “slå hål på” Rasmus Paludans retorik så 
genomförde Rasmus Paludan en allmän sammankomst utanför bostaden hos denna polischef. 
Polismyndigheten valde då att anmäla Rasmus Paludan för otillåten påverkan genom 
förgripelse mot tjänsteman189. Brottsrubriceringen kan ses som problematisk med tanke på 
att det var ett svar på ett yttrande som personen gjort om Rasmus Paludan om att ”slå hål på 
hans retorik”.  

Polismyndighetens sätt att hantera Rasmus Paludan är som fenomen ett av de mest 
problematiska förhållanden som iakttagits i studien. Särskilt som denna typ av agerande och 
generella förhållningssätt från Polismyndighetens sida mot vissa andra organisationer redan 
har poängterats vara ett stort problem190 och att denna studie pekar på att detta snarare 
verkar ha förvärrats än förbättrats191.  

4.4 Valet av tid och plats för en allmän sammankomst 
Polismyndigheten har stora möjligheter att ändra tid och plats för en allmän sammankomst, 
men en grundläggande tanke är att den som ansöker ska kunna synas och höras. Polisanställda 
på olika hierarkiska nivåer har framfört att de har uppfattat att det på grund av stark press 
tagits en stor politisk hänsyn vid hanteringen av tillstånden när det gäller Rasmus Paludan 
efter påskhelgen. Slutsatserna har dragits utifrån hur den interna diskussionen har förts i 
kombination med ett förändrat förhållningssätt, där motivering och resonemang skiljer sig 
från tidigare. Det har visserligen inte explicit uttryckts att det beror på en politisk påverkan, 
påpekar dessa polisanställda, men de har gjort den tolkningen utifrån flera faktorer, bland 
annat att det blivit mer vanligt att det refereras till justitiedepartementets och politikers 
inställningar och uppfattningar både innan, under och efter insatser.  

I domen från Förvaltningsrätten i Göteborg där Rasmus Paludan fick rätt gentemot 
Polismyndigheten framförde rätten att Polismyndigheten borde ha erbjudit en alternativ 

 
186 Se vidare Holgersson, 2019b. 
187 Se tex Sageman, 2017. 
188 se Holgersson, 2019b. 
189 Muntlig poliskälla.  
190 Holgersson, 2019b. 
191 Utifrån information från flera dialogpoliser (som inte bara innefattar Polismyndighetens agerande gentemot 
Rasmus Paludan) samt olika dokument och yttrande från Polismyndigheten. 
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plats. Det påpekades att polisen då inte får ändra villkoren, exempelvis platsen, så mycket att 
det i praktiken blir ett demonstrationsförbud192. Liknande slutsatser framfördes i en annan 
dom från Förvaltningsrätten i Göteborg i maj 2022 som gav Polismyndigheten rätt när de 
avslog Rasmus Paludans ansökan. I denna dom framgår att Rasmus Paludan krävde att få 
utföra sin manifestation på en specifik plats och att han vägrade att diskutera alternativa 
platser, men att Polismyndigheten har rätt att “anvisa annan lämplig plats för 
sammankomsterna i närområdet”193. 

Det var bara i region Stockholm där Rasmus Paludan en månad efter påskupploppen fick 
manifestera i det område där han ansökt om sin manifestation. I exempelvis Örebro flyttades 
manifestation från förorten Vivalla till ett industriområde drygt fyra kilometer därifrån. I 
Norrköping fick Rasmus Paludan inte tillstånd att manifestera i stadsdelen Navestad utan 
manifestationen flyttades fem kilometer till ett torg inne i Norrköping.  

Under datainsamlingen har det framkommit att det finns mycket kritik mot var och när 
Rasmus Paludan tillåtits utföra sina manifestationer. Det handlar dels om att platser där han 
fått tillstånd att manifestera skapat en onödig problematik och att andra platser kunde ha 
valts där han hade varit sedd och hörd utan att respektive lokalsamhälle skulle bli så drabbade. 
Dels handlar det om att Rasmus Paludans ansökningar framförallt efter påskhelgens händelser 
inte har hanterats i linje med viktiga demokratiska principer. Vissa talar om en 
“rastplatsdemokrati”194.  

För att konkretisera och resonera kring ovanstående ges tre exempel. De två första exemplen 
utspelar sig en månad efter påskhändelserna. Rasmus Paludan ansökte om tillstånd att 
genomföra allmänna sammankomster på olika platser i Sverige den 12-15 maj. Samtliga 
tillstånd beviljades, men platserna ändrades i nästan alla fall. Det tredje exemplet är hämtat 
från påskhelgens händelser. 

Exempel 1195:  

Det första exemplet handlar om Paludans manifestation i Örebro där han ansökte om att få 
genomföra en allmän sammankomst i Vivalla. Polisledningen valde att inte informera om var 
manifestationen skulle hållas förrän samma dag den skulle genomföras. Rasmus Paludan 
hänvisades till Aspholmsvägen. Platsen som valdes ligger i ett industriområde, cirka 4 km från 
Vivalla på andra sidan Örebro. Aspholmsvägen har en väldigt begränsad genomströmning av 
människor. De som nyttjar vägarna är i stort personer som arbetar i området samt transporter 
till och från företagen. Flera poliser menade att val av plats begränsade Paludans möjligheter 
att nå ut med sitt budskap. Den stora personalstyrkan som hade avsatts användes inte för att 
säkerställa att andemeningen i grundlagen skulle följas - att se till att människor ska få bilda 
opinion genom att de beviljas tillstånd på en plats där de kan bli hörda och sedda. Istället 
framförde poliser att polisledningen bara var inriktade på att inte utsättas för kritik att inte 
kunna hantera nya våldsamheter. Rasmus Paludan hänvisades till samma plats vid 
nästföljande allmänna sammankomst 

 
192 Förvaltningsrätten i Göteborg, 3248-22. 
193 Förvaltningsrätten i Göteborg, 3248-22, sidan 8. 
194 Framkommit vid interna samtal inom Polismyndigheten. 
195 Information som erhållits av externa personer (2 st) samt poliser (>10 st). 
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Bild 4. Rasmus Paludan hänvisas till en plats där han inte blir hörd eller sedd drygt 4 km från 
Vivalla196. 

 

Exempel 2197: 

Det andra exemplet handlar om ansökan om att få manifestera i Navestad i Norrköpings 
kommun. Precis som i region Bergslagen dröjde Region Östs beslut om att bevilja eller avslå 
Rasmus Paludans ansökan i Navestad. Samma sak gällde för det tillstånd han hade sökt i  
Skäggetorp. Det var först sent på eftermiddagen fredagen den 13 maj som beslut meddelades 
att Rasmus Paludan söndagen den 15 maj inte skulle beviljas tillstånd att manifestera i 
Navestad eller Skäggetorp. I Norrköping anvisades Rasmus Paludan till Gamla torget i 
Norrköpings city som ligger ca 5 km från Navestad.  

 
196 Bild skickad till Stefan Holgersson. 
197 Information genom samtal med befattningshavare på ledningsposition inom polisen (3 st), men operativ 
polispersonal (>10 st) och med 5 externa organisationer (>10 st personer) 
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Bild 5. Rasmus Paludan på Torg i Norrköping 15 maj 2022 som ligger 5 km från Navestad198.  

Polisanställda har uppgivit att det verkade som om kommenderingsledningen199 uppfattade 
att det var bra att vänta med att meddela beslutet för att försvåra för dem som hade ett 
intresse att angripa Rasmus Paludan och polisen. Att den sena informationen skulle påverka 
deras möjligheter att organisera sig. En liknande inställning hos andra polischefer har tidigare 
fångats upp i samband med deltagande observation i Stockholm. Inställningen bygger på att 
dessa polischefer tror att polisen kan skapa sig fördelar genom att ha mer tid att förbereda sig 
i förhållande till en motpart om de håller inne med tillståndet. Problemet är dock att det utgår 
från att motparten organiserar sig på ett sätt som kräver förberedelsetid.  

När det gäller den typ av våldsamma upplopp som inträffade under påskhelgen handlar det 
till största delen om personer som genom sociala medier uppmanats och lockats till en viss 
plats. En sådan mobilisering går snabbt. Det finns en kunskap om detta inom Polismyndig- 
heten. I den bedömning som underrättelsesektionen i region Öst gjorde inför påskhelgen 
framgår att ”meningsmotståndare visat på en hög förmåga till snabb mobilisering” och att 
“det kan gå snabbt (minuter) att samla ett större antal individer i syfte att begå 
ordningsstörningar eller på annat sätt visa sitt missnöje”200. Den nackdel som uppstår med att 
vänta med att meddela ett beslut drabbar främst civilsamhället och de goda krafter som 
behöver tid att organisera sig. Att dröja med att meddela ett tillstånd får således främst 
konsekvenser för möjligheten att förebygga våldsamheter.   

Norrköpings kommun förordade att Rasmus Paludan skulle få demonstrera i Navestad. De 
hade bland annat vidtagit åtgärder för att begränsa tillgång till föremål att kasta på polisen. 
För både kommunen och frivilligorganisationer innebar den nya platsen för manifestationen 
att de behövde ta hänsyn till två platser istället för en. Det var svårt att veta var våldsverkare 
skulle dyka upp. Ur ett demokratiskt perspektiv var det dessutom tveksamt om det inte hade 
gått att hitta en alternativ plats som låg närmare den Rasmus Paludan ansökt tillstånd om - än 

 
198 Foto: Stefan Holgersson. 
199 Samtal med två personer med god inblick i denna process. 
200 Polismyndigheten, Aktioner av Rasmus Rasmus Paludan i Polisregion Öst i april 2022 Bedömning, sidan 3-4. 
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fem kilometer bort.  Strategiskt var också valet av plats inte genomtänkt med tanke på hur 
Rasmus Paludan resonerar att han kommer att söka tillstånd igen när han blir hänvisad att ha 
sin allmänna sammankomst långt från den plats han ansökt om.  

Exempel 3: 

Det tredje exemplet är från Råslätt i Jönköpings kommun där Rasmus Paludan genomförde en 
manifestation på skärtorsdagen. Polisen hade tidigare kallat till ett möte där uppfattningen 
om syftet med mötet skiljde sig åt mellan polisen och representanter för lokalsamhället. 
Polisens inställning var att syftet med mötet var att informera om var Rasmus Paludan skulle 
få tillstånd att hålla sin manifestation. Representanter för lokalsamhället trodde att mötet 
syftade till att diskutera var Rasmus Paludan skulle tillåtas demonstrera. Mötet resulterade i 
en konflikt. Många som var med på mötet visade sitt missnöje genom att gå därifrån. Det hade 
kunnat medföra svårigheter att förebygga våldsamheter i samband med Rasmus Paludans 
besök och det fanns en stor risk att människor riktade sitt missnöje mot polisen. Ett väl utbyggt 
och starkt samarbete mellan olika aktörer i Jönköpings kommun motverkade dock att detta 
inträffade.    

Vid intervjuer med olika representanter framgick att den valda platsen för den allmänna 
sammankomsten inte uppfattades som bra av aktörer i lokalsamhället. Den valda platsen 
ligger vid entrén till bibliotek, bad, fritidsgård och sporthall. Några av verksamheterna fick 
stängas/flyttas. Även kyrkan fick stänga ingångar. Dessutom finns balkonger i Råslätt centrum 
som vetter mot torget. Från dessa balkonger kan man kasta ner saker på torget. Nedanstående 
karta visar (X) var manifestationen tilläts och siffrorna anger alternativa platser (1-5). Den plats 
som kommunen förordade i 1:a hand är markerat med nr 1 på kartan. Det är en grusplan som 
ligger 350 meter från centrum på andra sidan ett bostadsområde. I andra hand en inhägnad 
skridskobana i samma område och i tredje hand en parkeringsplats cirka 100 meter från 
centrum. Det tredje platsen var lite sämre ur kommunens aspekt på grund av busstrafik och 
att det rör sig många människor där. Alternativ 4 och 5 upplevde kommunen också som lite 
sämre.  
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Bild 6. Karta över Råslätt, Jönköping och platsen (x) för Rasmus Paludans allmänna 
sammankomst. 

 

Polismyndigheten har stora möjligheter att villkora tid och plats för en sammankomst. Vid en 
bedömning av möjligheterna att flytta manifestationen 350 meter till en grusplan måste de 
grundläggande tankarna med yttrande- och demonstrationsfriheten beaktas - att den som 
demonstrerar ska vara sedd och hörd. Om Socialdemokraterna eller Moderaterna hade velat 
ha ett torgmöte i Råslätt centrum. Hur hade det uppfattats om de fått stå avsides på en 
grusplan eller på en inhägnad skridskobana? Principen att få vara sedd och hörd är densamma 
även för de som framför kontroversiella budskap som kan väcka ilska, men för att säkerställa 
ordning- och säkerhet kan det finnas ett annat behov för polisen att villkora tid och plats för 
en sådan allmän sammankomst.  

Polisen kan villkora plats och tid och det görs i många sammanhang, till exempel att en 
manifestation inte fått genomföras precis utanför en restaurang eller utanför en ambassad.  
Den springande punkten är att polisen har en god inblick i aktuell kontext och område201. 
Dessutom att polisen innan besluten fattas om platsen och tiden för en sammankomst har en 
dialog med externa aktörer i lokalsamhället liksom med den som söker tillstånd. Ett flertal av 
de aktörer vi haft kontakt med har uppgivit att det finns brister i denna process. Vissa 
ansvariga befattningshavare på polisområdesnivå har varit självkritiska till hur dialogen har 
fungerat, vilket är positivt för möjligheterna att utveckla denna. Andra på högre nivå har inte 

 
201 Liknande slutsatser har dragits tidigare (se Holgersson, 2008; Holgersson, 2019b). 
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ens varit intresserade av att diskutera frågan, trots att de i media uttryckt att samverkan med 
lokalsamhället är viktig. Denna inställning är olycklig. 

4.5 Polisens agerande ur Rasmus Paludans perspektiv 
För att få Rasmus Paludans perspektiv på polisens agerande genomfördes en intervju med 
honom och han skickade även över diverse handlingar och e-postkonversationer med svenska 
myndigheter. Paludan uppfattar202 att Polismyndigheten upprepade gånger har brutit mot 
den svenska grundlagen. Han menar att Polismyndigheten är väl medveten om att den bryter 
mot denna när dess företrädare fattar sina beslut, men att de gör detta av taktiska skäl. Han 
anför vidare att det tar så lång tid innan förvaltningsrätterna kommer med sina beslut att 
problemet för polisen att hantera en allmän sammankomst vanligen är överspelad när detta 
kommer. Han pekar vidare på den dom där Förvaltningssrätten i Göteborg203 konstaterade att 
polisen enbart har möjlighet att flytta en allmän sammankomst till en plats i närområdet inte 
följdes när polisen i Örebro valde att placera hans allmänna sammankomst i ett 
industriområde långt ifrån den plats han sökte på. 

Rasmus Paludan överklagade senare avslagsbeslut gällande denna och andra platser i region 
Bergslagen. Han överklagade samtidigt att Polismyndigheten begränsade hans önskemål om 
längden på sina allmänna sammankomster. Förvaltningsrätten i Falun framförde i sitt beslut 
att Polismyndigheten har stora möjligheter att flytta en allmän sammankomst, men att en 
förväntad oordning och bristande säkerhet vid en allmän sammankomst ”först och främst, 
annat än i rena nödsituationer och undantagsfall, beivras med utnyttjande av extraordinära 
polisinsatser”204 

I sitt beslut hävdade Polismyndigheten att det: ”saknas förutsättningar för myndigheten att 
upprätthålla allmän ordning och säkerhet på platsen”205. Om yttrandet skulle stämma innebär 
det att svensk polis saknar förutsättningar att upprätta allmän ordning i Vivalla och även i ett 
flertal andra socioekonomiskt utsatta områden om någon riktar kritik mot islam på ett sådant 
sätt att det uppfattas som kränkande och förnedrande. I förlängningen går det genom polisens 
yttrande att uppfatta att den tes som Rasmus Paludan driver har bäring i ett verkligt 
förhållande. Polismyndigheten motiverar inte varför platserna är så pass olämpliga att polisen 
även med extraordinära insatser inte skulle klara av att hantera situationen. 
Förvaltningsrätten i Falun skriver dock i sin dom att de fann ”trots denna summariska 
motivering, inte anledning att ifrågasätta myndighetens bedömning i detta hänseende”206 och 
menade att Polisen därför haft rätt att anvisa annan lämplig plats för sammankomsten. Vad 
som var lämplig plats definierades inte.  

När det gäller begränsningen av tiden för den allmänna sammankomsten fann Förvaltnings-
rätten i Falun att Polismyndighetens beslut saknade lagstöd. Förvaltningsrätten beslutade att 
Polismyndighetens beslut skulle upphävas i sin helhet och det återförvisades till Polismyndig-
heten för fortsatt handläggning.  

När Polismyndigheten senare hade fattat sina nya beslut med anledning av domen i 
Förvaltningsrätten i Falun överklagade Rasmus Paludan även dessa. Han reagerade på att han 

 
202 Intervju med Rasmus Paludan i juni 2022.  
203 Förvaltningsrätten i Göteborg 3248-22. 
204 Förvaltningsrätten Falun, 3016-2, sidan 5 
205 Förvaltningsrätten Falun, 3016-2. Bilaga 1, sidan 3. 
206 Förvaltningsrätten Falun, 3016-2, sidan 6.  
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blivit hänvisad att hålla sina allmänna sammankomster på platser som ligger utanför de 
områden där han ansökt om att få demonstrera (någonstans i området Tjärna Ängar, Borlänge 
samt någonstans i områdena Vivalla och Oxhagen, Örebro). Han argumenterade att detta sätt 
i praktiken innebär ett demonstrationsförbud och framförde: 

“Polismyndigheten i Polisregion Bergslagen anser tydligt att någon islamkritisk 
demonstration i ett område med många muslimer aldrig kan tillåtas. Således är detta 
beslut i praktiken ett förbud mot att demonstrera mot islam i områden där många 
muslimer bor. Eller åtminstone områden där många (möjligen buddhister?) kommer 
att reagera med våld på kritik av islam. Det är alltså ett förbud på grund av att det 
finns våldsamma människor som är emot vårt budskap. Detta är ett olagligt skäl att 
flytta en demonstration”207 

När det gäller Polismyndighetens beslut om den allmänna sammankomsten i Falun reagerade 
Rasmus Paludan på att han hänvisades till en plats där allmänheten får begränsad möjlighet 
att ta del av hans budskap: 

“Stram Kurs Sverige hade ansökt om ett centralt torg där många människor ofta går 
förbi. Därför bör Polismyndigheten [därför] begränsas till att anvisa ytterligare ett 
centralt torg där många människor passerar. Det gjorde inte Polismyndigheten! 
Tvärtom utpekade Polismyndigheten en särskilt ödslig och svårtillgänglig plats vid 
Faluån. Syftet med detta var självklart att begränsa och förhindra allmänhetens 
möjlighet att få ta del av Stram Kurs Sveriges politik och därmed förhindra att Stram 
Kurs Sverige får röster i riksdagsvalet.”208 

I samtliga orter i Bergslagen kvarstod Polismyndighetens begränsning av de allmänna 
sammankomsterna till två timmar, men med en ny motivering. Rasmus Paludan reagerade 
även på detta: 

“Polismyndigheten har redan tagit ett tidigare beslut om att begränsa samman-
komsten till 2 timmar eftersom Polismyndigheten ansåg att det var "tillräckligt för att 
få ut budskapet". Efter att Förvaltningsrätten upphävt beslutet finner Polismyndig-
heten plötsligt att det av säkerhetsskäl är nödvändigt att begränsa tiden till 2 timmar. 
Om det hade varit nödvändigt av säkerhetsskäl, så hade detta varit i det ursprungliga 
beslutet! Men det gjorde det inte! Så nu ska Polismyndigheten i sitt nya beslut motivera 
varför och hur nya uppgifter nu plötsligt, efter att förvaltningsrätten avkunnat en dom, 
tyder på att det av säkerhetsskäl är nödvändigt att tidsbegränsa. Polismyndigheten har 
inte lämnat någon sådan motivering. [...] Att förvaltningsrätten i sin dom förklarade 
att säkerhetsskäl KAN användas som motivering innebär givetvis inte att 
Polismyndigheten därför alltid KAN använda säkerhetsskäl som motivering.”209 

 
207 Rasmus Paludans överklagan av Polismyndighetens ärende A396.358/2022 (Örebro, Vivalla och Oxhagen). 
och A396.774/2022 (Borlänge, Tjärna Ängar).  
208 Rasmus Paludans överklagan av Polismyndighetens ärende A392.815/2022 (Falun). 
209 Rasmus Paludans överklagan av Polismyndighetens ärende A392.815/2022 (Falun), A396.358/2022 (Örebro, 
Vivalla och Oxhagen). och A396.774/2022 (Borlänge, Tjärna Ängar).  
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När denna text skrivs har inte Förvaltningsrätten i Falun fattat något beslut i ovanstående tre 
ärenden. Det är möjligt att förvaltningsrätten inte kommer gå på Polismyndighetens linje, men 
vi har inte hittat något fall där denna typ av bedömningar från Polismyndighetens sida har 
ifrågasatts av någon förvaltningsrätt210.  

På grund av den utdragna processen bestämde dessutom Polismyndigheten i praktiken 
villkoren för Rasmus Paludans allmänna sammankomster oaktat vad lagen säger och vad 
förvaltningsrätterna kom fram till för beslut. Det finns flera exempel på detta. Ett är att 
Rasmus Paludan blev felaktigt frihetsberövad under skärtorsdagen, vilket i praktiken innebar 
att den allmänna sammankomsten i Linköping upplöstes. Han omhändertogs med hänvisning 
till polislagens 13§ (utgjorde en allmän fara för den allmänna ordningen) samt 13§b (ställa 
in/upplösa allmän sammankomst eller offentlig tillställning). Av omhändertagandebladet 
framgår att: “Med anledning av att den allmänna sammankomsten är del av orsaken till det 
våldsamma upploppet som i sig inneburit en allvarlig fara för den allmänna ordningen beslutas 
av kommenderingschef att omhänderta Rasmus enligt PL13.”211. Kommenderingschefen 
beslöt således att omhänderta en person med stöd av polislagen för att någon annan bråkade. 
Även om en beslutsfattare bara har grundläggande kunskaper om polislagen är det uppenbart 
att det är felaktigt. Kommenderingschefen har betydligt mer kunskap och beslutet tydliggör 
ett förhållningssätt inom Polismyndigheten och som tidigare beskrivits i rapporten: “Ursäkta, 
men vi är faktiskt polisen och vi står över lagen!”212. Polismyndigheten uppvisar upprepade 
gånger prov på detta i hanteringen av Rasmus Paludan.  

Rasmus Paludan överklagade beslutet att omhänderta honom med stöd av polislagens 13§. 
Förvaltningsrätten i Linköping fann att det inte fanns någon laglig rätt för Polismyndigheten 
att omhänderta honom. Av domen framgår att: “Polismyndigheten har förelagts att svara på 
överklagandet, men har inte inkommit med något yttrande.”213. Polismyndigheten 
genomförde således ett omhändertagande som man vägrade att yttra sig om till 
förvaltningsrätten. Det är uppenbart att ansvariga befattningshavare insåg att frihets- 
berövandet saknade laglig grund.  Efter domen har Rasmus Paludan tankar på att anmäla detta 
olaga frihetsberövande, men hans möjligheter att göra sig hörd i den aktuella situationen är 
redan överspelade.  

Biträdande kommenderingschef fattade beslut om att ställa in den allmänna sammankomsten 
i Navestad214. Med tanke på den uppkomna situationen går det att se beslutet som rimligt. Att 
polisen inte kunde säkerställa att Rasmus Paludan kunde genomföra den allmänna 
sammankomsten i Skäggetorp respektive Navestad berodde dock på att kommenderings-
ledningen inte avsatt tillräckliga personalresurser (se kapitel om bemanning). De har således 
ansvar för den uppkomna situationen. 

 
210 Se t.ex. beslutet i Förvaltningsrätten i Falun där de accepterar Polismyndigheten framförda argument att 
myndigheten saknar förutsättningar att upprätthålla allmän ordning och säkerhet på platsen - trots att 
Polismyndigheten inte motiverar detta (Förvaltningsrätten Falun, 3016-2, sidan 6) 
211 Omhändertagandeblad DAF38061/2022, sidan 2.  
212 Holgersson, 2018b. 
213 Förvaltningsrätten i Linköping, 3669-22, sidan 2. 
214 Beslutsprotokoll upprättat 2022-04-14 (ej diariefört) 
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I Örebro på långfredagen fick Rasmus Paludan inte heller genomföra sin allmänna 
sammankomst. Han fick inget besked om huruvida sammankomsten var upplöst eller inställd. 
Han efterfrågade ett beslut, men något sådant erhölls inte. Han begärde därför ett skriftligt 
beslut. Det var först när han skriftligen efterfrågade detta i samband med att han skickade in 
sin överklagan som han fick beslutet. 

Rasmus Paludan konstaterar att det är enorma skillnader mellan hur de olika polisregionerna 
agerar. Polismyndigheten i Stockholm är den region som agerar på ett sätt som är mest 
förenligt med grundlagen, menar Rasmus Paludan. Polisregion Syd är den region som han 
menar agerar sämst. De andra regionerna hamnar någonstans mitt emellan. Han säger att när 
det gäller Region Syd är det uppenbart att denna region “fullständigt struntar i hans säkerhet”. 
Han upplever att det till och med finns polisanställda i denna region som har ett intresse av 
att han ska skadas. Ett exempel på detta är att han inte fick någon eskort ut från ett område 
utan blev hänvisad att utan skydd åka genom ett område där det några minuter tidigare stått 
antagonister till honom.  

Rasmus Paludan berättar att han tidigare haft livvaktsskydd när han varit i Sverige. Så var 
exempelvis fallet i september 2021. Trots att han anser att det är uppenbart att hotbilden mot 
honom har ökat genom det stora antal konkreta hot som riktats mot honom har emellertid 
nationella operativa avdelningen fattat ett beslut att han inte ska ha ett livvaktsskydd när han 
är i Sverige. Han påtalar att han har livvaktsskydd i både Danmark och Norge när han befinner 
sig där. 

Rasmus Paludan är övertygad om att han skulle ha blivit dödad om han inte hade lyckats fly 
från platsen när han blev attackerad i Uppsala. Polisens presstalesperson hävdade i media att 
det berodde på att polisen inte var förberedd på att Rasmus Paludan skulle ha en 
manifestation där. Rasmus Paludan menar att det är ett falskt påstående. Han uppger att han 
hade haft omfattande dialog med polisen om detta och att det fanns en polisstyrka i närheten 
som hade kunnat agera på ett annat sätt. Han uppfattar att det som inträffade sannolikt 
berodde på att Uppsalapolisen antingen hade en dålig förmåga att planera eller bristande 
insikt i vad som kunde hända om han brände en koran på denna plats. På frågan om det kunde 
bero på att Uppsalapolisen hade en tanke att om han angreps skulle han inte dyka upp igen i 
Uppsala svarade Rasmus Paludan att polisen i så fall inte har studerat hans modus och förstått 
att han blir ännu mer motiverad och finner anledning att återkomma om han blir angripen.   

4.6 Konsekvenser av Polismyndighetens agerande 
Polismyndigheten har fattat beslut och agerat på ett sätt som inte är förenligt med 
grundlagen. På kort sikt kan ett sådant agerande underlätta för polisen, genom att bland annat 
personalresursuttaget begränsas, men på lång sikt riskerar det att få allvarliga konsekvenser - 
inte bara för polisen utan för samhället i stort. 

När det gäller utlämningar av allmänna handlingar brukar Polismyndigheten slippa lämna ut 
handlingar om de utan någon ytterligare förklaring hänvisar till en fara för rikets säkerhet, den 
framtida polisverksamheten eller en pågående förundersökning - även när detta inte har 
bäring i ett verkligt förhållande215. Polismyndigheten har därigenom stora möjligheter att 
sätta offentlighetsprincipen ur spel216. Samma förhållande råder för demonstrationsfriheten 

 
215 Se t.ex. Holgersson, 2021, bilaga 1.  
216 Holgersson, 2021; Holgersson & Westman, 2021. 
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om förvaltningsrätterna skulle fästa samma tillit till Polismyndighetens utsagor i samband med 
att avslagsbeslut prövas som Kammarrätten i Stockholm brukar göra när det gäller 
utlämnande av allmänna handlingar217. 

Polisens tillståndshantering får konsekvenser som Polismyndigheten skapat genom 
avsaknaden av en övergripande strategi och en bristande dialog. Det ökar sannolikheten för 
att det uppstår ett agg mot polisen och andra samhällsinstitutioner med en mängd negativa 
följder till exempel högre risk för angrepp mot poliser. Därför är det angeläget för 
Polismyndigheten att komma tillrätta med detta problem. Kostnaden för en sådan utveckling 
är låg och det finns redan kompetens inom Polismyndigheten för att lyckas med den. 
Dessutom finns det i många fall uppbyggda samarbetskanaler mellan bland annat 
kommunpoliser och lokala aktörer. Hindret är att det krävs ett annat tankesätt på nationell 
nivå. Dessutom finns det ett behov av att klargöra ledningsförhållanden mellan regional och 
nationell nivå. Detta behov tydliggörs framförallt senare i rapporten även om det i detta 
kapitel redan har framgått att det är ett problem att tillståndshanteringen av allmänna 
sammankomster i så hög grad skiljer sig åt mellan olika regioner218.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
217 Se Holgersson, 2021. 
218 se även Holgersson, 2019b. Det finns anledning att nämna att Polisens internrevision gjort en analys av 
Polismyndighetens hantering av allmänna sammankomster. De fann att: ”Hanteringen av tillstånd för allmänna 
sammankomster vid de granskade rättsenheterna (numera rättssektionerna) fungerar väl och är i allt väsentligt 
enhetlig“ (Polismyndigheten, 2022b, sidan 5). Granskningen genomfördes emellertid bara i tre regioner och fokus 
var på tillståndsgivning under pandemin. Förhållanden som påpekades i internrevisionens rapport rimmade 
dessutom illa med vad som blivit tydligt i samband med påskupploppen och vid tidigare studier. I 
internrevisionens rapport anges bland annat att: ”I två av de granskade regionerna är dialogpolisverksamheten 
väl utvecklad sedan många år tillbaka.” (Polismyndigheten, 2022b, sidan 30). Något som stödjer de nyss nämnda 
slutsatserna, som går stick i stäv med tidigare studier och det som framkommit vid studien av påskupploppen, 
presenteras inte i internrevisionens rapport.    
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5. Förebyggande arbete 
5.1 Samverkan 
Ett flertal externa samverkanspersoner från olika regioner219 beskriver områdespoliser och 
kommunpoliser som engagerade och värdefulla. De kan bygga positiva relationer både med 
boende och andra aktörer i ett område. Vikten av detta berördes i kapitel tre. I de områden 
där kravallerna inträffade under påsken 2022 finns det en samverkan mellan polis och externa 
aktörer, men en samverkan med ett fokus på den särskilda händelsen skedde inte i önskvärd 
utsträckning inför påskhelgerna. Det har också vid intervjuer både med externa aktörer och 
polisen framkommit att samverkan mellan trossamfund och polisen på flera platser är 
bristfällig - det gällde inte enbart inför påskhelgen220.  

5.2 Region Öst 
En aktör som närvarade i både Råslätt, Skäggetorp och Navestad under upploppen i 
påskhelgen konstaterade att det var en stor skillnad mellan Jönköping och Linköping/ 
Norrköping när det gällde hur civilsamhället var organiserat för att motverka våldsamheter. 
Skäggetorp och Navestad saknade helt civila aktörer medan sådana lugnade ner stämningen i 
Råslätt221.  

Tack vare en uppbyggd stark samverkan i Jönköpings kommun och att polisen inte motverkade 
att civilsamhället engagerade sig inför koranbränningen fanns helt andra förutsättningar att 
förebygga våldsamheter jämfört med Linköping och Norrköping. Flera civila aktörer i de två 
sistnämnda orterna berättar att de blivit tillsagda av polisen att inte närvara under påskhelgen 
utan att istället hålla sig undan222. Det är omöjligt att fastställa hur påskhelgens våldsamheter 
i Östergötland hade utvecklats om polisen istället hade strävat efter att ta hjälp av civil-
samhället för att hindra eller begränsa förekomsten av våld. Det går dock att konstatera att 
det var olyckligt även för relationen med de boende att polisen inte tog chansen att försöka 
minska risken för våldsamheter med hjälp av civila aktörer.   

Inför nästföljande manifestation en månad senare agerade polisen i Östergötland på ett annat 
sätt. En framgångsfaktor var att områdespoliser fick möjlighet att arbeta flera dagar med 
förberedelser. I Norrköping användes en metod vid samverkan mellan polisen och civil-
samhället under den allmänna sammankomsten som tidigare visat sig vara framgångsrik. 
Områdespolisen ordnade en genomgång med civila aktörer innan manifestationen223. Under 
denna diskuterades hur man tillsammans på bästa sätt skulle kunna motverka en 
våldseskalering och insatserna koordinerades. En virtuell “bikupa”224 skapades där olika 
aktörer delades upp och man kom överens om var respektive aktör initialt skulle befinna sig. 
Informationsspridning skedde med hjälp av Whatsapp. Civila aktörer och poliser uttryckte sig 

 
219 Ett stort antal personer från olika områden har lämnat information (se appendix 1). 
220 Samtal med områdespoliser (>10) från olika regioner, polispersonal (>10) som tjänstgjort på en eller flera av 
de platser under påskhelgen där det var våldsamt upplopp, externa aktörer som var med vid flera tillfällen (1 
st), vid två (3 st) eller vid ett av dessa tillfällen under påskhelgen(>20) samt aktörer som var med i det 
förberedande arbetet inför påskhelgen eller efterföljande helger (>10).   
221 Hansson, 2022 i DN.  
222 se även Jakobsson, 2022 i Norrköpings tidningar. 
223 Stefan Holgersson biträdde områdespolisen i detta arbete inom ramen för den aktionsforskning som han 
bedriver för att utveckla polisen. 
224 se Holgersson, 2008; Holgersson, 2019b. 
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positivt om detta arbetssätt eftersom det skapade en samhörighet och ett tydligt gemensamt 
arbete mot samma mål.  

Av samtal framgick också betydelsen av att kommuner verkar för att det sker en kontinuerlig 
närvaro i de utsatta områdena. Dessutom betonade de inblandade aktörerna vikten av att det 
inte satsas energi och pengar på aktiviteter som utåt ger PR utan en reell möjlighet att ge en 
positiv effekt. För detta krävs det en omfattande kunskap om de olika kontexterna och en 
analys av orsaker till olika problem. Det finns annars en risk att lovvärda initiativ inte får de 
konsekvenser som avses. När Rasmus Paludan besökte Norrköping fyra veckor efter 
påskhelgen beslutades exempelvis att öppettiderna på simhallen skulle förlängas. Antagandet 
att ungdomar skulle besöka simhallen istället för att kasta sten uppfattades av andra externa 
aktörer visa att de som fattade beslutet i kommunen inte är insatta i vad dessa ungdomar är 
intresserade av. Den fotbollsturnering som civila aktörer anordnade i anslutning till Rasmus 
Paludans besök var däremot välbesökt. Det finns en kunskap bland civila aktörer som det är 
viktigt att kommunen lyssnar på, drar nytta av och stödjer.    

5.3 Region Stockholm 
I Rinkeby var det under påskhelgen flera civila aktörer som hjälpte till för att försöka lugna ned 
stämningen, men det var saker som framförallt uppstod spontant och inte genom ett 
förberedelsearbete av polisen. Det fanns en strävan att civila aktörer skulle verka för att det 
skulle bli ett avstånd mellan de som kunde ha ett intresse av att det uppstod bråk och Rasmus 
Paludans manifestation. De civila aktörernas agerande uppges225 ha bidragit till att 
våldsamheterna begränsades.  

Inför nästföljande manifestation en månad senare i Husby hade civilsamhället förberett sig på 
ett mer omfattande sätt och ideella aktörer ordnade bland annat en fotbollsturnering och 
aktiviteter på andra ställen än där Rasmus Paludan skulle genomföra sin manifestation. I 
budskapen till ungdomarna fanns också tydliga markeringar att det var motståndshandlingar 
mot provokationerna och uppmaningar att inte låta sig provoceras. Det har uppgetts att 
polisen hade kunnat koordinera de civila aktiviteterna på ett bättre sätt. Någon enstaka polis 
var på eget initiativ aktiv i förberedelsearbetet för att få civila aktörer att agera för att 
motverka våldsamheter.  

Det fanns en frustration över att polisen tillät Rasmus Paludan manifestera på den plats han 
ansökt om med tanke på hur andra polisregioner hanterat hans ansökan. Civilsamhället bidrog 
till att Rasmus Paludans besök inte möttes med våld. Manifestationen blev lugn. Polisen gick 
ut och berömde civilsamhällets insats efter Rasmus Paludans besök226. 

En person som av polisen beskrivs som en “god kraft” berättar om en uppfattning som finns 
att polisen inte längre arbetar med dialog som de tidigare gjort och att det på ett negativ sätt 
påverkar kontakten och relationen som tidigare byggts upp med befolkningen. Hen framförde 
också att en samverkan och en god relation med civilsamhället i vardagen var betydligt bättre 
för drygt 15 år sedan. Den har försvunnit allt mer. Liknande synpunkter har framförts av andra 
aktörer som är involverade i särskilda händelser där SPT-konceptet användes227.  

 
225 Framförts både av polis och civila aktörer. 
226 Gestblom & Aborén, 2022 i SVT..  
227 Se Holgersson, 2019b. 
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5.4 Region Bergslagen 
Områdespoliserna och kommunpoliserna blev aktiverade i ett sent skede inför Rasmus 
Paludans besök i Örebro under påsken. De hade en begränsad möjlighet att arbeta 
förebyggande med till exempel trossamfund eller andra viktiga samhällsaktörer. Några dagar 
innan Rasmus Paludan skulle komma på besök blev områdespoliserna beordrade att arbeta 
på en ishockeymatch i Karlskoga228. 

Polisledningen flyttade med kort varsel manifestationen i påskhelgen från Vivalla till 
Sveaparken. Taktiken från polisledningens sida innebar att de goda krafterna inte nyttjades, 
när deras strävan var att så få personer som möjligt skulle vara i parken. Det medförde att 
aktörer i civilsamhället som planerat att vara i Vivalla inte medverkade till att lugna ned 
stämningen på den nya platsen. Det var negativt för möjligheten att begränsa en 
våldseskalering.  

Inför nästföljande manifestation höll dialogpolisen samma dag som den allmänna 
sammankomsten genomfördes ett möte med civila aktörer i lokalsamhället. Med på mötet 
var också representanter för Flamman229 som berättade om hur de arbetade. Lokala aktörer 
hade från början tänkt sig att befinna sig i Vivalla och inte på den plats där Rasmus Paludan 
fått tillstånd att vara som låg drygt 4 km därifrån. Efter Flammans presentation ändrade sig de 
lokala aktörerna och medverkade vid Rasmus Paludans manifestation. Den förlöpte utan att 
det uppstod några våldsamheter. Civila aktörer var mycket positiva till den genomgång som 
genomfördes innan manifestationen och vissa högre chefer inom region Bergslagen 
uppfattade denna typ av mer koordinerade samverkan med civilsamhället från dialogpolisens 
sida inför en allmän sammankomst som ett positivt initiativ.     

5.5 Region Syd 
Inför påskhelgen tog enskilda dialogpoliser kontakt med vissa civila aktörer. Något gemensamt 
möte med polisen på kommenderingsdagen genomfördes inte vare sig under påskhelgen eller 
vid efterföljande tillfällen. Det fanns civila aktörer som ansträngde sig att hindra och minska 
omfattningen på våldsamheterna, men under påskhelgen hjälpte inte det för att förhindra de 
våldsamheter som uppstod.    

5.6 Region Väst 
Inför besök av Rasmus Paludan en månad efter påskhelgerna mobiliserade sig civilsamhället 
och enskilda poliser engagerade sig i samverkan med civila aktörer. Det har angivits som en 
framgångsfaktor till att det blev en så pass lugn tillställning. 

5.7 Sammanfattning av det förebyggande arbetet med hjälp av civilsamhället 
I anslutning till påskhelgen samverkade inte polisen med lokalsamhället på ett sätt som 
utnyttjade den potential som finns i civilsamhället att förebygga våldsamheter. Däremot fanns 
det på flera ställen civila aktörer som på eget initiativ vidtog åtgärder för att förhindra social 
oro och konfrontationer. I Jönköping gjorde ett starkt uppbyggt lokalt nätverk på kommunal 
nivå att civila aktörer koordinerade sig för att hindra att det uppstod bråk. Det var 
framgångsrikt. Inga våldsamheter uppstod och Rasmus Paludan sökte senare inte tillstånd i 

 
228 BIK Karlskoga-HV71 den 12 april.   
229 Flamman socialt förebyggande centrum (Flamman SFC) är en idéburen förening i Malmö, se Flamman 2022. 
De hade varit närvarande vid flera tidigare koranbränningar och arbetade på ett systematiskt sätt för att 
mobilisera lokalsamhället för att förhindra våld. 
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Jönköping. I region Syd var det civila aktörer engagerade, men det är oklart vilken effekt det 
fick. I Rinkeby lyckades civila aktörer genom spontana ingripanden lugna ner stämningen. I 
Örebro, Linköping och Norrköping motverkade kommenderingsledningen genom sitt 
agerande civilsamhällets insats för att förebygga våld under påskhelgen.  

Vid nästföljande manifestation av Rasmus Paludan en månad senare agerade polisen på ett 
annorlunda sätt på flera orter och civila aktörer engagerades för att lugna ned stämningen230. 
I Norrköping och Örebro genomförde polisen möten med civila aktörer på 
manifestationsdagen. Det upplevdes som mycket positivt och det blev uppenbart231 att det 
finns en potential i denna arbetsmetod att samverka med lokalsamhället som tidigare använts 
av Stockholmspolisen232. För att sprida en kunskap om hur civila aktörer kan agera och vad 
dessa behöver tänka på om det blir våldsamheter visade det sig i Örebro att organisationen 
Flamman233 från Malmö kunde bidra med värdefull information. Denna organisation 
berömdes också av civila aktörer i Jönköping för sitt sätt att agera. Inför kommande allmänna 
sammankomster där det bedöms finnas en risk för våldsamheter vore det önskvärt att andra 
kommuner eller andra finansiärer skapar möjligheter för Flamman att medverka vid de 
allmänna sammankomsterna och även att Flamman kan ha en presentation likt den som 
genomfördes i Örebro234. Att områdespolisen ges möjlighet att i god tid arbeta systematiskt 
inför denna typ av allmänna sammankomster med syftet att kunna förebygga våldsamheter 
bedöms också vara en framgångsfaktor.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
230 Gällde exempelvis Norrköping, Örebro, Stockholm och Borås. 
231 Genom deltagande observation i Norrköping, samtal med poliser och externa aktörer samt samtal med polis 
och externa aktörer i Örebro. 
232 se Holgersson, 2008; Holgersson, 2019b. 
233 Flamman, 2022. 
234 Det är inte lämpligt att polisen finansierar Flamman utan att det är andra aktörer i civilsamhället som gör 
detta, exempelvis kommuner eller försäkringsbolag. 
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6. Kravaller 
Kravaller är inget nytt. 1948 var det stora kravaller på Södermalm i Stockholm där ungdomar 
kastade flaskor och sten mot polisen. Det var tusentals ungdomar som deltog i dessa kravaller. 
1951 var det kravaller i Berzelii park där cirka 3000 personer var involverade. Poliser från fem 
olika städer tillsammans med militärpolis arbetade för att hantera dessa kravaller. Efter 
kravallerna köpte Stockholmspolisen in en vattenkanon, men den kom aldrig till användning 
och står numera på polismuseet. Under Hötorgskravallerna 1965 greps hundratals ungdomar 
och samma sak hände i mitten av 80-talet i Kungsträdgården. Över tid finns det en mängd 
exempel på kravaller i Sverige både på 1900-talet och tidigare235.  

I början av 2000-talet inträffade ett flertal uppmärksammade kravaller där både 
demonstranter och poliser skadades. EU-toppmötet i Göteborg har tidigare nämnts. En annan 
händelse som fick stor uppmärksamhet var kravallerna på Stureplan 2003 där bland annat en 
mängd skyltfönster och flera polisbussar förstördes av stenkastande ungdomar. Ett tusental 
ungdomar fanns på platsen när kravallerna uppstod. Nedan två utdrag från mediareportage 
efter dessa kravaller:  

 

 

Bild 7. Reportage i Expressen och Aftonbladet om kravallerna 2003 på Stureplan. 

En erfarenhetsberättelse från dialogpolisen upprättades efter det våldsamma upploppet på 
Stureplan 2003. Den byggde på iakttagelser från denna och ett 20-tal andra händelser. En 
slutsats som drogs var att våldsverkare använde polisen som kraft för att få en situation att 
eskalera. Dessa initiala våldsverkare kastade både mindre stenar och stora gatstenar, flaskor 
m.m. mot en polisgruppering som svarade genom att agera mot hela den folksamling där 
våldsverkarna ingick. Det innebar att personer som själva inte varit involverade i angreppet 
mot polisen drogs med i striden mot polisen. Forskning236 visar att om poliser gör ett kollektivt 
ingripande mot demonstranter, sker ett “vi-mot-dom”-skapande som kan förena en från 
början heterogen grupp genom att polisen upplevs som en angripare. Så blev fallet på 
Stureplan. Genom denna typ av taktik finns en stor risk för att konflikter eskalerar, där polisen 

 
235 Björ, Knutsson & Kühlhorn, 1991. 
236 Se exempelvis Reicher, 1996; 2001; Drury & Reicher, 1999; 2000. Text i avsnittet hämtad från Holgersson, 
2008. För att underlätta läsning redovisas inte meningar som är hämtad från denna skrift som citat. 
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tvingas att tillgripa allt tuffare metoder. Det kan öka sammanhållningen i den från början 
heterogena gruppen ännu mer. Forskning har visat att det som händer i samband med 
våldsamma upplopp utgör ett komplicerat växelspel av processer inom och mellan grupper237.  

Ett flertal forskare har pekat på att polisen gärna vill dela in en folkmassa i en våldsminoritet 
och en fredlig majoritet, där uppfattningen är att de våldsamma har möjlighet att styra 
majoriteten. Polisen ser därigenom inte sig själv som en bidragande orsak till det våld som 
utvecklas, utan förklaringen finns i massan. Det handlar i detta perspektiv om att identifiera 
”agitatorn” eller ”anföraren” och helt enkelt plocka bort denne238. Forskare pekar på att det 
finns en risk med ett sådant synsätt eftersom polisens ingripande även påverkar de personer 
i en folksamling som inledningsvis inte stödjer provokatörerna. De kan komma att ta parti mot 
polisen beroende på att ett ingripande kan se brutalt ut, eller att de behandlas som om de 
vore våldsverkare genom polismännens kroppsspråk, fysiska beröring och verbala uttryck239.  

På vilket sätt anonymitet påverkar individer i folksamlingar har varit föremål för forskning. 
Tidigare teorier framhöll att anonymitet leder till normlöshet240, medan senare forskning 
pekar på att anonymiteten istället leder till att individerna följer de normer som gäller för den 
aktuella sociala kontexten i större utsträckning241. Polisen kan bidra till att skapa en social 
identitet som tillåter våld mot dem, särskilt om polisen agerar mot hela folkmassan, men även 
genom att agera mot enskilda individer242.  Polisens särskilda polistaktik (SPT) är utformad för 
att undvika att polisen eskalerar en situation genom en strävan att göra differentierade 
ingripanden och inte automatiskt betrakta och agera mot en folksamling som om den vore 
homogen. 

I ett flertal västländer utgick tidigare strategier från att polisen skulle bemöta protester på ett 
hårt sätt. Det medförde ofta att situationen eskalerade och att polisen tvingades ta till allt 
hårdare metoder243. Det finns ett flertal historiska exempel under förra århundradet i Europa 
på situationer som urartat på grund av ett hårdfört agerande från polisens sida. Situationer 
som resulterade i ett stort antal skadade demonstranter, poliser och omfattande skade-
görelse244. Det har till exempel hänt att polisen öppnat eld rakt in i folkmassor som 
protesterat, liksom att medborgare, för att få tag i och kunna hämnas på en polis som man 
ansåg skyldig till en händelse, lyckats inta och ta över en polisstation245. Det var först under 
åttio- och nittiotalet som många poliskårer i västvärlden gick över till mer förhandlings-
inriktade och mjukare strategier246, men i slutet av förra millenniet och början 00-talet började 
polisen i flera länder att hantera protestaktioner på ett nytt sätt som varken går att hänföra 
till de tidigare hårdföra strategierna eller till de förhandlingsinriktade strategierna247. De nya 
strategierna var en tillbakagång till en massiv användning av tvångsåtgärder, ofta med en 
inriktning på temporär inkapacitering. De handlar om att förhindra personer att intränga inom 

 
237 Se exempelvis Reicher, 1996; 2001; Drury & Reicher, 1999; 2000; Stott & Drury, 2000; Granström, 2002 
238 Se Stott & Reicher, 1998; Reicher m.fl. 2004 
239 Se Stott & Reicher, 1998; Reicher m.fl. 2004; Se även Guvå, 2005. 
240 Se t.ex. Zimbardo, 1969 
241  Spears & Lea, 1994; Postmes & Spears, 1998 
242 Reicher, 1996; Stott & Reicher, 1998; Drury & Reicher, 1999; Adang & Cuvelier, 2001 
243 Se t.ex. Waddington, 1994; della Porta, 1996. 
244 Se t.ex. Waddington, 1994; Bessel & Emsley, 2000. 
245 Se t.ex. Bessel & Emsley, 2000. 
246 della Porta & Reiter, 1998. 
247 Noakes & Gillham, 2006; della Porta & Reiter, 2006. 
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vissa områden, om att lagstiftning överutnyttjas för att bland annat kunna frihetsberöva 
personer, om en utbyggd underrättelsetjänst och ett utnyttjande av vapen i form av till 
exempel tårgas. De förhandlingsinriktade strategierna som gick ut på att våld togs till i sista 
hand övergavs248. 

Några år senare ledde sättet att hantera transnationella protester249 till att de nya strategierna 
inte uppfattades som lyckade. En mer förhandlarinriktad strategi började åter anammas i vissa 
sammanhang250 och andra poliskårer började intressera sig för dialogpoliskonceptet som hade 
utvecklats av den svenska polisen. Men samtidigt som konceptet användes som inspirations-
källa för andra poliskårer251 så har den svenska polisen de senaste tio åren dock gått i motsatt 
riktning. Dialogpoliskonceptet övergavs till stora delar - även om polisen behöll funktionen 
dialogpoliser252. Användandet av tårgas har införts som en arbetsmetod vid hantering av 
folksamlingar253 och vattenkanon har lånats in från den danska polisen efter upploppen under 
påskhelgen 2022. Intervjuer i en tidigare studie pekade på att den svenska polisen är på väg 
tillbaka till en situation som man arbetade sig ur när den nya taktiken infördes. Personer som 
intervjuades upplevde det som oroväckande att ny SPT-personal verkar få sämre utbildning i 
de konfliktreducerande principerna jämfört med tidigare, i kombination med att SPT-personal 
som har erfarenheter av hur det såg ut innan den nuvarande polistaktiken implementerades, 
minskar i antal254.  

Svensk polis har de senaste åren således gått i motsatt riktning till de erfarenheter som finns 
internationellt för hur risken för våld ska minimeras. Polisledningen på nationell nivå har fått 
varningar om detta internt255 vilket på ett tydligt sätt framgått i forskningsrapporter256. De 
våldsamheter som uppstod under påskhelgen borde därför inte kommit som en överraskning, 
även om det inte var klart att det skulle hända just då. En naturlig följd av de val Polismyndig-
heten gjort sedan mitten av 10-talet är att poliser riskerar att mötas av mer våld i samband 
med hantering av folksamlingar. Efterspelet och den retorik som förekommit från politiker 
efter upploppen under påskhelgen har gett ännu mer näring åt den inriktning som medfört en 
ökad risk för att poliser möts av våld.  

 

 

 

 

    

 
248 Noakes & Gillham, 2006; della Porta & Reiter, 2006. 
249 della Porta & Tarrow, 2005. 
250 Noakes & Gillham, 2006; della Porta & Reiter, 2006. 
251 Knutsson, 2017. 
252 Holgersson, 2019b. 
253 Polismyndigheten 2018b. 
254 Holgersson, 2019. 
255 Framkommit vid samtal med flera poliser som varit frustrerade över att polisledningen avfärdar de 
varningar som framförs av konsekvenserna av polisens agerande och förhållningssätt. 
256 Se Holgersson, 2018b; Holgersson, 2019b. 
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7. Särskild polistaktik (SPT) vid kravallerna under påskhelgen 
7.1 Den särskilda polistaktiken (SPT) 
7.1.1 Bakgrund och generella principer 
År 2004 beslöt Rikspolisstyrelsen att en ny nationell taktik för att hantera och kontrollera 
folksamlingar skulle implementeras – särskild polistaktik (SPT)257. I SPT-organisationen 
utbildas och certifieras anställda för olika funktioner och hierarkiska nivåer. En av de 
grundläggande principerna i taktiken är uppdragstaktik där beslut ska delegeras till lämplig 
operativ nivå. Underordnade poliser ges mål och har fria händer att utföra uppdraget inom 
givna ramar och i linje med chefens plan för uppdraget. 

Principerna i den särskilda polistaktiken kan beskrivas med några få nyckeltermer. Dessa är 
underlätta, dialog, motpartsperspektiv, differentiering, signalvärde och stämningsläge. 
Termerna förklaras i tabell 1 nedan. Strategin är antingen avvaktande där polisen väntar och 
avvaktar utvecklingen i en situation eller offensiv där polisen går in för att ta kontroll över en 
situation. Taktiken tillämpas av en speciellt upprättad organisation som bland annat består av 
rörliga enheter med uniformerad polis, civilklädda gripandeenheter, utredningspersonal, 
dialogpoliser och transportenheter för frihetsberövade. Kärnan i den särskilda taktiken är ett 
koncept med mobila enheter som till stor del hämtades från Danmark.  

Efter en incident år 1999 när polisen sköt och sårade elva demonstranter vid kravaller i 
Köpenhamn blev den danska polisen tvungen att utveckla en ny taktik. Det finns således en 
klar parallell till varför svensk polis tvingades utveckla sin taktik. Danskarna i sin tur hämtade 
inspiration från den nederländska polisen. Grunden i det mobila konceptet är säkrade 
polisfordon som är robusta nog att tåla attacker från demonstranter som till exempel 
använder gatstenar. I varje fordon finns en grupp med poliser. I fordonen är de skyddade, kan 
vila och snabbt förflyttas dit där de behövs. De kan även söka skydd bakom fordonen och 
invänta rätt tillfälle att agera. En annan viktig funktion med fordonen är att de kan användas 
för att fysiskt dirigera, stoppa, leda eller skingra demonstranter.  

De civilklädda gripandeenheterna använder också säkrade fordon, men deras fordon är 
mörkgrå. Dessa enheters huvuduppgift är att gripa demonstranter som begått brott. Genom 
att polisen snabbt kan ingripa mot dessa minimeras deras möjligheter att påverka övriga 
demonstranter eller att söka skydd bland dem. På detta sätt kan en eskalering av 
våldsamheterna motverkas. Ytterligare en anledning till att enheterna togs fram var att man 
ville undvika massgripanden. Massgripanden där personer tillfälligt hålls i förvar, eller 
transporteras bort från en plats är ett trubbigt redskap. Gripandeenheterna är ett sätt att 
differentiera och en möjlighet för polisen att anpassa sina insatser till olika situationer så att 
de undviker att ett ingripande påverkar samtliga som befinner sig där.  

Transportenheterna tar hand om eventuella gripna personer så att poliserna som genomfört 
frihetsberövandet snabbt ska kunna återgå till sina respektive uppgifter. 

 
257 Text nedan hämtad från Holgersson & Knutsson, 2010. För att underlätta läsning har inte text formulerats i 
form av citat. Material hämtat från utbildningsmaterial från POLKON. Även diskussion om vissa förhållanden 
med tre poliser i befälsposition kring vissa av taktikerna och begrepp har använts. 
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Inom den svenska polisen utvecklades också vid sidan om den särskilda polistaktiken 
dialogpoliskonceptet. Det är tänkt att användas innan, under och efter en demonstration eller 
annan liknande särskild händelse. I den särskilda polistaktiken är dialog en viktig beståndsdel. 
Genom att skapa en dialog vill polisen hjälpa demonstranterna att uppnå sina legitima mål 
och undvika konflikter och konfrontationer och att demonstranterna använder sig av olagliga 
metoder258. I dialogen vill polisen förklara, diskutera och förhandla om villkoren för 
demonstrationen. Ett av målen är att demon-stranterna själva ska ta ansvar för att undvika 
problem. De ska om möjligt utöva så kallad self-policing vilket innebär att de själva ansvarar 
för ordningen.  

Polisen använder dock inte endast en verbal kommunikationsmetod. Genom medvetna och 
konsekventa icke verbala signaler kan polisen löpande ge olika budskap. Polismarkerade 
fordon, deras formationer, sirener och ljus, placering av uniformerade poliser, hur 
skyddsutrustning används och synlighet av våldshjälpmedel ger olika signaler. Skalan är från 
en lugn och avspänd situation till att polisen är redo att bruka våld. Under demonstrationerna 
värderar polisen fortlöpande stämningen bland demonstranterna och riskerna för 
konfrontationer eller kravaller. Stämningsläget anges på en skala där grönt innebär en lugn 
och kontrollerad situation, gult signalerar risk för konfrontationer och rött betyder avsevärd 
risk eller redan pågående konfrontation. 

Genom att försöka se sitt agerande ur demonstranternas perspektiv vill polisen ta hänsyn till 
grupprocesser mellan polisen och demonstranterna – allt för att undvika en upptrappning av 
situationen med fientlighet och en ökad aggressionsnivå på grund av polisens ageranden. Att 
avvakta och att differentiera är två metoder för att undvika att förvärra en situation. 

 

Tabell 1. Viktiga principer i SPT-konceptet259 

 
258 En sådan brottsförebyggande strategi innebär även en avsevärd besparing när man slipper lagföra 
demonstranter som begår brott för att uppnå sina syften. 
259 Holgersson & Knutsson, 2010, sidan 225. 
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Förhållandet mellan stämningsläget och signalvärdet kan exemplifieras med hur de 
uniformerade poliserna använder sina hjälmar. I utbildningsmaterialet används nedanstående 
bild för att åskådliggöra detta. 

 

Bild 8. Tre olika signalvärden260. 

I lugna situationer (grönt) används vanligtvis inte hjälm. Antingen är de undanstoppade i 
fordonen eller hänger i polisernas bälten. Vid samlingen inför en demonstration eller när den 
avslutas rör sig poliser (om lämpligt) i par i folksamlingen och söker kontakt med deltagarna. 
Är stämningsläget gult kan de ta på sig hjälmarna och förbereda sig för att använda 
batongerna om det skulle behövas. I röda lägen pågår en konfrontation eller så förbereder sig 
poliserna för den genom att ta på sig hjälmarna, dra batongerna osv. När en situation lugnar 
ned sig tar poliserna normalt av sig hjälmarna direkt och om de har dragit batongerna stoppar 
de undan dem. Förändringen sker snabbt och samtidigt i enheterna vilket omedelbart skickar 
en signal till demonstranterna att polisen inte längre är oroade över situationen. Taktiken är 
dynamisk i två avseenden. Det finns en strävan att löpande anpassa polisinsatserna till den 
aktuella situationen och målen med insatsen. Dessutom är tanken att taktiken fortlöpande ska 
förfinas utifrån erfarenheter från olika situationer. En viktig anledning till förändringsarbetet 
är att demonstranterna förändrar sina ageranden.                 

Inom den särskilda polistaktiken används situationsanpassad konflikthantering. I utbildnings-
material åskådliggörs detta genom bilden på nästföljande sida. 

 
260 Polismyndigheten, 2005, sidan 18. 



67 

 

Bild 9. Det tre förhållningssätten i särskild polistaktik261. 

7.1.2 Det mobila insatskonceptet 
Det taktiska förhållningssättet som särskilt karaktäriserar det mobila insatskonceptet är262: 

● Offensivt förhållningssätt som innebär att ta initiativ, att behålla initiativ och att 
utnyttja initiativ.  

● Överraskande förhållningssätt innebär att en handling genomförs när de som berörs 
av insatsen minst förväntar sig det. Genom detta kan en mindre polisstyrka hantera 
eller vända en utveckling som annars skulle ha krävt en betydligt större styrka. 

● Kraftsamlande förhållningssätt innebär en koncentration av resurserna som innebär 
att överlägsenhet uppnås på avgörande platser och skeenden i insatsen.  

● Hushållande förhållningssätt innebär att mål och medel ska anpassas till varandra.  
● Samverkande förhållningssätt innebär att polisenheter arbetar tillsammans för att 

uppnå ett gemensamt mål. Det är viktigt att all personal som deltar förstår sin egen 
uppgift och målsättningen med hela insatsen. 

● Enkelhet innebär att alla delar i en insats ska vara okomplicerade och lätta att förstå. 
● Säkerställande innebär att det åligger den övergripande operativa ledningen och den 

minutoperativa ledningen att försäkra sig om att vald taktik kan genomföras och att 
insatspersonalen så långt det är möjligt ska skyddas från skador. Hänsyn ska tas till 
vikten av insatsens genomförande och den enskilde polismannens utrustning (fordon 
och personlig utrustning).  

● Kontrollerande förhållningssätt har till syfte att insatsen ska kunna genomföras i 
enlighet med den fastställda planen.  

● Etiskt förhållningssätt innebär en reflekterande etisk förmåga, ett professionellt 
bemötande och att all personal är engagerad och flexibel.  

 
261 Polismyndigheten, 2005, sidan 17 
262 Polismyndigheten, 2005, sidan 14-15. 
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En grundläggande faktor för att kunna tillämpa det mobila insatskonceptet är att personalen 
har tillgång till för ändamålet anpassade fordon. I utbildningsmaterial framgår att fordonen 
har en central plats i konceptet och hur fordon används åskådliggörs genom en mängd figurer, 
till exempel hur ett gripande ska gå till när flera grupper engageras i detta. 

 

Bild 10. Grundprincip för gripande med flera grupper (blått poliser, gult demonstranter)263. 

Splittring är en offensiv taktik där en folksamling sprids ut i mindre grupper. Hur det går till 
åskådliggörs i två bilder på nästföljande sidor. 

 

Bild11. En figur över hur splittring åskådliggörs i utbildningsmaterial264. 

 
263 Polismyndigheten, 2005, sidan 61. 
264 Polismyndigheten, 2005, sidan 68, 
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Bild 12. Ett annat exempel på hur en splittring åskådliggörs i utbildningsmaterialet.265 

I det mobila insatskonceptet är den taktiska principen om dubbel omfattning en av de 
viktigaste och “Varje chef bör hela tiden sträva efter taktiska modeller där den dubbla 
omfattningen får bli lösningen”266. En uttalad målsättning i konceptet är att undvika en enskild 
front eftersom pressen därifrån kan bli massiv. Taktiken genomförs genom att polisen på två 
eller flera håll kring motparten placerar tillräckliga enheter av fordon och personal. Motparten 
fråntas därigenom initiativet att genomföra ordningsstörningar. Dubbel omfattning möjliggör 
övergång till andra taktiska principer som gripande, splittring, uppbyggnad av sluss och 
upplösning av folksamlingar. I utbildningsmaterialet anges att en avdelningschef och i 
synnerhet en insatschef hela tiden bör tänka på vad som vid respektive tidpunkt kan vara den 
värsta tänkbara situationen och placera styrkorna utifrån principen dubbel omfattning som 
enligt utbildningsmaterialet alltid ger ett fördelaktigt taktiskt rådrum.  

 
265 Polismyndigheten, 2005, sidan 68. 
266 Polismyndigheten, 2005, sidan 71 
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Bild 13. Dubbel omfattning267  

Dubbel omfattning är en militär term (även kallad kniptångsmanöver) som innebär att 
motståndaren innesluts genom samordnade anfall runt båda flankerna. Ovanstående bild från 
utbildningsmaterialet i det mobila insatskonceptet visar en dubbel omfattning. I polisens 
användning av termen dubbel omfattning inkluderas även den militära termen omfattning 
som inte innebär att motståndaren innesluts utan avser ett anfall i fiendens rygg eller flank 
samtidigt som anfall sker framifrån. I denna rapport används de militära termerna på det sätt 
som är vedertaget - inte på det sätt polisen använder termerna.  

Med anledning av vad som utspelades under påskhelgen i framförallt Örebro finns anledning 
att nämna att i samtliga figurer i utbildningsmaterialet finns byggnader som begränsar 
demonstranternas rörelsefrihet. Vidare finns i utbildningsmaterialet bara enstaka figurer som 
åskådliggör situationer då fler än två avdelningar samverkar. Utbildningsmaterialet är i 
huvudsak utformad för att beskriva hur mindre folksamlingar ska hanteras. Det är heller inte 
utformat för att beskriva hur taktiken ska tillämpas i områden där fordon inte kan användas 
eller har svårt att ta sig fram och där våldsverkare har en stor rörelsefrihet (se vidare kapitel 
11 om behov av metodutveckling).  

7.2 Förutsättningar att tillämpa SPT i de olika regionerna 
Det är bara i region Stockholm, Väst och Syd som det finns en väl utbyggd och utbildad SPT-
organisation. I fyra av sju regioner finns det stora brister när det gäller SPT-kompetens och 
utrustning. Det var i två av dessa regioner som påskhelgens upplopp fick störst uppmärk-
samhet i media med uppbrända polisfordon, ett stort antal avlossade skott och skadade 
poliser.  

I region Öst hade polisledningen pausat vidareutbildningen (validering) för poliser att få SPT-
kompetens fram till år 2024. Detta skedde trots att det var uppenbart att det fanns ett stort 

 
267 Polismyndigheten, 2005, sidan 71. 
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behov av SPT-utbildad personal under år 2022 med anledning av valrörelsen. 
Vidareutbildningen av SPT-personal återupptogs efter våldsamheterna i påsk. Detta sätt att 
inte arbeta proaktivt utan vidta åtgärder först när läget blivit allvarligt följer ett vanligt 
mönster inom Polismyndigheten. Det finns till exempel likheter med det passkaos som 
uppstod under våren år 2022. Trots att det fanns tydliga prognoser att antalet 
passansökningar skulle öka kraftigt under år 2022 minskades antal passhandläggare inför 
detta år. Inte förrän kaoset var ett faktum vidtogs åtgärder för att öka antalet 
passhandläggare268. Oförmågan att fatta strategiska beslut följer ett tydligt mönster och utgör 
ett generellt problem i hela Polismyndigheten och avspeglas inom en mängd verksamhets-
områden269. 

Polisledningen i region Öst hade också fattat andra beslut som gjorde att personalen inte fått 
rätt förutsättningar att agera vid upplopp. Trots påstötningar från personal motsatte sig 
polisledningen att införskaffa SPT-fordon. Istället var poliser hänvisade att använda vanliga 
polisbussar där sex poliser får plats, medan de andra två poliserna som ingår i en SPT-grupp 
får följa efter i en vanlig polisbil. Polisledningens argument har varit att det är för dyrt att köpa 
SPT-bussar. Detta påverkar i hög grad förmågan att agera inom ramen för SPT-konceptet och 
utgör också en tydlig indikation på vilken vikt polisledningen fäster vid att skapa en bra 
arbetsmiljö för sina anställda (se vidare kapitlet om arbetsmiljö). Polisledningens val gör att 
det mobila insatskonceptet, som utgör en grundbult i SPT-konceptet, inte kan tillämpas. De 
kostnader som blir konsekvensen av detta i form av ökad bemanning, skador på poliser, 
brottsutredningar som följer av kravallerna tillsammans med det skadade förtroendet bland 
de boende blir avsevärt högre än kostnaden för inköp av ändamålsenliga fordon.  

Region Bergslagen håller på att validera sin personal, och de praktiska erfarenheterna av att 
agera inom ramen för SPT-konceptet är begränsade precis som i region Öst. Likaså föreligger 
samma problematik som i region Öst att SPT-fordon inte har införskaffats. De grupper från 
region Bergslagen som agerade i Sveaparken bestod därför av sex personer per grupp istället 
för åtta.   

I region Stockholm har förändrade rutiner att bemanna händelser där folksamlingar ska 
hanteras inneburit färre tillfällen för SPT-personal att få arbeta tillsammans. Inte sällan 
bemannas avdelningar bara delvis av SPT-utbildad personal. En minskad samövning i skarpa 
situationer och att detta inte har kompenserats genom övningar har inneburit att förmågan 
att hantera folksamlingar har minskat.  

Det finns dessutom en generell utbildningsskuld i hela landet avseende polisers utbildning i 
konflikthantering (Polkon)270. Vidare har utbildningen i de konfliktreducerande principerna 
under SPT-utbildningar minimerats jämfört med tidigare271. Det ökar risken för skador på 
polispersonal. Under pandemin minskade dessutom antalet händelser där folksamlingar skulle 
hanteras. Precis som andra praktiska färdigheter måste dessa underhållas. Polisen har dock 

 
268 Holgersson, 2022. 
269 se Holgersson & Westman, 2021. 
270 se Holgersson & Westman, 2021. 
271 Holgersson, 2019b. Också framgått vid samtal maj 2022 med personer som under lång tid varit involverad i 
utbildning i konfliktreducerande principer under SPT-utbildning (2 st personer). 
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som tradition att i mycket liten utsträckning öva. Färdigheter utvecklas och upprätthålls i 
huvudsak genom skarpa uppdrag. Följden var att polispersonal inför valrörelsen och 
påskhelgen 2022 som har erfarenhet av att arbeta inom SPT-konceptet var ringrostig att 
hantera våldsamma upplopp. Dessutom är många poliser i yttre tjänst nyutbildade med ingen 
eller mycket begränsad erfarenhet av stök och bråk. En orsak är effekterna av restriktionerna 
under pandemin. Dessa omständigheter gjorde behovet större av ett väl tilltaget uttag av 
personal för att på ett tillfredsställande sätt kunna hantera våldsamma upplopp. 
Polisledningen tog inte höjd för detta. Tvärtom var den uttagna personalnumerären under 
påskhelgen sådan att det även för välutbildad och erfaren SPT-personal var svårt eller omöjligt 
att tillämpa SPT-konceptet på det sätt som är tänkt (se vidare avsnittet bemanning). Det bör 
också noteras att vare sig kommenderingsledningen på nationell eller regional nivå verkade 
för att civila gripandenheter fanns att tillgå under påskkravallerna.     

Personalen är polisorganisationens viktigaste resurs, men den högsta polisledningen har inom 
olika verksamhetsfält visat att den inte har ett sådant synsätt272. Det får negativa effekter för 
många verksamhetsområden och det gäller också för förmågan att agera inom ramen för SPT-
konceptet. Det är viktigt att poängtera att den analys som sker i detta kapitel inte ses som 
kritik mot poliserna på fältet som berörs i nedanstående exempel. De gjorde så gott de kunde 
och agerade utifrån de förutsättningar som polisledningen skapat för dem. De brister som 
identifieras och beskrivs ska således inte belasta dem utan den högsta polisledningen. För att 
påvisa de negativa konsekvenserna av polisledningens agerande ges konkreta exempel på hur 
dessa brister yttrar sig i personalens sätt att tillämpa SPT-konceptet.     

Förväntningarna skulle vara låga på ett fotbollslag som enbart spelade några matcher per år 
och aldrig hade några träningar. Men förväntningarna på poliserna att de ska kunna klara av 
att hantera folksamlingar är höga, trots att det ges dåliga förutsättningar att lyckas. Utan att 
identifiera och tydliggöra bristerna uppstår inget incitament att ge poliserna rätt 
förutsättningar och utveckla SPT-konceptet. Det här kapitlet syftar till detta. 

7.3 Hur tillämpades den särskilda polistaktiken (SPT) den 14 april i region öst?  
7.3.1 Skäggetorp 
Redan när poliser började förbereda PL24§ område (förbjuda tillträde till visst område) i 
Skäggetorp den 14 april uppstod folksamlingar och det började bli oroligt. Fler poliser kallades 
till platsen273. Situationen eskalerade snabbt till så kallat “rött läge”. Resursmässigt var ett 
sextiotal poliser på plats, men det var ett hopplock av personal. Många poliser hade andra 
arbetsuppgifter under dagen eller skulle avsluta sitt arbetspass när de blev beordrade att åka 
till Skäggetorp. Det fanns poliser som bara hade hunnit sätta på sig en hjälm och reflexväst 
men som i övrigt saknade skydd. Personal hade till största delen tagit sig till platsen i ordinarie 
tjänstefordon. Även polisaspiranter beordrades till Skäggetorp för att agera vid upploppen. 

 
272 Holgersson & Westman, 2021. 
273 Bygger på samtal med polispersonal på plats vid våldsamma upploppet i Linköping samt andra poliser [5 st 
poliser), dokumentation inför/efter händelsen samt en mängd filmer på internet. 
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Bild 14. Polisfordon parkerade några hundra meter från Skäggetorp274. 

 

Det var också problem med radiosambandet. Poliser berättade att det var tyst och att ingen 
svarade på den radiokanal som de fått tilldelad och anmälde sig på. Poliser som kom till platsen 
upplevde att det var rörigt och oklart hur de förväntades agera och tvingades därför i stor 
utsträckning agera på eget initiativ på det sätt som de uppfattade vara bäst. De klandrar inte 
de som hade ledningsansvar på platsen eftersom de menar att dessa gjorde så gott de kunde 
med tanke på de förutsättningar som fanns. En stor del av allmänheten som befann sig på 
platsen var åskådare och inte våldsverkare. Utifrån intervjuer och filmer bedöms utfallet ha 
blivit ett annat om personalen getts andra förutsättningar att arbeta i enlighet med SPT-
konceptet och på ett koordinerat sätt kunnat agera mot våldsverkarna. 

Huvuddelen av de poliser som arbetade i Skäggetorp den 14 april hade således inte getts 
förutsättningar att arbeta inom ramen för SPT-konceptet. De hade inte utbildning och 
erfarenhet eller utrustning för detta (se vidare kapitlet om arbetsmiljö). Fordon användes i 
liten utsträckning som ett taktiskt hjälpmedel. Effekten av att polisledningen i region Öst valt 
att inte köpa in SPT-fordon och inte utrustat fordon med rutor av polycarbonat275 blev tydlig. 
Det gjorde det omöjligt att tillämpa det mobila insatskonceptet. När bussar bara har skydd på 
sidorutor går framrutan direkt sönder om någon kastar en sten på denna. En polis 
konstaterade lakoniskt att det finns fordon som har skydd på sidorutorna, men det går inte 
att åka med sidan framåt. Det finns också brister i utbildning och vana att agera i enlighet med 
SPT-konceptet som påverkade agerandet. Resursbristen begränsade också handlingsfriheten 
för de som var ansvariga på platsen. Dessutom regnade det, vilket försvårade framkomlig-
heten med fordon på gräsytor. Poliserna arbetade i huvudsak från ett håll och det mobila 
insatskonceptet användes inte. De som ansvarade för insatsen på plats hade inte tillgång till 
några civila gripanderesurser, vilket begränsade möjligheten att agera.  

 

 
274 Expressen TV, YouTube. 
275 Plastrutor med hög hållbarhet. 

https://www.youtube.com/watch?v=6M2482Y6MHI
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Bild 15. Framryckning till fots276. 

Polisfordon hade parkerats nära Skäggetorp. De var utan bevakning i och med att poliserna 
var upptagna i insatsen på andra ställen än där fordonen stod. Fordonen utsattes för 
skadegörelse. Ett flertal polisfordon eldades senare upp.  

 

Bild 16. Polisfordon förstörs i Skäggetorp den 14 april277.   

 

Det våld poliserna möttes av och styrkeförhållande var sådana att beslut fattades om att 
poliserna skulle retirera.  

 
276 P4 Östergötland, YouTube.  
277 Aftonbladet, YouTube. 

https://www.youtube.com/watch?v=HTQidQWRBtc
https://www.youtube.com/watch?v=Rpx8Ht7tCMU
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Bild 17. Polispersonal retirerar från Skäggetorp278. 

Personalstyrkan förstärktes med bland annat SPT-personal som hade varit i Jönköping och 
poliser från andra orter. Enligt intervjuer var det efter att polisen lämnat platsen någonstans 
mellan 100-150 poliser som stod i väntläge i Kallerstad öster om Skäggetorp279. Men 
kommenderingsledningen beslutade att de inte skulle användas. Personal har kritiserat den 
bristfälliga informationen från kommenderingsledningen. Personal har framfört att de inte 
fick information om de tankar ledningen hade.   

Förklaringen från regionpolisledningen i efterhand var att det hade fattats ett beslut att 
polispersonalen inte skulle användas i Skäggetorp för att undvika att situationen skulle 
eskalera. Läget var grönt i Skäggetorp när styrkan stod i Kallerstad, men tomma polisbilar stod 
kvar. Ett passivt uppträdande skickade signaler till våldsverkarna att det var de och inte polisen 
som bestämde. Det skickade ett liknande budskap till skötsamma Skäggetorpsbor. Även om 
ett beslut att göra ett ingripande innebar risk för skador på polispersonal upplevde poliser på 
plats att det var mycket frustrerande att inte agera280 när det var så pass många poliser 
tillgängliga och att polisen hade fått lämna Skäggetorp med “svansen mellan benen”.       

7.3.2 Navestad 
Vid upploppen som skedde i Navestad281 den 14 april var poliserna så få att det begränsade 
deras handlingsförmåga. Nedanstående bild utgör ett exempel på att SPT-fordon inte 
användes och att SPT-konceptet i huvudsak inte tillämpades i Navestad den 14 april.  

 

Bild 18. Upploppen i Navestad, 14 april282 

 
278 YouTube. 
279 Polismyndigheten på nationell nivå har vägrat lämna ut uppgifter om detta liksom andra uppgifter som rör 
antal personer som ingick i insatsen den aktuella dagen eller någon av de andra dagarna. 
280 se t.ex. Corren, 2022. 
281 Bygger på samtal med polispersonal på plats vid våldsamma upploppet i Norrköping samt andra poliser [6 st 
poliser), dokumentation inför/efter händelsen samt en mängd filmer på internet. 
282 YouTube. 

https://www.youtube.com/watch?v=-Gv1Ivq7f_g
https://www.youtube.com/watch?v=jPWKh_KHvm8
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Att det inte fanns några civila gripanderesurser på plats påverkade möjligheten att agera mot 
de mest aktiva våldsverkare och anstiftare.  

En viktig ledningsprincip inom polisen är att den med bäst lägesbild är den som leder en insats. 
I region Öst var ledningen av insatsen emellertid toppstyrd. Kommenderingsledningen fäste 
liten vikt till det poliserna på plats i Navestad framförde. Det gällde framförallt behovet av 
förstärkning (se kapitlet bemanning).  

Den lilla uniformerade personalstyrka på 12 poliser som hanterade upploppen initialt gjorde 
begränsade splittringar som fick en effekt, sannolikt på grund av att ungdomarna blev 
överrumplade av att poliserna var så offensiva trots deras numerära underläge. I och med att 
fordonen inte var lättsäkrade och att polisledningen dessutom inte hade tillmötesgått 
personalens önskemål om polycarbonatrutor medförde att fordonen gick de sönder av 
stenkastningen.   

Poliserna som varit på plats initialt tog och höll en ramp utanför centrum. De fick så 
småningom förstärkning av bland annat SPT-personal från Stockholm. Detta möjliggjorde att 
ungdomar som var på väg att angripa personalen från flanken kunde tryckas tillbaka in i ett 
bostadsområde (Guldringen). Det pågick sedan stenkastning mot poliserna under ett par 
timmar. En områdespolis som säkrade rampen berättade att en viktig vändpunkt inträffade 
när han fällde upp sitt visir och drog ned sin balaklava och började skrika namnet på några 
killar som var aktiva. De kände igenom honom och en dialog uppstod istället för stenkastning. 
Det gjorde att situationen lugnade ned sig. Upploppet klingade av och polispersonal kunde 
senare lämna platsen. 

7.4 Hur tillämpades den särskilda polistaktiken (SPT) den 15 april i region 
Stockholm?  
I Rinkeby den 15 april agerade personal koordinerat283. Fordon användes som en del av 
taktiken för att blockera och för skydd. Nedanstående bilder är ett exempel på hur SPT-fordon 
användes för att blockera en gångtunnel. 

 

Bild 19. Blockering av gångtunnel (bild från två olika håll)284. 

 
283 Bygger på samtal med polispersonal på plats vid våldsamma upploppet i Rinkeby samt andra poliser [7 st 
poliser), dokumentation inför/efter händelsen samt en mängd filmer på internet. 
284 YouTube och Expressen TV, YouTube. 

https://www.youtube.com/watch?v=_TDIc09EM3c
https://www.youtube.com/watch?v=yXhkzxy32RM


77 

Nedanstående bilder visar hur SPT-fordon användes som skydd och hur personal från en 
avdelning gör ett koordinerat ingripande: 

 

Bild 20. Personal står i skydd av fordon och en avdelning genomför ett koordinerat ingripande 
i Rinkeby (bilder från två olika håll)285  

Poliserna hamnade dock inom kastavstånd och det var inga poliser som agerade från något 
annat håll, utan ingripandena skedde till stora delar rakt framifrån. Det gjorde det lätt för de 
som kastade sten att röra sig fram och tillbaka. Den uttagna personalnumerären begränsade 
handlingsmöjligheterna att agera enligt SPT-konceptet och det fanns exempelvis ingen civil 
ingripandepersonal eller personal uttagna för att hantera gripna (se vidare kapitel 9 
bemanning), vilket gjorde att polispersonal blev låsta med att sitta med frihetsberövade. När 
det mobila insatskonceptet tillämpades på de ytor där det gick att framföra fordon sprang 
personer som kastade sten upp i grässlänter och uppför trappor där fordon inte kunde ta sig 
fram. 

När Rasmus Paludan hade avslutat sin manifestation drog sig SPT-personalen tillbaka. Syftet 
var att visa att den allmänna sammankomsten var över. Det fanns då inga poliser som 
våldsverkare kunde angripa. Personer med en intention att angripa polisen rörde sig därför 
mot Rinkeby polisstation och attackerade de fordon som stod utanför. Det uppstod med 
anledning av detta åter ett behov av att sätta in SPT-personal, men genom aktivt tillämpande 
av de konfliktreducerande principerna lyckades SPT-personal att “mingla sönder” situationen. 
Det gjorde att det inte blev några samlade angrepp och att situationen ebbade ut. SPT-
personalen kunde lämna. Några har uttryckt att det var ett skolexempel på hur SPT-konceptet 
ska användas.  

 

 
285 Expressen TV, YouTube och YouTube. 

https://www.youtube.com/watch?v=yXhkzxy32RM
https://www.youtube.com/watch?v=_TDIc09EM3c
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7.5 Hur tillämpades den särskilda polistaktiken (SPT) den 15 april i region 
Bergslagen?  
7.5.1 Platsen för den allmänna sammankomsten 
Rasmus Paludan hade önskat stå utanför moskén i Vivalla286, men den plats som föreslogs och 
accepterades var på Prologgatan i Vivalla. Den ligger i nära anslutning till moskén, på 
kommunal mark. Den är skyddad av två byggnader vilket gjorde att ytan för eventuell 
konfrontation skulle kunna begränsas. Att ha möjlighet att utnyttja husfasader som en 
begränsning är en viktig framgångsfaktor i samband med svårare ordningsstörningar (se även 
avsnitt 7.1).  

Kommenderingsledningen beslutade dock att flytta den beviljade platsen för Rasmus Paludans 
manifestation från Vivalla till Sveaparken. Med tanke på tidigare domar i Förvaltningsrätten 
(se kapitel 5) går det att rikta kritik mot avståndet mellan den sökta och den erhållna platsen. 
Platsen var dessutom ur taktiska aspekter ett dåligt val. För det första fanns det en mycket 
god tillgång till sten som kunde användas att kasta på poliserna. För det andra saknades ett 
naturligt skydd vid sidorna. Det betydde att om det blev våldsamt krävdes i jämförelse med 
platsen i Vivalla en betydligt större polisresurs att hantera den allmänna sammankomsten. 
Visserligen fanns det på ena sidan av parken ett vattendrag som i viss mån utgjorde en naturlig 
barriär, men vattendraget nyttjades inte på det sättet. Istället blev poliser instängda med 
vattendraget i ryggen och vissa poliser tvingades fly över vattendraget när de blev angripna. 
Vattendraget var dessutom så litet att vissa kunde hoppa över det och ett campingbord lades 
i vattendraget som gjorde att våldsverkare hade lätt att passera.  

 

Bild 21. Vattendrag i ena kanten av Sveaparken287. 

Det har framförts att “de som behövde ta beslutet om platsen bara hade fått två olika parker att 
välja på och då var den här ‘minst sämst’”288. Den yttre personalen fick reda på byte av plats 
först på eftermiddagen samma dag som den allmänna sammankomsten skulle genomföras. 
Ansvariga chefer i Sveaparken hade därigenom mycket kort framförhållning för att kunna 
lägga upp en plan. I och med att den nya platsen för sammankomsten var ofördelaktig jämfört 

 
286 Texten bygger på samtal med polispersonal på plats vid våldsamma upploppet i Sveaparken samt andra 
poliser (9 st poliser), dokumentation inför/efter händelsen samt en mängd filmer på internet. Två filmer som 
skickades till huvudförfattaren har haft stor betydelse vid analysen. De visade inte hela förloppen men viktiga 
delar av detta. De filmer som är framtagna inom ramen för förundersökning var inte tillgängliga när analysen 
gjordes, men de syftar till att styrka brott. Beskrivningen i detta avsnitt är inriktade på polisens övergripande 
agerande och inte på enskilda handlingar eller detaljer. När det exempelvis står att polisen var passiva under 
vissa moment behöver det därför inte gälla alla poliser i den aktuella situationen.    
287 YouTube. 
288 E-post 17 juni 2022. 

https://www.youtube.com/watch?v=GjSSx4DJvRk
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med den ursprungliga försattes de ansvariga cheferna på fältet i en mycket svår sits. En bra 
planering kan minska behovet av personal. En dålig planering ökar behov av personal. Den 
resurs kommenderingsledningen avsatt för att hantera den allmänna sammankomsten var 
redan innan byte av plats för liten (se vidare kapitlet om bemanning). Insatschefen hade inte 
ens fått hälften av de resurser som hen begärt289. Byte av plats förvärrade situationen. 
Problemet blev ännu större genom att polisledningens agerande innebar att de lokalt frivilliga 
krafter som kunde bidra till att dämpa oroligheterna inte fanns i Sveaparken (se kapitel 5 
förebyggande arbete).  

Syftet med flytt av plats var att kommenderingsledningen hoppades på att detta skulle 
medföra att det inte uppstod svårare ordningsstörningar290. Även om det var mer sannolikt 
att oroligheter skulle bryta ut i Vivalla jämfört med Sveaparken verkar kommenderings- 
ledningens beslut om effekten av att byta plats vara en bristfälligt underbyggd förhoppning. 
Men den stora missen var inte att beslutet byggde på något som en informant betecknade 
som en “killgissning”. Det allvarliga var att kommenderingsledningen bortsåg från behovet att 
göra en omfallsplanering för hur ett våldsamt upplopp skulle kunna hanteras på den nya 
platsen. Med den personalresurs som avsatts av kommenderingsledningen kunde inte Rasmus 
Paludans beviljade allmänna sammankomst genomföras. Sammanfattningsvis hade 
kommenderlingsledningen rätt i att sannolikheten var större att det skulle uppstå oroligheter 
i Vivalla om Rasmus Paludan dök upp där jämfört med i Sveaparken, men om det uppstod 
oroligheter i Sveaparken fanns inte förutsättningar att hantera dessa.  

Upplägget på insatsen och polisens agerande i Sveaparken (se också kapitel 9) gjorde 
situationen än mer problematisk. Detta var en direkt följd av de bristfälliga förutsättningar 
som kommenderingsledningen och högre ledningsskikt på nationell och regional nivå hade 
skapat för poliserna som förväntades lösa den tilldelade uppgiften.  

7.5.2 Det initiala arbetet i Sveaparken 
I Örebro fanns det redan från början betydligt fler poliser att tillgå än som initialt var fallet i 
Skäggetorp och Navestad. Det fanns således i teorin bättre förutsättningar för polisen att 
kunna tillämpa SPT-konceptet jämfört med föregående dag, men som beskrivs ovan 
försämrade valet av plats denna möjlighet. Dessutom hade den personal som initialt hade 
avdelats att arbeta på den allmänna sammankomsten i Sveaparken inte på ett godtagbart sätt 
getts förutsättningar att kunna arbeta inom ramen för SPT-konceptet. Det fanns brister i 
utbildning, erfarenheter, samövning och utrustning. Detta måste beaktas när nedanstående 
text läses. Personalen på plats bör inte lastas för de brister som identifieras nedan. 

Arbetet i parken inleddes med att kravallstaket sattes upp i en del av parken. Det framkom vid 
intervjuer med externa aktörer att poliser var inriktade på att sätta upp dessa kravallstaket 
när de första personerna började anlända till parken. Poliser på plats menar att arbetet med 
kravallstaketen var klara innan och att det fanns poliser som pratade med de personer som 
kom till parken. Det ska ha varit en grupp tillsammans med dialogpoliser som kommunicerade 
med personer i parken och en grupp som stod vid kravallstaketen. Vi har bara haft tillgång till 
begränsat filmmaterial från denna tidpunkt, men något senare i processen går det på filmer 

 
289 Polismyndigheten har inte varit villig att lämna ut information om detta utan uppgifterna bygger på utsagor 
från personal som var med vid insatsen.   
290 Polismyndigheten har inte varit villig att lämna ut information om detta utan uppgifterna bygger på utsagor 
från personal som var med vid insatsen.   
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iaktta att det var ett tydligt “vi-dom” förhållande genom sättet som polisen grupperade sig i 
anslutning till kravallstaketen. Ur den aspekten frångicks de konfliktreducerande principerna, 
men möjligheterna att tillämpa dem var begränsade på grund av de bristfälliga förutsättningar 
som polisledningen skapat för personalen. Det hade behövts minst en avdelning som 
“minglade” i folkmassan och inte bara en grupp. Att externa aktörer inte såg att det fanns 
poliser som kommunicerade i folksamlingen kan helt enkelt beror på att det var så få poliser 
som ägnade sig åt detta att de försvann i massan.    

  

Bild 22. Formering på linje i anslutning till kravallstaket291 

Personer slet av avspärrningsband (som var gränsen till PL 24§ området) som hade satts upp 
framför kravallstaketen. Uniformerad personal med biträde av en hundgrupp ingrep mot 
detta. Innan de första stenarna kastades uppger poliser att de försökte att kommunicera. 
Totalt var det tre grupper och en hundgrupp i Sveaparken utanför kravallstaketen. Det framgår 
av filmmaterial att stämningen var upprörd. Order gavs på radio om att poliserna skulle hålla 
kedjan och ett par försök gjordes för att mota bort folksamlingen mot gräsytan för att 
poliserna inte skulle stå dikt an med ryggen mot kravallstaketen. Filmmaterial och berättelser 
från poliser pekar på att de varken var tillräckligt många eller agerade tillräckligt koordinerat 
för att lyckas med detta.      

Det var gult läge. Poliser fick order att “vänta” och detta direktiv upprepades. Det framfördes 
att “delta är på väg” och att Rasmus Paludan är “15 minuter bort”. Efter drygt en halvtimme 
kom förstärkning från region Öst292. De hade inga SPT-fordon. Personer i folkmassan försökte 
dra ned kravallstaket på vänstra sidan från bron sett (röd sida). När en hundgrupp agerade 
mot den delen av folksamlingen vände sig våldet mot denna hundgrupp. Strax därefter 
slängdes en banger från folksamlingen och sedan “börjar det regna sten”. Poliser hamnade 
inom kastavstånd för våldsverkarna och utan skydd av SPT-fordon. Under cirka 30 minuter293 
har poliser uppgivit att konfrontationslinjen böljade fram och tillbaka i parken. Det var som 
ett dragspel. När polispersonal ryckte fram så blev avstånden mellan poliserna i linjen större 
och större, vilket gjorde det svårare att hålla linjen. När poliser retirerade hade våldsverkare 
tillgång till sten som låg på marken som dessa hade kastat när linjen av poliser var längre fram. 

 
291 Örebronyheter, YouTube. 
292 Eftersom Polismyndigheten inte velat lämna ut information om detta bygger uppgiften på en uppskattning 
från personal på platsen. 
293 Ej tillgång till sammanhängande film under denna period så bygger på intervjuer (och uppskattningar om 
tid). Gäller också vissa andra perioder av det som beskrivs nedan.  

https://www.youtube.com/watch?v=Budh8On4Amo
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Under hela händelseförloppet var det personer som “langade” upp sten från kanten av 
vattendraget.     

Fordon användes inte initialt för att blockera möjligheten att passera bro eller för att hindra 
eller försvåra tillträde till avspärrat område. Fordon användes heller inte som ett skydd för 
personalen. Det bör noteras att den initiala styrkan inte hade tillgång till SPT-fordon utan 
enbart vanliga polisbussar. Detta är en direkt följd av de beslut som fattats av 
regionpolisledningen och samma problematik finns, som tidigare nämnts, i region Öst. Vissa 
poliser använde sköldar, men de flesta hade inte något sådant skydd när det ”haglade” stenar 
(se kapitlet om distansvapen m.m.)  

    

Bild 23. Kravallstaket användes men inte fordon och efter stenkastning uppehöll sig poliser i 
huvudsak bara innanför avspärrningen294. 

Personalstyrkan som polisinsatschef hade till förfogande var för liten för att kunna genomföra 
en så kallad insäckning. I den aktuella situationen hade det krävts 4-6 avdelningar för att 
genomföra detta. Med den storlek på personalstyrka som fanns att tillgå hade det funnits 
möjlighet att göra en omfattning och genomföra en splittring av samlingen av våldsverkare 
utanför kravallstaketen. Detta gjordes inte. Polisstyrkan agerade från ett håll och utan att 
använda fordon. Det har sina naturliga förklaringar med tanke på de förutsättningar som 
polisledningen skapat för personalen att agera inom ramen för SPT-konceptet. På plats i 
Sveaparken fanns i detta läge en numerär på ungefär två avdelningar.  

Sättet att agera underlättade för våldsverkare att kasta sten mot poliserna. Detta medförde 
att de poliser som stod i anslutning till kravallstaketen tvingades att retirera295. En mindre 
polisresurs utan SPT-fordon stannade kvar i anslutning till kravallstaketen utanför 
avspärrningarna. Huvuddelen av personalen uppehöll sig innanför den avspärrade ytan och av 
filmer framgår att många poliser var passiva. Initiativen var få. Poliserna uppträdde mer som 
åskådare. Den enda mer omfattande koordinerade handlingen i det initiala skedet som syns 

 
294 Denna och andra filmer i detta kapitel (om inte annat anges) är skickade till Stefan Holgersson. 
295 En order gavs om att retirera enligt personal på plats. 
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på filmer som vi haft tillgång till var förutom att montera kravallstaket polisernas reträtt från 
parken296. 

 

Bild 24. En grupp poliser vid kravallstaket retirerar och andra poliser står och tittar på när 
personer forcerar kravallstaketen. Den sista hundföraren gick med sin hund från 
konfrontationsområdet. 

7.5.3 En splittring genomförs framifrån 
Efter att kravallstaketen hade forcerats ställde sig civila aktörer på en bro framför 
våldsverkare. Det gjorde att våldsverkare stannade upp. Polispersonal stod i en oformerad 
massa på andra sidan. 

 
296 Det framgår av intervjuer (se ovan) att konfrontationslinjen böljade fram och tillbaka under en period och 
att poliser hade en hög aktivitetsgrad. Det framgår också av kortare filmsekvenser på internet.   
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Bild 25. Civila aktörer stod framför våldsverkare och poliser stod i en oformerad massa 

I det här läget anslöt hundgruppen utan hundar297. En ensam polis gick fram till civila aktörer 
och våldsverkare som stannat upp på bron.  

 

Bild 26. En polis stod tillsammans med de civila aktörerna på bron.  

I det här läget hade det gått att avvakta något för att se om civila aktörer tillsammans med 
den ensamma polisen hade kunnat kommunicera så att personerna på bron lämnade platsen. 
Det var förhållandevis lugnt i detta läge. Det fanns kapacitet att mota bort våldsverkarna ifall 

 
297 Syns i nedre högra hörnet av bild 25. 
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detta kommunikationsförsök inte hade lyckats. Istället för att avvakta genomfördes en 
splittring. Det positiva med detta vara att polisen tog ett initiativ, men fordon användes inte i 
splittringen. Som tidigare nämnts fanns inga SPT-fordon att tillgå i detta läge. Det var 
dessutom ett hinder på bron. Detta hinder forcerades senare av en stulen SPT-buss. Bristande 
tid för förberedelser inverkade på att platsen inte valts och förberetts så att fordon kunde 
användas vid splittring.     

 

Bild 27. Poliser ryckte fram över bron och personerna på bron retirerade298. 

Framryckningen genomfördes i 17 sekunder. Sedan stannade den av. Poliserna grupperar sig 
på andra sidan bron innanför kravallstaketen. Det betyder att de var uppställda på ett liknande 
sätt som de nyligen fått retirera från.  

  

Bild 28. Poliser spred ut sig i en linje efter framryckningen på bron. 

Enskilda initiativ från polispersonal förekom under ytterligare knappt 10 sekunder. Sedan var 
personalen passiv och klumpade ihop sig mer och mer. När det blev helt initiativlöst 
avancerade våldsverkare framåt och kastade sten från kortare håll. Vissa poliser skadades och 
polisen retirerade åter från andra sidan bron. Skadade kollegor fick hjälp att ta sig tillbaka. 

 
298 Örebronyheter, YouTube. 

https://www.youtube.com/watch?v=Budh8On4Amo
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Bild 29. Poliser retirerar åter från platsen på andra sidan bron. 

7.5.4 En ytterligare splittring genomförs framifrån 
När styrkan i Sveaparken fick förstärkning från region Stockholm genomfördes ytterligare en 
större splittring299. SPT-styrkan från Stockholm hade problem att hitta fram till rätt plats, men 
fick hjälp av lokala poliser att hitta. Avdelningschef hade fått insatsplan m.m. tillsänt till sig 
och fick under färd från Rinkeby försöka sätta sig in i denna. Det fanns skillnader mellan hur 
en insats i Stockholm läggs upp jämfört med insatsen i Örebro. Stockholmsavdelningen hade 
ingen tid för rekognosering eller förberedelsetid för att planlägga sitt agerande. De hade bara 
fått order om att genomföra en splittring. De kom direkt från Rinkeby och hade bara hunnit 
äta och gjort ett stopp för att ordna till utrustningen.  

När Stockholmsavdelningen agerade användes fordon. Våldsverkare drog sig tillbaka till väg 
utanför parken. Stockholmspoliserna gick ut och agerade till fots på grund av att två SPT-
fordon körde fast i parken. Hade det funnits möjlighet att använda fordonen i parken uppges 
utfallet ha kunnat bli ett helt annat. Det hade då funnits möjlighet att splittra upp folkmassan 
till vägarna i det angränsade villaområdet. Nu ställde poliserna upp sig på en linje i parken 
(poliser både från Stockholm och från region Bergslagen). Här blev det ett stando. Personalen 
i kedjan hade hamnat “huller om buller” eftersom det var oordning innan splittringen samt att 
hela region Bergslagen saknade märkning. Den enda inriktning som Stockholmsavdelningen 
fick var att agera så att uniformerad personal från Bergslagen kunde frigöras.   

 
299 Vi saknar en sammanhängande film under en period innan Stockholmsstyrkan anlände och Stockholms-
styrkans initiala arbete. Beskrivning av händelseförloppet bygger på berättelser och kortare filmsekvenser från 
internet. 
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Bild 30. Poliser har spridit ut sig på en linje i parken. 

Det hade varit önskvärt att göra en omfattning och genomföra splittring på vägen framför de 
poliser som stod i parken. Det hade försvårat för våldsverkare att springa fram och kasta sten 
mot poliser som stod på linje i parken. Ett SPT-fordon användes till detta, men var en för liten 
styrka för att få en effekt. Ett antal poliser var passiva och snarare någon form av åskådare. 
Poliserna var uppställda helt utan skydd av SPT-fordon. I anslutning till Sveaparken fanns en 
personalnumerär motsvarande tre SPT-avdelningar300, men som tidigare konstaterat hade de 
begränsade förutsättningar att agera. Hade förutsättningarna varit så att de agerat samordnat 
var personalstyrkan så pass stor att utfallet hade kunnat blivit ett annat.  

 
300 Polismyndigheten har inte velat redovisa hur många poliser som fanns på plats. Uppgifterna bygger på det 
personal från olika enheter framfört och i denna numerär ingår personal som inte hade några förutsättningar 
att agera inom ramen för SPT-konceptet.  
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Bild 31. Vissa ungdomar sprang fram och kastade sten på poliserna som stod i en linje i parken. 

Det var problem att åka med SPT-fordon på gräsytorna i parken. Det fanns gångbanor där 
fordon hade kunnat utnyttjats som skydd och vid framryckning i parken, men det gick inte att 
använda SPT-fordonen på det sätt som är önskvärt enligt SPT-konceptet. Det fanns även vägar 
utanför parken där splittring med fordon hade kunnat genomföras. Avsaknad av 
förberedelsetid och rekognosering för Stockholmsavdelningen och bristen på SPT-fordon 
utgjorde en begränsning. Vid splittringen hade två SPT-fordon kört fast på gräsytor i parken 
och fått gungas loss.  

En passivitet och avsaknad av initiativ gjorde att våldsverkare började avancera. Poliserna i 
linjen började dra sig tillbaka, vilket gjorde att fler våldsverkare gick in i parken och kastade 
sten mot poliserna. En erfarenhet som gjordes är att en tydlig tillbakaryckning ger en 
våldsgruppering mycket energi och motivation att agera.  
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Bild 32. Poliser som  stod i linje började dra sig tillbaka 

Poliserna som stått i linjen klumpade ihop sig till i en stor passiv massa. Personal från 
Stockholmsavdelningen har berättat att det verkade saknas en plan. De visste inte vad som 
var målet och det fick konsekvenser för agerandet och händelseutvecklingen. Ett antal poliser 
ser på film snarare ut som åskådare till det som utspelar sig i parken. På bilden nedan är det 
ett tjugotal våldsverkare som kastar sten. Ingen personal gör splittringsförsök från sidan eller 
bakifrån.  

  

Bild 33. Polispersonal klumpar ihop sig och våldsverkare avancerar framåt. 
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Polispersonalens tillbakaryckning renderar i att fler våldsverkare avancerar och ett trettiotal 
poliser hamnar bakom SPT-fordonen. Ett 40-tal våldsamma personer agerar i det här läget 
mot polispersonalen. 

 

Bild 34. Ett 30-tal poliser har klumpat ihop sig och blir angripna med sten. 

En avdelningschef på andra sidan bron ger direktiv om att köra fordonen närmare varandra. 
Det sker någon form av missuppfattning så en förare kör framåt och verkar tro att det ska 
göras en splittring. När fordonet stannat kastar våldsverkare ett kravallstaket bakom fordonet 
som gör att det fastnar när det backas bakåt. Förare hamnar i ett utsatt läge och senare 
beordrar avdelningschef personal att rycka framåt för att undsätta föraren.  

På film framgår att det i det här läget är det ett 70-tal våldsverkare som angriper personalen 
på andra sidan bron. Inget splittringsförsök görs från sidan eller bakifrån, utan våldsverkarna 
kan agera ostört. Personal retirerar. Ett stort antal poliser är passiva åskådare.  
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Bild 35. Många poliser står passivt och tittar på vad som utspelar sig på andra sidan bron 

Agerandet utmärks av en passivitet och initiativlöshet. Det finns ingen civil personal att tillgå 
som kan genomföra gripanden (se vidare kapitel om bemanning) och det är som tidigare 
nämnts för få poliser för att exempelvis kunna säcka in våldsverkarna, men personalstyrkan 
hade kunnat agera på ett annat sätt. Personalen är förvirrad om syftet med att de befinner sig 
på platsen. Vad är planen? Vad är begränsningen? Vem är det som leder insatsen? Vilken 
omfallsplan finns?  

Avdelningschefen från Stockholm har som tidigare beskrivits enbart fått direktiv att kunna 
frigöra uniformerad personal från Bergslagen och ifrågasätter också skälet till direktivet att 
vara kvar i parken. Avdelningschef vänder sig flera gånger till platschefen i Sveaparken för att 
få ett inriktningsbeslut. Platschefen i Sveaparken från region Bergslagen har flera gånger 
begärt ett beslut att ta ut personalen från Sveaparken, men har fått nej uppifrån. När väl 
beslutet kom framfördes att personalen skulle “backa, långsamt, in mot staketen och ta oss 
över bron”, men ingen information lämnades om vad som ska hända sedan. Det var oklart om 
polispersonalen skulle retirera fullständigt eller inte. Att många poliser står och trycker precis 
bakom bussarna förklaras av att “man vet inte vad nästa order är”.  

Poliser skadas kontinuerligt och de få poliser som står kvar på andra sidan bron varav två är 
cheferna för en avdelning (orange armbindel) utsätts för mycket omfattande angrepp. Till 
skillnad mot tidigare i insatsen används SPT-fordon som skydd. Den här situationen pågår i två 
minuter. Avdelningschef för Stockholmsstyrkan som stått på andra sidan bron springer tillbaka 
och beordrar personal att agera.  

7.5.5 Några mindre splittringsförsök genomförs 
Efter de två mer omfattande splittringarna som genomförts tidigare i insatsen görs några 
mindre splittringsförsök från samma håll som tidigare (ett för att undsätta föraren i ett av 
fordonen). Avdelningen från Stockholm hade fått order att “håll bron”. Det uppfattades som 
oförståeligt i och med att Rasmus Paludan varken var där eller som det verkade skulle dit.    



91 

 

Bild 36. Avdelningschef (orange armbindlar) beordrar personal i anslutning till bron att agera  

Efter att avdelningschef från Stockholm på andra sidan bron gett order rycker personal framåt 
men överöses av stenar.  

 

Bild 37. Poliser förflyttar sig till andra sidan bron igen. 

Poliserna ställer sig i anslutning till SPT-fordonen och blir hårt ansatta. Ingen annan personal 
används till att göra omfattning i syfte att underlätta situationen för de som står i frontlinjen 
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på andra sidan bron. Insatsen utmärks även i detta läge av en passivitet och initiativlöshet 
förutom från vissa enstaka befattningshavare. 

 

Bild 38. Ett tjugotal poliser var nu grupperade på andra sidan bron 

Angreppen gör att flera poliser retirerar, men avdelningschef för Stockholmsenheten ger ännu 
en gång tecken åt poliser att åter rycka framåt. 

 

Bild 39. Avdelningschef ger tecken åt poliser att åter rycka framåt 

Vissa poliser återvänder då till andra sidan bron. Det blir ett stando på ungefär en minut. Av 
filmer syns att vissa poliser i anslutning till bron verkar mycket rädda. Kontinuerlig användning 
av sirener utan att det rörde sig om en taktisk användning i samband med splittring gjorde 
sannolikt situationen än mer stressande. Någon enstaka polis tar ett eget initiativ och sprang 
ensam fram mot våldsverkarna trots att de kastade stora stenar. Efter någon minuts stando 
agerade några poliser gemensamt och lyckas få en rörelse på våldsverkarna bakåt, men dessa 
poliser får ingen uppbackning bakifrån och de retirerar därför åter bakom bussarna. SPT-
fordon används inte för att helt blockera möjligheten att passera bron. Istället blev det samma 
taktiska lösning som tidigare med den skillnaden att SPT-fordon stod på andra sidan bron. De 
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kunde ge visst skydd, men SPT-fordonen var inte formerade på ett taktiskt sätt för att 
optimera skyddet. Ett skäl var att ett fordon satt fast. 

 

Bild 40. SPT-fordon innanför kravallstaket utan att vara uppställda i en taktisk formation301. 

Jämfört med tidigare förbättrade detta inte oddsen för poliserna i tillräcklig utsträckning. Det 
var ett fåtal poliser som befann sig på andra sidan bron. Övrig personalstyrka användes inte 
för att göra en omfattning för att få till stånd en splittring framför de poliser som befann sig 
på andra sidan bron. Det som bör noteras är att det var många personer som befann sig i 
parken som inte alls ägnade sig åt våldsamheter utan som var åskådare eller filmade 
händelseutvecklingen. I anslutning till polisfordonen var det våldsamt (rött läge), medan det 
var lugnt (grönt läge) i övriga folksamlingen. 

 

Bild 41. Många som befann sig i parken stod bara och tittade eller filmade 
händelseutvecklingen302.  

Det räckte med att ett 70-tal personer var våldsamma och kastade sten för att den lilla 
personalstyrka som fanns i anslutning till fordonen skulle bli hårt ansatt. Poliser drog sina 
vapen och det avlossades varningsskott. Nedan en bildsekvens på en polis som drog sitt vapen. 

 
301 YouTube och YouTube. 
302 YouTube. 

https://www.youtube.com/watch?v=GjSSx4DJvRk
https://www.youtube.com/watch?v=-SCPaYNDc9A
https://www.youtube.com/watch?v=DdseJ--IT3k
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Bild 42. Polisman drar sitt vapen303 

Polismannen riktar vapnet mot folksamlingen och går framåt mot kravallstaket.  

 

Bild 43. Polisman går framåt mot kravallstaket med höjt vapen304 

Det hade funnits förutsättningar att verka med vapen mot de personer som var i färd med att 
kasta stora stenar mot poliserna, men många människor som fanns i parken var inte inriktade 
på att angripa polisen. I praktiken hade polisen fått skjuta mot folksamlingen och hoppas att 
skotten träffade någon av våldsverkarna (se vidare kapitel om behov av distansvapen).  

 

 
303 YouTube. 
304 YouTube. 

https://www.youtube.com/watch?v=-SCPaYNDc9A
https://www.youtube.com/watch?v=-SCPaYNDc9A
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Bild 44. Polismannen riktar vapnet mot folksamlingen305. 

Det skjuts ett flertal varningsskott, men det får ingen effekt. På ett tak bakom bron fanns två 
poliser från insatsstyrkan med förstärkningsvapen. Det fanns således en god kapacitet att 
bekämpa våldsverkarna genom att avge verkanseld. Det hade gått att hävda nödvärn som skäl 
till att skjuta. Även om dessa skyttar hade möjlighet att träffa de som de siktade på fanns dock 
en uppenbar risk att kulorna fortsatte igenom dessa och träffade andra personer. Det gjorde 
att skyttarna inte öppnade eld mot folksamlingen (se vidare kapitel om behov av 
distansvapen).  

 

Bild 45. Två poliser från insatsstyrkan på tak306. 

Sedan 2018 finns möjligheten att använda tårgas vid denna typ av händelser, men 
polisledningen hade inte säkerställt att det fanns en sådan förmåga vid den allmänna 
sammankomsten i Örebro trots det som utspelats dagen innan (se vidare kapitlet om 
distansvapen). 

Med tanke på vald taktik och den problematik som uppstod med anledning av den valda 
platsen kunde ett 70-tal aktiva våldsverkare307 i en folkmassa på drygt ett par hundra personer 
skapa en mycket svår situation för de poliser som var grupperade på andra sidan bron. Till slut 
retirerar alla poliser från parken. Det var tredje gången.  

 
305 YouTube. 
306 Bilder: Nerikes Allehanda, Krim-TV. 
307 Det är betydligt fler personer i parken, men de filmer vi haft tillgång till visar att det var ett 70-tal personer 
som upprepade gånger angrep poliserna varav ett trettiotal var mycket aktiva.  

https://www.youtube.com/watch?v=-SCPaYNDc9A
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Bild 46. Poliser retirerar för tredje gången från andra sidan bron. 

Poliser stod på andra sidan bron och iakttog vad som hände.  

 

Bild 47. Personal iakttar händelseförloppet från andra sidan bron. 

Avdelningschef från Stockholm iscensätter ytterligare en framryckning. Denna görs av ett 
tjugotal poliser. Resterande poliser är åskådare eller skadade.  
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Bild 48. En ytterligare framryckning görs. 

Polispersonalen som gör framryckningen lyckas att få våldsverkare att retirera. Poliserna får 
dock inte något understöd av personal bakifrån eller från sidan. Framryckningen avslutas i 
höjd med de nedrasade kravallstaketen. I och med detta återvänder de våldsverkare som 
dragit sig tillbaka.  

Polispersonalen retirerar för fjärde gången från parken. Personer sätter eld på ett SPT-fordon 
som är kvar på andra sidan bron.  

 

Bild 49. Ett SPT-fordon sätts i brand.  
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Lite senare körs en ensam stulen SPT-buss över bron. De poliser som satt i detta fordon hade 
angripits och fått fly ut från fordonet när våldsverkare tömde en brandsläckare i detta.  

 

Bild 50. Ett stulet SPT-fordon körs över bron. 

Polispersonal upplastade i fordon och åkte från platsen med påslagna sirener. Fordon  
lämnades och de poliser som inte hade fordon fick hoppa in i andra fordon. Detta förorsakade 
en del problem för chefer att veta om all personal lyckats ta sig ifrån platsen.  

 

Bild 51. Polispersonal sätter sig i fordon och åker med påslagna sirener från platsen 

Precis som i Skäggetorp dagen innan flydde polisen från området och det var våldsverkarna 
som därefter blev kvar på platsen. Denna ordning innebar bland annat att fotografer från 
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media blev tillsagda att inte filma och ta kort. Precis som i Skäggetorp skickade polisens flykt 
från platsen starka signaler om att det är andra aktörer än polisen som bestämmer på gator 
och torg. Ett sådant intryck förstärktes av att kvarvarande polisfordon eldades upp.  

Polispersonal återsamlades på en plats där det fanns sjukvårdsresurser. Det verkade finnas en 
liten förståelse på ledningsnivå vad personalen hade varit med om. Personal beordrades 
tillbaka till platsen för att bistå räddningstjänsten, men när de väl kom till platsen var fordonen 
utbrända.    

 

Bild 52. Personer eldar upp SPT-fordonen på andra sidan bron. 

Vi vände oss till den nationella valstaben och chefen för nationella operativa avdelningen för 
att få information om vilka övervägningar och tankar ansvariga chefer på övergripande nivåer 
hade haft. Polismyndigheten motsatte sig att lämna denna typ av information. Det begränsar 
möjligheter att ta hänsyn till och väga in vissa perspektiv i vår analys. Vid intervju med Rasmus 
Paludan framgick att han inte fick någon information om vilket beslut kommen- 
deringsledningen fattat i Örebro vad gäller att han inte fick hålla någon allmän sammankomst 
i Sveaparken. Hade den allmänna sammankomsten ställts in? Hade den avbrutits? Han fick 
inget beslut i samband med att han var i Örebro (se kapitel 4). Det verkar som kommen- 
deringsledningen var ovillig att fatta ett formellt beslut. Kommenderingsledningen i region Öst 
hade föregående dag fattat ett beslut att ställa in den beviljade allmänna sammankomsten i 
Norrköping och sammankomsten ställdes också i praktiken in i Linköping (utan att ett sådant 
beslut fattades) i och med att Rasmus Paludan blev frihetsberövad (ett frihetsberövande som 
var felaktigt, se kapitel 4). I Örebro var det en passivitet på högre ledningsnivå, vilket 
återspeglades i polispersonalens beteende i parken. Ansvariga chefer på platsen hamnade i 
en svår sits eftersom det var oklart vad kommenderingsledningen eftersträvade och vilka 
beslut som fattades. Det påverkade insatsidé, omfall etc.  

Problemet med en oklar ledning går högre upp än till kommenderingsledningen i Örebro, 
vilket kommer beröras senare i detta kapitel.    
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7.5.6 Det mobila insatskonceptet tillämpades inte 
Av filmer från Sveaparken i Örebro framgår att det mobila insatskonceptet (MIK) inte 
användes. Fordonen kan bäst beskrivas som att de utgjorde en transportresurs till platsen. När 
en SPT-avdelning från Stockholm anlände nyttjades fordon i viss mån som en del av det 
taktiska konceptet, men generellt sett ingick fordon i liten grad som ett taktiskt hjälpmedel i 
insatsen. Varken koordinerat med andra fordon eller tillsammans med personal utanför 
fordonen. Nedanstående bild kan åskådliggöra detta. 

 

Bild 53. SPT-personal som arbetar i linje utan stöd av fordon308. 

I de fall SPT-fordon fanns i anslutning till personalen användes de i liten utsträckning som en 
del av en taktisk lösning. 

 

Bild 54. Ett exempel på att SPT-fordon inte användes som en del av en taktisk lösning309 

En orsak var att fordonen hade svårt att ta sig fram på grund av problem med att däck spann 
i lera när de åkte på gräsyta. Möjligheten att använda fordon är något som måste beaktas vid 
val av plats för en allmän sammankomst. Likaså att personal ges förutsättningar att kunna 

 
308 SVT, YouTube. 
309 Örebronyheter, Youtube. 

https://www.youtube.com/watch?v=0A_QxPR63H4
https://www.youtube.com/watch?v=Budh8On4Amo
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tillämpa det mobila insatskonceptet. Det är uppenbart att så inte var fallet för den initiala 
styrkan som tjänstgjorde i Örebro. Det gällde även för de poliser som anslöt från region Öst 
och andra delar av region Bergslagen.  

Personal från Stockholm har en vana att tillämpa det mobila insatskonceptet, men upplägget 
på insatsen verkar ha begränsat tillämpandet. Mål, begränsningar på platsen, vem som ledde 
insatsen, syfte, vad man vill uppnå, omfall verkar har varit oklara för personalen. Flera poliser 
har uppgivit att utfallet hade blivit ett helt annat om en ytterligare SPT-avdelning med vana 
att agera hade varit på plats Även om det inte hade möjliggjort en insäckning hade det gått 
att göra splittringar. Avgörande är dock om det finns en genomtänkt insatsplan.  

Händelserna under torsdagen och fredagen har lett till att om det begärs SPT-personal från 
den nationella förstärkningsorganisationen (Sthlm, Väst och Syd) skickas ledningsfunktioner 
med oavsett om regionerna efterfrågar detta eller ej.  

7.6 Hur tillämpades den särskilda polistaktiken (SPT) den 16 april i region Syd?  
I region Syd flyttades Rasmus Paludans manifestation från Landskrona till Malmö310. Det blev 
ändå oroligheter i Landskrona, vilket gjorde att en SPT-avdelning åkte dit. Det blev då två SPT–
avdelningar kvar i Malmö. En av dessa kom från region Väst. Dessutom fanns det 
områdespoliser. Precis som på övriga platser fanns inga civila ingripandeenheter uttagna till 
insatsen. 

  

Bild 55. Manifestation flyttades till Malmö311. 

I region Syd är man van att arbeta i enlighet med SPT-konceptet. Likaså de poliser som 
förstärkte region Syd från region Väst. Till skillnad från region Bergslagen och region Öst 
användes fordon i högre grad som en del av taktiken.  

 
310 Texten bygger på samtal med polispersonal på plats vid våldsamma upploppet i Malmö och andra poliser [3 
st poliser), dokumentation inför/efter händelsen samt vissa filmer på internet 
311 Expressen TV, YouTube. 

https://www.youtube.com/watch?v=JuScuFpPhN0
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Bild 56. Personal som framrycker bakom SPT-fordon312. 

I närheten av den avspärrning som upprättats i Malmö för Rasmus Paludans manifestation var 
det personer som stod och skrek. Sedan var det människor längre bak som bara tittade eller 
stod och filmade.  

 

Bild 57. Upprörda och skrikande personer närmast kravallstaketen313. 

Det var oroligt på plats som förvärrades när ett fordon körde in i kravallstaketet. Personal från 
region Väst och rytteriet blev då hårt ansatta. Det kastades sten.  

 

Bild 58. Poliser från region Väst och rytteriet blev hårt ansatta under manifestationen i 
Malmö314 

 
312 Youtube. 
313 Expressen TV, YouTube. 
314 Expressen TV, YouTube. 

https://www.youtube.com/watch?v=IMW8OGSWTWY
https://www.youtube.com/watch?v=JuScuFpPhN0
https://www.youtube.com/watch?v=JuScuFpPhN0
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Upplägget på insatsen var att en avdelning var inriktad på att bevaka och säkerställa 
avspärrningarna runt den allmänna sammankomsten, medan en avdelning ägnade sig åt att 
splittra våldsverkarna. Fordon användes och personal agerade utanför fordonen för att ta 
mark. Arbetet med att splittra våldsverkarna pågick under cirka två timmar. Även om det 
kastades stenar har poliser som tjänstgjort på plats framfört att man upplevde att de hade 
kontroll över situationen315. Två avdelningar löste situationen. Det ska jämföras med att det i 
Sveaparken dagen innan resursmässigt hade varit tre avdelningar. Olika faktorer gjorde att 
resurserna där inte utnyttjades på ett sätt som hade varit önskvärt.     

När Rasmus Paludan avslutat sin manifestation ebbade oroligheterna ut. Senare på kvällen 
blev det dock våldsamt i Rosengård. En problematik är att om poliser åker in i Rosengård (och 
vissa andra områden) när ungdomar är inställda på att vilja bråka med polisen blir det en slags 
signal som slutar i angrepp och våld. Om polisen inte åker in kan ungdomarna agera på ett sätt 
som tvingar polisen att åka in. När det gällde den 16 april var polisen avvaktande och undvek 
att agera på ett sätt som skulle kunna provocera till våldsamheter. När polisen inte var 
närvarande antände ungdomarna en stadsbuss genom att kasta en molotovcocktail.  

 

 Bild 59. Lokalbuss angreps och eldades upp316  

Genom denna handling tvingades polisen att agera. Om polisen hade varit närvarande hela 
tiden i Rosengård hade stadsbussen kanske inte eldats upp. En hög närvaro av poliser initialt i 
Rosengård hade dock kunnat uppfattas som en provokation som resulterade i att fler 
stadsbussar blivit uppeldade, med ännu större kostnader för samhället. Det går inte att veta. 
Besluten handlar om att göra svåra avvägningar. Oavsett hur polisledningen agerar finns en 
risk att utsättas för kritik. Vid de beslut som fattas är det betydelsefullt att lyssna på poliser 
längst ut i linjen som är väl förtrogna med den aktuella kontexten och som har en god lägesbild 
i den uppkomna situationen. Ett generellt tillvägagångssätt att alltid avvakta är inte att 
föredra.   

Ungdomar drog in saker på gårdar och eldade. De ville få en konfrontation med polisen. 
Eldarna på gårdarna bedömdes inte behöva släckas och konfrontationen uteblev därmed.   Det 
fick till följd att ungdomar tände eld på ett gårdshus. Det tvingade polisen att agera för att 

 
315 Två poliser som medverkade i olika avdelningar har tillfrågats. 
316 Aftonbladet TV, Youtube. 

https://www.youtube.com/watch?v=V1KcURkEmCU
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skydda räddningstjänsten som var tvungen att släcka denna brand beroende på att det fanns 
en spridningsrisk.  Polisen hade lånat in fordon från Danmark, bland annat en vattenkanon, 
men denna användes inte för att släcka bränder i Rosengård. I andra länder används 
vattenkanoner mot folksamlingar i samband med våldsamheter. I vissa lägen i Rosengård när 
det var större samlingar av ungdomar som uppträdde våldsamt uppges en sådan ha kunnat 
komma till användning (se vidare kapitlet om distansvapen).   

Oroligheterna i Rosengård fortsatte även efterföljande natt, men ebbade ut natt tre. 
Polispersonal möttes av mycket våld och hundförare avlossade vid ett tillfälle varningsskott i 
Rosengård när de och deras hundar blev hårt ansatta. För första gången i Sverige användes 
tårgas vid kravaller. Det skedde vid flera tillfällen i Rosengård. Användningen av tårgasen var 
en bidragande faktor att oroligheterna den 16 april dog ut (se vidare kapitlet distansvapen).  

En slutsats som personal som deltog i Malmö drog och tidigare har dragit är att SPT-konceptet 
fungerar bra vid fotboll och andra sportevenemang. Det fungerar också bra när det handlar 
om att skilja två grupperingar åt vid demonstrationer. Däremot behöver konceptet utvecklas 
för att fungera vid oroligheter i socioekonomiskt utsatta områden. Sådana reflektioner och 
behov kommer att tas upp senare i rapporten (se kapitel 11). 

7.7 Hur tillämpades den särskilda polistaktiken (SPT) den 17 april i region Öst?  
För att hantera de förväntade oroligheterna den 17 april i region Öst var personalstyrkan av 
SPT-personal ungefär den dubbla jämfört med händelserna under skärtorsdagen317. Som stöd 
för ledningen hade Stockholm skickat tre regionala insatsledare. Efter utsättningen som hölls 
i Linköping framkom att områdespoliserna i Skäggetorp blev angripna och behövde lämna 
området. En ledningsplats upprättades vid Biltema i Linköping. Regionpolischefen i Stockholm 
närvarade på ledningsplatsen. Han är tillika biträdande rikspolischef. Att högre chefer besöker 
linjeverksamheten upplevs som positivt, men i kritiska lägen kan det utgöra en belastning med 
en sådan närvaro. Särskilt när det inte tydligt anges vad syftet med besöket är och vilken 
befälsordning som gäller i den specifika situationen. Var han där i rollen som regionpolischef 
eller som biträdande rikspolis med ett övergripande ansvar för den operativa verksamheten i 
hela landet? Om han var där som regionpolischef varför genomfördes ett besök i en annan 
region än den han har ansvaret för och varför valdes en så framskjuten position? I Linköping 
förorsakade regionpolischefens närvaro att ledningsplatsen hastigt måste bytas. Skälet var att 
regionpolischefen i Stockholm har en liknande bil som Rasmus Paludan. Med anledning av 
detta var ledningsplatsen på väg att bli attackerad på grund av att människor trodde att 
Rasmus Paludan befanns sig på denna plats. 

I samband med byte av ledningsplats blev det våldsamt både i Navestad och Skäggetorp. 
Styrkan och ledningsfunktioner tvingades dela upp sig.  

7.7.1 Skäggetorp 
När bilar utsattes för skadegörelse i Skäggetorp och tändes på åkte SPT-personal in i området. 
Framryckningen var offensiv. Det kastades sten mot polispersonal. Det var i vissa fall svårt att 
ta sig fram på grund av bommar och annat, men polispersonal från Stockholm uppger att det 
ändå gick att hantera. Ett antal personer greps under våldsamheterna. Det genomfördes 
splittringar och de våldsamheter som uppstod kunde hanteras med den personalresurs som 

 
317 Texten bygger på samtal med polispersonal på plats vid våldsamma upploppen i Linköping och i Norrköping 
samt andra poliser (14 poliser), dokumentation inför/efter händelsen samt en mängd filmer på internet 
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avdelats för detta. Under insatsen användes SPT-fordon. Insatsen leddes av personal från 
Stockholm. Taktiker som beskrivs i avsnitt 7.2 tillämpades.  

7.7.2 Navestad 
Vissa områdespoliser som varit med på skärtorsdagens kravaller hade intagit samma ramp 
som de hållit tre dagar tidigare. Dessa poliser uppgav att det kändes som de hade kontroll på 
situationen och att utfallet hade blivit ett helt annat om de fått stå kvar på platsen. En 
hundenhet hamnade dock i underläge i ett av bostadskomplexen i Navestad varvid den styrka 
som höll rampen lämnade denna. När de kom tillbaka hade ungdomar byggt barrikader, tänt 
eldar samt ställt sig längs kanterna där det var lätt att kasta sten. Det skapade en helt annan 
problematik jämfört med den situation som rått en stund tidigare. Resurser från Stockholm 
var på väg, men på grund av en felpositionering (se bemanning) gjordes en missbedömning av 
var styrkan från Stockholm befann sig. Det gjorde att poliserna i Norrköping under en längre 
period hamnade i en utsatt position.  

Polisfordon behövde snabbt repareras. Räddningstjänsten hjälpte till att plasta trasiga rutor 
och bland annat laga dem med lastpall och ett grillgaller från en pizzeria i närheten. 
Polispersonal fick arbeta i fordon som var provisoriskt lagade och blev alltmer slutkörda. Det 
är ett stort problem att personal i region Öst inte har SPT-fordon och problemet förstärktes 
av att de fordon som fanns att tillgå inte var utrustade med rutor med Polycarbonat. Vidare 
hade polisledningen inte säkerställt att poliser fått tillräckliga förutsättningar att agera inom 
ramen för SPT-konceptet.  

Även i de fall där det fanns möjlighet att använda sig av fordon förekom att personal agerade 
på ett sätt som inte låg i linje med SPT-konceptet. Ett exempel visas nedan då poliser försöker 
springa ifatt våldsverkare. Det var dömt att misslyckas, men är också ett resultat av att det 
inte fanns civila gripande resurser avdelade. Vissa personer borde gripas och uniformerad 
personal gjorde så gott de kunde. 

 

Bild 60. SPT-personal försöker springa ikapp våldsverkare318. 

När Stockholmspoliserna kom fram stod ungdomar i slänter och kastade stenar. 
Uppfattningen var att ungdomarna tänt eld på ett fordon för att locka dit polispersonal. När 
fordonen backades undan följde ungdomarna efter. Så fort poliserna körde mot dem med 
fordonen sprang ungdomarna upp i slänterna eller in i bostadsområdet där det inte gick att 
följa efter med fordonen. Polispersonal upplevde att det enda sättet i den rådande situationen 
var att agera till fots (se vidare kapitel 11 om metoder) 

 
318 Expressen TV, YouTube. 

https://www.youtube.com/watch?v=Ubg6sp2fGwc
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Styrningen var toppstyrd och polisnsatschefen verkade till stora delar tvingas ägna sig åt att 
prata i telefon med kommenderingsledningen snarare än att ägna sig åt att leda insatsen. 
Personal från Stockholm uppgav visserligen att det var tydligare i Navestad jämfört med 
långfredagens insats i Örebro vad som förväntades av dem, men att den långsiktiga insatsidén 
och strategiska planen upplevdes som oklar. Det har framkommit att beslutet om vilka som 
skulle bli insatschefer togs sent. Det är ett återkommande problem (se avsnitt bemanning). 
Vissa som var på plats var undrande till syftet med att så mycket kraft ägnades åt att hålla 
rampen mot centrumet i Navestad. Rasmus Paludan var inte i Navestad och hade inga planer 
på att vara där. Ungdomar ville ha en konfrontation med polisen. Liknande situation förelåg i 
Rinkeby på långfredagen och när polisen lämnade fanns det inga poliser att rikta sin aggression 
mot. Våldsamheterna dog ut. Samma problematik förelåg också i Rosengård dagen innan. Där 
valde polisledningen att inte ha polispersonal i området. Det resulterade i att ungdomarna 
eldade upp en buss och ett gårdshus. Det tvingade polisen att agera för att skydda 
räddningstjänsten. Vad som hänt om poliserna inte ägnat kraft åt att hålla rampen vid 
centrumen i Navestad är svårt att säga.   

Enligt filmer och samtal med personal framgår att det var svårt att ta sig fram med SPT-bussar 
i Navestad där våldsamheterna pågick. I och med detta och storleken på den personalstyrka 
som fanns att tillgå blev det enbart rörelser fram och tillbaka från samma håll i anslutning till 
Navestad centrum. Av filmer framgår att det var ett 70-tal personer som var aktiva med att 
kasta sten och andra föremål. Erfaren personal från Stockholm som var på platsen bedömer 
att om en ytterligare SPT-avdelning varit på plats hade det funnits goda möjligheter att göra 
en dubbel omfattning och säcka in våldsverkarna på denna plats.  

En mängd varningsskott avlossades i Navestad - så många skott att vissa poliser började få slut 
på ammunition och det fanns behov av att hämta mer ammunition på polisstationen. Alla som 
behövde ammunition fick dock inte påfyllning. Tre personer skottskadades.  I jämförelse med 
Örebro på långfredag uppfattades att det i högre grad var yngre personer som deltog i 
våldsamheterna i Navestad och som mer var där för att det var spännande. I Örebro 
uppfattades att det i större utsträckning varit äldre personer med annat motiv till 
aggressionen mot poliserna. I samband med att en person blev skjuten i anslutning till 
Navestad centrum kallade ungdomar på hjälp från polisen och att en ambulans behövdes. 
Polispersonal tog sig fram till den skottskadade och inledde vård. Efter detta uppgav poliser 
som var på denna plats att det inte kastades någon mer sten mot dem. Det var också 
ungdomar på andra platser i Navestad som agerade mot polisen.  

Arbetet för poliserna hade varit intensivt i Navestad. När inringd personal anslöt var det 
möjligt för en del poliser som tjänstgjort hela dagen i Navestad att avsluta sin tjänstgöring. 
Senare på kvällen/natten anslöt fler personal från andra delar av Sverige, vilket gjorde att 
resterande personal kunde avsluta sin tjänstgöring. På natten lugnade situationen ned sig och 
polisresurserna lämnade Navestad     

 

7.8 Övergripande iakttagelser under påskhelgen 
Av en mängd filmer och samtal med polispersonal går det att dra slutsatsen att de taktiker 
som förespråkas i SPT-konceptet i hög grad inte tillämpades. Det gällde oavsett om läget var 
lugnt eller om det var våldsamt. Poliser som utsattes för omfattande våld försökte lösa 
uppgifterna. Det fanns poliser som kunde varit mer offensiva och tagit mer initiativ, men 
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polisledningen hade inte skapat sådana förutsättningar att den personalstyrka som avdelats 
hade en önskvärd förmåga att agera inom ramen för SPT-konceptet. En avgörande orsak var 
att avdelade resurser var alldeles för snävt tilltagna (se kapitel 9 bemanning) - särskilt med 
tanke på de platser där våldsamheterna ägde rum. En annan att poliser inte hade rätt 
utrustning, saknade utbildning eller tillräcklig erfarenhet av att arbeta inom SPT-konceptet. 

Många gånger fungerade inte ledningen av insatserna på ett önskvärt sätt, vilket gjorde att de 
resurser som fanns att tillgå inte utnyttjades på det sätt som de kunde ha gjort. Det förstärkte 
problemet.  

Sedan 2018 är det möjligt att använda tårgas vid denna typ av händelser. Det var bara i Malmö 
som kommenderingsledningen förberett användning av tårgas. I region Öst skickades den 
regionala insatsstyrkan hem under pågående upplopp trots att de har en sådan förmåga. I 
region Bergslagen var de i tjänst, men fick inte ett sådant uppdrag av kommenderings- 
ledningen. Poliser visade ett gott omdöme när det gällde att undvika att skjuta rakt in i 
folksamlingen. Om så skett hade upploppen kunnat resultera i en mängd döda och allvarligt 
skadade personer. Det var nära att sättet att bemanna och organisera polisinsatserna hade 
slutat i ett nytt Ådalen då fem personer sköts ihjäl eller ett ännu värre utfall. Nu blev totalt tre 
personer skottskadade - alla i Navestad. Varningsskott sköts i tre orter (Örebro, Navestad  och 
Malmö). I flera situationer uppstod behov av att kunna använda distansvapen (se vidare 
kapitlet 11 om distansvapen).  

Regionerna var under påskhelgen isolerade öar trots att den särskilda händelsen i respektive 
region ingick i en nationell särskild händelse. En bristande strategisk förmåga på högre 
ledningsnivåer har identifierats i tidigare studier319, något som också framkommit i denna 
studie. Vissa ledningsfunktioner har en hög kunskap om operativt material och utrustning och 
diskussioner har ett flertal gånger hamnat på sådana detaljer framför strategiska diskussioner. 
Flera chefer på högre ledningsnivåer i den särskilda organisation som skapats för att hantera 
valrörelsen 2022 har inga eller ringa erfarenheter om praktiskt operativt arbete inom ramen 
för den särskilda polistaktiken. Det får konsekvenser för lägre chefsnivåer och för annan 
personal på fältet. Underrättelsetjänsten fungerar dessutom bristfälligt (se vidare 
bemanning).  

Vidare har det framkommit att ansvar och befälsordningen mellan nationell och regional nivå 
varit oklar, vilket inte bara gäller den regionala kommenderingen i Bergslagen. Det springande 
punkten är frågan vem beslutar om vad? Det här har flera höga nuvarande och tidigare chefer 
under lång tid påtalat vara ett stort problem. Även om Polismyndigheten numera är en 
nationell organisation så menar dessa personer att de styrningsproblem som uppmärk-
sammades i samband med polismorden i Malexander fortfarande är högst aktuella. Under 
påskhelgen har regionerna på olika sätt blivit styrda från nationell nivå, men samtidigt har de 
förväntats ta ett övergripande ansvar. Kopplat till detta har det uppstått frågetecken kring hur 
arbetet med bedömningar har genomförts, hur personaluttag har dimensionerats, vilken 
kompetens som använts, vilka mål som funnits med polisinsatser och vilka taktiska samt 
strategiska tankar som funnits. Även om vissa av dessa faktorer framgår av handlingar (till 

 
319 Holgersson, 2019b. 
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exempel insatsordrar) är det utifrån andra data, såsom intervjuer, uppenbart att det är en 
skillnad mellan det som framgår av olika texter och verkliga förhållanden320.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
320 se tidigare slutsatser som Ekman dragit i sin doktorsavhandling “Från text till batong” (Ekman, 1999). Den 
problematik han identfierade inom svensk polis för drygt 20 år sedan är fortfarande högst aktuell. 
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8. Polisers agerande under påskhelgen som ökade hotbilden 
8.1. En komplex arbetsuppgift 
Det fanns individer som i ett tidigt skede kastade stenar mot de poliser som befann sig på 
någon av de platser där våldsamma upplopp uppstod under påskhelgen. Nedanstående 
schematiska figur åskådliggör en folksamling på en plats där sådana personer markeras med 
X. Det handlade dels om individer som handlade enskilt och dels om individer som agerade i 
grupp. Det fanns också personer som mycket väl skulle kunna tänka sig att angripa poliserna 
med våld, men initialt inte gjorde detta (XY, markerat med gult), men också personer som inte 
alls hade några sådana tankar (Y). 

   

Figur 1. En folksamling med olika intentioner 

I kapitel 6 förklarades hur utvecklingen i en folkmassa försiggår är ett resultat av ett komplext 
växelspel av processer inom och mellan grupper321. Om polispersonal med våld direkt 
hanterar folksamlingen i exemplet ovan utan att agerandet är väl avvägt riskerar XY bli till X 
och Y blir XY eller till och med X (dvs till att begå våldshandlingar). Det betyder att poliserna 
blir utsatta för mer våld som i sin tur kan eskalera situationen genom att det uppstår en ond 
cirkel där nya ingripanden leder till att ännu fler personer riktar våld mot poliserna. Samtidigt 
kan ett passivt och initiativlöst uppträdande från poliser göra att XY dras med i X:s beteende 
när de ser att det är riskfritt att angripa poliserna. Skälen till att XY blir X, utan att poliserna 
gör ett ingripande mot folksamlingen, kan variera. Det behöver inte bara bero på att det finns 
ett agg mot polisen utan kan bland annat handla om att imponera på andra eller på ett 
spänningssökande322. Sammanfattningsvis är det en mycket utmanande arbetsuppgift att på 
ett professionellt sätt hantera en folksamling där vissa individer är våldsamma.    

Den särskilda polistaktiken bygger på att det ska ske differentierade ingripanden, men det 
kräver kunskap, samövning och erfarenheter. En förutsättning är också att personalstyrkan 
inte är för liten för att kunna tillämpa SPT-konceptet på en viss plats i en viss situation. De 

 
321 Se exempelvis Reicher, 1996; 2001; Drury & Reicher, 2000; 2005; Stott & Drury, 2000; Granström, 2002 
322 Ungdomar har berättat detta i andra sammanhang för huvudförfattaren av rapporten och är inte kopplat till 
påskhändelserna. Se även De los Reyes et al., 2014. 
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behöver också den utrustning som möjliggör tillämpningen av SPT-konceptet. Som framgår av 
kapitel 7 har polisledningen inte skapat sådana förutsättningar. Det fick stora konsekvenser 
för vad som utspelade sig i region Öst och region Bergslagen under påskhelgen. 

8.2 Enskilda polisers agerande på tre platser ökade hotbilden för alla poliser i 
insatsen 
Oavsett om polisledningen säkerställt att det finns förutsättningar att tillämpa SPT-konceptet 
kan enskilda polisers agerande få stora konsekvenser för hotbilden mot de poliser som 
medverkar i en insats323. Det kan handla om misstag, men också om medvetna val att agera 
på ett visst sätt.   

För att förstå effekten av en viss handling och kunna beakta detta i de val som görs är det 
betydelsefullt att ha en kunskap som kan erhållas genom att få inblickar i ett motparts- 
perspektiv. På tre platser under påskhelgen menar personer som bevittnade händelserna att 
vissa poliser agerade på ett sätt som ökade hotbilden mot alla poliser i insatsen. Det är olika 
individer som gjort dessa iakttagelser och minst två av varandra oberoende från varje plats 
har dragit liknande slutsatser. Från två av platserna finns det filmmaterial som stärker att 
vittnenas tolkningar kan vara korrekta. Inget av vittnena har själva varit föremål för polisens 
ingripande som skulle kunna ha en negativ påverka på deras trovärdighet. Men det är viktigt 
att notera att det är deras upplevelser - inte något konstaterat faktum vad som hänt.      

8.2.1 Rinkeby den 15 april 
En mindre grupp ungdomar beväpnade sig med stenar324. Av den anledningen åkte en 
polisavdelning över Rinkeby torg. Att poliserna hade för avsikt att agera mot dessa ungdomar 
påtalades av vittnen som självklart, men sättet att framrycka till platsen ifrågasätts och 
medförde att hotbilden ökade för alla poliser i insatsen.  

Vid det aktuella tillfället hade fredagsbönen avslutats. En stor mängd personer var på väg från 
moskén. Att polisen hade gett tillstånd till Rasmus Paludan att bränna en koran en fredag 
under ramadan i närheten av moskén väckte starka känslor. Upprördheten hos de flesta 
stannade vid en irritation och kommentarer. Människor var på väg hem. I detta läge kom flera 
polisbussar i hög hastighet och åkte rakt in där alla människor gick. Barn och vuxna fick hoppa 
undan. Det är deras upplevelse. Förarna och poliserna i fordonen kan ha upplevt det på ett 
helt annat sätt.  

Enligt vittnen hade de ungdomar som polisen var i färd med att göra ett ingripande mot 
uppehållit sig där under hela fredagsbönen. Det var uppenbart att dessa ungdomar ville bråka 
med polisen. Det hade funnits möjlighet för polisen att agera mot dem tidigare - inte när alla 
människor är på väg hem från fredagsbönen, menade vittnena. Agerandet spädde på den ilska 
som redan fanns mot polisen. Vittnena berättade att personer som var i färd med att gå hem 
ändrade sig och istället aktivt ville protestera mot polisen. Poliserna i insatsen fick därmed en 

 
323 Se Holgersson, 2008; 2018b; Holgersson, 2019b. 
324 Fyra externa aktörer har lämnat information om händelserna i Rinkeby. 
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större uppjagad folkmassa att hantera än som skulle ha varit fallet om inte fordonen hade 
framförts som de gjordes, menar personer som iakttagit händelsen.  

En person som beskrivs som en god kraft berättade att polisens användning av helikopter i 
Rinkeby under påskhelgen upplevdes som störande. Att användning av helikopter riskerar att 
trissa upp en stämning och locka personer till en plats är en återkommande synpunkt inte bara 
från Rinkeby utan från andra områden. Helikopter har uttryckts vara ett viktigt hjälpmedel 
under dagsljus när våldsamheter uppstår för att iaktta rörelser i folkmassor. En 
metodutveckling när det gäller i vilka lägen helikopter används vid en särskild händelse är 
påkallad.    

Polispersonalen använde de konfliktreducerande principerna på ett föredömligt sätt utanför 
Rinkeby polisstation när det blev oroligt där. Flera har uttryckt att polisens agerande vid detta 
tillfälle hindrade en våldsutveckling.    

8.2.2 Sveaparken den 15 april 
En passivitet och initiativlöshet under delar av instatsen gjorde att hotbilden ökade för de 
poliser som stod närmast den våldsamma folkmassan. Det framgår både av vittnesmål och 
filmsekvenser. Dessutom finns uppfattningar att vissa polisers agerande initialt förvärrade 
situationen och utvecklingen av händelsen i Sveaparken325.  

Ett ögonvittne som av flera poliser anges vara en god kraft berättade att i andra orter hade 
Rasmus Paludan fått stå i en liten yta i mitten som avgränsades av kravallstaket, men att 
“Örebro hade en helt annan, märklig strategi.”. Där stod polisen till att börja med inte bakom 
kravallstaketen utan framför och hade dragit ett polisavspärrningsband ett tjugotal meter 
framför kravallstaketen326. Personen sade att de första 30 personer som kom till parken 
irriterade sig på avspärrningsbanden och uttryckte: “Ja men vadå, får vi inte stå vid staketen? 
Varför ska vi stå här [...]?” Personerna var inte aggressiva där och då och det gick att prata 
med dem, men polisen försökte inte detta. När dessa personer bröt avspärrningsbanden gick 
polisen aggressivt fram327. Personen berättade “jag stod två meter, tre meter från polisen och 
bara studerade det här” och det gick att få intrycket att polisen i Örebro tycktes tro de var av 
en annan kaliber än poliserna i de andra orterna. Det var lite som poliserna i Örebro såg det 
som att “Ae vafan håller de [andra poliserna] på med [...]? Vi ska visa…“. Några ungdomar blev 
väldigt upprörda över att det användes hundar mot några religiösa företrädare “Du vet under 
Ramadan, om en hund rör dig, så bli du både smutsig, du måste gå hem och duscha”. I 
Linköping, Navestad och Rinkeby hade personer i folksamlingen börjat kasta sten på polisen 
och drev fram våldsamheterna. “I Örebro var det första gången jag såg att det var polisen som 

 
325 Bygger på information från tre externa aktörer. Av de filmer som vi har haft tillgång till framgår inte det de 
externa aktörerna beskriver mer än omständigheterna att ett avspärrningsband verkade markera PL24§ område, 
att detta band slets av och att poliser agerade mot detta (inte vad poliserna sade eller vad alla poliser gjorde i 
den aktuella situationen). Det är de tre externa aktörernas upplevelser av händelsen som redovisas. De var inte 
föremål för polisens ingripande. 
326 Poliser har berättat att det var där PL 24 § började. Problematiken med val av plats för den allmänna 
sammankomsten bör noteras (se kapitel 7) och förhållandet behov och tillgång till kravallstaket. 
327 Att notera är att det kan vara svårt att överblicka vad alla poliser gör och allt som sker samtidigt. Viktigt att 
ha klart för sig att detta är en upplevelse och inte ett beteende som bygger på filmmaterial. 
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eskalerade situationen, och inte tvärt om.” Personen berättade att folk började ringa efter fler 
personer och var tionde minut kom det fler bilar och personer till parken. Det handlade inte 
längre om Rasmus Paludan utan om polisen. 

Det går att ha olika bilder av situationen. Ovanstående berättelse är en upplevelse från en 
person som iakttog händelsen och som har en positiv syn på polisen. Det var inte en person 
som deltog i protesten. Polisen gjorde inte något ingripande mot personen och denna tyckte 
det var hemskt att se polisfordon brinna och allt annat som poliserna utsattes för. 
Iakttagelserna förringar och ursäktar inte våldsverkarnas beteende senare i processen, men 
eftersom kravaller är ett komplicerat växelspel (se kapitel 6) går det inte att utesluta att vissa 
polisers beteende påverkade omfattningen på kravallerna i Sveaparken.     

8.2.3 Skäggetorp 17 april 
Söndagen den 17 april hade upprorsmakare åter organiserat sig för att angripa polisen. Goda 
krafter var ute för att försöka lugna ned situationen. Personer som vi haft kontakt med har 
framfört att när polisen åkte in med polisbussar i Skäggetorp uppvisade vissa poliser en stor 
aggressivitet328. Förutom att fordon framfördes utmanande uppges polispersonal också ha 
riktat sina vapen från polisfordonen. Dessa iakttagelser gjordes av personer som inte blev 
föremål för polisens ingripande. De menar att det kändes som polisen ville hämnas för 
skärtorsdagens händelse. Vissa poliser uppfattades som att de försökte köra på människor. 
Det finns filmsekvenser/bilder som styrker vittnens berättelser att poliser styrde sina fordon 
(som det verkar) för att träffa/försöka träffa personer. Polisens aggressiva agerande drabbade 
även personer som var positiva till polisens närvaro. Flera goda krafter som befann sig på 
platsen blev utsatta för polisens ingripande. Andra som också hade för avsikt att vara där för 
att lugna ner stämningen så att polisen och räddningstjänsten inte angreps, blev så upprörda 
över som de uppfattade polisens övervåld att vissa av dem till slut fysiskt började agera mot 
polisen.  

Under skärtorsdagen (14 april) hade polisen övergivit Skäggetorp och lämnat platsen åt 
upprorsmakarna. Polisens agerande i Skäggetorp den 17 april kan ses som att poliserna hade 
goda ambitioner att visa medborgarna och våldsverkarna att det var polisen som bestämde. 
En tolkning är att polisernas mindset var kvar i torsdagens händelse när en mindre mängd 
ungdomar initialt uppträdde aggressivt och att vissa poliser hade kunnat agera på ett annat 
sätt utifrån hur situationen såg ut på söndagen. Det ledde till att poliserna möttes av mer 
omfattande våld än som hade behövt vara fallet enligt flera av varandra oberoende personer.   

8.3 Tillfälligheter kan avgöra utfallet av en händelse 
Exemplen ovan är personers upplevelser av polisens agerande. Forskning har visat att 
beroende på olika ingångsvärden kan poliser och de som blir föremål för ett ingripande eller 
bevittnar ett sådant göra helt olika tolkningar329. Dialogpoliser och en uppbyggd “bikupa” (se 
kapitel 5) som i realtid kan förmedla polisens perspektiv till många människor på en plats kan 
förebygga och motverka att det uppstår missuppfattningar.  
 

 
328 Tre av varandra oberoende personer.  
329 Finstad, 2000. 
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Eftersom det fanns personer som ville angripa polisen var det ingen tvekan om att polisen 
skulle bli angripen hur än de agerade i påskhelgen. Därför kan det väcka en irritation att föra 
fram ett perspektiv där vissa polisers agerande blir föremål för kritisk reflektion särskilt med 
tanke på det våld poliser utsattes för. Men det är viktigt att vara medveten om att det finns 
enskilda poliser som alltför ofta i vardagen handlar på ett ogenomtänkt och överilat sätt. I 
pressade situationer ökar denna risk.  Dessutom ställs poliser vid denna typ av händelser inför 
svåra situationer, vilket gör det lätt hänt att begå misstag. Vidare är det inte så enkelt att det 
är bra att undvika att agera. En passivitet och initiativlöshet kan förvärra en situation. 
Polispersonal behöver således agera, men om det är möjligt på ett sätt som inte upplevs som 
provocerande330. Det är då viktigt att ta in ett motpartsperspektiv och ha en vilja till kritisk 
reflektion för att kunna utveckla sitt sätt att agera. Det är också något som betonas vara 
centralt i SPT-konceptet331. Poliserna som agerade utanför Rinkeby polisstation visade en hög 
förmåga att växla beteende och tillämpa de konfliktreducerande principerna trots det som de 
varit med om tidigare i Rinkeby.   
 
Det är en mängd faktorer som avgör hur en händelse utvecklas. De poliser som ena dagen får 
beröm för sitt sätt att agera kan nästa dag få kritik. Samma förhållande råder för chefer som 
leder en insats. Det är mycket tillfälligheter som spelar in och det finns inget garanterat sätt 
att lyckas. Däremot finns det många sätt att agera där sannolikheten är hög att det leder till 
en oönskad händelseutveckling. Det gäller att undvika att det händer.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
330 Holgersson, 2008. 
331 se sidan 20-27 i utbildningsmaterialet för det mobila insatskonceptet (Polismyndigheten, 2005). 
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9. Bemanning 

9.1 Svåra avvägningar 
De chefer som beslutar om hur en särskild händelse ska bemannas måste göra svåra 
avvägningar. Det är inte så att det finns personal standby som väntar på att få order om att 
ingå i en SPT-insats. SPT-personal har andra ordinarie arbetsuppgifter som inte kan utföras när 
de tas ut till en insats. För att begränsa att annan verksamhet blir lidande behöver antalet 
poliser som avdelas till en SPT-insats minimeras. Dessutom kan det plötsligt uppstå situationer 
som kräver SPT-personal och det är då viktigt att så få poliser som möjligt är låsta i andra 
insatser. Samtidigt kan det uppstå stora problem om personalen som ska hantera en händelse 
är för få. Det finns många exempel på detta och en orsak är att det kan vara lockande att 
försöka dra ner på bemanningen om tidigare liknande insatser har hanterats utan problem.   

9.2 Region Öst, skärtorsdagen, 14 april  
På skärtorsdagen hade polisledningen avdelat SPT-personal som skulle följa Rasmus Paludans 
allmänna sammankomster i tre orter. De började sitt arbete i Råslätt (Jönköping) och skulle 
sedan ta sig till Skäggetorp (Linköping) följt av Navestad (Norrköping). Det fanns också andra 
poliser i respektive ort som skulle stödja den SPT-personal som avdelats.  

När oroligheterna bröt ut i Skäggetorp beordrades poliser att ta sig dit. I numerär var de som 
till att börja med fick hantera upploppen i Skäggetorp en avdelning i storlek som förstärktes 
med ungefär det dubbla antalet poliser, men det var en hastigt sammansatt styrka som inte 
var samövade. De hade i övrigt små förutsättningar att agera inom ramen för SPT-konceptet 
(se kapitel 7). Polisledningens omgruppering av personal från Norrköping till Linköping innebar 
att 12 poliser i Norrköping under mer än en timme fick försöka hantera det våldsamma 
upploppet som uppstod i Navestad.   

Det är lätt att veta hur man skulle ha bemannat en insats om man haft facit hur det gick. Vid 
en analys om polisledningen gjort en korrekt bedömning av personalbehovet blir det 
missvisande om man utgår från det som är känt i efterhand. Istället måste man utgå från den 
information som var tillgänglig när besluten fattades.  

I den nationella underrättelseorientering som upprättades i februari 2022 gällande Rasmus 
Paludans aktiviteter i Sverige framfördes att de allra flesta koranbränningar som genomförts 
sedan 2020 inte har mötts av våldsamma motreaktioner. Det påpekades emellertid att 
Rasmus Paludans provokationer kan leda till ordningsstörningar och sammandrabbningar. Om 
kriminella aktörer är inblandade i missnöjesyttringarna konstaterades att det finns en risk för 
våldsanvändning i form av “stenkastning mot polispersonal och/eller bränder (bilar/bråte/ 
däck)”332. Underrättelsetjänsten drog slutsatsen att en närvaro av Rasmus Paludan i utsatta 
områden innebär en överförd hotbild mot polismyndigheten, vilket behöver beaktas inför 
planering av operativ verksamhet. Den biträdande kommenderingschefen på nationell nivå 
för valkommenderingen (där hantering av Rasmus Paludans aktiviteter ingår) är chefen för 
underrättelsetjänsten på den nationella operativa avdelningen (NOA).    

Underrättelsetjänsten gjorde en regional bedömning med anledning av Rasmus Paludans 
besök i region Öst under påskhelgen. Det skedde två dagar innan insatsen på skärtorsdagen. I 
bedömningen nämndes att en liknande aktion med koranbränning i Landskrona drygt en vecka 

 
332 Polismyndigheten (2022c), sidan 2.  
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tidigare hade slutat med ordningsstörning och efterföljande social oro. Att bränna koranen är 
en handling som upplevs som provocerande av många och det uttrycktes i bedömningen att 
meningsmotståndare vid tidigare aktioner har visat en hög förmåga till snabb mobilisering. 
Den begränsade geografiska ytan i Råslätt, Skäggetorp och Navestad framfördes göra att “det 
kan gå snabbt (minuter) att samla ett större antal individer i syfte att begå 
ordningsstörningar”333 Underrättelsetjänsten drog slutsatsen att: 

“Konsekvenserna av möjliga våldsamheter kan bli allvarliga för både Rasmus Paludan 
och hans anhängare, för allmänheten och fredliga motdemonstranter på plats samt för 
polisiär personal på plats. Risken bedöms således som [förhöjd]334 för omfattande 
ordningsstörningar som kan innefatta våldsamheter.”335 

Underrättelsetjänsten kom fram till att det förelåg ett potentiellt hot mot demonstrationen 
och att det fanns aktörer med förmåga att realisera hotet. De identifierade flera 
sårbarhetsfaktorer som också kunde verka hotdrivande och att konsekvenserna av ett 
realiserat hot skulle kunna “bli allvarliga” för bland annat polisen. Underrättelsetjänsten drog 
slutsatsen att det förelåg en “förhöjd risk”336. Rekommendationen var att verka för att:337  

● Anvisa annan plats för demonstrationen (“ej närhet av utsatt område”) 
● Dialog med lämpliga lokala aktörer 
● “Polisiär närvaro med förmåga att hantera större ordningsstörning en tid innan under 

och efter demonstrationen.” 

Ingen av dessa rekommendationer följdes dock av kommenderingsledningen. Den biträ- 
dande kommenderingschefen för valkommenderingen i region Öst är chefen för 
underrättelsetjänsten i region Öst.  

En kompletterande polisinsatsorder upprättades den 11 april 2022 och den beslutades innan 
underrättelsetjänsten hade upprättat sin bedömning med anledning av de allmänna 
sammankomsterna under påskhelgen. Den kompletterande polisinsatsordern hänvisade till 
den operationsorder som upprättats 4 februari 2022. Det vill säga ordern byggde på ett 
dokument som upprättats innan det var känt att Rasmus Paludan skulle söka tillstånd att 
bränna koraner under påskhelgen. Ordern kompletterade en tidigare polisinsatsorder som 
upprättats den 2 mars 2022 med anledning av att Rasmus Paludan sökt tillstånd för en allmän 
sammankomst som senare ställdes in. Polisinsatschefsordern inför skärtorsdagen innehöll 
följande beslut i stort (BIS)338: 

1. Polisinsatsen ska kunna säkerställa allmän ordning och säkerhet vid allmänna 
sammankomster, ordningsstörningar eller eventuella eskalerande ordningsstörningar 
på samtliga tre geografiskt skilda platser. Legala syftet ska underlättas. 

 
333 Polismyndigheten (2022d), sidan 4.  
334 Ord maskat (ordlängden ligger inom intervallet 7-9 tecken). Texten i avsnittet är exakt lika som i tidigare 
dokument (upprättat 1 mars 2022) och där står ordet förhöjd. 
335 Polismyndigheten (2022). sidan 3.  
336 “Det bedöms därför föreligga en [...] (Polismyndigheten 2022d, sidan 4). Sista del av text maskad. Text exakt 
lika som i dokument som upprättades 1 mars 2022 och där står det förhöjd risk. 
337 Polismyndigheten (2022d). sidan 5.  
338 Polismyndigheten (2022d), sidan 2. 



116 

2. Polisinsatsen ska kunna hantera brott eller hot om brott av allvarlig karaktär om 
sådana uppstår i anslutning till de allmänna sammankomsterna, ordningsstörningar 
eller vid eventuella eskalerande ordningsstörningar. 

3. Polisinsatsen ska säkerställa en hög förmåga och en väl dimensionerad resurs för att 
skyndsamt kunna utreda eventuella brott och verka för en skyndsam lagföring. 

4. Polisinsatsen ska präglas av en agerande atmosfär och arbeta utifrån [konflikt- 
reducerande principer]339.   

5. Polisinsatsen ska ledas och genomföras med fokus på proaktiva åtgärder för att nå de 
angivna målsättningarna. 

Texten i polisinsatschefens beslut i stort (BIS) kan användas för att exemplifiera flera 
övergripande problem inom polisen. I en skrift som undertecknades av rikspolischefen i mitten 
av 00-talet vad gäller operativ ledning inom polisen framgår att: 

“Beslut i stort är ramen för polisinsatsens genomförande d.v.s. en verbalisering av valt 
alternativ och genomförandeidén. Det ger besked om varför en insats skall genomföras 
och vad som skall uppnås. Det uttrycker en så klar och tydlig förklaring som möjligt av 
uppdragets övergripande syfte, resursuttaget och kategori poliser, det önskade 
slutläget och en övergripande beskrivning av hur man skall nå dit samt då det är möjligt 
kriterier på framgång. [...] Beslutet skall ge chefer på alla nivåer och övriga deltagare 
möjlighet att förstå helheten i insatsen och inom ramen för uppdragstaktiken styra sina 
verksamhetsdelar i enhetlig riktning. Det ger möjlighet att ‘handla i chefens anda’ även 
då oförutsedda händelser inträffar.”340  

Inom försvaret som har längre erfarenhet jämfört med polisen av ordergivning och att 
formulera beslut i stort har det konstaterats vara viktigt att inte bara fylla uppgifter bakom 
rubrikerna, utan också vad och hur detta görs341. Inom Försvarsmakten säkerställs att chefer 
genom utbildning och återkommande praktiska moment får en god förmåga att utforma 
beslut i stort och andra delar som ingår i en order (som kan vara skriftlig eller muntlig)342. Inom 
Polismyndigheten finns inte någon sådan tradition.    

Ett flertal av de direktiv som fanns i BIS var självklarheter som inte behöver skrivas ut och 
närmast kan uppfattas som ett sätt att fylla ut texten, till exempel “Polisinsatsen ska präglas 
av en agerande atmosfär och arbetet ska ske utifrån konfliktreducerande principer”.  

Beslutet i stort för skärtorsdagen i region Öst ger ringa vägledning hur underlydande chefer 
skulle handla i chefens anda. Mycket av innehållet i BIS:et, som till exempel att det ska finnas 
“en hög förmåga och en väl dimensionerad resurs”, är förhållande som åligger att 
kommenderingsledningen ska tillse uppstå. Det är dessutom tydligt att det finns en stor 
skillnad i det som uttrycks i BIS:et jämfört med de förutsättningar som högre chefsnivåer 
skapat för personalen på fältet. Vidare åskådliggör punkt 5 i BIS:et ett annat problem med 
tanke på det bristande förebyggande arbetet som beskrivs i kapitel 5. Mycket av det proaktiva 
arbetet ska ske innan den allmänna sammankomsten, där frivilliga krafter, områdespoliser, 

 
339 Maskat. I den order som upprättades 2 mars 2022 är texten i de fyra första punkterna i övrigt exakt 
densamma och där står det “konfliktreducerande principer”.  
340 Nylén, 2006, sidan 136. 
341 se t.ex. “Generella direktiv kring ordergivning” i https://hemvarn.wordpress.com/2020/05/09/26-5-
punktsorder-mallar-forklaringar-referenssamling/  
342 Huvudförfattaren av denna rapport har varit verksam inom Försvarsmakten i tre år och bland annat 
genomgått reservofficersutbildning. 

https://hemvarn.wordpress.com/2020/05/09/26-5-punktsorder-mallar-forklaringar-referenssamling/
https://hemvarn.wordpress.com/2020/05/09/26-5-punktsorder-mallar-forklaringar-referenssamling/
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kommunpoliser och dialogpoliser utgör en viktig del av detta arbete. Likaså efter händelsen 
med tanke på att det är en del av en längre process343. Ordern avser dock organisationen som 
sätts samman för att arbeta på demonstrationsdagen. Det proaktiva arbetet kräver ett helt 
annan kontinuitet och strategiskt tänkande som inte tillgodoses genom det sätt som 
nuvarande styrning och ledning utformas för att hantera allmänna sammankomster. Det är 
något som påtalats av dialogpoliser under ett flertal år utan att det har åtgärdats344.  

Vidare nådde inte bedömningen från underrättelsetjänsten centrala befattningshavare på 
lokalpolisområdesnivå i region Öst. Det gjorde att de inte hade anledning att ifrågasätta det 
personaluttag som kommenderingsledningen gjorde. I Linköping var det därmed naturligt att 
man på lokalpolisområdesnivå inte såg att det skulle bli några problem eftersom staden inte 
ansågs ha “någon större uppslutning kring islam. Vi saknar en naturlig samlingsplats för 
muslimer”345. Lokalpolisområdet fick med anledning av Rasmus Paludans besök “inte heller 
några tydliga arbetsuppgifter från regionens val-stab med exempelvis samverkan och 
förebyggande arbete.”346. I Linköping finns tre moskéer347. Samma förhållande råder i 
Norrköping.   

För att hantera större ordningsstörningar hade kommenderingsledningen tänkt att SPT 
personal skulle följa Rasmus Paludans tre beviljade allmänna sammankomster i region Öst. I 
Jönköping var det initialt två avdelningar som avdelats för att hantera den allmänna 
sammankomsten348. Med tanke på att poliser i region Öst (som framgår av kapitel 7) har 
bristfälliga förutsättningar att agera inom ramen för SPT-konceptet var det en för liten styrka 
för att kunna hantera en större ordningsstörning. Det var dessutom med det upplägg 
kommenderingsledningen valt omöjligt att följa underrättelstjänstens rekommendation att 
det skulle finnas en polisiär förmåga att hantera en större ordningsstörning en tid innan 
demonstrationen i Skäggetorp, samtidigt som man skulle ha en sådan förmåga efter 
demonstrationen i Råslätt. Samma förhållande rådde för Navestad. Restiden mellan Råslätt 
och Skäggetorp är en dryg timma349, mellan Skäggetorp och Navestad cirka 30 minuter. Sättet 
att bemanna insatsen rimmade också illa med det beslut i stort som hade utformats.  

Den underrättelsetjänstbedömning som gjordes den 12 april, två dagar innan skärtorsdagen, 
verkar ha stannat i valstaben. Ingen befattningshavare som vi haft kontakt med utanför 
valstaben har sett bedömningen eller haft någon tillgång till denna. Däremot finns en 
bedömning gjord av underrättelsetjänsten den 1 mars 2022 med anledning av ett tidigare 
besök som Rasmus Paludan skulle genomföra. En jämförelse av dessa dokument visar att den 
bedömning som upprättats den 12 april till stora delar innehåller inklippt text från den 
bedömning som gjordes den 1 mars, trots att det rådde en annan situation inför påskhelgen. 
En stor skillnad var att det vid Rasmus Paludans allmänna sammankomst i mitten av april var 
Ramadan. Det vill säga koranens heliga månad där en bränning av koranen därför var särskilt 

 
343 se Holgersson, 2008; 2019b. 
344 se figur 4, sidan 36 i Holgersson, 2019b. 
345 Framförts av befattningshavare i lokalpolisområdet, juli 2022. 
346 Framförts av befattningshavare i lokalpolisområdet, juli 2022. 
347 En sökning på Google ger tre träffar. 
348 Polismyndigheten har inte velat lämna ut information om detta, utan framkommit vid samtal med personal. 
349 Den är 90 minuter om man ska följa hastighetsbegränsningarna. Det är tveksamt om polisen i 
planeringsskedet kan lägga upp en insats att personalen ska köra brådskande yrkesutövning mellan två platser. 
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känslig. Det nämns inget om detta i underrättelserapporten som gjordes den 12 april. Samma 
text från den 1 mars återanvänds som i generella termer beskriver att bränna koranen 
kommer att upplevas som provocerande av många. Ett uttryck kan noteras i 
underrättelserapporten från 12 april: “inte minst bland den muslimska diasporan”350. Detta 
uttryck vittnar om en bristande kompetens om vad en diaspora är. I Sverige finns muslimer 
från olika delar av världen, men det finns också muslimer som är födda i Sverige.  

I den underrättelserapport som görs den 12 april nämns inget om att skolungdomar har 
påsklov och vilken inverkan det kan få. Inte heller vägs vädrets inverkan in i bedömningen. 
Påskveckan 2022 utmärktes av ett mycket varmt och behagligt väder. Samma slutsatser som 
gjorts i mars 2022 drogs 1,5 månad senare: 

“Konsekvenserna bedöms primärt bestå av större ordningsstörningar och skade- 
görelse. [Våld mot polis kan inte uteslutas]351. Polis kan komma att utsättas för en 
överförd hotbild.”352  

I övrigt verkar353 samma saker föras fram under rubriken konsekvenser i dokumentet den 12 
april som i dokumentet den 1 mars. Bland annat att aktivitet ska genomföras under en helg 
och att fler är lediga från sina arbeten och att det därmed finns flera aktörer som kan tänkas 
agera mot Rasmus Paludan. Det tas upp faktorer som kan minska hotbilden och det är 
bedömningen att det troligen inte är så många sympatisörer till Rasmus Paludan närvarande. 
En annan faktor är slutsatsen att Rasmus Paludan kan få ställa in sammankomsten eftersom 
hans chaufför blivit sjuk och att han behöver få tag i en ny chaufför. Detta läge rådde i mars, 
men inte i april. Varför tas detta upp i bedömningen som görs den 12 april? Till skillnad från i 
mars var det inte något problem som Rasmus Paludan flaggade för när han sökte tillstånd att 
genomföra sin aktivitet på skärtorsdagen. Det var inte något som talade för att han inte skulle 
genomföra den.   

Den underrättelsebedömning som upprättades inom valstabens organisation den 12 april har 
stora brister i riskbedömningen. Det är dock högst tveksamt om det spelat någon roll om fler 
riskfaktorer fångats upp i bedömningen med tanke på att kommenderingsledningen ändå inte 
följde gjorda rekommendationer. Det bör beaktas att den biträdande kommenderingschefen 
på nationell nivå är chef för underrättelsetjänsten på nationell nivå och att den biträdande 
kommenderingschefen på regional nivå i region öst är chef för underrättelsetjänsten i denna 
region.   

Dagen innan skärtorsdagens kravaller framgick av samtal med boende i Linköping att det fanns 
en stor upprördhet över att polisen gett tillstånd till Rasmus Paludan att bränna koranen under 

 
350 Polismyndigheten, 2022d, sidan 2, 
351 Denna mening maskad. Sannolikt är det samma mening som står i dokumentet från den 1 mars. Omkring-
liggande text är exakt samma och den maskade meningen har samma längd som i dokumentet från 1 mars (där 
vi genom informella kontakter fått tillgång till vad som stod i hela dokumentet). 
352 Polismyndigheten, 2022d,  sidan 4. 
353 Utifrån utseendet på maskad text i dokument som upprättats inför påskhelgen i jämförelse med dokument 
som upprättades den 1 mars. Den punktlista som är maskad överensstämmer i utseende med den punktlista som 
finns i dokument från underrättelsetjänsten som upprättats den 1 mars.  
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skärtorsdagen. Detta diskuterades i olika sammanhang. Både i sociala medier, i centrum i 
Skäggetorp och bland annat i simhallen i Linköping där det i samtal sades att Skäggetorp 
kommer att brinna. Det fanns ett stort agg till polisen för att de tillåtit koranbränning under 
påsken354. Upprördheten snappades också upp av polisanställda. Poliser ska ha framfört till 
valstaben att sociala medier hade “exploderat på ett sätt man inte sett tidigare”. Även utan 
denna information från polisanställda borde valstaben fångat upp dessa signaler på sociala 
medier. Det var uppenbart att insatsen behövdes “växlas upp”.  

Yttre personal i Linköping skickade dessutom mejl innan skärtorsdagen som tydde på att det 
skulle kunna bli våldsamt. Ett mejl: “Enligt väktare i centrum är ungdomarna galna över detta 
med bränningen”. Ett annat mejl: “Många är förbannade över att polisen beviljat tillstånd. 
Samtliga butiker förutom Willys kommer hålla stängt under demonstrationen”. Ett tredje mejl: 
“Under patrullering i Skäggetorp under kvällen är det flertalet individer som påtalar sin ilska 
gällande situationen att koranbrännaren ska komma till Skäggetorp imorgon. Alla diskussioner 
handlar om ‘hur polisen kan tillåta detta’”355. Denna information påverkade inte bemanningen 
av insatsen.   

Poliser har påpekat att bemanningen i region Öst traditionellt bygger på att polisen ska ha tur. 
Ett exempel är från år 2019 då Djurgården tog SM-guld i fotboll. Matchen spelades i 
Norrköping. Stockholmspolisen hade ställt en förfrågan om de skulle komma ned med 
personal och hjälpa till. Av “stolthet”356 tackade region Öst nej till en sådan hjälp. Liknande 
skäl har angivits av personal i Örebro till att kommenderingsledningen inte på ett tidigare 
stadie bad om hjälp från Stockholm. Att det gick bra när det gällde Djurgårdsmatchen i 
Norrköping 2019 var tur, menar personal. Beslut i stort byggde på att Djurgården vann. “Det 
fanns inte på kartan att vi skulle kunnat hantera situationen om Djurgården förlorat”. Behovet 
av att ha en taktisk resurs som kan hantera situationer när det finns en risk för våldsamheter 
hade påpekats tidigare, men avfärdats.  

Inte heller när kravallerna var ett faktum under skärtorsdagen agerade kommenderings- 
ledningen på ett sätt som säkerställde att det fanns en tillräckligt stor personalstyrka att 
hantera våldsamheterna. Efter att de uppstått i Skäggetorp skickade planerare ut följande 
information till personal i Norrköping: 

“KAOS - AMF357-kompetens!!! Våldsamt upplopp med Rasmus Paludan. Möjligt stort 
behov av AMF under eftermiddag/kväll. Återkom om ni har möjlighet att arbeta, 
oavsett om ni har sem/FL”358 

Att styrningen var toppstyrd och därmed frångick principen att den som har bäst lägesbild 
leder (se kapitel 7) avspeglades i behovet av förstärkning av personal. Det tog timmar innan 
vissa av de som anmält sitt intresse att arbeta med det våldsamma upploppet fick order om 

 
354 Framkommit vid samtal med boende i Linköping. 
355 Tagit del av tre E-postmeddelande som polispersonal skickat kvällen innan Skärtorsdagen och citat hämtade 
från dessa. 
356 Tolkning som personal som berättar om denna händelse gjort. 
357 Arbete Med Folkmassa. 
358 SMS klockan 16.37, 2022-04-14. 
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att inställa sig för tjänstgöring. Kommenderingsledningen utnyttjade inte alla som anmält sig, 
vilket även gällde en del poliser som hade omfattande erfarenhet av SPT efter tidigare 
tjänstgöring i andra regioner. Likaså fanns det senare i kommenderingen ett stort antal fullt 
utrustade poliser i Kallerstad (östra delen av Linköping) som stod i väntläge. De användes 
varken i Skäggetorp efter att poliser dragit sig därifrån (se kapitel 7) eller i Navestad för att 
hjälpa de poliser som var under hård press där. Vidare fanns personal från den regionala 
insatsstyrkan i tjänst när oroligheterna började. De har kapacitet och tillgång till material för 
att skjuta tårgas. Trots att detta ska ha förts fram fattades beslut om att skicka hem dessa 
poliser.   

Sammanfattningsvis uppvisade de underrättelseunderlag som fanns inför skärtorsdagen stora 
brister. Vitala riskfaktorer hade missats. Kommenderingsledningen kan inte skylla på 
underrättelsetjänsten eftersom de själva (på nationell respektive regional nivå) är ansvariga 
för denna verksamhet. Situationen förvärrades av att kommenderingsledningen inte ens tog 
höjd för de rekommendationer som lämnats i de framtagna underrättelseunderlagen. 
Kommenderingsledningen fattade inte bara ett felaktigt beslut när det gäller den intiala 
bemanningen utifrån rekommendationer i tillgängliga underrättelseuppslag. Bemanningen 
påverkades inte av de tydliga signalerna om att det skulle bli oroligheter i Skäggetorp kvällen 
innan skärtorsdagens våldsamheter. När kravallerna var ett faktum underlät kommenderings- 
ledningen dessutom att utnyttja de personalresurser som hade kunnat användas. Vidare hade 
polisledningen och kommenderingsledningen inte säkerställt att polispersonalen hade 
tillräcklig förmåga att agera inom ramen för SPT-konceptet, vilket förvärrade situationen. 
Händelseutvecklingen under skärtorsdagen handlar således inte om ett enskilt misstag eller 
felbeslut när det gäller bemanningen.     

9.3 Region Stockholm, 15 april  
För att hantera insatsen i Rinkeby fanns en styrka som motsvarade två SPT-avdelningar. En av 
avdelningarna bestod av fyra SPT-grupper och var en fullvärdig SPT-avdelning (det var denna 
som senare skickades till Örebro). Den andra avdelningen bestod av två SPT-grupper och 
biträddes av annan personal (bl.a. områdespoliser). Det fanns också personal från brotts- och 
personsäkerhetsgruppen för att skydda Rasmus Paludan. Dock fanns ingen civil personal 
avdelade för att göra gripanden eller uniformerad personal för att ta hand om gripna.  

Till skillnad mot region Öst var både SPT-personal längst ut i linjen samt ledningsfunktioner 
vana att hantera denna typ av händelser. En regel som ibland nämns internt inom polisen är 
att en bra ledning innebär ett mindre behov av personal, en dålig ledning ett större behov. 
Detta påpekades i kapitel 7. Med dålig behöver inte innebära att en person generellt sett är 
en dålig chef utan att personens erfarenheter eller förmåga att leda den här typen av 
händelser är begränsad. Även om det som tidigare nämnts kan vara tillfälligheter som spelar 
in hur en situation utvecklar sig var det bara i Rinkeby och i Malmö som polisen lyckades 
hantera den uppkomna situationen på ett någorlunda tillfredsställande sätt så att Rasmus 
Paludan kunde genomföra sin tillståndsgivna allmänna sammankomst. På två platser (Örebro 
och Linköping) eldades flera polisfordon upp. På tre platser (Örebro, Norrköping och Malmö) 
brukade poliser sina tjänstevapen och avlossade skott. Det hände inte i Rinkeby. 
Kommenderingsledningen genomförde inte någon arbetsmiljöriskbedömning inför Rasmus 
Paludans allmänna sammankomst i Jönköping, Linköping, Norrköping och Örebro. Det gjordes 
bara för Rinkeby och Landskrona (se kapitel 10).  
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Personaluttaget i Rinkeby var snävt tilltaget med tanke på händelseutvecklingen i region Öst 
kvällen/natten. En orsak är att det inte togs fram någon underrättelserapport för Rinkeby med 
anledning av det som hänt under skärtorsdagen. Att det trots detta gick bra berodde sannolikt 
på externa aktörers insatser, att den SPT-styrka som tjänstgjorde och ledningsfunktioner var 
vana att hantera denna typ av händelser samt att den allmänna sammankomsten 
genomfördes på förmiddagen.    

9.4 Region Bergslagen, 15 april 
För att hantera insatsen i Sveaparken i Örebro var knappt 70 personer kallade till utsättningen. 
Drygt 30 av dessa var SPT-personal - så kallade indiagrupper (SPT-grupper som består av 1+5 
istället för 1+7 man beroende på att ledningen inte köpt in SPT-fordon). Det fanns en 
hundförargrupp, en alfa grupp (personal utan SPT-utbildning), utredningspersonal 
(dokumentation) samt transportresurser. Även dialog och bemanning av UAS (drönare) fanns. 
Personalstyrkan var hälften så stor som ansvariga chefer för insatsen begärt359. På plats fanns 
också personal från regionala insatsstyrkan, men syftet med denna bemanning var inte att 
hantera eventuella upplopp utan att skydda Rasmus Paludan från angrepp från en eventuell 
attentatsman med vapen. Ingen förberedelse för att skjuta tårgas om situationen urartade 
hade skett. Region Bergslagen hade till skillnad från region Stockholm inte aktiverat personal 
från brotts- och personsäkerhetsgruppen. Liksom i Stockholm fanns det inga civila poliser 
avdelade för att kunna göra gripanden.  

Till skillnad från i Stockholm hade den personal som avdelats i Bergslagen inte samma vana 
att arbeta enligt SPT-konceptet. Det krävde en större bemanning för att hantera en våldsam 
situation jämfört med om den personal som fanns i Sveaparken hade haft en omfattande 
erfarenhet av att arbeta inom ramen för SPT-konceptet. Först samma dag när det var dags att 
sätta upp staket i Sveaparken begärdes förstärkning från Stockholm. Det var sent att komma 
med en sådan begäran. SPT-avdelningarna från Stockholm bedömdes inte kunna skickas direkt 
eftersom förmågan i Stockholm då äventyrades. En avdelning skickades. När den andra SPT-
avdelningen som bestod av två grupper med SPT-utbildad personal var tillgänglig beordrades 
den inte att ta sig till Bergslagen utan personalen avslutade sin tjänstgöring. Ingen SPT-
personal ringdes in. Om två SPT-avdelningar med en vana av att agera inom ramen för SPT-
konceptet hade använts i Örebro hade, enligt SPT-personal på plats, förutsättningarna för att 
hantera insatsen i Sveaparken förändrats på ett påtagligt sätt. Särskilt om en sådan förfrågan 
redan hade kommit tidigare. En avgörande faktor, men inte den enda, att 
händelseutvecklingen blev så olycklig i Sveaparken är kopplad till att resurserna inte var 
anpassade till uppdraget.        

9.5 Region Syd, 16 april (och 17 april) 
Efterföljande dag hade region Syd bemannat sin insats med tre SPT-avdelningar. Med tanke 
på vad som utspelat sig de två föregående dagarna var personaluttaget snävt tilltaget. Den 
ena SPT-avdelningen fick omgående bege sig till Landskrona. Kvar blev två SPT-avdelningar. 
De lyckades med sitt uppdrag att se till att Rasmus Paludan kunde genomföra sin allmänna 
sammankomst. Till skillnad från region Öst och region Bergslagen hade linjepersonalen i SPT-

 
359 Polismyndigheten har inte velat lämna ut uppgifter om bemanning utan bygger på information från personal 
som var på plats. 
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avdelningarna som arbetade i Malmö/Landskrona samt ledningsfunktioner en vana att agera 
inom ramen för SPT-konceptet. Det var en framgångsfaktor.  

Senare på kvällen blev det oroligt i Rosengård. Att SPT-konceptet har svagheter när det gäller 
den typ av våldsamheter som uppstod i Rosengård är tydlig (se kapitel 11). Inga civila poliser 
med uppdrag att gripa hade avdelats. Däremot hade kommenderingsledningen sett till att det 
fanns en kapacitet att använda tårgas samt även lånat in en vattenkanon från Danmark. Den 
sistnämnda kom inte till användning trots att det eldades i Rosengård. Tårgas användes vid ett 
flertal tillfällen (se vidare kapitlet 11 om distansvapen). Våldsamheter i Rosengård uppstod 
även nästföljande dag. Storleken på bemanning och att de och ledningsfunktionerna hade stor 
vana att arbeta inom ramen för SPT-konceptet i kombination med användning av tårgas kan 
vara förklaringar till att region Syd kunde hantera situationen. 

9.6 Region Öst, 17 april 
Region Öst hade fyra SPT-avdelningar för att hantera oroligheter i Linköping och Norrköping. 
Två av avdelningarna kom att tjänstgöra i Norrköping och två i Linköping, med en viss 
personalmässig övervikt i Linköping.  

På grund av att den automatiska GPS-positioneringen var felaktig uppfattades avdelningen 
från Stockholm vara närmare Norrköping än som var fallet. Det gjorde att SPT-personal 
förstärkte Norrköping senare än önskvärt och det uppstod ett glapp i bemanningen. Det 
innebar att det inte fanns någon personal att tillgå när poliser hamnade i underläge i Navestad. 
Vidare uppstod bemanningsmässiga problem i Norrköping när en grupp från region Väst med 
hänvisning till arbetsmiljön inte ville genomföra ingripanden.  

Vidare fanns ingen civil ingripandepersonal avdelad. Inte heller transportresurser eller 
personal som arbetade med att enkom dokumentera händelsen fanns på plats, liksom 
bemanning för att nyttja tårgas. Personal i framförallt Navestad blev hårt ansatta och tre 
personer blev skjutna av polis. Insatsen förstärktes med personal som ringdes in, men det 
fanns många anställda  som hade anmält sitt intresse som inte nyttjades. Vissa av dem hade 
omfattande erfarenhet av SPT. Förutom från region Väst och region Stockholm förstärktes 
insatsen av personal från region Bergslagen. 

Av erfarenhetsberättelser i region Öst efter skärtorsdagen framgår att det är betydelsefullt att 
tillsätta funktioner inom insatsen med poliser som har lokalkännedom om personer och 
platser. Vid uttag av chefer till insatsen den 17 april, men framförallt till senare insatser då 
Rasmus Paludan sökte tillstånd, lade sig HR i bemanningen. De önskade av rättviseskäl och för 
kompetensutveckling att vissa personer skulle hamna i chefspositioner som linjepersonal inte 
uppfattade som lämpliga för uppgiften och som dessutom inte hade lokalkännedom om 
personer och platser. Det uttag som HR drev igenom påverkade förmågan att agera i region 
Öst. Förutom att de gick emot de riktlinjer som finns inom Polismyndigheten där det ska vara 
insatschefen som utser sina ledningsfunktioner så följdes inte de dokumenterade lärdomar 
som fanns efter skärtorsdagen. Att inte dra lärdom av utvärderingar är ett strukturellt 
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problem. Polismyndigheten är inte en lärande organisation360 även om det finns undantag på 
vissa organisationsenheter.  

9.7 Andra iakttagelser     
Ett generellt problem inom polisen är tjänstetillsättningar och att rätt person inte hamnar på 
rätt plats361. Det bedöms vara en orsak till händelseutvecklingen under påskhelgen. Det finns 
befattningshavare på chefsnivå inom svensk polis som har en hög förmåga att hantera 
särskilda händelser och har en omfattande erfarenhet av att leda SPT-insatser362. Istället för 
att nyttja sådana personer finns på nationell nivå utsedda befattningshavare med begränsade 
erfarenheter av att verka inom SPT-konceptet. Vissa saknar till och med helt sådana praktiska 
kunskaper. Det påverkar den svenska polisens förmåga att hantera allvarliga händelser. Ett 
liknande förhållande råder på regional nivå. Inom Försvarsmakten skulle det vara otänkbart 
att personer utan operativ erfarenhet från lägre hierarkiska nivåer skulle hamna på höga 
poster med ansvar för den operativa verksamheten. I den svenska polisen är det inte så363. 
Det har också framkommit att det är betydelsefullt vilka funktioner och kompetens som 
används under en kommendering. Inom Polismyndigheten finns ett generellt problem att 
förmågor och erfarenheter inte beaktas utan att personalen betraktas som ett 
tjänstgöringsnummer364. Det påverkar inte bara polisarbetet i vardagen utan också vid 
särskilda händelser som denna.  

Polismyndigheten är organiserad som en matrisorganisation. Denna organisationsform 
medför återkommande problem i vardagen inom hela Polismyndigheten365 liksom vid 
särskilda händelser. Organisationsformen innebär att ansvarsförhållanden är oklara. 
Regionpolischefer och andra lägre chefer som har ett geografiskt ansvar äger inte frågor på 
det sätt som var fallet i den gamla organisationen. Det försvårar styrning och påverkar 
Polismyndighetens totala förmåga på ett negativt sätt366.  

Kritik har framförts från ett flertal befattningshavare med olika placering inom Polismyndig- 
heten att den nationella kommenderingsledningen för valet 2022 har varit passiv och 
frånvarande. Passiviteten har kommit till uttryck på olika sätt, där regionerna många gånger 
har fått axla det ansvar som nationell nivå borde ha tagit. Det gäller bland annat 
riskbedömning av arbetsmiljön där den nationella organisationen för valet 2022 inte gjort en 
sådan bedömning (se kapitel 10). På nationell nivå har det heller inte genomförts någon annan 
form av riskbedömning med avseende på Rasmus Paludans aktiviteter. En sådan hade kunnat 
påverka bemanningen och sannolikt bland annat resulterat i att Rasmus Paludan skulle få 
livvaktsskydd. Att Nationella operativa avdelningen verkar vilja undvika att Rasmus Paludan 
får ett sådant skydd har av befattningshavare inom polisen nämnts som en förklaring till 

 
360 Holgersson & Westman, 2021. 
361 Se Holgersson & Westman, 2021. 

362 Framgått vid tidigare studier, se t.ex. Holgersson, 2008; 2019b. 

363 Se Holgersson & Westman, 2021 

364 Holgersson, 2017. 
365 se t.ex. Holgersson, 2017. 
366 se Holgersson & Westman, 2021. 
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avsaknaden av en riskbedömning (se även avsnitt 4.5 med Rasmus Paludans ifrågasättande av 
Nationella avdelningens beslut att han inte får livvaktsskydd).  

Vidare finns en utbredd besvikelse över underättelsetjänsten som går ut på att information 
stannar där och inte når ut till linjeverksamheten i önskvärd utsträckning. Det har nämnts av 
flera befattningshavare kopplat till påskkravallerna, men har även framkommit i samband 
med andra studier rörande den vanliga linjeverksamheten367. Detta har en negativ inverkan 
på polisens förmåga då det påverkar beslut om bemanning och förutsättningarna att nyttja 
den bemanning som finns att tillgå för en viss insats, men också polisarbetet i vardagen. Det 
har vidare uppfattats som ett problem att valstaben kört “ett eget race” och att samarbetet 
med underrättelsepersonalen i den ordinarie verksamheten brister.  

När det gäller Rasmus Paludans aktiviteter levererade den nationella underrättelsetjänsten en 
orientering i februari. Det vill säga nästan två månader innan påskhelgen. Ingen nationell 
underrättelseorientering upprättades senare inför påskhelgerna trots att Rasmus Paludans 
besök i Landskrona en vecka innan påsk ledde till våldsamheter och upplopp.  

I den nationella underrättelseorienteringen i februari angavs att den bör kompletteras med 
regionala bedömningar i varje enskilt fall där Rasmus Paludan ges tillstånd. I region Bergslagen 
och region Syd upprättade inte underrättelsetjänsten några handlingar inför Rasmus Paludans 
besök under påskhelgen368. I region Öst upprättades en bedömning två dagar innan 
skärtorsdagen samt i mars med anledning av en allmän sammankomst som Rasmus Paludan 
ansökte om men som inte blev av.  

För Rinkeby upprättades en underrättelsebedömning på skärtorsdagen. Inget beaktande eller 
hänvisning i underrättelsebedömningen fanns till vad som utspelade sig i Linköping/ 
Norrköping samma dag som underrättelsebedömningen upprättades. Någon kompletterande 
underrättelsebedömning gjordes heller inte senare på dygnet eller på långfredagens 
morgon369.         

På långfredagen upprättade den nationella underrättelsetjänsten en bedömning för Örebro. 
Att denna bedömning inte upprättades redan på skärtorsdagen kan ifrågasättas. Det mesta i 
den upprättade rapporten har Polismyndigheten maskat. Med tanke på hur maskningen gått 
till när det gäller den bedömning som gjordes i region Öst och vad som framförts stå i 
underrättelsebedömningen för Rinkeby är det troligt att förhållanden som pekar på att 
resurserna borde ha dimensionerats på annat sätt har maskats bort, till exempel: “Det är 
[maskat ord]370 att missnöjesyttringar mot polis kan komma att spridas till övriga berörda 
polisregioner, särskilt i utsatta områden”371. Oavsett vilken bedömning underrättelsetjänsten 

 
367  Se Holgersson & Westman, 2021. 

368 Slutsats bygger på den information som erhållits utifrån begäran om allmänna handlingar samt text i 
arbetsmiljöriskbedömningen gällande Landskrona. Här bör dock beaktas att region syd har stora brister när det 
gäller viljan att följa offentlighetsprincipen (se Holgersson, 2021).  
369 Information bygger på muntliga källor. 
370 Högst sannolikt har det maskade ordet 7 bokstäver. Kanske kan det vara ordet “troligt”. 
371 Polismyndigheten, 2022d, sidan 4.  
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gjort måste det, med tanke på vad som utspelat sig i Landskrona veckan innan och i Norrköping 
och Linköping dagen innan samt de signaler som fanns i sociala medier, för kommenderings-
ledningen på både regional och nationell nivå varit uppenbart att det fanns en stor risk för 
upplopp.  

En problematik som nämnts både av personal som tjänstgör i regioner och som stöds av SPT-
personal som förstärkt regioner är att det iakttagits en inställning att de regioner som inte 
ingår i den nationella förstärkningsorganisationen vill visa att de kan klara sig själva. Det gör 
att de begärt in förstärkning alldeles för sent. När förstärkning har erhållits har det sagts att 
det kan vara känsligt om poliser som ingår i förstärkningsorganisationen kommer med 
synpunkter hur arbetet ska bedrivas (gäller dock inte alltid). Det har framförts råda någon 
form av storebrorskomplex. En del i detta är också en inställning hos personal i storstäderna 
att “de ska hjälpa kusinerna på landet med att styra upp verksamheten”. Det kan påverka 
intresset att ta hjälp av och hur samverkan fungerar. Det kan också påverka den mentala 
förberedelsen hos personal från storstäderna - att de inte är beredda på att kunna mötas av 
omfattande våld på en liten ort och att förutsättningarna att det är långt till förstärkning 
jämfört med en storstad alltid är sådana på “landet”.   

Det som utspelade sig under påskhelgerna har som tidigare påpekats fått till följd att den 
nationella förstärkningsorganisationen när detta kapitel skrivs inte enbart skickar SPT-
personal utan även ledningsstöd oavsett om den region som efterfrågar förstärkning vill ha 
det eller ej. Det är en följd av slutsatserna från händelserna under påskhelgerna. Att det finns 
sådana behov ligger i linje med de iakttagelser om hur SPT-konceptet har tillämpats som 
framförs i kapitel 7. Förändringen visar på ett organisatoriskt lärande, vilket är positivt för 
möjligheterna till utveckling. Det motverkas dock av problem kopplat till tjänstetillsättningar i 
kombination med att det inte finns en tradition att det blir några konsekvenser för högre 
chefer som inte fungerar i sina positioner. Det är ett strukturellt problem som drabbar många 
olika verksamhetsgrenar372. 

Sammanfattningsvis har ledningsfunktioner på nationell och regional nivå inte verkat för och 
säkerställt att det fanns tillräckligt med personal för att hantera händelserna under 
påskhelgen. Det gäller framförallt för långfredagen i Örebro och under söndagen i Navestad, 
men också beträffande skärtorsdagens händelser. Kommenderingsledningen i regionerna ska 
inte ensamt lastas för denna underbemanning.  

Flera anställda har nämnt att det sker en politisk påverkan som gör att insatserna efter 
påskhändelserna ofta är kraftigt överdimensionerade. Anledningen skulle vara att ytterligare 
våldsamheter kan få negativa konsekvenser för vissa starka aktörer inom politiken och att det 
därför riktats en stor press som påverkat de beslut som fattas inom Polismyndigheten. Rasmus 
Paludans allmänna sammankomster har flyttats långt från den ansökta platsen och insatserna 
har trots detta i ett flertal fall dimensionerats med en mycket stor personalstyrka. Förutom 
att det på ett onödigt sätt belastar personal och verksamhet har flera anställda reagerat starkt 

 
372 Holgersson & Westman, 2021. 
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på att det går emot en viktig princip - nämligen att politiken inte blandar sig i 
Polismyndighetens operativa beslut.    

9.8 Bemanning för utredningstjänst 
I Örebro fanns det till skillnad från region Öst och Stockholm bemanning för att dokumentera 
våldsverkares beteende. Det gjorde att polisen själva hade tillgång till filmmaterial. I region 
Öst fick utredningsverksamheten främst förlita sig på inskickade filmer från allmänheten. 
Utredningsarbetet av påskhändelserna har prioriterats framför utredningar av exempelvis 
grova brott som mord373. Det är viktigt att utreda brott som skedde under påskhelgen, men 
det bör noteras att polisens misslyckande under påskhelgen inneburit att annan prioriterad 
utredningsverksamhet har blivit drabbad.  
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10. Polisers arbetsmiljö 
10.1 Riktlinjer vid ledning av särskilda händelser 
I oktober 2019 fattade rikspolischefen ett beslut om att upphäva Polismyndighetens riktlinjer 
för operativ ledning vid särskilda händelser (PM 2016:33) och Polismyndighetens riktlinjer för 
arbetsmiljöuppgifter vid operativ ledning av särskilda händelser (PM 2017:10)374. Dessa 
dokument innehöll en omfattande beskrivning av arbetsmiljöuppgifter vid särskilda händelser. 
Polismyndighetens riktlinjer för ledning vid särskilda händelser (PM 2019:36) ersatte dessa två 
dokument. Beskrivningen av arbetsmiljöansvar vid särskilda händelser är mycket summariskt 
i detta dokument och omfattar bara en halv sida. I de tidigare dokumenten fanns exempelvis 
en utförlig beskrivning av vad som ska ingå i utbildningen för chefer som har 
arbetsmiljöansvar. I de nya riktlinjerna står bara: “Polismyndigheten har valt att uppfylla 
arbetsmiljölagens krav genom intern utbildning där arbetsmiljöuppgifter vid särskild händelse 
ingår.”. Eftersom det tidigare dokumentet är upphävt finns det numera inte reglerat vilken 
nödvändig kunskap som chefer som har arbetsmiljöansvar ska erhålla. Vidare innehåller inte 
de nya riktlinjerna någon uppgiftsfördelning.  

Av Arbetsmiljöverkets författningssamling AFS 2001:1 §6 framgår att: “uppgiftsfördelningen 
skall dokumenteras skriftligen om det finns minst tio arbetstagare i verksamheten”375. Det 
framgår vidare av kommentarerna till denna paragraf att “uppgifterna bör beskrivas så tydligt 
som möjligt, särskilt när verksamheten är rörlig eller bedrivs på olika platser”376 och att det är 
“viktigt att en uppgift inte faller mellan stolarna”377. Detta är högst aktuellt i 
organisationsformerna vid särskilda händelser såsom den nationella kommenderingen Val 
2022. Vidare framgår, enligt 3 kap. 3 § arbetsmiljölagen (1977:1160) och 6-7 §§ 
Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2001:1) om systematiskt arbetsmiljöarbete, att det ska 
finnas nödvändig kunskap om arbetet och riskerna i arbetet. Med tanke på innehållet i 6§ i 
arbetsmiljöverkets föreskrifter är det tydligt att PM 2019:36 inte är tillräckligt utförligt vare 
sig vad gäller uppgiftsfördelningen eller vilken nödvändig kunskap om arbetet som krävs för 
att vara förenligt med gällande föreskrifter. 

I maj 2021 fattade region Stockholm ett beslut om “Fördelning av arbetsmiljöuppgifter vid 
särskild händelse i polisregion Stockholm”. I beslutet anges att: “I avvaktan på nationellt 
styrdokument med tydlig uppgiftsfördelning avseende arbetsmiljöuppgifter för särskild 
händelse fattas följande beslut.”378. Något nationellt styrdokument med en tydlig 
uppgiftsfördelning finns fortfarande inte. I det beslut som fattas av region Stockholm regleras 
tydligt vilken utbildning som krävs för att utsedd chef vid en regional särskild händelse ska 
anses ha erforderlig kunskap inför uppgiftsfördelning inom arbetsmiljöområdet. Denna ska 
genomgått den tidigare framtagna fortbildningen “Systematiskt arbetsmiljöarbete vid 
särskilda händelser”379. Ingen annan region än Stockholm har fattat något beslut om 

 
374  PM 2019:36. 

375 AFS 2001:1, sidan 3. 
376 AFS 2001:1, sidan 10. 
377 AFS 2001:1, sidan 10. 
378 A536.131/2020, sida 1. 

379 A536.131/2020, sida 1. 
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fördelning av arbetsmiljöuppgifter vid särskild händelse380. Nödvändigt innehåll i 
arbetsmiljöutbildning vid särskild händelse finns heller inte reglerat i någon annan region än 
Stockholm. Det är således enbart i region Stockholm som särskilda händelser reglerade på ett 
sätt som är förenligt med arbetsmiljölagen (1977:1160) och arbetsmiljöverkets föreskrifter 
(AFS 2001:1). Detta gäller dock bara om de särskilda händelserna äger rum i region Stockholm 
och inte om personal i region Stockholm utför arbetsuppgifter i andra regioner inom ramen 
för en nationell särskild händelse.    

10.2. Arbetsmiljöriskbedömning 
Av 8§ i AFS 2001:1 framgår att arbetsgivaren ska bedöma riskerna för att någon kan komma 
att drabbas av ohälsa eller olycksfall i arbetet. Det kan nämnas att Polismyndigheten 
föregående år kritiserats för sitt sätt att genomföra arbetsmiljöriskbedömningar och skulle 
återkomma till Arbetsmiljöverket med en återrapportering av de åtgärder myndigheten har 
satt in för att tillgodose dessa krav, annars väntade ett vite om 75 000 kronor381. 

10.2.1 Den nationella valkommenderingen 
Kommenderingschefen som ansvarar för den nationella valkommenderingen har inte tillsett 
att någon arbetsmiljöriskbedömning genomförts på nationell nivå. De regionala särskilda 
händelserna för att hantera Rasmus Paludans allmänna sammankomster ingår i den nationella 
valkommenderingen med den nationella kommenderingschefen som högst ansvarige. 

10.2.2 Region Stockholm. 
Kommenderingschefen genomförde en arbetsmiljöriskbedömning inför Rasmus Paludans 
allmänna sammankomst i Rinkeby den 15 april. Med på denna riskbedömning var huvud- 
skyddsombudet.  

10.2.3 Region Bergslagen 
Någon arbetsmiljöriskbedömning med anledning av den tillståndsgivna allmänna samman-
komsten i Örebro den 15 april 2022 gjordes inte382. 

10.2.4 Region Syd 
Med anledning av Rasmus Paludans tillståndsgivna allmänna sammankomst i region Syd 
gjordes en arbetsriskbedömning för Landskrona men inte för Malmö.  

10.2.5 Region Östergötland 
Vid förfrågan var svaret att en arbetsmiljöriskbedömning inför Rasmus Paludans besök i 
påskhelgen var genomförd. I handlingen som erhölls med anledning av en begäran att ta del 
av denna arbetsmiljöriskbedömning framgick att huvudskyddsombudet “inte kunde delta”383. 
Vid kontroll med huvudskyddsombud i region Öst framgick att det inte skickats någon 

 
380 A295.757/2022. 
381 Hellerstedt, 2021.  
382 E-post från Polismyndigheten 2022-05-31. 
383 E-post från Polismyndigheten 2022-05-30. 
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förfrågan om ett deltagande i en arbetsmiljöriskbedömning inför påskhelgerna384. Detta i 
kombination med information i den skickade handlingen gav upphov till ett antal frågor. 

En fråga ställdes till region Öst: “Jag hänger inte riktigt med när jag läser den handling jag fick. 
Är den upprättad innan påsk för det står exempelvis ‘Information molotovcoctail-genomgång 
med RTJ385 i och med händelse i Påsk’. Det verkar som den var upprättad efteråt.”386. Region 
Öst svarade att man nu upptäckt att handlingen inte var diarieförd, men att det skulle åtgärdas 
under dagen. Man angav vidare att riskbedömningen var en ram för hela valrörelsen och att 
den utfördes den 1 mars men följdes upp den 13 maj och 25 maj. När uppdateringen av 
arbetsmiljöriskbedömningen skett framgår inte av dokumentet. 

Det dokument som region Öst skickade hade upprättats av chefen för gränspolissektionen. I 
kommenderingen har denna person ansvar för personalplanering (R1). Nedan kommenteras 
den första delen av region Östs arbetsmiljöriskbedömning inför påskhelgen: 

I det fritextfältet där det ska anges vad riskbedömningen avser står det ingenting. Fältet är 
tomt. Det kan jämföras med den riskbedömning som genomfördes i Stockholm där det i 
motsvarande fält angavs att: “SH Val2022/Insats Rasmus Paludan Rinkeby. Rasmus Paludan 
har fått tillstånd för en allmän sammankomst på Rinkebyplan 18 den 15 april kl 11-15.”. I 
arbetsmiljöriskbedömningen i region Öst anges två namn istället för en ansvarig chef. Vidare 
är fältet “Deltagande chef vid riskbedömningen” blankt. 

Den riskbedömning som utfördes i Stockholm har en helt annan kvalitet. Det framgår att den 
genomfördes den 12 april och i fältet för “Insatsen beräknas pågå” anges den dag som 
insatsen skulle genomföras - det vill säga den 15 april.  I region Öst anges att insatsen beräknas 
pågå den 15 oktober 2022. Det vill säga inte dagen för Rasmus Paludans allmänna 
sammankomst i region Öst utan den dag då den nationella valkommenderingen avslutas. 
Arbetsmiljöriskbedömningen som uppgavs ha utförts inför påskhändelserna i region Öst 
gjordes innan det var känt att Rasmus Paludan skulle söka tillstånd att hålla en allmän 
sammankomst under påskhelgen. Region Öst har gjort en arbetsmiljöriskbedömning som 
omfattar alla händelser som inträffar under sju månader utan att veta var, när, vem eller vad 
som avses. Förfaringssättet är inte förenligt med arbetsmiljölagen.  

10.3 Arbetstagarnas kunskaper och utrustning 
Av 7 § i AFS 2001:1387 framgår att arbetsgivaren ska se till att arbetstagarnas kunskaper om 
arbetet och riskerna i arbetet är tillräckliga för att ohälsa och olycksfall ska förebyggas och en 
tillfredsställande arbetsmiljö uppnås. Att skicka polisaspiranter som inte är färdigutbildade 
och poliser som inte har utbildning att hantera våldsamma folksamlingar är inte förenligt med 
denna paragraf. Så var fallet både i region Öst och region Bergslagen. I en analys av olycksfall 
och tillbud som Polismyndigheten gjorde efter påskhändelserna framförs att vissa poliser inte 

 
384 E-post från huvudskyddsombud juni 2022. 
385 RäddningsTJänsten. 
386 E-post 2022-06-03. 
387 Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete och allmänna råd om tillämpningen av 
föreskrifterna. 



130 

hade rätt utbildning eller utrustning för det uppdrag de blev satta att utföra. I ett fall 
beordrades poliser att medverka i insatserna trots påpekande om brist i utbildning och 
utrustning388.  

Den nationella kommenderingsledningen har det övergripande ansvaret. Vidare framgår av 
10§ i AFS 2001:1 att arbetsgivaren omedelbart, eller så snart det är praktiskt möjligt, ska 
genomföra de åtgärder som behövs för att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. 
Arbetsgivaren ska också vidta de åtgärder som i övrigt behövs för att uppnå en tillfreds- 
ställande arbetsmiljö. Att arbetsgivaren trots påpekande från arbetstagarna inte köpt in SPT-
fordon och utrustat fordon med polycarbonatrutor strider mot innehållet i denna paragraf. 
Här åvilar ett ansvar på regionledning i region Öst och region Bergslagen, men också på 
kommenderingsledningen på nationell och regional nivå. I den analys av skador och tillbud 
efter Påskhändelserna som Polismyndigheten utförde framgår att en del poliser anger att de 
fått skador av glassplitter på grund av att polisfordon inte var säkrade mot stenkastning. De 
har också känt sig oskyddade och utlämnade i fordon utan förstärkning.  

Arbetsgivaren ska också se till att de chefer som har arbetsmiljöansvar har de befogenheter, 
resurser samt kompetens som krävs för uppgifterna. Av det som framgår i kapitel 7 och i övrigt 
i denna rapport är det uppenbart att så inte varit fallet.  

10.4 Konsekvenser 
I en skrift från Arbetsmiljöverket som berör arbetsmiljö och straffansvar framgår att: 
“Arbetsgivaren behöver hela tiden ha klart för sig att uppgiftsfördelningen fungerar bra och 
göra ändringar i fördelningen när det behövs”389. Det framgår att uppgiftsfördelningen måste 
“vara tydligt utformad”390. I PM 2016:33 och PM 2017:10 var uppgiftsfördelningen tydlig. 
Rikspolischefen upphävde dock dessa riktlinjer och som tidigare nämnts saknade de nya 
riktlinjerna (PM 2019:36) en uppgiftsfördelning vid särskilda händelser. Rikspolischefen har 
därmed själv försatt sig i en problematisk situation. Vidare framgår av 6 § i AFS 2001 att: 
“Arbetsgivaren skall se till att de som får uppgifterna har tillräcklig kompetens för att bedriva 
ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete.” Även här fanns det tydligt angivet vilken 
kunskap som definierades som nödvändig vid särskilda händelser i de riktlinjer som 
rikspolischefen upphävde.   

Det framgår av texten att Polismyndigheten i flera avseenden inte har agerat på ett sätt som 
är förenligt med lagstiftning och föreskrifter inom arbetsmiljöområdet. Enligt 3 kap 2§ i 
arbetsmiljölagen har arbetsgivaren huvudansvaret för arbetsmiljön i verksamheten. För 
skador på polispersonal som uppstått under påskupploppen är det med tanke på bristerna 
avseende exempelvis riskbedömningar av arbetsmiljön inte fråga om ett brott mot 
arbetsmiljölagen utan om ett stort antal brott mot brottsbalken. Det handlar om vållande till 

 
388 Polismyndigheten, 2022e, sidan 2. 
389 Arbetsmiljöverket, 2016, sidan 21.  
390 Arbetsmiljöverket, 2016 sidan 21.  
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kroppskada och framkallande av fara för annan. I Polismyndighetens analys av skador och 
tillbud framgår att:  

“Totalt inrapporterades 340 olycksfall och tillbud (händelser) under perioden 14-17 
april. Av dessa har 186 i arbetsskadesystemet klassificerats som “Allvarliga” eller 
“Mycket allvarliga” av den chef som har till uppgift att utreda händelsen. Ovannämnda 
händelser består av 113 olycksfall och 73 tillbud”391 

I och med de brister som finns i utbildning och fördelning av arbetsmiljöuppgifter faller 
ansvaret på den högsta chefen, alltså rikspolischefen. Han är sannolikt inte medveten om 
detta. Det är en konsekvens av bristfällig kompetens hos underlydande chefer på 
nyckelbefattningar som kan kopplas till ett strukturellt problem vad gäller tillsättning av 
tjänster inom polisen, vilket framgått på flera ställen i denna rapport392. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
391 Polismyndigheten, 2022e, sidan 1. 
392  Se även t.ex. Holgersson & Westman, 2021 och Holgersson, 2021. 
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11. Nya våldshjälpmedel, hårdare agerande, ändrad skjutkungörelse 
och utveckling och utveckling av SPT 

11.1 Inledning 
De våldsamma upploppen under påskhelgen har lett till krav om vattenkanoner, tårgas, 
gummikulor och andra typer av distansvapen. Men också att sätta in militär i socioekonomiskt 
utsatta områden och en förändring av skjutkungörelsen. Vilka konsekvenser kan de föreslagna 
åtgärderna få? Leder de till att polisen blir bättre i stånd att hantera liknande situationer?  

11.2 Förändringar av skjutkungörelsen och polisers skjututbildning 
Den faktiska möjligheten att skjuta i nödvärn fanns vid många tillfällen under påskupploppen. 
För de som inte stått i en sådan situation kan det vara svårt att sätta sig in i hur ytterligt 
vanskligt det är att försöka träffa en person i en folksamling med verkanseld. Det kan 
exempelvis gå mammor med barnvagnar, finnas journalister och civilklädda poliser i nära 
anslutning till folksamlingen som riskerar att träffas, förutom alla de demonstranter som inte 
riktar livshotande våld mot polis. 

Tre personer träffades av polisens kulor under påskupploppen. Enligt polisens initiala 
uppgifter handlade det om varningsskott. I polisens årliga kompetensprov ingår inte att skjuta 
varningsskott. Det ingår bara att skjuta dödliga skott393. Kompetensproven utförs i lugna 
miljöer utan någon fysisk ansträngning eller pålagda stressmoment394. I verkliga situationer 
finns en uppenbar risk att polispersonal träffar något annat än det de siktar på, inklusive att 
träffa någon vid varningsskott. Polisens skjututbildning har grundläggande brister som 
behöver åtgärdas395. Detta har påpekats under ett flertal år, men polisledningen har inte tagit 
sitt ansvar och sett till att det årliga kompetensprovet har förändrats.    

Politiker har efter påskupploppen bland annat framfört att blåljussabotage och våldsamt 
upplopp ska ingå i den samling brott där polispersonal kan få skjuta verkanseld mot de som 
gjort sig skyldiga till dessa slags brott för att kunna gripa dem. Om detta blev infört i 
skjutkungörelsen betyder det i praktiken att om en 13 årig flicka blivit tvingad av några äldre 
personer att gå fram och skära sönder däcken på en polisbil skulle hon kunna skjutas i ryggen 
när hon springer därifrån utan att poliserna skulle kunna ställas till svars om de hävdar att de 
har siktat mot ett ben. Att poliser skulle straffas för att hålla vapnet några grader fel i 
avfyrningsögonblicket vore orimligt eftersom det i en stressad situation är lätt att skotten 
träffar någon annanstans än avsett. Likaså skulle förslaget innebära att exempelvis en 
fotbollssupporter som befinner sig i en folksamling där vissa personer gjort sig skyldiga till 
skadegörelse och polisen gjort en skingringsbefallning ska kunna skjutas. Eftersom hela 
folksamlingen i en sådan situation är misstänkta för våldsamt upplopp skulle polisen kunna 
öppna eld rakt in i folksamlingen för att kunna gripa så många som möjligt. 

 
393 se avsnitt 7.2 i Holgersson, 2018b. 
394 Holgersson, 2018b. 
395 se Holgersson, 2018b. Se även Bertilsson, 2019. 
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Det finns emellertid ingen tvekan om att skjutkungörelsen behöver ändras – helst att den 
ersätts av ett regelverk på högre författningsnivå396. Problemen som togs upp i en 
forskningsrapport för nästan 20 år sedan är fortfarande högst aktuella397. Skjutkungörelsen 
inskränker till exempel rätten till nödvärn vilket inte en regel på lägre författningsnivå kan 
göra. Dessutom finns inte vissa allvarliga brott med i lagabefogenhetsregeln. Det finska 
regelverket skulle här kunna vara en förebild398. Politikers detaljerade ändringsförslag skulle 
däremot leda till orimliga konsekvenser.  

11.3 Använda militär i socioekonomiskt utsatta områden  
Politiker har med anledning av påskupploppen också framfört att polisen borde kunna ta hjälp 
av militär för att hantera situationer i socioekonomiskt utsatta områden. Om man utgår från 
att det inte handlar om att militär ska bedriva strid i bebyggelse och öppna eld mot 
folksamlingar måste dessa militärer få lämplig utbildning för de uppgifter de förväntas utföra. 
En sådan utbildning skulle konkurrera med annan kunskap som den militära personalen måste 
ha för att lösa sin primära uppgift. Dessutom finns det stora risker med att använda militär för 
att hantera demonstrationer. Även om det gått nittio år sedan Ådalshändelserna kan de 
tydliggöra problematiken. Ådalskommissionen konstaterade:  

”Enligt kommissionens mening visar detta med styrka på vad som redan förut 
framhållits, nämligen vilket olämpligt medel för ordningens upprätthållande militären 
är i sådana fall, där det icke är fråga om att möta en öppet beväpnad motståndare.”399 

I Ådalen 1931 gav den högsta militära befälhavaren på plats order om att öppna eld mot i 
förväg anbefallda mål, främst stengrunder på de omkringliggande husen. Syftet med detta var 
att hålla demonstranterna på plats och förhindra blodsutgjutelse. När “kulsprutorna knattrade 
igång spred sig paniken blixtsnabbt, människor sprang kors och tvärs och rikoshetterna flög 
lika planlöst genom luften”400.  Eldgivningen tystnade först när en trumpetare i 
demonstranternas musikkår hade sinnesnärvaro att blåsa signalen för eldupphör. Fem 
människor låg döda på marken. En av dessa var en kvinna som hade stått på en gård och bara 
var åskådare till händelsen. Två undersökningar tillsattes - en på uppdrag av Lands-
organisationen och en på uppdrag från regeringen. “De båda undersökningarna kom fram till 
att inga skott avlossats från arbetarna. Trots detta är det tydligt i de militära vittnesmålen att 
den militära truppen uppfattar sig själv som offer för ett ”rött” anfall. Den militära truppen 
handlade också efter detta.”401  Regeringens tillsatta kommission kom fram till att den militära 
befälhavaren handlat rätt om hans “subjektiva uppfattning om läget varit riktig, men att den 

 
396 Norée, 2015.  
397 Norée, 2005. 
398 Se Frände, 2005 och Åminne, & Lounaskorpi, 2005. 
399 Johansson, 2016.  
400 Isaksson, 2015.  
401 Isaksson, 2015.  
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dessvärre varit objektivt felaktig.”402. Den militära befälhavaren frikändes i efterföljande 
rättsprocess403, men tog själv händelsen mycket hårt404.   

Ådalskommissionen avslutade sin framställning med en vädjan till statsmakterna att i fram- 
tiden försöka förebygga liknande händelser genom att förbättra polisväsendet. Liknande 
slutsatser bör dras av påskupploppen istället för att verka för att militär ska sättas in i socio- 
ekonomiskt utsatta områden.   

 

11.4 Distansvapen 
11.4.1 Distansvapen i stället för rätt dimensionerade resurser? 
Både utifrån polisers upplevelser och av filmmaterial framgår att distansvapen hade kunnat 
vara ett effektivt hjälpmedel såsom händelserna de facto utspelades. Nedan visas en sådan 
sekvens. En person håller i en sten och fintar likt en handbollspelare som ska skjuta en straff. 
Detta pågår i drygt 10 sekunder. 

 

Bild 61. Person som hotar polispersonal med att kasta sten405 

Poliser söker skydd bakom buss. En polis sprutar till slut pepparspray mot personen som 
retirerar någon meter bakåt på ett avstånd utom räckhåll för pepparsprayen. Poliser har 
beskrivit att en användning av den större pepparspraysburken gör att mer peppar sprutas ut, 
men att räckvidden snarare är kortare och att det finns ett behov av ett distansvapen för att 
kunna verka på ett längre avstånd.   

 
402 Isaksson, 2015. 
403 SvD, 1933.  
404 Norman, 1968. 
405 Film skickad till Stefan Holgersson. 
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Bild 62. Pepparspray som inte får någon effekt406. 

I fall där poliser träffat personer rakt i ansiktet med pepparspray berättar de att det fick en 
effekt, men att det förekommit att personer som träffats var tillbaka efter cirka 15 minuter 
och fortsatte att kasta sten. Det är således ingen permanent lösning för att slå ut en person 
från vidare deltagande i ett våldsamt upplopp utan det behöver kombineras med ett aktivt 
agerande från poliser. Det finns andra former av distansvapen, men poliser med stor 
erfarenhet av SPT-konceptet har poängterat att det som utspelade sig under påskupploppen 
har att göra med underdimensionerade resurser. Händelserna i Örebro, Skäggetorp och 
Navestad hade enligt dem kunnat hanterats inom ramen för SPT-konceptet förutsatt att 
polisledningen avdelat tillräckligt med resurser. Påskupploppen handlar således om något 
annat än avsaknad av distansvapen. Det kan dock uppstå situationer där det finns ett behov 
av distansvapen, men innan några sådana införs bör professionaliteten inom Polismyndig-
heten öka.    

Med tanke på polisledningens strävan att försöka minimera personaluttagen finns en 
uppenbar risk att kommenderingar kommer att dimensioneras (oaktat om det i text kommer 
formuleras att så inte ska ske407) så att distansvapen kommer att behöva användas istället för 
att personal ges förutsättningar att tillämpa de konfliktreducerande principerna inom ramen 
för SPT-konceptet. Det kommer öka risken för allvarliga skador på både demonstranter och 
polispersonal. Om polisen nyttjar distansvapen blir det naturligt att demonstranterna 
anpassar sin taktik och också använder egna vapen som exempelvis slangbellor och slungor. 

 

 

 
406 Film skickad till Stefan Holgersson. 
407 Se Ekman, 1999. 
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Bild 63. Exempel på slangbellor och slungor408  

I kriminella kretsar finns också tillgång till sprängmedel, handgranater och automatvapen. Ett 
flertal poliser med stor erfarenhet av SPT-konceptet har varnat för riskerna med om det 
uppfattas som om polisen eskalerar sin våldsanvändning genom att använda distansvapen. 
Under påskupploppen var det ingen polis som skadade sig allvarligt eller som dog och ett flera 
poliser framförde att det finns en uppenbar risk för att det blir betydligt farligare för poliser 
om Polismyndigheten inför nya typer av vapen. Istället bör polisinsatser dimensioneras för att 
hantera liknande händelseförlopp genom SPT-konceptet. Men flera av dessa erfarna poliser 
menar att svensk polis behöver ha tillgång till distansvapen för att ha en förmåga att kunna 
hantera stora våldsamma folksamlingar, dvs när det handlar om betydligt större folksamlingar 
än som var fallet under påskhelgen.    

11.4.2 Distansvapen och hårdare förhållningssätt 
Under en längre period har det internt inom polisen vuxit fram en strävan av ett hårdare 
förhållningssätt vid ingripanden som också drivits på av politiker409. Påskhändelserna har 
ytterligare spätt på en sådan inriktning.  

En av oss rapportförfattare tjänstgjorde ett år med franska poliser och har då varit med och 
hanterat protester inom ramen för ett hårdare förhållningssätt där distansvapen används 
frekvent410. Utifrån de strömningar och resonemang som finns inom den svenska polisen kan 
en pågående inriktning urskiljas som går mer åt den franska polisens hårdare förhållningssätt, 
vilket inkluderar användning av distansvapen.  

Vilka konsekvenser kan uppkomma genom att anamma den franska polisens förhållningssätt? 
Den franska polisgeneralen Bertrand Cavallier framförde i en artikel i svensk media att: “Det 
som hände i Sverige under påsken har varit förutsägbart sedan tjugo år, ända sedan 
kravallerna i Göteborg 2001”411. Han hävdade att det svenska synsättet har haft en övertro på 
kontaktskapande och dialog och att “– Den svenska doktrinen har präglats av självgodhet och 
naivitet.412. Istället menade han i intervjun att det gäller att “hålla upploppsmakarna på 
avstånd”. Uttalandet speglar på ett tydligt sätt den franska polisens sätt att hantera 

 
408 Bild: SVT och Polisen. 
409 se Holgersson, 2018b. 
410 se också Holgersson, 2019b där skillnader mellan den franska och den svenska polisen berörs. 
411 Falkhed, 2022.  
412 Falkhed, 2022.  
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folksamlingar. Man eftersträvar distans till demonstranter och att använda olika former av 
distansvapen413.  

I artikeln där den franska polisgeneralen yttrar sig om bristerna i svensk polis framgår att: “I 
Frankrike har polisen lång erfarenhet av att arbeta i ett fientligt klimat där de ofta är måltavlor 
för enskilda kriminella, gäng eller för våldsamma upplopp”. Ett exempel är hur franska poliser 
lockades i ett bakhåll där en polis träffas av en kula i halsen414. Någon reflektion sker inte till 
att det fientliga klimatet och angreppen mot de franska poliserna kan ha att göra med den 
taktik som har utvecklats inom den franska polisen. Jämfört med fransk polis åtnjuter svensk 
polis ett högt förtroende bland befolkningen. Även om vi i rapporten har pekat på problem så 
finns en i grunden hög tillit som polisen har all anledning att värna om. I Navestad 
“kärleksbombades” till exempel polisen efter påskupploppen415 och när poliser attackerades 
i Rinkeby fanns det boende som tog personliga risker för att skydda dem. Om den svenska 
polisen i ökad omfattning anammar en hårdare attityd finns risken att enskilda poliser i högre 
grad blir måltavlor för våld416. En del poliser inser detta, men de negativa konsekvenserna av 
ett hårdare förhållningssätt har fått ett litet utrymme när behovet av “hårdare tag” 
diskuteras417. 

Den franska polisens våldsanvändning har utsatts för hård kritik av Amnesty International, 
Europarådet och av allmänheten i Frankrike418. Polisens hårdföra sätt fick exempelvis stor 
uppmärksamhet i samband med Champions League-finalen år 2022, med en omfattande 
kritik419, bland annat för att de använde tårgas mot en mängd besökare420.  

De senaste åren har 30 personer i Frankrike fått allvarliga bestående kroppsskador av 
tårgasgranater och gummikulor421. Ordningsmaktens våld och befogenheter har uppfattats så 
problematiska att de hamnade på dagordningen i franska valrörelsen år 2022422. Vidare kan 
nämnas att Reportrar utan gränser (RSF) vid flera tillfällen vänt sig till den franska presidenten 
och vädjat om åtgärder för att minska den franska polisens våld mot journalister, som bevakar 
demonstrationer och manifestationer. I början av juni 2022 upprepade presidenten sin 
begäran till premiärministern att påskynda förslag till en förbättring av polisens beteende. RSF 
välkomnade påstötningen och hoppades den kommer att leda fram till en “fullständig översyn 
av polisens metoder och taktik”423. 

Den franska polisens hårdföra sätt får också andra följder. Att vara illa omtyckt påverkar  
polispersonalen och det kan noteras att självmordsfrekvensen bland franska poliser är 

 
413 se Holgersson, 2019b. 
414 Falkhed, 2022.  
415 Schander, 2020 i NT. 
416 Se Holgersson, 2019b. 
417 se Holgersson, 2018b; Holgersson, 2019b. 
418 Sveriges radio (2022b). 
419 Tollgerdt, 2022 i GP.  
420 Karlsson H. 2022 i Fotbollskanalen.  
421 Schander, 2022 i NT. 
422 Helsingborgs dagblad (HD), 2022. 
423 Reportrar utan gränser , 2022.  
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betydligt högre än för den genomsnittliga befolkningen. Under 2019 tog 59 franska poliser sitt 
liv. En orsak till detta uppges vara en alltmer fientlig inställd allmänhet424.  

Den franska polisen har en arsenal av distansvapen och ett hårt förhållningssätt. Det har fått 
ett antal negativa konsekvenser, men har taktiken varit lyckosam för att hindra och begränsa 
omfattningen på våldsamheter? Det är svårt att jämföra olika länder. Fransmännens sätt att 
protestera skiljer sig från den svenska. Den franska polisgeneralen uttalade att det som hände 
under påsken i Sverige varit förutsägbart sedan Göteborgskravallerna för drygt 20 år sedan. 
Men vad har hänt i Frankrike de senaste 20 åren när det gäller våldsamma protester? 

För det första har franska polisens agerande i sig lett till våldsamma protester425 och en ilska 
över polisvåld har i sin tur också eldat på andra franska protester426. För det andra är det 
sammantagna antalet skador på egendom under påskhelgen om man slår samman samtliga 
orter stora för svenska förhållanden, men små i förhållande till de skador som uppstått i 
samband med protester enbart i Paris. Samtidigt som svensk polis började införa sitt SPT-
koncept (2005) inträffade de värsta kravallerna i Paris sedan 1968. En natt eldades ett antal 
byggnader upp och 650 bilar i Parisområdet brändes ut427. Två år senare bröt det åter ut 
våldsamma protester i Parisförorter med anledning av att två tonåringar dog vid ett 
polisingripande. Totalt skottskadades cirka 100 poliser under de två nätter protesterna 
varade. En förklaring av en fotograf verksam i en av förorerna var att “poliserna behandlar 
verkligen folket här som skit”428 och att det finns ett hat mot polisen. Ungdomar sköt vassa 
föremål och en polis blev skjuten i axeln med en ganska grovkalibrig kula429. En polis i 
kravallstyrkan (CRS) reagerade starkt på att polisen besköts med hagelgevär: “– Under 
kravallerna 2005 förekom också en del skjutande, men inte alls som nu, säger Remy. En av 
mina kollegor förlorade ögat i måndags”430  

Sedan dess har Paris återkommande gånger drabbats av våldsamma upplopp med omfattande 
skador på egendom och personer som följd. Polischefen i Paris fick sparken efter de upplopp 
som skedde år 2019 då under några timmar ett hundratal företag vandaliserades i stadens 
centrum. Bland annat sattes en bank i brand och lyxbutiker plundrades. Polischefen 
kritiserades för att polisen var passiv och för olämpliga instruktioner till säkerhetsstyrkor om 
användning av gummikulor. Under fyra månader hade 1 900 personer skadats vid samman- 
drabbningar med den franska polisen431.  

Den franska kontexten är annorlunda än den svenska, bland annat att högre chefer får ta 
konsekvensen för misslyckande, men också att sättet att protestera är annorlunda. 
Redovisningen ska därför inte uppfattas som att det svenska SPT-konceptet är lösningen för 
den franska polisen. Däremot går det att dra slutsatsen att bruket av distansvapen inte verkar 

 
424 Johansson, 2020 i Syre.  
425 Rasper, 2019 i GP. 
426 Augustsson, 2020 i GP.  
427 SVT, 2005. 
428 Hansson, 2008 i Polistidningen. 
429 Petrén, 2007 i Sveriges radio.  
430 Hansson, 2008 i Polistidningen. 
431 Jacobsson, 2019 i SVT. 
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vara en framgångssaga och att den franska polisens hårdföra linje har många negativa 
konsekvenser.     

11.4.3 Tårgas 
Sedan år 2018 finns möjligheter att i samband med att den särskilda polistaktiken tillämpas 
använda tårgas432. Med tanke på att tårgas användes i Malmö och att det var förberett att 
användas vid efterföljande aktiviteter med Rasmus Paludan i region Bergslagen och region Öst 
kan avsaknaden av beslut under påskhelgen i dessa regioner inte bero på att det inte varit 
möjligt. Vissa befattningshavare på chefspositioner har dock uppgivit att regelverket kring 
användandet av tårgas inte är tillräckligt klart och att det måste utvecklas.   

Flera personer har framfört att tårgasen var effektiv i Rosengård, men vissa poliser har också 
uppfattat att den tårgas som användes var alltför mild (finns olika styrkor). Dessutom gjorde 
vissa poliser iakttagelser att ungdomarna snabbt lärde sig hur de skulle hantera tårgas- 
granaterna. Vidare är det ett problem när personal är involverad i våldsamheter och har hjälm 
på sig och det skjuts tårgas eftersom det krävs att hjälm tas av för att skyddsmask ska kunna 
sättas på.      

Berättelser vittnar om att tårgas spreds över innergårdar långt från platsen där 
våldsamheterna utspelade sig och ledde till att personer där fick andningssvårigheter. Tårgas 
i Rosengård trängde även in i lägenheter. Det väckte frågor i Rosengård att tårgas användes 
där och inte i Sveaparken. Det vill säga att polisen undvek tårgas i ett område med högre 
socioekonomiskt status och att polisen inte ser det som så viktigt om det hamnar tårgas i 
bostäder i Rosengård och att tredje man där blir drabbade . 

När tårgas används i ett bostadsområde bör den förväntade nyttan vägas mot de negativa 
effekterna för tredje man. Om exempelvis stora delar av Navestad hade täckts av tårgas som 
trängt in i hundratals bostäder är det möjligt att polisen inte blivit “kärleksbombade” dagen 
efter upploppen på denna plats.   

En månad senare när Rasmus Paludan återvände till exempelvis region Bergslagen hade beslut 
fattats som innebar att det fanns en beredskap att använda tårgas. Varför gjordes inte detta 
redan under påskhelgen? Om tårgas hade lagts i Sveaparken hade det funnits goda 
möjligheter att folksamlingen i parken hade blivit betydligt mindre och poliserna hade då haft 
lättare att hantera de kvarvarande våldsverkarna. På liknande sätt hade våldsamheterna i 
Navestad sannolikt kunnat begränsas söndagen den 17 april om tårgas hade lagts vid rampen 
upp mot centrum och i dess närmaste omgivningar. Att polisledningen inte säkerställt  
möjligheten att använda ett redan tillgängligt hjälpmedel är värt kritik. 

Det kan uppstå situationer där det finns skäl att använda tårgas, men det är viktigt att vara 
medveten om att tårgas drabbar alla där den sprids, vilket strider mot en fundamental princip 
inom SPT-taktiken, nämligen differentiering    

 
432 Polismyndigheten, 2018b. Det anges att: “Tårgas bör användas med stor restriktivitet och inte som en 
generell metod eller en planerad kompensation för ett otillräckligt personaluttag.” (sidan 2).  
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11.4.4 Vattenkanon 
Att SPT-fordon i många fall inte gick att använda som det är tänkt påverkade utfallet av 
påskhelgens händelser. Framkomligheten med SPT-fordon var begränsad på många platser. 
Ett fordon utrustad med en vattenkanon är vanligen större och tyngre än ett SPT-fordon. Enligt 
polisers beskrivningar och utifrån filmer hade en vattenkanon därför i de flesta fall inte kunnat 
användas under påskhelgen, även om det fanns enstaka situationer där en sådan hade kunnat 
nyttjas. Med tanke på svårigheten att använda detta hjälpmedel hade tillgången till en 
vattenkanon sannolikt haft en marginell betydelse för utfallet under påskhelgen.  

Problemet med påskkravallerna var underdeminsioneringen av personalresurserna. Om 
vattenkanoner ska komma till användning krävs ett förändrat förhållningssätt. Det måste vid 
insatser finnas en reservstyrka med personal som krävs för att kunna använda denna taktik. 
Om den svenska polisen haft tillgång till vattenkanoner skulle det med största sannolikhet inte 
använts under skärtorsdagen och heller inte under långfredagen. Detta med tanke på 
kommenderingsledningens val i region Öst och Bergslagen att inte dimensionera personal- 
styrkan efter behovet och att heller inte möjliggöra användning av tårgas. 

När användningen av vattenkanon diskuteras är det betydelsefullt att beakta att förutom 
våldsverkare rammar en sådan kanons vattenstrålar även icke våldsamma som råkar vara där 
strålen träffar. Detta strider mot en viktig utgångspunkt för SPT-konceptet, nämligen att 
undvika att fredliga drabbas av polisiär våldsutövning. Ingripandena ska göras differentierade, 
anpassade till specifika situationer och personernas ageranden. Skulle svenska polisen 
fortsätta på den inslagna vägen och ytterligare överge de konfliktreducerade principerna433 
kommer nya hjälpmedel att behövas. Vattenkanoner kan vara ett sådant. Polisen behöver i så 
fall köpa in flera eftersom händelseförloppen vid upplopp ofta är snabba och kan uppstå på 
flera platser samtidigt. Dessutom kan behovet uppstå i olika orter vid samma tidpunkt. 

Inköp av vattenkanoner och behovet av personal för att bruka dem innebär kostnadsökningar 
om de ska vara ett normalt inslag i resursuttaget för hantering av folksamlingar med risk för 
våldsamheter. Det måste vägas mot att de resurserna istället skulle kunna avsättas för 
exempelvis områdespoliser. Även ur den aspekten är det högst tveksamt om det är motiverat 
att bygga upp en mer omfattande organisation med vattenkanoner. Om en vattenkanon vore 
ett bra hjälpmedel vid de typ av kravaller som förekommit i Sverige hade den som inköptes av 
Stockholmspolisen år 1954 inte hamnat på ett museum utan att ha använts en enda gång. 

Däremot kan det vara motiverat att köpa in en enstaka vattenkanon för att användas vid 
mycket speciella tillfällen när det finns överhängande risk för stora våldsamma folksamlingar 
som svårligen kan hanteras inom ramen för nuvarande SPT-koncept. Med hjälp av 
vattenkanon skulle det vara möjligt att hindra en folksamling att exempelvis tränga in i en 
byggnad eller in i ett område. Nuvarande SPT-konceptet har utvecklingsbehov avseende 
hantering av våldsamma upplopp med en numerär som vida överstiger det antal personer som 
deltog i påskkravallerna.  

 
433 se Holgersson, 2019b. 
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Den svenska polisen har dock tidigare undersökt om det finns skäl att inköpa vattenkanoner 
och då besökt bland annat Frankrike, Holland och Belgien. Det finns anledning att dra nytta av 
det arbete som lades ned då434. Den slutsats som drogs var att vattenkanoner inte skulle 
införskaffas till den svenska polisen. Att spruta vatten med högtryck gör att det går åt mycket 
vatten vilket gör att fordonen måste vara stora. Framkomligheten är därför mycket begränsad. 
Vattenkanoner lämpar sig för stora öppna ytor med en god framkomlighet. Detta 
distansvapen utgör således ingen lösning för de problem som uppmärksammades vid 
påskupploppen. 

Användning av vattenkanon behöver dessutom kombineras med fysiska ingripanden. Belgien 
var det land som mest frekvent använde vattenkanoner när de svenska representanterna 
gjorde studiebesök. Där avdelades cirka 150 poliser som markstyrka i anslutning till en 
vattenkanon. Det vill säga mer än det dubbla antal poliser som de regionala 
kommenderingsledningarna hade avdelat för att hantera påskkravallerna på skärtorsdagen 
och långfredagen.    

En slutsats som drogs vid dessa besök i andra länder som använde vattenkanon var att även 
om vattnet kan sprutas relativt långt (50-70 meter) är de bara effektiva ett trettiotal meter 
där trycket är högt.  Det finns ett begränsat antal platser i socioekonomiskt utsatta områden 
och i svenska städer som lämpar sig för en vattenkanon. Förutom att framkomligheten utgör 
en begränsning är trycket i strålarna så högt att exempelvis skyltfönster riskerar att gå sönder 
om vattenkanoner används i trängre utrymmen.  Protesterna i Sverige har hitintills heller inte 
den omfattningen att vattenkanoner fyller ett syfte.  

11.4.5 Andra typer av distansvapen     
Polisens användning av distansvapen såsom gummikulor och bönpåsar har blivit föremål för 
omfattande kritik i andra länder. Tidigare i rapporten nämndes kritiken mot den franska 
polisen och det finns också omfattande kritik mot exempelvis poliskårer i USA hur de använder 
denna typ av vapen435. I en metastudie som inbegrep knappt 2000 personer som blivit skadade 
när polisen avfyrat KIP (kinetic impact projectiles436) visade det sig att tre procent avled (53) 
och femton procent (300) blev permanent invalidiserade. Forskarnas slutsatser var att KIP “do 
not appear to be appropriate weapons for use in crowd-control settings.”437 
Leverantörer av distansvapen har ett affärsmässigt intresse av att polisen nyttjar dessa 
hjälpmedel då det förutom själva vapnen också rör sig om förbrukningsmaterial. Ju oftare och 
mer de används, desto större ekonomiskt utbyte. Försäljningen drivs på med bland annat hjälp 
av personliga relationer mellan leverantörer och polisrepresentanter438. En risk att 
leverantörer av distansvapen påverkar polisen att införskaffa sådana är högst reell i Sverige 
eftersom det finns nära band mellan polisanställda på centrala funktioner som tar fram 

 
434 Information i texten bygger på muntlig information från projektdeltagare. 
435 Slack, Wagner, Hankock. & McKoy, 2020 i KHN;  Amnesty International, 2020; Olsson, 2020 i SVT; se även 
Moser, 2022 i Sveriges radio. 
436 Inkluderar exempelvis gummikulor och bönpåsar. 
437 Haar m.fl., 2017. 
438 Slack, Wagner, McCoy & Hancock i USA Today, 2020.  
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beslutsunderlag och fattar beslut, och tidigare polisanställda som rekryterats till säkerhets- 
företag som säljer sådana produkter439.  

I debatten som uppstod efter upploppen argumenterade somliga politiker för att polisen 
behöver tillgång till fler våldshjälpmedel i form av distansvapen. Detta för att kunna kväsa 
våldsverkarna. För Polismyndigheten kan det vara bekvämt med en sådan diskussion eftersom 
fokus förskjuts och omfattningen på debatten om alla misstag som begicks innan och under 
påskupploppen minskar. Debatten kring distansvapen ger intrycket av att politikerna verkar 
sakna insikter om problem inom Polismyndigheten som handlar om en bristande förmåga att 
hantera somliga polisers våldsanvändning och ett överutnyttjande av ett redan tillgängligt 
våldshjälpmedel, nämligen pepparspray.   

Ett arbete för att undersöka behovet av distansvapen har påbörjats inom Polismyndigheten. 
För ansvariga politiker och Polismyndigheten kan det ge ett gott intryck att föra ut ett budskap 
att polisen fått tillgång till distansvapen. Det går då att hävda att polisens förmåga att hantera 
den typ av händelser som inträffade under påskhelgen har ökat. Denna önskan att visa 
handlingskraft i kombination med en inriktning inom Polismyndigheten mot ett hårdare 
förhållningssätt gör sannolikheten hög för att nya distansvapen kommer att införas.   

11.5 Behov av att utveckla SPT-konceptet440 
11.5.1 Ett koncept som är i behov av ständig utveckling 
Eftersom demonstranters beteende och andra förhållanden ändras behöver SPT-konceptet 
kontinuerligt utvecklas.  Den typ av peer-review som syftade till att utveckla SPT-konceptet 
men som avbröts för snart tio år sedan bör återinföras441.  

11.5.2 SPT-konceptet i socioekonomiskt utsatta områden 
Flera poliser med stor erfarenhet av SPT-konceptet menar att det fungerar bra när det gäller 
att skilja meningsmotståndare åt vid demonstrationer eller vid exempelvis fotbollsderbyn. För 
våldsamma upplopp i socioekonomiskt utsatta områden behöver konceptet enligt erfarna 
poliser vidareutvecklas. Förändringsförslag som skulle utveckla polisens förmåga är: 

● Genom förberedelser öka förutsättningar att använda SPT-fordon i dessa miljöer.  
● Använda personal som har en förmåga att snabbt förflytta sig till fots och kan gripa 

våldsverkare.  
● Utnyttja personal med en god personkännedom 
● Aktivera samarbetspartners (tillämpa metoden “bikupan” som tidigare användes av 

Stockholmspolisen)  

 
439 Detta kommer beröras i rapport i forskningsprojektet “Men vi har väl ingen korruption?” som finansieras av 
Handelsbankens forskningstiftelser. 
440 För att begränsa antalet sidor i denna rapport har omfånget på detta kapitel minimerats. De lösningsförslag 
som framkommit hur SPT-konceptet kan utvecklas är omfattande.  
441 Peer review där flera forskare ingår. 
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Det finns en stor kunskap bland vissa områdespoliser, bland tidigare närpoliser, tidigare 
dialogpoliser och personal som arbetar eller tidigare arbetat med gatulangning om hur 
ovanstående punkter kan realiseras och hur dessa aktiviteter praktiskt kan organiseras.       

11.5.3 Mycket stora våldsamma folksamlingar 
På sikt är konceptet i behov av utveckling för att ha beredskap att kunna hantera mycket stora 
våldsamma folksamlingar. Det gäller händelser där den resursmässiga kapaciteten i SPT-
organisationen inte räcker till. I dagsläget klarar polisen av att hantera en folksamling som 
består av hundratals våldsamma personer, men inte tusentals. Det finns erfarna 
polisinsatschefer som har kunskap och förslag på hur detta bör hanteras. Bland annat kan vissa 
distansvapen behövas i en del lägen, men även då måste de konfliktreducerande principerna 
följas för att minimera risken för att våldsamheterna eskalerar442  

11.5.4 Förlägg utbildning som taktisk reserv 
Utbildningsbehovet för att poliser ska ges förutsättningar att agera professionellt inom ramen 
för SPT-konceptet är stort, men också i det vardagliga polisarbetet. I den mån det är möjligt 
kan en del utbildning planeras och förläggas i anslutning till särskilda händelser där de som 
genomför utbildningen samtidigt utgör en taktisk reserv. Om det behövs kan den användas i 
insatsen. I annat fall genomförs utbildning. Det kan ske en rotation av personal i insatsen som 
innebär att om den taktiska reserven inte behöver användas kommer samtlig personal att 
genomgå utbildning under en insats. Många insatser är mycket lugna där huvuddelen av tiden 
innebär väntan. Denna tid skulle kunnat utnyttjas på ett mer effektivt sätt.   

11.5.5 Handledning och auskultation 
Det finns erfarna poliser som kan nyttjas som mentorer och medföljande stöd till nya chefer 
inom SPT-organisationen. Det finns också ett behov av auskultation.   

11.5.6 Ökad lagföring 
Erfarenheter från påskupploppen kan användas för att framgent öka polisens förmåga att 
lagföra våldsverkare i samband med upplopp. Region Bergslagen avdelade personal för att 
dokumentera brott på ett annat sätt jämfört med region Öst. I region Öst fick utredare i 
huvudsak använda sig av filmer från upploppen från allmänheten för att styrka brott. Både 
region Öst och region Bergslagen avdelade särskilda resurser som arbetade med att 
sammanställa filmmaterial. I region Bergslagen togs en övergripande film fram som beskrev 
upploppen och separata filmer för de som sedan dömdes till långa fängelsestraff i tingsrätten. 
Detta var en framgångsfaktor för att få personer dömda till brott. Det finns planer på att 
samtlig personal i yttre tjänst ska ha tillgång till kroppskameror. Möjligheterna till lagföring 
ökar genom att det då kan bli lättare att styrka brott, men att hantera ett omfattande 
filmmaterial är krävande. För detta behöver särskilda rutiner utarbetas. 

Det finns också andra sätt att öka lagföringen som inte alls är lika resurskrävande. En FU-ledare 
med utredningspersonal som är utrustade för att arbeta i anslutning till SPT-personalen kan 
snabbt och med enkla medel göra klart stora delar av utredningsarbetet för vissa typer av 

 
442  se också kapitel 7. 
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brott443. Det handlar många gånger om brott som annars inte skulle bli rapporterade såsom 
våldsamma motstånd och försök till våld mot tjänsteman.  

11.5.7 Logistik      
Försvarsmakten har en väl utbyggd underhållstjänst och har sedan lång tid tillbaka förstått 
vikten av detta för soldaternas stridsförmåga. Polisen behöver utveckla logistiken inom ramen 
för SPT-konceptet. För att kunna ha uthållighet och agera på ett professionellt sätt är det 
viktigt att personal längst ut i linjen får mat och dryck. 

Det har anförts argument från polisledningen att det av skattemässiga skäl inte går att ordna 
mat till personal eftersom dessa måste skatta för en viss form av måltider. Det finns olika 
lösningar på detta. Ett är att verka för att politiker fattar beslut som underlättar 
tillgodoseendet av basala krav hos polispersonal i samband med omfattande våldsamheter 
eller vid situationer då det finns risk för detta. Sådana undantag finns för lärare och annan 
skolpersonal som har tillsynsskyldighet vid måltider eller motsvarande ansvar för barn under 
skolmåltider. Även FN-personal m.fl. har fri kost. Att polispersonal slänger i sig mat bakom en 
buss under några minuter och att det ska betraktas som en kostförmån påverkar personalens 
intresse att göra detta. 

11.5.8 Ny teknik vid utbildning 
Med hjälp av ny teknik (bl.a. VR) finns möjligheter att öva beslutsfattande och även att öka 
den förmågan när det gäller att utföra vissa praktiska moment444. 

11.5.9 Helikopter 
I samband med våldsamma upplopp kan lägesbeskrivningar från en helikopterenhet när det 
är dagsljus ge värdefull information. Däremot så är det vanligt att ledningen är så intresserad 
att få överblicksbilder att helikopter används i lägen där det får en eskalerande effekt och kan 
locka människor till en plats. Det är ett återkommande problem.  

11.5.10 Sköldar 
Innan införandet av SPT-konceptet använde poliser ofta sköldar i samband med att 
våldsamma folksamlingar skulle hanteras. I det mobila insatskonceptet är tanken att poliser 
ska få skydd av säkrade fordon och snabbt ska kunna ta sig ut och in ur sina fordon samt kunna 
genomföra gripanden. Sköldar utgör i de sammanhangen ett hinder. Sköldar finns dock i den 
operativa verksamheten för att hantera vissa typer av situationer445.  

Under påskkravallerna använde vissa poliser sköldar. En del av dessa poliser framförde att 
detta hjälpmedel var mycket användbart när de utsattes för stenkastning. Några poliser 

 
443 Huvudförfattaren till denna rapport provade detta i samband med att han ingick i en Viktorenhet (enhet 
som hanterar frihetsberövande under en SPT-insats).  
444 Kommer inte exemplifieras närmare här eftersom det skulle kräva en omfattande beskrivning. Det skulle 
också vara önskvärt att läsare hade tillgång till vissa tekniska lösningar för att förstå potentialen och de 
möjligheter som åsyftas.  
445 Det finns också ballistiska sköldar men detta avsnitt avser inte denna typ av sköldar (används av 
insatsstyrkan).  
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berättade dock att hållfastheten i sköldarna måste bli bättre för att stå emot stora stenar. En 
slutsats som går att dra av påskkravallerna, men också av tidigare händelser446 är att det finns 
ett behov av sköldar i situationer där det kastas föremål mot polispersonal och fordon inte 
kan användas som skydd.    

11.6 Utveckling av nya metoder och val av utrustning 
De senaste tio åren har befattningshavare som anammat det som i internationell litteratur 
brukar beskrivas som en ”warrior cop mentality” haft en stor påverkan på val av utrustning, 
tekniker och utbildning447. Detta synsätt handlar om uppmålade hotbilder och att polisarbete 
handlar om att ”vinna”, vilket kan bidra till aggressiva sätt att arbeta. När till exempel 
instruktörer med en offensiv framtoning målar upp farliga situationer minskar utrymmet för 
konfliktreducerande tekniker och träning. Detta problem är inte bara en svensk företeelse 
utan har exempelvis beskrivits i den amerikanska debatten om polisens förhållningssätt, där 
ett av de avskräckande exempel på träning som resulterar i ett provokativt arbetssätt som 
lyfts fram är när en kamouflageklädd instruktör med bakgrund i insatstyrkan (Swat-team) 
säger till deltagarna att syftet med träningstillfället är: “You’re fucking going home at night to 
your fucking family”448. I en debattartikel lyfter en amerikansk professor fram hur detta 
synsätt skapar en poliskår som ser de medborgare den är satt att skydda som fiender: “If you 
are convinced that the people you keep safe are actually the enemy, then your work as a police 
officer will proceed with that in mind” och fortsatte. “You can’t have it both ways: On one 
hand, you can’t talk about being an officer of the ‘peace,’ and on the other hand, describe 
yourself as someone who is at war”449 

Det finns ett behov av att vid utveckling av SPT-konceptet och även när det gäller valet av 
distansvapen att den svenska polisen inte fortsätter på den inslagna vägen.  När dessa frågor 
behandlas är det dessutom betydelsefullt att personal med omfattande praktiska 
erfarenheter och kunskaper om SPT-konceptet är drivande i utvecklingen och inte personer 
som hamnat på administrativa positioner.    

  

  

 

 

 
446 Framförts av personal med stor erfarenhet att arbeta med folksamlingar innan införandet av SPT-konceptet. 
Denna rapports huvudförfattare har också praktisk erfarenheter av detta under 1,5 års aspiranttjänstgöring på 
tunnelbanepolisen samt vid olika typer av våldsamma upplopp både innan och efter att SPT-konceptet 
infördes. 
447 Holgersson & Westman, 2021. Se också Hansson mfl. (2021). 
448 Stepens, 2020 i The Trace. 
449 Stepens, 2020 i The Trace. 
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12. Polismyndighetens externa kommunikation 
Polismyndighetens externa kommunikation präglas av en kommunikationsstrategi med ett 
starkt fokus på att skydda polisens anseende, vilket leder till en oförmåga att medge tillkorta-
kommanden och att definiera om vad de egentliga problemen är. Påskupploppens 
efterdyningar åskådliggör detta förhållande.  

12.1 Den initiala kommunikationen 
Efter skärtorsdagens händelser med de svårartade problemen i Skäggetorp fick lokalpolis-
områdeschefen i Linköping frågor från lokal media som gav upphov till följande 
meningsutbyte: 

 “Det var alltså inte en situation man förutsett? (reporter) 

 Det hade inte funnits några indikationer på att det här skulle ske tidigare. 

 Ser du det här som ett misslyckande för polisen? 

Det är ett misslyckande på så sätt att det uppenbart finns individer i området som inte 
kan uppföra sig och tar ett sådant här tillfälle i akt för att bete sig våldsamt. På det 
sättet är det ett misslyckande. Agerandet kommer få konsekvenser för de individer som 
begick brott idag, vi jobbar intensivt med att kunna lagföra de här personerna. 

Men är det ett misslyckande för polisen att man behöver lämna platsen? 

Nej det tycker jag inte. Det var ett taktiskt övervägande där och då för att inte skapa 
mer våld än nödvändigt. 

När polisen lämnade platsen jublade många på platsen. Vad tänker du om det? 

Jag tänker att man tar tillfället i akt vid ett sådant här tillfälle och skapar onödigt våld 
och ger sig på polisen”450 

I uttalandet från lokalpolisområdeschefen finns ingen som helst kritisk reflektion över polisens 
agerande och att polisinsatsen misslyckades med att nå det övergripande målet. I den 
ursprungliga polisinsatsordern fanns följande formulering:  

“Det övergripande målet för den polisiära insatsen är att de allmänna 
sammankomsterna kan genomföras tryggt och säkert. Vidare ska den polisiära 
insatsen bidra till att stärka förtroendet för polisen”451  

I den kompletterade ordern sades: “Uppdraget för insatsen är att säkerställa att allmänna 
sammankomster, såväl tillståndsgivna som icke tillståndsgivna, kan genomföras på ett tryggt 
och säkert sätt”452. Det var svårt att se det som hänt som något annat än att Polismyndigheten 
misslyckats. Den allmänna sammankomsten gick inte att genomföra. Ett femtontal 

 
450 Wiman, 2022 i Corren. 
451 Polismyndigheten, 2022f, sidan 2 
452 Polismyndigheten, 2022g, sidan 1. 
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polisfordon hade förstörts och ett stort antal poliser hade skadats. Polisen hade flytt 
Skäggetorp och återvände inte. Den polisiära insatsen stärkte inte förtroende för polisen.  

Istället för att medge att det var en misslyckad polisinsats hänvisades till det intensiva 
utredningsarbetet för att lagföra de individer som begått brott. Det är ett budskap som 
därefter upprepades och som det senare läggs stor kraft på att föra ut. Fokus flyttades 
därigenom från bristerna inom ett verksamhetsfält till en aktivitet som ger intryck av ett 
beslutsamt och framgångsrikt agerande inom ett helt annat verksamhetsfält. Det är som om 
klubbledningen efter att ett fotbollslag förlorat en match hänvisar till klubbens bordtennislags 
ansträngningar att vinna kommande matcher istället för att diskutera fotbollslagets 
tillkortakommanden och hur de ska kunna bli bättre till nästföljande match.  

En polis som varit med vid insatserna ställde sig frågande till ledningens sätt att yttra sig 
eftersom han var kritisk till hur polisen hade agerat: “Ledningen pratar om en lyckad insats. 
Jag förstår ingenting.”453. Regionpolischefen blev också intervjuad kring detta uttalande: 

“I en insändare riktas stark kritik från en ingripandepolis som deltog i 
torsdagens insats. Polisen uttrycker stor frustration över att ledningen inte 
tillät poliserna att återvända till Skäggetorp när resurser från övriga landet 
anlände. 

– Jag har läst insändaren och tycker att den visar på ett engagemang. Men vi 
har en ledningsstruktur som sitter på olika perspektiv för att fatta de bästa 
besluten. 

Varför gick ni inte in då, när ni var fler? 

– Det var ett taktiskt och aktivt beslut att backa och inte återvända. Vi ville inte att vår 
närvaro skulle göra att våldet eskalerade. 

Varför väljer man att kalla in stora resurser som man inte använder? 

– Vi följde händelseutvecklingen kontinuerligt och vi utvärderade hela tiden om vi skulle 
gå tillbaka in. 

Polisen i insändaren hävdar att ledningen pratar om insatsen som lyckad. Ser du 
gårdagen som en lyckad insats? 

– Vi hade en plan och en särskilt fördelad resurs bedömd på tidigare erfarenheter. Det 
vi såg med den händelseutveckling vi möttes av var att den resursen inte var tillräcklig. 

 
453 Corren, 2022.  
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Vi fick snabbt resurser från andra delar av landet för att kunna hantera 
händelseutvecklingen. 

Men ni hanterade den ju inte. 

– Vi följde utvecklingen väldigt noga och tog taktiska beslut för att våldet inte skulle 
eskalera. Vi var beredda på olika scenarier.  

Återkommer till frågan: Ser du gårdagen som en lyckad eller misslyckad insats? 

– Jag ser att vi med den resurs på plats inte räckte till utan var tvungen att ta till 
förstärkning. Vi kommer självklart att utvärdera vårt agerande för att se om vi fattade 
de bästa besluten. 

Gårdagen var den mest våldsamma situationen i Skäggetorp på mycket länge. Det 
skedde mitt på ljusa dagen, med flera barn i området. Rättssamhället lyckades 
uppenbarligen inte skydda medborgarna i Skäggetorp. Det är väl definitionen på ett 
misslyckande? 

– Vi var på plats, vi var närvarande och vi följde händelseutvecklingen och det fattades 
aktiva beslut för att inte trigga igång våldet ytterligare. 

[...] 

Malena Grann [regionpolischefen] säger att polisen nu arbetar intensivt med att 
lagföra personer som var på plats.”454 

Att ta ordet misslyckande i munnen föreföll i det här läget främmande för regionpolis- 
chefen455. Samma budskap upprepades istället som svar på olika frågor och åter hänvisades 
till det intensiva utredningsarbetet. Polischefen berörde inte heller i denna intervju 
omständigheter såsom hur det kom sig att polisledningen hade missat de signaler som fanns 
både i Skäggetorp och på sociala medier och som borde ha föranlett en större bemanning. 
Inte heller berördes om polisen kan ha någon del i att människor har ett agg mot polisen i 
detta område. Bilden som förmedlades av regionpolischefen var att de problem som uppstått 
inte alls berodde på polisens agerande utan på “individer i området som inte kan uppföra sig”. 
Polisen hade agerat professionellt och ansvarsfullt och att beslutet att lämna området till och 

 
454 Glenning Ströberg & Djerf, 2022 i bl.a. NT. 
455 Drygt en vecka senare (efter att rikspolischefen använt ordet misslyckande) ville inte regionpolischefen 
ställa upp på en intervju men gav ett skriftligt svar till lokala journalister: “Det är självfallet ett misslyckande när 
människor skadas och polisbilar brinner.” 
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med hade räddat de boende från ett upptrappat våld. Att en polis som varit på plats gjort en 
diametralt annorlunda tolkning förklarades med att denne visserligen var engagerad, men 
saknade viktiga perspektiv. Om detta uttalande är representativt för hur regionpolischefen 
lyssnar på sin personal är det lätt att förstå att operativa beslut blir mindre välgrundade.  

Kommenderingschefen i region Öst yttrade sig två dagar senare om upploppen och sade att 
polisen “gjort ett fantastiskt jobb”456.  

12.2 En strävan att flytta fokus från Polismyndighetens tillkortakommanden 
Rikspolischefen hävdade att kriminella gäng kopplas till upploppen och att det grova våldet är 
allvarliga symptom på ett större problem och syftade på den omfattande rekrytering som idag 
finns till de kriminella gängen: “Barnen lockas till gängen innan de är straffmyndiga”457 
 
Polisens insats kallades i media för ”ett misslyckande”, men kritik mot polisen bemöttes av  
rikspolischef Anders Thornberg med att han gjort ”sitt yttersta”. Uttalandena följde de 
mönster som tidigare identifierats ingå i polisens kommunikationsstrategier, där det finns en 
strävan att flytta fokus från polisens misslyckande till ett samhällsproblem. De problem som 
eventuellt kan belasta Polismyndigheten förklaras med bristande resurser: 
 

“[...] Vi är för få. Vi håller på att växa, men vi har inte vuxit i takt med problemen i 
samhället. Vi har systematiskt informerat regering och riksdag att vi måste ta oss an 
dessa gäng. Det finns alldeles för många och unga i samhället som vill bli kriminella. 
[...]”458 
 

Genom att studera hur Polismyndigheten har agerat vid tidigare tillfällen när verksamheten 
blivit kritiserad blir det tydligt att hanteringen av kritiken mot polisens agerande med 
anledning av påskupploppen följer samma mönster459.   
 

12.3 Skylla på att det inte fanns underrättelseuppgifter 
Påskupploppen fick stor uppmärksamhet. Att rikspolischefen lastade andra och ytterst de 
ansvariga inom politiken uppskattades sannolikt inte. Möjligen fick rikspolischefen sådana 
signaler eftersom han två dagar senare medgav att: “Det är ett misslyckande att vi inte har 
kunnat förutse det här, naturligtvis. Vi hade inte de här underrättelserna.”460  

 
456 Aftonbladet, 2022a.  
457 Larsson, 2022 i Expressen. 
458 Laneby, 2022 i Aftonbladet. 
459 Parallellerna är exempelvis slående till hur polisen kort därefter hanterade ett granskande reportage i SvD 
med titeln ”Nödropet inifrån – SvD granskar: Därför löser inte polisen gängmorden.”. Polisen hänvisade även i 
detta fall till samhällsproblem och bristande resurser trots att det i reportaget framkom att det handlade om 
brister i Polismyndighetens sätt att organisera och bedriva sin verksamhet. Se Holgersson, 2022a. 
https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1672504/FULLTEXT02.pdf   
460Mossige-Norheim, 2022 i Expressen.  

https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1672504/FULLTEXT02.pdf
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Uttalandet som nu handlar om ett misslyckande hänvisar till bristfälliga underrättelser. 
Kravaller är dock ett komplext växelspel där polisens operativa agerande direkt påverkar 
handlingar i en folkmassa genom att demonstranter anpassar sig och påverkas av den aktuella 
situationen. Misslyckandet handlar om så mycket mer än bristfälliga underrättelser. De som 
kastade sten och brände upp polisfordon kunde inte veta att polisen skulle ställa ett stort antal 
polisfordon obevakade i Skäggetorp, vilka senare angreps och förstördes. De visste inte heller 
att den allmänna sammankomsten i Örebro skulle förläggas till en park där SPT-fordonen inte 
kunde användas och att de dessutom körde fast i leran på gräset. Våldsverkan kunde heller 
inte veta att valet av plats i Örebro gjorde att det mobila insatskonceptet inte kunde följas 
samt, som en polis uttryckte det, att det på platsen fanns “Två ton sprängsten att kasta på 
oss”. Det gick inte att få underrättelseinformation innan insatsen om något av ovanstående 
eftersom det var polisen som skapat dessa förutsättningar.  
 
Likaså agerade vare sig polisledningen i region Öst eller i region Bergslagen för att externa och 
lokala aktörer skulle involveras och bidra till en lugnare stämning. Kritik riktades mot att det 
inte var något samarbete mellan polis, kommun och civilsamhället i Norrköping och Linköping 
vid händelserna under påsken. En person från frivilligorganisationen Flamman i Malmö som 
följde Rasmus Paludans allmänna sammankomster konstaterade att det var “en total 
avsaknad av aktörer som arbetade förebyggande” i Norrköping och Linköping461. Civila aktörer 
i region Öst har berättat att det blev uppmanade av polisledningen att inte närvara462.  
  
Kommenderingschefen i region Öst fick frågor av lokala medier varför inte det inom 
dialogpolisverksamheten väletablerade arbetssättet med “bikupan” användes under 
påskhelgen. Som tidigare nämnts innebär “bikupan” en nära samverkan mellan polisen och 
externa aktörer under en särskild händelse. Svaret var att: “Det finns massor av briljanta 
förslag och tankar om metoder i efterhand”463. Ett vanligt tillvägagångssätt från polischefer är 
uttrycket att det är lätt att vara efterklok464. Vikten av att använda dialogpoliskonceptet där 
bikupan ingår har påpekats under flera år465. I media466 framgick att huvudförfattaren av 
denna rapport i förväg försökte att påverka polisledningen i region Öst och dela med sig467 av 
kunskap om dialogpoliskonceptet och bikupan.  
 
När lokala journalister ville ställa fler frågor om varför polisen generellt inte arbetar enligt 
metoden med bikupan svarade kommenderingschefen i region Öst att han “är klar med 
intervju och hänvisar vidare frågor till NOA (Polisens nationella operativa avdelning)”468.  

 
461 Hansson, 2022. 
462 se kapitel 5. 
463 Flood, 2022 i NT. 
464 se t.ex. Holgersson, 2018b. 
465 se t.ex. Holgersson, 2019b. 
466 Flood, 2022 i NT. 
467 Stefan Holgersson arbetar som polis i denna region och bland annat skickat mejl till regionledningen om 
detta. 
468 Flood, 2022 i NT. 
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Att inte involvera frivilliga aktörer strider mot en av de tre rekommendationer som 
underrättelsetjänsten lämnade i sin bedömning inför skärtorsdagen. Kommenderingsledning 
i region Öst följde heller inte de andra två rekommendationerna i underrättelsetjänstens 
bedömning. Det handlar i detta avseende inte om att underrättelserna inte fanns, utan om att 
kommenderingsledningen agerade i strid med underrättelsetjänstens rekommendationer.  
 
Även om bedömningen från underrättelsetjänsten var bristfällig framförde den de facto också 
varningar om att poliser riskerade att mötas av stenkastning och att konsekvenserna primärt 
bedömdes bestå av större ordningsstörningar och skadegörelse där polis kunde utsättas för 
en “överförd hotbild”469. Det varnades för att det kunde gå snabbt (minuter) att samla ett 
större antal individer i syfte att begå ordningsstörningar (se kapitel 9).  
 
Vidare vägde ansvarig beslutsfattare inte in att det var Ramadan som gjorde det extra känsligt 
att bränna en koran. Det handlade inte om att underrättelser saknades. Likaså vägde denne 
beslutsfattare i sin bedömning inte in att ungdomar hade påsklov och att vädret inbjöd till att 
vistas utomhus. Uppgifterna var tillgängliga, men vägdes inte in i beslutet när det gäller 
resursuttaget för att hantera de tre allmänna sammankomsterna i region Öst under 
skärtorsdagen. Under fredagen och söndagen hamnade polispersonalen åter i betydande 
trångmål på grund av en för liten uttagen personalresurs, trots att det var känt vad som hänt 
under skärtorsdagen. Orsaken till denna underdimensionering av personal berodde således 
inte heller på att det saknades underrättelser. 

Rikspolischefens uttalande om att det saknades underrättelser bör ses i ljuset av att chefen 
för underrättelsetjänsten inom polisen tillika är biträdande kommenderingschef på nationell 
nivå för valkommenderingen. Chefen för underrättelsetjänsten i region Öst är biträdande 
kommenderingschef i denna region. Det går således inte skylla på något missförstånd eller 
några interna kommunikationsproblem mellan kommenderingsledningen och underrättelse- 
tjänsten eftersom det fysiskt rör sig om samma personer.  
 
Med tanke på underrättelsetjänstens centrala roll i Polismyndigheten, den pågående 
valrörelsen och vikten av att kunna göra väl avvägda beslut vid bemanning inför bland annat 
Rasmus Paludans kommande allmänna sammankomster går det att ställa frågan varför 
Polismyndigheten med tanke på rikspolischefens yttrande inte omedelbart vidtog åtgärder 
och bytte ut de högst ansvariga för underrättelsetjänsten? Särskilt som det tidigare framgått 
att underrättelsetjänstens analyser uppvisar stora brister470. Agerandet följer dock ett 
etablerat tillvägagångssätt där det nästan undantagslöst enbart är polisanställda längst ut i 
linjen som får ta konsekvenser för sina misstag och tillkortakommanden471. 

 
469 Med överförd hotbild menas att demonstranters aggression mot en motpart överförs till en aggression mot 
polisen. 
470 Holgersson & Westman, 2021. 
471 Holgersson, 2018b 
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12.4 Hänvisning till en kommande utvärdering och dess uppdragsbeskrivning 
Poliskällor förklarade för DN hur Polismyndigheten tappade kontrollen under 
påskupploppen472. När Rikspolischefen blev ombedd att kommentera kritiken från 
polispersonal och fackförbund svarade han: “Det är klart att det har brustit när sådana här 
händelser inträffar. Nu måste vi utvärdera och se vad vi behöver göra bättre.”473 Att hänvisa 
till en kommande utvärdering är en vanlig strategi för att inte yttra sig474. Ur en 
kommunikationsaspekt är det gynnsamt att själv ansvara för en utvärdering om sin egna 
verksamhet. Vidare valde JO att inte utreda polisen efter påskhändelserna: 
 

“Av uppgifter som jag har tagit del av framgår att Polismyndigheten har beslutat att 
genomföra en omfattande utvärdering av det inträffade. Jag vill inte föregripa denna 
utvärdering och ser därför inte att det för närvarande finns skäl för mig att granska 
frågan, säger JO Per Lennerbrant.”475 
 

Den utlovade utredningen som beskrevs som “oberoende” formades av Polismyndigheten. 
Uppdragsledaren för utvärderingen anställdes av Polismyndigheten476. Han handplockades av 
rikspolischefen utan att det genomfördes något ansökningsförfarande och den utvalde har i 
sin tidigare yrkesroll under många år haft en tät yrkesrelation med rikspolischefen477. 
Eftersom det inte går att utesluta att detta bland annat kan påverka intresset och förmågan 
av att identifiera och beskriva problem och tillkortakommanden som rikspolischefen kan 
lastas för framfördes kritik mot detta förhållande478.   
 
Utvärderingen bedrivs inte av en extern aktör utan inom ramen för Polismyndighetens 
verksamhet. I uppdragsdirektiven anges att det är rikspolischefen (och inte politiker eller 
andra externa aktörer) som är mottagare av utvärderingen. Rikspolischefen ska få 
utvärderingsrapporten efter att uppdragsledaren har föredragit den för uppdragsgivaren, som 
är chefen för den avdelning som hade huvudansvaret för den kommendering som ska 
granskas. Polismyndigheten äger frågan och även det material som tas fram i utvärderingen. I 
uppdragsdirektiven anges att det ska upprättas en kommunikationsplan och att personal från 
kommunikationsavdelningen ska ingå i utvärderarens arbetsgrupp.  
 
Ovanstående förhållanden sätter ramar för projektet trots att uppdragsledaren utifrån syftet 
med sitt uppdrag (som visserligen Polismyndigheten definierat) enligt uppdragsdirektiven är 
“oförhindrad” att ta upp frågor och lägga fram förslag han anser motiverade.  Även om det 
inte behöver påverka upplägget av utvärderingen finns det skäl att lyfta fram vissa faktorer i 
uppdragsdirektiven som visar förhållningssätt och utgångspunkter inom Polismyndigheten. 
Den förmågemodell (nedan) som tas upp i uppdragsdirektiven är ett typiskt exempel på att 

 
472 Erlandsson, 2022c i DN. 
473 Grosshög, 2022 i DN. 
474 Holgersson, 2014; Holgersson & Westin, 2021. 
475 JO (2022). 
476 Med en ersättningsnivå motsvarande drygt 100 000 kr i månaden. 
477 Hermanrud, 2022 i TV4.  
478 Ellung, 2022 i TV4. 
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Polismyndigheten har en förkärlek att utforma egna modeller479 och den bristande kvaliteten 
på dessa. Den föreslås som en lämplig modell för de förslag som identifierats i utvärderingen. 

  

Figur 2. Förmågemodellen (Polismyndigheten, 2022i, sidan 5). 

Det är oklart vilken teoretisk referensram som den framtagna modellen bygger på. Detta 
förhållande är en vanlig företeelse när polisen utformar modeller480. Det går också utifrån 
modellen att konstatera att personalens välbefinnande och betydelsen av deras motivation 
och engagemang inte verkar ha en framträdande roll. Även detta speglar ett förhållningssätt 
på ledningsnivå. Ett strukturellt problem som upprepade gånger har identifierats är att 
personalen inte ses som organisationens viktigaste resurs481. Vidare går det att ställa frågan 
var det organisatoriska lärandet finns i modellen? Styrning tas upp som en av fyra byggklossar 
för att få en förmåga men inte uppföljning och utvärdering? Även detta speglar ett 
förhållningssätt inom Polismyndigheten.  

Det finns dessutom ett flertal andra faktorer som är oklara i den framtagna modellen. Vad är 
det exempelvis för skillnad mellan erfarenheter, kunskaper och färdigheter? Är attityd en 
kompetens? Varför finns bara extern samverkan under struktur? Kan inte en extern 
samverkan bland annat bidra med kompetens? 

Ett annat förhållande som åskådliggörs i uppdragsdirektiven är den lilla vikt som fästs vid vissa 
typer av kompetens och vissa frågor inom Polismyndigheten. I uppdragsdirektiven står att 
arbetsgruppen bör innehålla personer med kompetens inom juridik, arbetsmiljöfrågor, 

 
479 se t.ex. Holgersson & Westman, 2021. 
480 se t.ex. Holgersson, 2009 vad gäller den svenska polisens underrättelsemodell. 
481 se t.ex. Holgersson & Westman, 2021. 
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underrättelseverksamhet, ledning och styrning, ledning vid särskilda händelser som 
arbetsmetod, arbete med folksamlingar och kompetens inom polisiära metoder och 
utrustning. Det uttrycks inte explicit att det ska finnas experter inom dialogpoliskonceptet, 
experter inom brottsförebyggande verksamhet eller personal med kunskap och erfarenhet av 
arbete i socioekonomiskt utsatta områden. Vidare har samverkan och möjligheten att dra 
nytta av externa aktörer utelämnats när det gäller vilka frågor som bör analyseras under 
rubriken “Polismyndighetens förberedelser”. Det finns till exempel heller ingen rubrik som 
handlar om Polismyndighetens tillståndshantering. 

Beslutet om vem som skulle vara uppdragsledare för utvärderingen undertecknades samma 
dag som riksdagen tog beslutet att en oberoende kommission ska granska påskupploppen. 
Med tanke på detta och att ett återkommande budskap från Polismyndigheten är att 
resurserna inte räcker till går det att ställa frågan om det är ekonomiskt försvarbart att 
genomföra en egen “oberoende” utredning som kommer ta resurser från annan verksamhet.     
 
Slutligen är det intressant att iaktta hur polisledningen väljer att kommentera och svara på 
frågor när innevarande rapport publiceras i augusti 2022. Om den egna utvärderingen är 
oberoende ska det inte utgöra några hinder att kommentera slutsatser som dras i en annan 
oberoende rapport. Skulle det vara så att Polisledningen inte vill yttra sig innan sin pågående 
utvärderingen har slutförts visar det på det motsatta och att de använder utvärderingen som 
en del av sin kommunikationsstrategi.   
 
12.5 Försvåra insyn och motverka extern kritik 
När material från påskupploppen har begärts ut av media och till denna forskningsstudie har 
meningar och ord som innebär att det kan falla en skugga på ansvariga chefer till stora delar 
maskats bort. Det handlar om information som redan är överspelad och som knappast kan 
utgöra en fara om den avslöjas. Ett sådant exempel är hur många poliser som var avdelade att 
arbeta på en viss plats och bedömningar som visade att det fanns en risk att poliser skulle 
utsättas för våld.  
 
Om uppgifterna ingick i en förundersökning för att kunna avgöra om cheferna handlat fel fanns 
en anledning att maska denna typ av uppgifter. Maskningen var emellertid densamma innan 
en anmälan med tillhörande förundersökning inleddes. Samma maskning bibehölls dessutom 
efter att förundersökning om arbetsmiljöbrott och tjänstefel var nedlagd. Att det var exakt 
samma maskning med anledning av en pågående förundersökning som efter att den lagts ned 
indikerar vilken typ av uppgifter som döljs i handlingarna. Det vill säga att information har 
dolts som kan vara belastande för ansvariga chefer. Vi har i de flesta fall på informella vägar 
fått tillgång till den informationen som maskats bort som bekräftar ett sådant antagande.      
 
I sammanhanget kan också nämnas att Polismyndigheten i samband med en extern 
granskning av sprängningen på Ådalsgatan 2019 i Linköping som länsstyrelsen och 
räddningstjänsten beställde aktivt påverkade andra myndigheter att hemligstämpla uppgifter 
i rapporten där polisledningens agerande kritiserades. Uppgifter som maskades var bland 
annat att det tagit över fyra timmar innan polisen upprättade sin ledningsstab efter 
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sprängningen och att räddningstjänst, sjukvård och kommun förgäves försökte få kontakt med 
polisledningen. Polisen bröt dessutom upp 51 dörrar i onödan och överprövade 
räddningsledarens beslut. I utvärderingen står det: “Det synes märkligt att Polismyndigheten 
överprövar räddningsledarens åtgärder fyra timmar och fyrtio minuter efter explosionen”482.  
 
Som svar på den lokala tidningens avslöjande svarade chefen för polisen i Östergötland att 
polisregion Öst redan år 2019 bestämde att utbilda fler medarbetare i stabsmetodik och 
operativ ledning. “Nu är det gjort”, berättade polischefen. Att hänvisa till utbildningsinsatser 
är en vanlig strategi i samband med att polisen utsätts för kritik483. Avslöjandet i den lokala 
tidningen och uttalandet gjordes tre veckor innan påskupploppen och den genomförda 
stabsutbildningen ger inte intrycket av att vara svaret på de problem som identifierats i denna 
studie gällande styrning och ledning i region Öst. Uppgifterna om Polismyndighetens 
påtryckningar att hemligstämpla uppgifter som innefattade kritik mot polisledningen 
kommenterades inte. Med tanke på att information i den egna utredningen av påskupploppen 
hanteras inom ramen för Polismyndighetens verksamhet finns goda möjligheter att motverka 
kritik genom att inte offentliggöra viss information som borde lämnas ut och som kan ha ett 
stort samhällsintresse.    
 
Uppdragsbeskrivningen för den utvärdering som Polismyndigheten ansvarar för är formulerad 
på ett sätt som möjliggör detta: “Information kring arbetet samt dess slutrapport ska endast 
innehålla öppen information”484. Det betyder att den information som maskats fortsatt ska 
döljas och att det är Polismyndigheten som avgör vilken annan information som definieras 
som öppen.  

Att Polismyndigheten vill ha kontroll över bilden av påskupploppen för att därigenom kunna 
förebygga kritik blev också tydligt genom att något sekretessförbehåll inte medgavs för denna 
forskningsstudie, vilket hindrade en tillgång till information om bland annat underlag till 
beslut. Vidare när uppgifter efterfrågades som underlag till vår analys av påskupploppen 
uppgav befattningshavare på den nationella operativa avdelningen som fått ansvaret att svara 
på våra begäranden kopplat till kommenderingen att Polismyndigheten genomför flera 
utvärderingar och kommer inte att “föregå det arbetet”. Det var dock inte slutsatser från dessa 
utvärderingar som efterfrågades. Om den stora utvärdering som genomförs i Polis- 
myndighetens regi är oberoende borde det för det första inte spela någon roll om det 
presenteras ytterligare en rapport. Istället borde polisledningen uppskatta att få ytterligare 
perspektiv på påskhändelserna som kan hjälpa myndigheten att utveckla sin verksamhet. Det 
borde i så fall finnas ett intresse att bidra med material till denna rapport, som dessutom är 
helt gratis för Polismyndigheten. Något sådant intresse har dock inte funnits485.   

Den granskningskommission som riksdagen beslutade om kan spela en viktig roll eftersom den 
kan bidra till en ökad insyn och också beröra den principiella frågan om Polismyndigheten 

 
482 Eriksen, 2022 i NT. 
483 se t.ex. Holgersson, 2014. 
484 Polismyndigheten, 2022i, sidan 5. 
485 Framkommer av den mejlkonversation som förekommit med högre chefer med anledning av denna 
forskningsstudie. 
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bristande transparens486. Detta genom att analysera riktigheten i att maska de uppgifter som 
Polismyndigheten gjort när det gäller påskupploppen. Frågan är viktigt med tanke på polisens 
roll i ett samhälle. En högre transparens är också betydelsefull för att det blir svårare för 
Polismyndigheten att tillämpa olika kommunikationsstrategier i syfte att parera kritik. 
Därigenom går det lättare att skapa en extern press som tvingar Polismyndigheten att utveckla 
verksamheten.  

12.6 Kommunikationen kring polisers avlossade skott 
När det gällde kommunikationen om polisers avlossade skott följdes ett i tidigare identifierat  
mönster487. Kommunikationen handlar inte om att lämna fakta och objektiv information utan 
om att ge förklarande tolkningar eller till och med missvisande information med budskapet 
att det finns liten anledning att ifrågasätta polisens agerande. Vad gäller de personer som 
träffades av polisens kulor i Norrköping uppgav Polismyndigheten först att: “Under en attack 
mot polis avlossades varningsskott. Till följd av skottlossningen kan en man ha träffats av en 
rikoschett i benet”488. Först drygt en timme senare korrigerade Polismyndigheten sina 
uppgifter: “Polisen avlossade flera varningsskott. Tre personer verkar ha träffats av 
rikoschetter och vårdas nu på sjukhus. Samtliga tre skadade är gripna misstänkta för brott.”489  
 
Det var i detta läge omöjligt att veta om personerna träffats av rikoschetter eller direktskott. 
Ändå gick Polismyndigheten ut med att det rörde sig om rikoschetter. Kommenderingschefen 
för den nationella valkommenderingen sa följande dag inget om att det handlade om 
varningsskott utan att: “Cirka 200 deltagare har varit våldsamma på plats och polisen har varit 
tvungen att verka med vapen i nödvärn”490. Av filmer från den aktuella situationen framgår 
att poliserna retirerade i samband med att skott avlossades, men det var inte 200 deltagare 
som var våldsamma på den aktuella platsen utan ett 70-tal. Det kan räcka med att en person 
angriper en polis för att denna ska ha rätt till att skjuta verkanseld. (Denna text ska inte 
uppfattas som att det är en kritik mot de enskilda poliserna som sköt, utan mot myndighetens 
sätt att kommunicera.) 
 
Det har visat sig att missvisande information kan få allvarliga konsekvenser. Forskare har 
hävdat att brister i kvaliteten på polisens information var en ”tändande gnista” till att 
kravallerna i Husby- år 2013 startade: 
 

”Men många menar att dödsskjutningen i sig inte var avgörande, utan polisens lögner 
om händelsen. Det vill säga att mannen bara hade blivit skottskadad och fick vård på 
sjukhus, ett falskt påstående som också massmedia ansvarade för att okritiskt 
sprida”491  
 

 
486 se bl.a. Holgersson, 2021. 
487 Se Holgersson, 2014. 
488 Polismyndigheten, 2022j. 
489 Polismyndigheten, 2022j. 
490 Laneby, 2022 i Aftonbladet. 
491 Yttrande av Professor Jan Flygheden. (Internationalen, 2014). 



157 

Ett liknande händelseförlopp skedde vid det polisingripande i USA som ledde till 
afroamerikanen George Floyds död, där polisen först gick ut med information att Floyd avlidit 
av medicinska skäl. När filmerna med den utdragna dödskampen publicerades vidtog 
omfattande demonstrationer och som gradvis blev mer och mer våldsamma. Oförmågan att 
medge misstag och istället lägga ansvaret på offret bidrog till frustrationen hos 
demonstranterna492 Det är uppenbart att uppriktighet är en viktig förtroendeskapande faktor. 
Människor kan vara förstående för att misstag begås, men inte att de döljs genom falsk 
information493. 
 
Media förmedlade informationen från polisen om att tre personer skadats av rikoschetter vid 
polisinsatsen. Inga frågor ställdes till Polismyndigheten hur de kunde veta att det rörde sig om 
rikoschetter. Drygt en vecka efter upploppen förmedlade Polismyndigheten information om 
att 13 varningsskott avlossats mellan den 1 och 26 april494. Utifrån intervjuer med personal på 
plats är den korrekta siffran minst tre gånger så hög, det vill säga fler än 40 skott. Att 
ordningsmakten öppnar eld i samband med protester brukar vanligen förknippas med icke 
demokratiska stater. I Sverige har under de senaste hundra åren det endast hänt vid enstaka 
tillfälle. Under påskhelgen skedde det på tre orter och med ett stort antal skott.  

12.7 Polismyndigheten anmäler sig själv 
I media avslöjades att hemliga rapporter varnade för våld sju veckor före påskkravallerna. 
Rikspolischefens påstående i bland annat justitieutskottet om att underrättelseuppgifter 
saknades blev därför ifrågasatta495. I detta läge tar Polismyndigheten till en metod som är 
vanligt förekommande. Man anmäler sig själv496. Allt som framkom i media var dock redan 
känt av Polismyndigheten, men det var först när det blev ett hårt tryck på Polismyndighetens 
chefer att svara på medias frågor som anmälan upprättades. Anmälan gjorde i det här läget 
att varken rikspolischefen eller kommenderingschefen på nationell nivå behövde ställa upp 
för en intervju i media. De svarade skriftlig att de “anser sig förhindrade att svara på frågor 
eftersom påskkravallerna ska utredas”497. En vecka efter avslöjandet kommenterade 
rikspolischefen emellertid sin tidigare uppgift att de inte hade uppgifter att det skulle bli så 
här våldsamt. Han sade att “det är ett misslyckande för hela samhället och för polisen också 
att det kan hända en sådan här sak”498. Åter handlar det om en förflyttning av fokus där den 
egna organisationens ansvar nu delas med “hela samhället”. 
 
Polismyndigheten befinner sig i den ovanliga situationen att myndigheten själv ansvarar för 
att utreda den anmälan som gjorts mot sig själv. Detta skapar goda möjligheter att 
tillrättalägga förundersökningen på ett sådant sätt att en åklagare ges utrymme att lägga ner 

 
492 Hamidi-Nia, Thomsen & Frenker, 2020 i SVT.  
493 se t.ex. Holgersson, 2019b. 
494 Statistik från NOA. 
495 Hermanrud & Lindahl, 2022 i TV4.  
496 Sverige radio (2022c). 
497 Hermanrud & Lindahl, 2022 i TV4. 
498 Andrén & Andersson, 2022 i Sveriges radio. 



158 

utredningen. Det går då från Polismyndighetens sida hävda att Åklagarmyndigheten kommit 
fram till att Polismyndigheten agerat korrekt trots att det är Polismyndigheten som tagit fram 
beslutsunderlaget och att åklagaren är beroende av att ha fått adekvat information. 
Nuvarande ordning att Polismyndigheten får utreda sig själv är dessutom fördelaktig ur ett 
kommunikationsperspektiv på så sätt att utredningen kan slutföras när det är mest gynnsamt 
att den hamnar i media  
 
Detta ärende tydliggör dock den problematiken som berörs ovan. Tidigare i rapporten har det 
framgått att rikspolischefen kan misstänkas för brott eftersom han har det övergripande 
arbetsmiljöansvaret. Den enhet inom polisen (SU499) som har ansvar för att utreda 
brottsanmälningar som är riktade mot någon inom polisen har ofta beskrivits som en 
oberoende instans vars självständighet borgar för en rättssäker hantering. I själva verket finns 
ett närmare samband än vad som brukar framgå i debatten. Rikspolischefen har utvecklings-
samtal och lönesätter chefen för Särskilda utredningar, alltså den chef inom polisen som 
ansvarar för att underlydande personal tar fram ett beslutsunderlag till åklagare i det aktuella 
ärendet. Det är en konstruktion som i förlängningen riskerar att slå tillbaka mot 
Polismyndigheten. Dessutom kan ett arbetsmiljöbrott resultera i en företagsbot. När 
Polismyndigheten anmäler sig själv för ett arbetsmiljöbrott får de således ansvaret att ta fram 
beslutsunderlaget till en åklagare för om de själva ska straffas med en företagsbot.     
 
Anmälan som Polismyndigheten gjorde mot sig själv hade följande utformning: 

“Under påsken den 14-17 april 2022 ägde våldsamma upplopp rum på fem olika platser 
i Sverige. Då det har framförts påståenden om arbetsmiljöbrott anmäler 
Polismyndigheten detta för prövning huruvida brott under allmänt åtal har begåtts. 
Ärendet anmäls i samband med denna anmälan även till Arbetsmiljöverket”500 

Utöver Polismyndighetens egen anmälan anmäldes kommenderingsledningen i region Öst 
för tjänstefel av poliser i Linköping med anledning av vad som utspelade sig i Skäggetorp den 
14 april:  

“I samband med avlastningssamtal anser större delen av IGV personalen som har varit 
på plats att en rad felaktiga beslut har fattats från staben/kommenderings personal. 
Beslut som har resulterat i personskador, stora materialskador samt ett kraftigt 
försvagat förtroende för poliskåren”501 

Dessa två ärenden slogs samman till ett ärende hos Åklagarmyndigheten. Åklagaren beslutade 
att lägga ned förundersökningen med grunden: “Det saknas numera anledning att anta att 
brott som hör under allmänt åtal har förövats.”502. I sitt beslut skrev åklagaren: 

 
499 Polismyndighetens avdelning för Särskilda Utredningar. 
500 0150-K2504-22, sidan 1. 
501 0150-K1967-22, sidan 2. 
502 AM-55424-22 , sidan 2. 
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“Det görs den bedömningen att de beslut som fattats inte varit sådana att de utgjort 
arbetsmiljöbrott (vilket inbegriper de underliggande brotten vållande till kroppsskada 
samt framkallande av fara för annan) 

Utredningen har också omfattat fråga om beslutsfattandet kan ha utgjort tjänstefel. 
Poliser har ett ganska stort utrymme att göra olika bedömningar vid sitt 
beslutsfattande innan det blir så fel att det närmar sig brott såsom tjänstefel. I detta 
ärende ger uppgifterna i ärendet inte anledning att anta att brott som hör under 
allmänt åtal har förövats.”503 

Åklagaren ville inte svara på några frågor som kunde öka förståelsen när det gällde 
nedläggningsbesluten beträffande arbetsmiljöbrottet. Som svar på de slutsatser och frågor vi 
skickade om bland annat avsaknaden av arbetsmiljöriskbedömningar skrev åklagaren:  
 

“Jag kommer varken att kommentera dina påståenden och slutsatser samt de frågor 
du ställt i samband med dessa utan hänvisar till mitt beslut och de motiveringar som 
där anges (bifogas)”504.  

 
Beslutet som åklagaren bifogade och den förundersökning som utgjorde underlaget till 
beslutet rätade inte ut våra frågetecken. Istället blev vi mer fundersamma kring ned- 
läggningsbeslutet och hur undersökningen skötts. Av åklagarens beslut framgick: 
 

“Utredningen har rört polismyndighetens handläggning och beslut i samband med en 
politikers tillståndsgivna offentliga sammankomster/planerade sammankomster på 
fem orter i Sverige” 

Formuleringen att utredningen rört “handläggning och beslut” är med tanke på vad som 
innefattas i en utredning om ett arbetsmiljöbrott underligt. Likaså att åklagaren fattat beslutet 
att det saknas anledning att anta att brott som hör under allmänt åtal har begåtts avseende 
arbetsmiljöbrott när:  

1. Underlaget som åklagaren byggt sitt beslut på enbart är inriktat på en av de fem orter 
som omfattas av anmälan. Uppgifter från de andra orterna finns inte med i den 
förundersökning som legat till grund för åklagarens beslut.  

2. Åklagaren inte har inhämtat uppgifter från Arbetsmiljöverket (som utreder händelsen) 
innan han fattade beslutet om att lägga ned förundersökningen om arbetsmiljöbrott. 
Enligt Åklagarmyndighetens beskrivning av hur ett arbetsmiljöbrott utreds anges att 
den utredning som Arbetsmiljöverket gör av en händelse i regel ingår som underlag i 
det beslut som åklagaren tar. Åklagarens beslut bygger enbart på uppgifter från 
Polismyndighetens utredning.   

 

 
503 AM-55424-22, sidan 2. 
504 E-post, 2022-07-27 
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När det gäller utredning av ett arbetsmiljöbrott framgår vidare på Åklagarmyndighetens 
hemsida att:  

”En utredning går till så att det först måste utredas vem eller vilka som haft ett 
skyddsansvar enligt arbetsmiljölagen. Därefter måste åklagaren kunna bevisa vilka 
brister i arbetsmiljöarbetet som orsakat olyckshändelsen.”505  

 
Åklagaren har inte fått tillgång till Polismyndighetens riktlinjer för ledning vid särskilda 
händelser (PM 2019:36). Inte heller till det beslut som fattades i region Stockholm om 
fördelning av arbetsmiljöuppgifter med anledning av de brister som uppstod när 
rikspolischefen beslutade att upphäva två riktlinjer (PM 2016:33 och PM 2017:10, se kapitel 
10). Dessa dokument är viktiga för att utreda anmälan om ett arbetsmiljöbrott skett kopplat 
till en särskild händelse och den organisation som byggs upp kring denna. Det finns i 
förundersökningen ingen tydlig och dokumenterad uppgiftsfördelning av arbetsmiljöansvaret 
utifrån de olika ledningsnivåer som ingår vid en särskild händelse, vilket det borde finnas då 
det handlar om mer än tio arbetstagare (AFS 2001:1 6§). Det är därför svårt att förstå 
åklagarens påstående att ”I dokumenten behandlas bl.a. vem/vilka som haft arbetsmiljö- 
ansvaret”. 
  
Vidare finns i förundersökningen ingen dokumentation som visar om chefer hade en tillräcklig 
utbildning att ta ett arbetsmiljöansvar. Sådana uppgifter fanns tidigare i den riktlinje som 
upphävdes av rikspolischefen. Det är bara region Stockholm som har tagit höjd för detta och 
då gäller det bara särskilda insatser inom denna region. Utredningen av vem eller vilka som 
haft ett skyddsansvar är bristfällig utifrån de uppgifter som finns i förundersökningen.  
  
Det är dessutom svårt att förstå åklagarens påstående att han tagit del av ”analyser av risker 
i arbetsmiljön i samband med insatserna” eftersom det bara finns en arbetsmiljörisk- 
bedömning i förundersökningen. Den är dessutom diarieförd efter påskhändelserna och 
innehåller information som hänvisar bakåt till påskens händelser. Det är betydelsefullt att en 
arbetsgivare gör riskbedömningar för att förbygga att någon kan komma att drabbas av ohälsa 
eller olycksfall i arbetet (AFS 2001:1 8§; AFS 1993:2). Ingen arbetsmiljöriskbedömning har 
gjorts på nationell nivå med anledning av valkommenderingen. I fyra av de fem orter som 
innefattas i anmälan om arbetsmiljöbrott genomfördes ingen arbetsmiljöriskbedömning med 
anledning av Rasmus Paludans allmänna sammankomster under påskhelgen (se kapitel 10). 
Dessa brister berörs inte i åklagarens beslut. 
  
Åklagarens nedläggningsbeslut behandlar heller inte brister i arbetstagarnas kunskaper och 
utrustning. Orden ”kunskap” och ”utrustning” återfinns inte ens i beslutet. Arbetsgivaren ska 
se till att arbetstagarnas kunskaper om arbetet och riskerna i arbetet är tillräckliga för att 
förebygga ohälsa och olycksfall (AFS 2001:1 7 §). I förundersökningsprotokollet finns ingen 

 
505 Åklagarmyndigheten, 2022, våra egna understrykningar. 
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redovisning om arbetstagarnas kunskaper rörande de aktuella arbetsuppgifterna. Personal 
som har beordrats att delta att hantera upploppen har saknat kunskaper i den särskilda 
polistaktiken för att hantera folksamlingar. Poliser har tvingats att delta trots påpekanden att 
tillräcklig kunskap saknas för att utföra arbetsuppgifterna506. Vidare har en stor andel av 
poliskåren inte fått den fort- och vidareutbildning inom polisiär konflikthantering (Polkon) som 
de behöver ur ett arbetsmiljöperspektiv. Att denna brist har påpekats upprepade gånger 
framgår inte av förundersökningen. Förundersökningen innehåller heller inte någon 
sammanställning av vilken grund, fort- och vidareutbildning som respektive polis fått och att 
dessa uppgifter relaterats till den miniminivå i antal utbildningstimmar per år som angetts vara 
nödvändigt för att poliser ska nå upp till en acceptabel nivå för att kunna hantera våld och 
andra typer av konflikter i sitt arbete. 
  
Likaså har utrustningen varit bristfällig. I Polismyndighetens analys av skador under 
påskupploppen framgår att: ”många polisfordon inte var säkrade mot stenkastning med 
resultat att många bilar fick sina glasrutor krossade”507. Det fick enligt denna analys följden 
att polispersonal skadade sig och kände sig utelämnade i sina fordon utan skydd. 
Arbetsgivaren ska omedelbart eller så snart det är praktiskt möjligt genomföra de åtgärder 
som behövs för att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet (AFS 2001:1 10§). Det framgår av 
flera intervjuer att polispersonal i region Öst och Bergslagen ett flertal gånger innan 
påskupploppen pekat på behovet av SPT-fordon och fordon med polycarbonatrutor för att 
undvika skador. Arbetsgivaren har inte åtgärdat denna påtalade brist. Efter de våldsamma 
händelserna under skärtorsdagen tillsåg dessutom inte arbetsgivaren att de poliser som skulle 
delta i efterföljande insatser hade tillgång till skyddade fordon trots att det finns sådana 
fordon inom Polismyndigheten. Vidare framgår av Polismyndighetens analys av skador på 
personal508 att arbetsgivaren inte hade tilldelat personlig skyddsutrustning till alla poliser som 
beordrades delta i insatsen. Det är en skyldighet (2 kap. 7 § AML). Dessutom hade viss personal 
inte möjlighet att använda den personliga skyddsutrustning som behövdes (3 kap. 4 § AML)  
  
Hur en arbetsgivare har agerat för att förebygga olycksfall och ohälsa är en betydelsefull faktor 
att utröna när ett arbetsmiljöbrott utreds. Åklagaren verkar haft en annan inriktning med 
tanke på hans motivering till den nedlagda förundersökningen att han bedömning är: “att de 
beslut som fattats inte varit sådana att de utgjort arbetsmiljöbrott”. Ett arbetsmiljöbrott kan 
föreligga beroende på att ett beslut inte har fattats och handla om att erforderliga åtgärder 
inte vidtagits. På Polismyndighetens hemsida förklaras att:  
 

 
506 Polismyndigheten, 2022e, sidan 2. 
507 Polismyndigheten, 2022e, sidan 2. 
508 Polismyndindigheten, 2022e. 
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“Vid arbetsplatsolyckor är det inte olyckan i sig som kan vara ett brott, utan 
straffbarheten ligger i att arbetsgivaren inte har förebyggt den eller åtminstone inte 
gjort vad som skäligen kunnat krävas av hen.”509 

 
Arbetsmiljölagstiftningen är komplex och av den anledningen finns det en särskild enhet inom 
Åklagarmyndigheten som hanterar denna typ av brott510. Åklagaren som fattade beslut att 
lägga ned förundersökningen om arbetsmiljöbrott har under de två år han tjänstgjort på den 
särskilda åklagarkammaren aldrig fattat ett beslut rörande ett arbetsmiljöbrott. Han 
tjänstgjorde dessförinnan på en enhet där det inte ingår att vara förundersökningsledare för 
sådana mål. Han har enligt Åklagarmyndigheten inte hanterat denna typ av mål under sin tid 
vid denna kammare.  Åklagaren har således getts i uppdrag att leda förundersökningen i ett 
komplext ärende där det finns ett behov av specialistkompetens.  
 
Utifrån handlingar i ärenden framgår att åklagaren inte fått tillgång till vital information, men 
också att det finns bäring i den kritik som tidigare riktats mot polisen och den särskilda 
åklagarkammaren511. Överåklagare Anders Jakobsson på särskilda åklagarkammaren har dock 
avfärdat kritik mot brister i sättet att utreda brott mot poliser: 

– Det låter som att vi anklagas för att skydda poliser. Om vi gjorde det skulle vi själva 
begå ett brott. Jag skulle vilja påstå att de som anmäls till oss behandlas tuffare än 
vanliga Svensson. Vi vänder på varenda sten512. 

Ett motsatt förhållande råder dock i ett så pass betydelsefullt och uppmärksammat ärende 
som polisens agerande under påskkravallerna513. Av det frågor vi ställde till åklagaren måste 
det ha varit uppenbart att vi hade material med relevans för ärendet om arbetsmiljöbrott som 
inte ingått i det beslutsunderlag som han fått tillgång till genom Polismyndighetens försorg. 
Åklagaren visade inget intresse att ta del av det material vi hade. Detta i kombination med att 
åklagaren fattade sitt beslut utan uppgifter från Arbetsmiljöverket stämmer dåligt överens 
med påstående från överåklagaren vid särskilda åklagarkammaren att “Vi vänder på varenda 
sten”.  
 
Påståendet från överåklagaren: ”Jag skulle vilja påstå att de som anmäls till oss behandlas 
tuffare än vanliga Svensson”514 finns också anledning att beröra. Om det är ett ärende där ett 
företag misstänks för arbetsmiljöbrott och en befattningshavare inom Polismyndigheten är 
förundersökningsledare finns en riktlinje att denne: “ska avvakta Arbetsmiljöverkets besked 
innan ärendet läggs ned.”515. I det arbetsmiljöbrott där Polismyndigheten utreddes avvaktade 

 
509 Polismyndigheten, 2022l. 
510 Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål.  
511 Gagliano, 2019 i Sveriges radio; Person & Velizelos, 2021 i SVT; Skeri, 2021 i UNT.  
512 Person & Velizelos, 2021 i SVT. 
513 se även till exempel Civil Right Defenders, 2021, där  det framgår att staten fick betala skadestånd beroende 
på ett bristfälligt arbete från Särskilda åklagarkammarens sida.   
514 Persson & Velizelos, 2021.  
515 Centrala samverkansgruppen, bilaga 1. 
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som tidigare nämnts inte åklagaren ett sådan besked. En arbetsmiljöutredning mot ett företag 
som exempelvis inte säkerställt att arbetstagare har en tillräcklig utbildning och 
skyddsutrustning för att arbeta med en viss arbetsuppgift och som dessutom inte gjort någon 
riskbedömning skulle sannolikt hanteras på ett helt annat sätt än som var fallet med anmälan 
mot Polismyndigheten. Särskilt om anmälan om arbetsmiljöbrottet innefattade över 100 
olycksfall.  
 

12.8 Fokus på utredningsverksamhet 
Inledningsvis gick rikspolischefen ut med budskapet att upploppen hängde samman med 
problemet med gängkriminella, vilket med tanke på vilka som var aktiva under påskupploppen 
visade sig vara missvisande516.  De operativa misslyckandena övergick till en hänvisning till 
efterföljande lagföringsprocesser. Rikspolischefen sade: “Vi har ett väldigt gott utgångsläge 
för att lagföra så många som möjligt. Det är det viktigaste vi kan göra på kort sikt. De ska låsas 
in, och de ska låsas in länge.”517.  
 
Första domen efter påskupploppen var sex månaders fängelse och brottsplatsen var Rinkeby. 
Därefter fick fyra personer mellan fyra och fem och ett halvt års fängelse på grund av sina 
ageranden i Sveaparken i Örebro. Senare dömdes ytterligare sju personer till fängelse för sina 
handlingar i samma park. De dömdes till mellan sju och två års fängelse. Den som dömdes till 
två års fängelse kommer att friges nästa år. Tre personer i region Öst fick fängelse i två och ett 
halvt år, tre och ett halvt år och fyra år. Totalt är det således drygt tio personer som dömts till 
långa fängelsestraff vid tidpunkten för denna rapports färdigställande. Domar har överklagats 
till hovrätten. Fler tingsrättsdomar är att vänta, men med tanke på att de som är misstänkta 
för brott som kan ge långa fängelsestraff ska häktas kan antas att inte mer än någon enstaka 
procent av de dryga 1000 personer som enligt Polismyndigheten deltagit i upploppen kommer 
dömas till långa fängelsestraff. Utifrån de uppgifter som finns tillgängliga för närvarande 
kommer sannolikt färre än en tredjedel av de som deltagit vid upploppen bli åtalade för brott.  
 
Att utreda brott begångna under påskupploppen har haft hög prioritet och gått före grova 
brott som mord: “Det här direktivet kom uppifrån, ända från rikspolischefen, att upploppen 
skulle prioriteras”518. Kommenderingsledningen har inte velat yttra sig om agerandet under 
påskhelgen. Däremot har man flitigt uttalat sig om framgångarna på utredningssidan519. Efter 
den första domen publicerade polisen en artikel på sin hemsida där den nationella 
kommenderingschefen yttrade sig: “Utredningsarbete pågår och fler domar väntas”520. Det är 
inte kommenderingschefen som leder utredningsarbetet utan det utförs inom ramen för 
polisens utredningsverksamhet som leds av förundersökningsledare inom polisen och 
Åklagarmyndigheten. Av kommenderingsledningens yttrande är det lätt att få en annan 
uppfattning:  

 
516 se t.ex. Ståhle, Pirttisalo Sallinen & Svensson, 2022 i SvD; Schröder, 2022 i Expressen.  
517 Hufvudstadsbladet, 2022. 
518 Eriksen & Bomgren, 2022 i NT. 
519 se t.ex. Blomgren, 2022 i Expressen; Aftonbladet, 2022b. 
520 Polismyndigheten, 2022k, SvD, 2022b.  
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“Framgent fortsätter den intensiva utredningen och i och med det gedigna materialet 
kan det pågå i en tid framöver, säger kommenderingschefen. Hur många som arbetar 
med utredningen vill han däremot inte gå in på. “– Men det är en omfattande utredning 
som är prioriterad så det är betydligt fler än vad vi har vid våra andra utredningar, 
säger Hysing. [kommenderingschefen]”  
 

Om man har en inblick i polisens verksamhet är det svårt att förstå vad som menas med att 
“det är betydligt fler än vad vi har i våra andra utredningar”. Inga följdfrågor ställdes angående 
detta uttalande. Inte heller varför det skulle var hemligt att berätta hur många som arbetar 
med utredningen. Det är dessutom inte en utredning utan många. Med tanke på detta faktum 
är det svårt att förstå kommenderingschefens yttrande. Kanske beror det på att han har en 
liten erfarenhet av utredningsverksamhet? Att chefer tar äran för medarbetares engagemang 
och arbetsinsatser är för övrigt vanligt förekommande. Det behöver inte vara att dessa chefer 
uttryckligen säger att det är deras förtjänst, men genom att till exempel publicera en dom på 
sociala medier kan man förespegla att så är fallet521.  
 
Det är viktigt att de som gjorts sig skyldiga till brott under påskhelgen lagförs. Polis- 
myndigheten har prioriterat detta arbete och det betyder att andra utredningar blivit lidande. 
Varje gång Polismyndigheten går ut med information om att ytterligare personer blivit åtalade 
eller dömda bör beaktas att om polisen hade hanterat påskhändelserna på ett annat sätt hade 
utredningsarbetet kunnat begränsats av det enkla skälet att färre hade begått brottsliga 
handlingar. Polismyndighetens misslyckande under påskhelgen har således fått negativa 
följder även för andra polisiära aktiviteter och inte minst för andra utredningar av allvarliga 
brott.  

 

 

 

 

 

 

 
521 Ett flertal poliser har gett sådana exempel. 
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13. Slutord 
Det som utgör underlag till det som redovisas i slutorden går att finna i andra delar av 
rapporten. Slutordet utgör en sammanfattning av det som framkommer i rapporten samt 
också hänvisningar till annan relevant forskning som inte har berörts i rapporten tidigare.   

13.1 Strukturella problem är den grundläggande orsaken till misslyckandet 
Medborgare och politiker har goda skäl att kräva att Polismyndigheten framgent kan hantera 
den typ av angrepp som skedde under påskhelgen på annat sätt än som var fallet, men också 
att Polismyndigheten verkar för att denna typ av situationer inte uppstår. Avgörande för att 
kunna undvika att liknande scener som utspelade sig under påskhelgen händer igen är att 
analysera dess orsaker. Det vill säga att undersöka vad som orsakade problemen och vilka 
lärdomar som finns att dra innan åtgärder föreslås522. Denna rapport utgör ett sådant försök. 
Likaså finns ett behov av att innan beslut fattas analysera vilka konsekvenser exempelvis 
åtgärder i form av ny utrustning som föreslås kan få. Det har också berörts i denna rapport. 
Den tävlan som har uppstått bland politiska partier och debattörer att överträffa varandra i 
förslag till hårdare tag och ständigt ökande resurser riskerar att permanenta de problem 
som påverkar Polismyndighetens effektivitet.  

Av det som utspelade sig på de olika platserna där det var upplopp under påskhelgen 2022 går 
det att identifiera ett flertal konkreta förändringsbehov som med relativt enkla medel går att 
åtgärda. Sådana förslag formuleras på flera ställen i denna rapport. Det handlar exempelvis 
om att öka polisers förmåga att agera inom ramen för SPT-konceptet genom att ge dem 
adekvat utbildning och utrustning såsom att exempelvis köpa in SPT-fordon och utrusta fler 
av de polisfordon som används i vardagen med polycarbonatrutor. Det rör också frågor om 
styrning och att klargöra ansvarsförhållanden. Det kan bland annat åtgärdas genom att 
upprätta olika former av texter med direktiv även om det finns anledning att beakta de 
iakttagelser som forskaren Gunnar Ekman redan för drygt 20 år sedan gjorde om att det finns 
en övertro på effekten av formulerade texter inom polisen523.  

Listan över relativt enkla konkreta åtgärdsförslag går att göra lång. För både Polismyndigheten 
och ansvariga politiker kan det vara lockande om fokus hamnade på enkla förändringsåtgärder 
som snabbt går att visa att Polismyndigheten har åtgärdat. Huvudskälen till Polismyndighetens 
tillkortakommanden under påskupploppen har dock att göra med samma typ av strukturella 
problem som ligger bakom en lång rad andra bristande prestationer såsom låg 
brottsuppklaring och dåligt resursutnyttjande524. Misslyckandet i att förebygga och hantera 
den typ av våldsamma upplopp som uppstod under påskhelgen 2022 måste därför ses i ljuset 
av en mer djupgående problembild. Utan att ta tag i de strukturella problemen kommer 
effekten av andra åtgärdsförslag att bli låg eller utebli. 

 
522 Se Goldkuhl & Röstlinger. 
523 Ekman, 1999. 
524 Se Holgersson & Westman, 2021. 
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13.2 Beskrivning av ett antal strukturella problem 
Den politiska debatten efter påskhändelserna handlade om helt andra frågor än de som ledde 
till de problem som uppstod. Det spelar mindre roll om polisen får distansvapen eller om 
skjutkungörelsen förändras.  Problemen handlar om något helt annat än de framförda kraven 
på sådant som vattenkanoner och gummikulor. Till politikernas försvar kan sägas att 
Polismyndighetens kommunikationsstrategi525 och bristande transparens526 försvårar 
möjligheten att uppfatta och förstå bristerna. Nedan följer en kort redovisning av ett antal 
strukturella problem som utgör grundläggande orsaker till Polismyndighetens 
tillkortakommanden under påskupploppen. 

13.2.1 Bristande transparens och tillämpandet av kommunikationsstrategier 
I forskningsrapporten ”Hur skyddar och stärker Polismyndigheten föreställningen om sin 
effektivitet?”527 beskrivs hur Polismyndighetens sätt att agera gör att det uppstår en ond 
cirkel. 

  

 

Figur 3. Ond cirkel som hindrar adekvat utveckling av polisens verksamhet528.  

Problembeskrivningar ses inte som en möjlighet att utveckla verksamheten, utan som ett hot. 
Problem åtgärdas i huvudsak inte, utan de förhållande som lett till att de uppstod försvaras. 
Att inte åtgärda problem riskerar att leda till en försämrad verksamhet och ett ökat behov av 

 
525 Se Holgersson och Grahn, 2021. 
526 Holgersson, 2021. 
527 Holgersson & Westman, 2021. 
528 Holgersson & Westman, 2021, sidan 6. 
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att hindra insyn. En ny bild presenteras och cirkeln fortsätter. Denna ständiga rundgång gör 
att verksamheten inte utvecklas på ett adekvat sätt.   

Att det existerar problem i en organisation är inte unikt. Polisens verksamhet är dessutom 
komplex med komplicerade avvägningar mellan effektivitet och rättssäkerhet och med 
kriminaliteten och samhället i ständig förändring. Detta innebär ett konstant förändrings- 
behov för att kunna möta nya utmaningar. I en sådan verksamhet går det inte att undvika 
misstag och då blir sättet att hantera dem viktigt. Årligen görs många ingripanden och 
organisationen hanterar en mängd ärenden. Därför är det inte konstigt att polisen ibland 
misslyckas. För att bli bättre är det viktigt att Polismyndigheten är öppen och transparent när 
saker inte gått bra. Så är inte fallet. I ovan nämnda rapport påpekas att: 

”Det enskilt viktigaste strukturella problemet menar vi är att Polismyndigheten 
anstränger sig för att dölja problem, hindra insyn och istället måla upp en tilltalande, 
men missvisande, bild av verksamheten. Förhållningssättet medför att andra 
strukturella problem döljs och innebär att det inte skapas ett tillräckligt 
förändringstryck på Polismyndigheten. Förutom att tillvägagångssättet hindrar 
utveckling riskerar anställda att tappa respekten för polisledningen […] vilket kan få 
negativa följder för styrningen av polisverksamheten. […] Vidare kan 
Polismyndighetens sätt att kommunicera och hindra insyn utgöra ett demokratiskt 
problem eftersom polisen ska skydda och vara en garant för demokratin och dessutom 
i hög grad påverkar människors uppfattningar om olika förhållanden i samhället, den 
politiska debatten och politiska beslut.”529 

Sättet som högsta polisledningen valde att hantera den granskning av utrednings- 
verksamheten som SvD gjorde våren 2022 utgör ett tydligt exempel på hur polisen flyttar 
fokus från sina egna tillkortakommanden till andra frågor530. Hur Polismyndigheten har agerat 
med anledning av påskupploppen följer hitintills samma mönster. Om Polismyndigheten 
lyckas flytta fokus från de grundläggande problem som är orsaken till polisens 
tillkortakommanden under påskhelgens kravaller är chansen liten att myndigheten kommer 
att utvecklas på önskvärt sätt. I värsta fall innebär det att den svenska polisen inte heller 
framgent kommer att kunna förebygga och hantera den typ av händelser som inträffade under 
påskhelgen 2022. 

13.2.2 Personalen behandlas inte som organisationens viktigaste resurs 
Personalen är polisorganisationens viktigaste resurs, men den högsta polisledningen har inom 
olika verksamhetsfält visat att den inte har ett sådant synsätt531. Påskupploppen utgör ett 
tydligt exempel på detta, framförallt genom de bristande förutsättningar som polisledningen 
skapat för de polisanställda att hantera denna typ av händelser. Avsaknaden av 
riskbedömningar inför påskhändelserna är ett annat exempel på att personalen inte sätts i 
främsta rummet. Ett ytterligare exempel är att en bristande fortbildning inom polisiär 

 
529 Holgersson & Westman, sidan 7.  
530 se Holgersson, Grahn och Granér, 2022. 
531 Holgersson & Westman, 2021. 
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konflikthantering (Polkon) inneburit att Polismyndigheten inte sett till att personalen erhållit 
en acceptabel kompetensnivå inom ett område som är avgörande för polisanställdas 
arbetsmiljö i vardagen, men också för medborgarnas rättssäkerhet och Polismyndighetens 
trovärdighet532. 

13.2.3 Tystnadskultur 
Tystnadskulturen inom polisen har upprepade gånger påtalats utgöra ett strukturellt 
problem533. En enkätundersökning visade att var tredje polis upplevde att de inte kunde 
framföra kritik eller synpunkter till ledningen av rädsla för repressalier. Resultatet var tre 
gånger högre i jämförelse med genomsnittet för personalgrupper i andra organisationer534.  
Polisförbundet har under lång tid fått tydliga signaler från sina medlemmar att det inte är 
accepterat att kritisera vare sig arbetsmetoder, mål eller ledarskap inom polisen. Personal 
upplever att det får negativa konsekvenser att bryta mot denna kultur och att kritik kan leda 
till omplacering, sämre karriärutveckling, obefintlig löneutveckling och ”utfrysning”535. 

Det finns inte bara en rädsla uttrycka sin kritik  internt utan även att  i externa kanaler förmedla 
kritiska synpunkter som skulle behöva komma till allmänhetens kännedom. Ett åter- 
kommande tema då 62 journalister i en studie intervjuades angående sin bevakning av 
polisens verksamhetsområde var att det upplevdes mycket svårt att få polisanställda att yttra 
sig om det gällde kritik mot polisens sätt att bedriva sin verksamhet536. En annan forsknings- 
studie visade att det bara var 1 av 123 polisanställda som uppfattade att det inte fanns någon 
risk att utsättas för negativa sanktioner om man som anställd framförde kritik mot polisen i 
media537. 

13.2.4 Tjänstetillsättningar inom Polismyndigheten 
Flera problem som tas upp i innevarande rapport har att göra med att chefer saknar eller har 
en bristande kunskap i centrala frågor som de ansvarar för. Dessutom framgår att 
rekryteringen varit ensidig538 till nyckelfunktioner på nationell nivå som gör att vissa 
kunskaper och perspektiv inte får genomslag i de beslut som fattats.  

Polisförbundet har påtalat att Polismyndighetens förhållningssätt vid tillsättning av chefer 
skapar en tyst chefsorganisation som i förlängningen utgör en fara för rättssäkerheten, för 
insynen, för medborgarna och för en rekrytering som grundar sig i skicklighet och förtjänst539. 
Bland annat premieras följsamhet och perspektiv som inte utmanar rådande synsätt vid 
chefsrekrytering, men också olika former av personliga band540. När högre chefer rekryteras 

 
532 Holgersson, 2018b; Holgersson & Westman, 2021. 
533 Se Nitz, 2012; 2015; Wieslander, 2016; Holgersson, 2019a. 
534 Nitz, 2015.  
535 Nitz, 2012.  
536 Holgersson & Grahn, 2021. 
537 Holgersson, 2019a. 
538 Framgår i rapporten att chefsbefattningar på NOA till stor del tillsatts med personal från samma operativa 
specialenhet (NI).  
539 dnr JO 3132-2016. JO valde att inte utreda denna anmälan, men berörde problematiken i ett annat ärende 
där polisens kritiserades för sitt sätt att agera vid chefstillsättningar, se von Scheele, 2020. 
540 Se t.ex. Holgersson, 2021, bilaga 2 
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fästs vidare liten vikt vid operativa kunskaper om den polisiära verksamheten541. Inom 
Försvarsmakten skulle det vara otänkbart att personer utan operativ erfarenhet från lägre 
hierarkiska nivåer skulle hamna på höga poster med ansvar för den operativa verksamheten. 
I den svenska polisen är det inte så542. Detta förhållande påverkar en mängd verksamhetsfält. 

13.2.5 Ledarskapet 
Inom Polismyndigheten är ett hierarkiskt och inte ett lärande förhållningssätt den 
organisationsfilosofi som är starkast inom organisationen543. Behovet av att anamma en ny 
ledningsfilosofi har upprepats många gånger, men den gamla har bestått544. Detta har ett 
samband med att ett flertal individer med ett sådant förhållningssätt har centrala positioner i 
polisorganisationen. Huvudproblemet med nuvarande ledningsfilosofi kan uttryckas genom 
att ställa frågan hur Polismyndigheten ska kunna vänta sig att anställda i så stor utsträckning 
bara ska lyda order och samtidigt ta ansvar i den utsträckning de borde?545 

13.2.6 Bristande planeringsförmåga 
Ett flertal av de problem som uppstod under påskupploppen har att göra med polisens 
bristande planeringsförmåga. För att förstå detta strukturella problem finns anledning att dra 
en parallell till polisens passhantering546. Trots att det fanns tydliga prognoser på att antalet 
passansökningar skulle öka år 2022 minskade Polismyndigheten personalstyrkan som 
arbetade med pass inför detta år. Följden blev inte bara att människor fick vänta länge på att 
få ett pass och att polisanställda fick en dålig arbetsmiljö. Det påverkade också Polismyndig- 
hetens förmåga att förebygga, upptäcka och utreda brott genom att personal som arbetade 
med dessa uppgifter tvingades att täcka vakanser inom passverksamheten. 

När polisen inte klarar av att hantera en så enkel verksamhet som pass, som dessutom är 
avgiftsfinansierad och det därmed inte går att hänvisa till bristande resurser, bör det inte vara 
förvånande att polisen inte klarar av att planera mer komplexa aktiviteter. Polisens bristande 
förmåga att på ett ändamålsenligt sätt bemanna sin verksamhet är ett återkommande 
problem. Ett exempel på detta är hur en polisregion valt att förlägga den ordinarie arbetstiden 
för kriminaltekniker till kontorstid när behovet av brottsplatsundersökningar är som lägst547. 
Den bristande bemanningen under påskhelgen är därmed inget att förvånas över. Att den 
bristande förmågan att planera gäller många andra frågor än just bemanning under 
påskhelgen framgår på ett flertal ställen i innevarande rapport.   

 
541 Bland annat saknar biträdande rikspolischefen en polisiär bakgrund, liksom utvecklingschefen för svensk 
polis. Den senare har en bakgrund som statssekreterare på Regeringskansliet. Ett annat exempel är nuvarande 
chefen för polisens underrättelseenhet som var civilanställd för en liten ekonomi- och internserviceenhet när 
hon sökte tjänsten och blev polismästare (se Holgersson, 2021, bilaga 2). Vidare har forskningsdirektör och 
biträdande forskningsdirektör inte forskat på polisverksamhet. Den förstnämnda var tidigare chef för NFC 
(Roslund, 2018). Rikspolischefen har handplockat personer från Säkerhetspolisen till Polismyndigheten för 
befattningar av central ”betydelse för den svenska polisens framtid” (se t.ex. Grahn, 2018).  
542 Se Holgersson & Westman, 2021. 
543 Andersson Arntén, Jansson, Olsen, & Archer, 2017. 
544 Se t.ex. Ekman, 1999; Holgersson, 2005; Holgersson & Knutsson, 2008, 2012a; 2012b; Stenmark, 2005. 
545 Se den principiella problematiken i detta i t.ex. Metcalf och Urwick, 1940; McGregor, 1966;  Seddon, 2003. 
546 Holgersson, 2022a. 
547 Holgersson, 2022b. 
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13.2.7 Bristfälliga analyser 
En orsak till Polismyndighetens tillkortakommanden under påskhelgen bottnar i en bristfällig 
analysförmåga. Förhållanden som borde ha fångats upp missades. Det beror bland annat på 
bristande kunskap, men också på hur analysarbetet genomförs. Polismyndigheten hänvisar 
ofta till att de följer en modell, men det är vanligt att analysfasen i modellen i praktiken inte 
har genomförts alls eller genomförts hafsigt eller lättvindigt548. En bristfällig analysförmåga 
påverkar inte bara planering inför händelser utan även utvärderingar och lärandet av det som 
hänt549. 

13.2.8 Kunskapssynen 
Den rådande kunskapssynen inom Polismyndigheten kan leda till att resultat av genomförda 
utvärderingar och relevant forskning inte i tillräcklig utsträckning påverkar beslutsfattandet 
eller sättet att arbeta550. 

En grundläggande problematik är att den intellektuella kunskapen inte prioriteras lika högt 
som den erfarenhetsbaserade551 i kombination med bristande utvärderingar552. Det gör att 
tyckande istället för välgrundad kunskap styr mycket av polisens arbete. Det framgår på flera 
ställen i denna rapport att så varit fallet inför, under och efter påskupploppen. Vidare är det 
vanligt att kunskap som inte stämmer överens med den högsta polisledningens uppfattningar 
inte beaktas eller till och med motarbetas. Ett tydligt exempel på detta är hur polisledningen 
agerade mot den utvärderingsfunktion som infördes inom polisen med anledning av ett 
regeringsuppdrag553. Rådande kunskapssyn gör att angelägen forskning inte får genomslag i 
polisens verksamhet554.  Konkreta exempel på detta med bäring på påskupploppen är den 
forskning som finns om dialogpolisverksamheten555 och forskning om styrning och ledning 
inom polisen556. 

13.2.9 En bristande respekt att följa lagar och regler 
I rapporten ”Ursäkta vi är faktiskt POLISEN och vi står över lagen!”557 framgår att det inom 
Polismyndigheten finns en utbredd inställning att inte behöva rätta sig efter lagar och regler. 
Det tydliggörs i ovan nämnda rapport att detta förhållande återkommer i många 
sammanhang, exempelvis när någon begär att ta del av allmänna handlingar558, i 
vapenlicensärenden, i arbetsmiljöärenden och hur polisen i bland annat pressmeddelande 
presenterar olika förhållanden559. I rapporten betonas även att det är vitalt för en 

 
548 Holgersson & Westman, 2021. 
549 Holgersson & Westman, 2021. 
550 Polismyndigheten, 2020. 
551 Se exempelvis Granér, 2004; slutsatser som internrevisionen dragit vad gäller förändringsbenägenhet, t.ex. 
Polismyndigheten, 2020. 
552 Holgersson & Westman, 2021. 
553 Knutsson, 2015. 
554 Se även Knutsson, 2022. 
555 Knutsson, 2017; Holgersson, 2019b; Knutsson, 2022. 
556 se t.ex. Ekman, 1999. 
557 Holgersson, 2018c. 
558 Se även Holgersson, 2021. 
559 Se även Holgersson & Grahn, 2021; Holgerson, 2018c; Holgersson, Grahn och Granér, 2022. 
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rättsvårdande myndighet att följa lagar och regler. I synnerhet gäller det för en myndighet i 
vars verksamhet det ingår att använda tvångsmedel och utöva fysiskt våld mot medborgare. 

När det gäller påskupploppen och dess efterspel är det tydligt att respekten från 
Polismyndighetens sida att följa lagar och regler brister. Ett exempel på detta är att 
arbetsmiljölagen inte följts. Ett annat exempel är hur Polismyndigheten har hanterat begäran 
om allmänna handlingar som rör påskupploppen. Ett ytterligare exempel på dessa brister är 
hur Polismyndigheten har handlat gentemot Rasmus Paludan och bland annat frihetsberövat 
honom utan stöd av lag. Vidare finns det andra exempel på en bristande respekt inom 
Polismyndigheten vad gäller att följa grundläggande regler genom att lämna missvisande eller 
direkt felaktig information i media, i pressmeddelanden och till kammarrätten. 

Polismyndighetens bristande respekt att följa lagar och regler är en av de mest allvarliga 
förhållande som iakttagits under denna studie. Det kan ibland vara svårt att fastställa om det 
rör sig om en medveten handling eller om agerandet beror på en kunskapsbrist560. Att polisen 
upplevs lämna missvisande information för att rättfärdiga ett agerande väcker starka 
reaktioner. Ett exempel på detta inträffade i samband med en annan protest där en journalist 
greps. Journalisten framförde med anledning av Polismyndighetens yttrande om händelsen: 
”Att de skarvar med sanningen på det här sättet för att det ska passa deras arrestering är det 
jobbigaste med detta”561        

13.2.10 Polismyndigheten – en matrisorganisation 
Att organisera verksamheten i form av en matrisorganisation kan vara fördelaktig för 
organisationer som i hög grad driver verksamheten i form av projekt, till exempel 
reklambyråer. Det går då att få en samlad kompetens i de olika projekten, vilket kan vara 
gynnsamt för att komma fram till kreativa lösningar. Men matrisorganisationen har också 
nackdelar. Två nackdelar är att en matrisorganisation utmärks av oklara ansvarsförhållanden 
och en hög administrativ kostnad562. Med tanke på syftet med omorganisationen av polisen 
år 2015 går det att se det som anmärkningsvärt att den nya Polismyndigheten utformades i 
form av en matrisorganisation. En schematisk skiss av organisationen redovisas i figur 5 nedan. 
För att förklara hur den ska läsas ges ett exempel (markeras med bokstäver i matrisen): 

En regionpolischef ser att det finns ett behov att anställa tre personer till en funktion 
där det inte krävs en polisexamen. För att locka sökande på orten vill regionpolischefen 
verka för att det blir ett reportage i den lokala tidningen om det arbete som personal i 
denna funktion utför samt att informera om att polisen söker tre nya medarbetare. Att 
anställa tre personer tar resurser i anspråk och ekonomiavdelningen har hand om 
ekonomiska frågor (a). Kommunikationsavdelningen utfärdar bland annat riktlinjer, 
planerar och genomför uppdrag när det gäller att få ut information externt (b). HR-
avdelningen ansvarar för rekryteringsprocess och för olika utbildningsfrågor (c).     

 
560 Se Holgersson, 2021. 
561 Ronge, 2022 i Expressen. 
562 Mintzberg, 1985; Knigth, 1976; Fransson & Qvist, 2014. 
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Figur 5. En schematisk skiss över polisorganisationen563 (bokstäverna a, b och c används för 
att åskådliggöra ett konkret exempel  på det överlappande ansvaret, se text ovan matris). 

I och med att de nationella avdelningarna driver och beslutar om de frågor som ingår i deras 
respektive ansvarsområde har inte nuvarande regionchefer samma handlingsfrihet som 
tidigare länspolismästare hade. I den gamla organisationen kunde länspolismästarna ta ett 
helhetsansvar över ett geografiskt område vilket inkluderade alla de frågor som numera 
hanteras av de nationella avdelningarna. Detta förhållande gör att styrning och ledning i den 
nya organisationen blir omständlig. Ansvarsförhållanden kan lätt bli oklara och frågor riskerar 
att falla mellan olika stolar. En annan allvarlig effekt med nuvarande organisationsform är en 
ökad risk att beslut inte anpassas i tillräcklig hög grad efter lokala förutsättningar och specifika 
problem eftersom centrala beslut på de nationella avdelningarna i så stor omfattning styr 
verksamheten på lokal nivå.   

För det som numera kallas lokalpolisområden såsom Norrköping, Västerås eller Helsingborg 
har förändringar över tid varit stor. Förutom att lokalpolisområdena påverkas av beslut som 
tas av de nationella avdelningarna så finns det en styrning på regional nivå. På 90-talet hade 
dessa kommuner exempelvis egna ledningscentraler. Nu styrs detta arbete från en 
regionledningscentral. Lokalpolisområdena ingår dessutom i ett polisområde som också 
utövar styrning. Totalt sett har lokalpolisområdescheferna en mycket liten handlingsfrihet och 
ansvarsområdena är i hög grad överlappande. Till detta tillkommer organisationer kopplade 
till särskilda händelser såsom valkommenderingen. Sammantaget blir styrning- och ledning 

 
563 När organisationen skapades fanns också en separat utvecklingsavdelning, men den ingår numera i NOA 
(Nationella operativa avdelningen). 
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rörig och svårhanterlig för chefer i olika positioner. Vad som utspelade sig under 
påskupploppen ger ett tydligt uttryck för detta. 

Det finns en risk att detta strukturella problem avfärdas med att det krävs alldeles för mycket 
kraft och resurser att åtgärda. Vi menar dock att det inte behövs en ny omfattande 
omorganisation för att komma tillrätta med detta strukturella problem, utan att det kan 
åstadkommas med justeringar av befintlig organisation. För att konkretisera denna slutsats 
presenteras nedan kort några möjliga handlingsalternativ. 

Regionpolischeferna kan få ett större beslutsmandat där de nationella avdelningarna får en 
stödjande istället för en styrande funktion. I praktiken innebär det att Polismyndigheten får 
formen av en divisionsorganisation och att de nationella avdelningarna krymper i storlek. 

   

Figur 6. Hur Polismyndigheten skulle kunna organiseras för en tydligare styrning/ledning564. 

Kopplat till hur Polismyndigheten för närvarande är organiserad har det återkommande 
gånger hävdats att det finns ett behov av att inrätta en kommunal polis. Så länge det saknas 
en lokalt förankrad polis är det omöjligt att upprätthålla lag och ordning är argumentet565. 
Påskupploppen har inte minskat sådana krav.   

Även genom förändringar av organisationen på regional nivå finns möjlighet att göra 
justeringar som resulterar i tydligare ansvarsförhållanden, stärker den lokala 
polisverksamheten och ökar effektiviteten. En sådan förändring är att chefer för respektive 
lokalpolisområde lyder direkt under respektive regionpolischef. Den hierarkiska nivån med 
polisområden skulle därmed kunna avvecklas. Andra exempel på förändringar på regional nivå 
som kan förbättra verksamheten är att skapa virtuella ledningscentraler som fysiskt placeras 
i respektive lokalpolisområde. Lokalpolisområdescheferna och stationsbefäl kan då ta ett 

 
564 NOA har en något annorlunda funktion i skissen än i dagsläget. Likaså behöver RPC ett operativt stöd i form 
av en stab (som helt eller delvis också innefattar nuvarande RPC-kansli). Det går att tänka sig fler 
stödavdelningar som FoU.  
565 Se t.ex. Lindgren, 2022 i SvD.  

https://www.svd.se/a/ALW7oA/stiftelsen-tryggare-sverige-kommunerna-bor-fa-egna-poliser
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större ansvar för helheten samtidigt som en sådan lösning underlättar att hantera större 
händelser som omfattar mer än en region566. 

Att Polismyndigheten är organiserad i form av en matrisorganisation är till stor nackdel för 
verksamheten och är orsaken till en mängd tillkortakommanden under påskhelgen. Så länge 
nuvarande matrisorganisation behålls kommer grundproblemen med oklara lednings-
förhållanden att kvarstå.   

13.3 Vad brast? 
13.3.1 Underrättelsetjänsten 
Tidigare har påpekats att underrättelsetjänsten inom den svenska polisen inte fungerar på ett 
önskvärt sätt567. Det är en orsak till Polismyndighetens tillkortakommanden under påskhelgen 
eftersom det bland annat påverkade bemanningen. Underrättelsetjänsten upprättade inte 
dokument som borde ha upprättats, underlag som togs fram spreds inte på de sätt de borde 
och information i de underlag som togs fram hade brister där vital information saknades. 
Samverkan mellan linjeorganisation och valkommenderingen568 har inte fungerat på ett sätt 
som gynnande ett framgångsrikt informationsutbyte trots att den biträdande 
kommenderingschefen på nationell nivå och den biträdande kommenderingschefen i region 
Öst tillika är chefer inom underrättelsetjänsten.   

13.3.2 Bemanning 
Om bemanningen hade varit annorlunda hade det som utspelade sig under påskhelgen till 
stora delar kunnat undvikas. Detta är inte bara kopplat till antal resurser utan vikten av att rätt 
resurser avsätts. Personalen måste ha rätt utrustning, utbildning och erfarenhet för att arbeta 
enligt SPT-konceptet. Generellt sett avsattes för lite personal för att hantera Rasmus Paludans 
allmänna sammankomster under påskhelgen. Det gäller inte bara under skärtorsdagen utan 
även resterande del av påskhelgen. Denna slutsats omfattar även de platser där polisen 
lyckades att hantera upploppen. 

Vissa funktioner såsom civila gripanderesurser bemannades inte alls under påskupploppen. 
Vid enstaka sammankomster fanns det personal som var avdelade att arbeta med att 
dokumentera brott. Samma förhållande rådde när det gäller personal som hade i uppgift att 
transportera frihetsberövade. Personskydd för Rasmus Paludan fanns bara på ett ställe. 

Även om underrättelsetjänsten uppvisar brister går det inte att skylla skärtorsdagens 
misslyckande på att underrättelseinformation saknades. Kommenderingsledningen följde inte 
underrättelsetjänstens rekommendationer. Inte heller när kravallerna var ett faktum under 
skärtorsdagen agerade kommenderingsledningen på ett sätt som var gynnsamt för att hantera 
den uppkomna situationen. Bland annat användes inte personal som anmält sitt intresse att 
arbeta som hade SPT-kompetens. Trots vetskapen om händelseutvecklingen på skärtorsdagen 

 
566 Se en utförlig beskrivning av detta förändringsbehov och lösning i Holgersson, 2017. 
567 Holgersson & Westman, 2021. 
568 Särskild upprättad organisations för att hantera frågor som rör valet år 2022. 
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var personalstyrkan underdimensionerad även vid Rasmus Paludans efterföljande allmänna 
sammankomster under påskhelgen.   

13.3.3 Utbildning och erfarenhet 
Ett problem var att personal med en bristfällig förmåga att agera inom ramen för SPT-
konceptet fick i uppgift att hantera upploppen. En del saknade helt utbildning i SPT-konceptet. 
Andra hade liten erfarenhet att arbeta inom ramen för detta koncept. Poliser med utbildning 
och stor erfarenhet av detta har helt andra förutsättningar att lyckas hantera våldsamma 
personer, även om det i vissa fall under påskhelgen ändå var omöjligt på grund av en för liten 
bemanning. 

Sättet att använda SPT-resurser har medfört att personalen fått färre tillfällen att samöva. 
Pandemin har dessutom inverkat på antal tillfällen som personal fått möjlighet att agera inom 
ramen för detta koncept. Det har haft en negativ inverkan på förmågan att tillämpa SPT-
konceptet. SPT-utbildningen har dessutom förändrats så att de konfliktreducerande 
principerna fått mindre utrymme. Vidare finns det ett ackumulerat utbildningsbehov när det 
gäller Polkon-utbildning (polisär konflikthantering), där Polismyndigheten inte säkerställt569 
att personal fått tillräcklig fortbildning för att nå upp till en av myndigheten definierad 
”acceptabel kompetensnivå inom ett område som är avgörande både för polisers arbetsmiljö 
men också medborgarnas rättssäkerhet och Polismyndighetens trovärdighet”570. 

13.3.4 Utrustning och andra hjälpmedel 
För personal som inte hade SPT-fordon eller fordon med polycarbonatrutor gick det inte att 
tillämpa det mobila insatskonceptet (MIK). Det är en grundsten i den svenska polisens taktik 
för att hantera folksamlingar. Dessa bristande förutsättningar i kombination med en redan 
underdimensionerad personalstyrka försatte personalen i en svår situation. Vidare hade 
kommenderingsledningen inte säkerställt att tårgas kunde användas om det uppstod 
våldsamheter. 

13.3.5 Nyttjande av goda krafter 
Polismyndigheten brast i sitt sätt att ta hjälp av civila aktörer för att begränsa omfattningen 
på upploppen. På de ställen där våldsamheterna var som mest omfattande hade kommen- 
deringsledningen aktivt verkat för att hämma externa aktörers medverkan. 

13.3.6 Dialogpoliskonceptet tillämpas inte 
Dialogpoliskonceptet har de senaste åren till stora delar övergivits av Polismyndigheten. Att 
ha dialogpoliser är inte samma sak som att arbeta utifrån en sammanhållen metodik inom 
ramen för dialogpoliskonceptet. Innan, under och efter påskupploppen är det tydligt att 
dialogpoliskonceptet inte följts. Det finns ingen genomtänkt strategi för hur Polismyndigheten 
ska agera för att minska en polarisering och radikalisering av grupper och individer. Det ökar 

 
569 Holgersson, 2018b; Holgersson & Westman, 2021. 
570 Polismyndigheten, 2015, sidan 3. 
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risken för attacker på poliser och andra myndighetspersoner framgent och ökar dessutom 
sårbarheten hos de lokalsamhällen som drabbas   

13.3.7 Hantering av allmänna sammankomster och Rasmus Paludan 
Polismyndigheten har inte hanterat ansökan om allmänna sammankomster på ett konsekvent 
och rättssäkert sätt. I flera fall under påskhelgen kunde inte Rasmus Paludan genomföra de 
tillståndsgivna allmänna sammankomster som Polismyndigheten hade beviljat. Polismyndig-
heten har under påskhelgen och därefter genom en medveten taktik hindrat och försvårat för 
Rasmus Paludan att genomföra sin riksdagskampanj. Rasmus Paludan har varit föremål för en 
särbehandling. Att det sker en särbehandling av vissa organisationer beroende på deras 
åsikter riskerar att medföra att personer drar slutsatser att de påverkansmöjligheter som finns 
att agera genom att följa demokratins spelregler inte gäller de som har uppfattningar som 
staten och Polismyndigheten inte gillar. Detta förhållande är en utveckling som 
dialogpoliskonceptet inriktar sig på att förebygga eftersom det riskerar att leda till en 
polarisering och extremism, men som tidigare påpekats har Polismyndigheten till stora delar 
övergivit att tillämpa grundläggande principer i detta koncept.        

13.3.8 Styrning och ledning 
Styrning och ledning uppvisade brister. Det handlar både om muntlig och skriftlig styrning 
såsom exempelvis sättet att formulera beslut i stort. Polismyndighetens grundläggande 
problem med styrning och ledning har påverkat möjligheten att utnyttja avdelade resurser på 
ett effektivt sätt. Det har också bland annat påverkat hur arbetet med bedömningar har 
genomförts, hur personaluttag har dimensionerats, vilken kompetens som använts, vilka mål 
som funnits med polisinsatser och vilka taktiska samt strategiska tankar som funnits och hur 
de har kommunicerats ut.    

Den nationella kommenderingsledningen för valet 2022 har varit passiv och frånvarande. 
Passiviteten har kommit till uttryck på olika sätt, där regionerna många gånger har fått axla 
det ansvar som nationell nivå borde ha tagit samtidigt som regionernas handlingsfrihet 
begränsats av att de inte haft ett helhetsansvar. Frågor har ramlat mellan stolarna, vilket också 
gäller på lägre nivåer i organisationen. 

13.3.9 Tillämpandet av SPT-konceptet 
Upploppen hade kunnat hanteras inom ramen för SPT-konceptet, men personalen gavs inte 
förutsättningar att kunna verka inom ramen för detta koncept. Det handlar om bristande 
utbildning, erfarenhet, utrustning, bemanning samt oklar styrning och ledning. 

13.3.10 Arbetsmiljöarbetet 
Förutom i region Stockholm uppvisar arbetsmiljöarbetet kopplat till särskilda händelser stora 
brister. Detta beror på det beslut rikspolischefen fattade att upphäva de nationella riktlinjer 
som innehöll en uppgiftsfördelning och reglerade vilken nödvändig kunskap som chefer som 
har arbetsmiljöansvar vid särskilda händelser ska erhålla. Region Stockholm åtgärdade denna 
brist genom att upprätta egna riktlinjer, men det gäller bara i särskilda insatser i sin egen 
region. Varken region Öst eller region Bergslagen gjorde arbetsmiljöriskbedömningar med 



177 

anledning av Rasmus Paludans allmänna sammankomster i påskhelgen. Den nationella 
valkommenderingen har heller inte gjort någon arbetsmiljöriskbedömning.  

I region Bergslagen och region Öst har inte personal fått den utrustning och utbildning som 
krävs för att de ska kunna lösa tilldelade arbetsuppgifter på ett tillfredsställande sätt. Trots 
detta har personal som haft dessa brister tagits i anspråk under påskupploppen. Bland annat 
användes polisaspiranter som inte ens är klara med sin grundutbildning.  

13.3.11 Utredning om brott mot arbetsmiljölagen  
Polismyndigheten har i flera avseenden inte agerat på ett sätt som är förenligt med lagstiftning 
och föreskrifter inom arbetsmiljöområdet. Arbetsgivaren har huvudansvaret för arbetsmiljön. 
De brister som finns i utbildning och fördelning av arbetsmiljöuppgifter gör att ansvaret faller 
på den högsta chefen och rikspolischefen kan således misstänkas för brott.  

Den enhet inom polisen som har ansvar för att utreda brottsanmälningar som är riktade mot 
någon inom polisen har ofta beskrivits som en oberoende instans vars självständighet borgar 
för en rättssäker hantering. I själva verket finns ett närmare samband än vad som brukar 
framgå i debatten. Vidare befinner sig Polismyndigheten i den ovanliga situationen att 
myndigheten själv ansvarar för att ta fram besutsunderlaget till en åklagare för om de ska 
straffas med en företagsbot för att ha brutit mot arbetsmiljölagen.  

Utifrån handlingar i den förundersökning om arbetsmiljöbrott som åklagaren lade ned framgår 
att åklagaren inte fått tillgång till vital information. Bland annat är underlaget enbart inriktat 
på en av de fem orter som omfattas av anmälan. Uppgifter från de andra orterna finns inte 
med i beslutsunderlaget. Åklagaren har dessutom inte inhämtat uppgifter från Arbets-
miljöverket innan han fattade beslutet, vilket bryter mot gängse rutiner inom Åklagar-
myndigheten när det gäller denna typ av ärenden.  

13.3.12 Underhåll 
Polisen har byggt upp sin underhållstjänst på ett bristfälligt sätt. Det påverkar förmågan att 
agera. Polisen behöver utveckla logistiken inom ramen för SPT-konceptet.  

13.3.13 Uppbyggd frustration, misstro och aggression gentemot polisen    
En orsak till vad som hände under påskupploppen är polisens eget agerande innan och under 
denna händelse. Polismyndigheten har bedrivit sin verksamhet på ett sätt som skapat en 
frustration, misstro och aggression gentemot polisen. Det handlar om hur myndigheten har 
hanterat enskilda polisers olämpliga agerande, men också hur verksamheten har organiserats 
i stort. Likaså förvärrade vissa handlingar från polisens sida innan och under påskhelgen 
omfattningen på upploppen. Agg och hat mot polisen och andra samhällsinstitutioner riskerar 
att öka om inte Polismyndigheten har en förmåga att se sig själv som en medaktör till den 
uppkomna situationen, där förklaringen inte bara bygger på att våldsamheterna styrdes av 
grovt kriminella. 
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Polisen är en tydlig representant för samhället i de socioekonomiskt utsatta områdena och 
polisers sätt att agera har därmed inte bara stor inverkan på synen på polisen utan även på 
synen på andra samhällsinstitutioner. 
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Appendix 1 – om studiens genomförande 

Rapporten publiceras som ett ”working paper”. Om vi istället för att publicera rapporten nu 
hade väntat med slutförande och publicering tills Polismyndighetens och den statliga 
utvärderingen var klar hade vi ökat möjligheten att få tillgång till information som 
Polismyndigheten inte har velat lämna ut, liksom till filmer m.m. som inte varit tillgängliga 
under analysarbetet på grund av förundersökningssekretess. Vi hade också på andra sätt 
kunnat öka kvaliteten på rapporten. Vi menar dock att möjligheterna att kunna bidra till 
utvecklingen av svensk polis som en tidig publicering skapar, överväger nackdelarna. 

Det är vår förhoppning att denna rapport kan ge ett underlag till uppdragsledaren som 
Polismyndigheten utsett att leda utvärderingen av påskupploppen att formulera frågor och ge 
uppslag till vilken ytterligare kompetens han bör knyta till arbetsgruppen. Rapporten kan 
också förmedla perspektiv och kunskaper som uppdragsledaren kan ha nytta av vid analys och 
framtagande av åtgärdsförslag liksom till data och forskning som kan vara värd att beakta. På 
liknande sätt kan denna rapport lämna ett bidrag till den av riksdagen beslutade oberoende 
kommission som ska granska påskupploppen. Rapporten kan också ge externa aktörer en 
inblick i polisens verksamhet och olika förändringsbehov. 

Datainsamlingen påverkades av att Polismyndigheten på olika sätt försvårade genomförandet 
av studien genom att begränsa förutsättningar till insamling av data.  Det var exempelvis inte 
möjligt att göra ett slumpmässigt urval av poliser som medverkade vid upploppen eftersom 
Polismyndigheten inte ville lämna ut hur många eller vilka anställda som medverkat och inte 
medgav något sekretessförbehåll. Det utgör en speciell metodologisk utmaning att bedriva 
forskning om en myndighets verksamhet där det finns en stor möjlighet att omöjliggöra 
tillgången till information genom att hänvisa till sekretess samtidigt som det finns en utpräglad 
repressaliekultur och en utbredd rädsla att yttra sig. Utan ett omfattande nätverk och ett 
sedan tidigare uppbyggt förtroende hade det inte varit möjligt att genomföra studien. Det 
utgör en problematik vad gäller möjligheten att replikera studien.  

Datainsamlingen har inbegripit att begära ut allmänna handlingar, men också på annat sätt 
försöka få tillgång till skriftlig och muntlig information som rör påskupploppen. Vi har strävat 
efter att få underlag till studien från så många olika funktioner som möjligt och av flera poliser 
på varje plats för upploppen, men också från externa aktörer. All datainsamling som rörde 
polisens verksamhet genomfördes av huvudförfattaren. Övriga två författare samlade 
information från ett antal aktörer utanför polisen samt sammanställde information om 
händelser som stått om i media.  

Rapportens kapitel berör olika frågor och olika typer av data. Sättet att analysera data skiljer 
sig åt mellan olika delar i rapporten. Strukturen på rapporten har vuxit fram efter att olika 
teman har utkristalliserat sig under analysen av insamlade data. Kapitelindelningen hade 
kunnat vara en annan för att tydliggöra hur analysarbetet gått till. Exempelvis hade kapitel 3 
kunna inbegripa kapitel 4. Kapitel 5, 6 och 8 hade kunnat ingå i kapitel 7. Kapitel 2 hade kunnat 
ingå i kapitel 9. Kapitelindelningen har valts för att underlätta för rapportens målgrupp att ta 
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till sig av innehållet i rapporten. Det är också skälet till att metodkapitlet lagts som ett 
appendix och inte ligger i början av rapporten.   

Kapitel 2 tar sin utgångspunkt i tidigare forskning, förhållanden som framkommit i media samt 
viss information som erhållits under studien som har koppling till polisledningens uttalanden 
efter påsken att det som hände kom som en överraskning. Analysen består av en 
problematisering av polisledningens uttalanden.   

Informationsinhämtningen i kapitel 3 har gått till så att vi aktivt sökt informanter från olika 
orter där upploppen skett.  Vi har kontaktat dem via försänkningar eller så har vi tagit 
direktkontakt med dem efter uppslag att dessa personer är lämpliga att prata med. Det 
förekommer också att personer har skickat material direkt till rapportens huvudförfattare. 
Under analysarbetet har vi försökt hitta förklaring till det våld som riktades mot 
polispersonalen. Det har inbegripit förhållanden som lyfts fram i media. Vi har under analysen 
kategoriserat faktorer som förts fram av informanter och som framkommit media i olika 
teman. I respektive avsnitt i rapporten redovisas hur många informanter som bidragit med 
information.   

Informationsinhämtning och analys rörande kapitel 4, 5 och 8 har gått till på ett liknande sätt 
som arbetet med kapitel 3. Generellt sett är urvalet av informanter i kapitel 3, 4, 5 och 8 lite 
skevt eftersom nästan alla haft en generell positiv inställning till polisen, även om de varit 
kritiska till vissa beteenden som polisen eller vissa poliser uppvisat. Det gäller dock inte 
Rasmus Paludan. Paludan intervjuades och vi fick också annat material av honom. Hans 
perspektiv och uppfattningar om polisens agerande redovisas i kapitel 4. Texten avseende 
kapitel 3 har skickats ut till flera personer med omfattande inblick i socio-ekonomiskt utsatta 
områden för att öka kvaliteten på vår analys. Kapitel 4 har personer med en kunskap om 
tillståndshantering på ett liknande sätt varit involverade i.  

Informationsinhämtning till kapitel 7 och 9 har gått till så att vi dels letat efter filmer på 
Internet. Vi har då använt sökord som ”påskupplopp”, ”kravaller”, ”våld”, ”polis” och namnet 
på de olika orterna. Detta arbete utfördes i nära anslutning till händelsen. Det var då lätt att 
hitta filmer eftersom det fanns många filmer på sociala medier. Vi har utifrån filmer och 
informanters berättelser försökt att förstå och beskriva händelseförloppet på de olika 
platserna. Vi har också inhämtat olika former av dokument genom Polismyndigheten och 
genom olika informanter som kunnat jämföras med vad vi sett på filmer och informanters 
utsagor. Myndighetens inställning och risken för att personal kan utsättas för negativa 
sanktioner har medfört att vi inte redovisar vilka funktioner som vi haft kontakt med eller hur 
många i varje funktion som lämnat muntlig eller skriftlig information. Anledningen är att det i 
vissa fall finns ett mycket begränsat antal personer som innehar vissa funktioner. Om 
funktionen redovisas finns risken att det bakvägen kan gå att räkna ut vem som lämnat viss 
information. Att skydda informanterna har därför vägt tyngre än att ge exakt information om 
antal medverkade i studien och vilka funktioner de har. Det har en negativ inverkan på 
spårbarhet i resultaten. Vissa personer var beredda att stå med namn, men för att skydda 
andra har inte heller dessa personers namn redovisats. I respektive avsnitt i rapporten framgår 
hur många personer som lämnat information.  
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Information har lämnats av poliser från samtliga upplopp. I alla orter har minst två poliser 
längst ut i linjen från olika enheter redovisat sina iakttagelser. De har fritt fått berätta om sina 
upplevelser. Deras berättelser har resulterat i en rapporttext som skickats till dem. Senare i 
datainsamlingen har även andra poliser fått läsa den text som blivit resultatet av andra 
informanters berättelser, filmsekvenser och inskickade dokument. Dessa anställda har 
kompletterat dessa texter med sin egen information – både muntlig och skriftlig. 
Tillvägagångssättet har sin grund i att det finns en risk att den som har för avsikt att komma 
åt informationerna skulle kunna göra det genom att begära allmänna handlingar i form av 
inspelningar, intervjureferat eller annan form av dokumentation. Med en kunskap om 
organisationen blir varje intervju en form av ”fingeravtryck” som gör personen identifierbar. 
Även att redovisa vilka handlingar vi fått tillgång till kan röja informanterna. För att motverka 
att informanterna drabbas har fokus varit på texten i rapporten som växt fram och som 
kompletterats efterhand. Arbetssättet är mer arbetskrävande än att bara transkribera en 
intervju eftersom infogning i rapporttexten sker omedelbart där hänsyn måste tas till olika 
perspektiv på samma skeende. Vidare har tre personer med omfattande erfarenheter av 
operativa ledningsfunktioner inom i SPT tittat på de filmer som använts i kapitel 7 för att 
tydliggöra polisens beteende. De har också fått läsa text. Detta för att kunna kvalitetssäkra de 
slutsatser som dragits utifrån filmerna. Det har också varit möjligt att skicka text till personer 
som har haft tillgång till material som varit föremål för förundersökningssekretess och annan 
sekretess. Utan att lämna ut sådant material har de läst texter för att granska våra tolkningar 
och beskrivningar i texten. Framtagandet av kapitel 9 har gått till på ett liknande sätt. 

En del information fick vi varken tillgång till via formella eller informella kanaler, till exempel 
hur den högsta ledningen tänkte när de valde att agera på ett visst sätt. Denna information 
blir förhoppningsvis tillgänglig när Polismyndighetens rapport och resultatet av den 
granskning som beslutats av riksdagen publiceras. Det finns därför vissa luckor när det gäller 
att förmedla vissa perspektiv. När annan information kommer ut kommer det förhoppningsvis 
vara möjligt att öka spårbarheten i vissa resonemang i vår rapport eftersom det går att hänvisa 
till andra uppgifter än de källor som kan röjas om vissa detaljer lämnas ut. Att få tillgång till 
vissa dokument hade varit fördelaktigt, men att ha varit tvingad att söka information genom 
samtal med personer som varit involverade i en viss situation har också inneburit fördelar. 
Många gånger kan det vara mer värdefullt att prata med ett antal personer än att förlita sig 
på erfarenhetsberättelse och annan form av dokumentation eftersom det finns möjlighet att 
ställa frågor och be personer att förtydliga vissa saker. Från denna och tidigare studier vet vi 
att uppgifter i olika former av informationssamlingar kan ge intrycket av att vara mer precisa 
än de i realiteten är571. Det har varit möjligt att ta del av filmer från samtliga upplopp; de flesta 
via internet, men filmer har också skickats direkt till huvudförfattaren och huvudförfattaren 
har även fått se filmer i polisens lokaler. När förundersökningar är färdigställda kommer det 
finnas möjlighet att få tillgång till ytterligare filmer som kommer vara fördelaktigt för att 
beskriva vissa situationer mer precist.  

Det har gått att få information från olika typer av funktioner inom polisen, men det har inte 
varit möjligt att få information från samtliga olika slag av funktioner från alla orter eller från 

 
571 Holgersson, 2015. 
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alla regionala kommenderingar. Dessutom har antal källor på nationell nivå varit begränsade. 
På liknande sätt har det varit svårt att få ut den dokumentation vi önskat. Via informella 
kanaler har vi många gånger ändå fått ut information som inte myndigheten ville lämna ut, till 
exempel erfarenhetsberättelser och vad som står i underrättelseuppslag. Vår möjlighet att 
beskriva exakt vilken information som erhållits begränsas av risken att källorna som lämnat 
informationen röjs. Det här har varit ett forskningsetiskt dilemma eftersom det innebär att 
spårbarheten begränsas i syfte att skydda källorna. Det är med den information vi lämnar om 
vad som legat till grund för vår analys möjligt att replikera studien, men som vi tidigare varit 
inne på är det omöjligt att göra detta utan ett omfattande kontaktnät och en hög uppbyggd 
tillit med tanke på den rädsla som finns i organisationen att yttra sig.  

Det visade sig under arbetets gång att när det gäller synpunkterna på kapitel 7 och 9 främst 
rörde sig om små ändringar, kompletteringar och förtydliganden. Det tyder på att 
huvuddragen i händelseutvecklingen är korrekt redovisad, även om det finns detaljer som det 
kan finnas andra perspektiv och uppfattningar om. Varför vissa ledningsfunktioner valde att 
agera på ett visst sätt och deras syn på olika skeenden finns inte med i rapporten. Det är en 
brist och beror på att Polismyndigheten inte haft ett intresse att bidra eller underlätta arbetet 
med denna studie.  

Datainsamling till kapitel 10 består i huvudsak av handlingar som har begärts ut. Vissa 
handlingar har också erhållits genom kontakter inom Polismyndigheten. Analysen har bestått 
av en analys av lagtext, förarbeten och rättspraxis samt olika former av dokument från 
Arbetsmiljöverket. Polismyndighetens agerande och yttranden har jämförts med vad som står 
i föreskrifter och olika rättskällor. Innehåll i kapitel 10 har lästs och kommenterats av personer 
med en kunskap om arbetsmiljölagen. Innehållet kapitel 11 har diskuterats och resonemang 
utarbetats med hjälp av personer med en omfattande kunskap om SPT-konceptet. När det 
gäller kapitel 12 har samverkan skett med personal på kommunikationsavdelningen och 
tidigare anställda på denna avdelning. Datainsamlingen består av olika yttranden i media och 
dokument som begärts ut från Polismyndigheten och Åklagarmyndigheten. I analysen har 
tidigare konstaterade förfaringssätt och mönster som Polismyndigheten tillämpar använts när 
Polismyndighetens agerande under påskupploppen har analyserats. 

Kapitel 13 har tillkommit efter att rapporten var klar. Personer som läst igenom rapporten 
framfördes att det fanns ett behov av ett kapitel som på ett övergripande sätt sammanfattade 
det som framkommit i studien. De slutsatser som redovisas i kapitel 13 består, om inte annat 
anges, av vad som framkommer tidigare i studien. Spårbarheten till den sammanställning av 
slutsatser som redovisas i kapitel 13 finns således i tidigare kapitel i rapporten.  

Framväxten av de olika kapitlen har varit iterativ. Under processen har två seniora forskare 
fått ta del av material och kommit med synpunkter. Flera personer med en djup kunskap om 
polisen har kontinuerligt varit involverad i utarbetandet av texten och kommit med olika inspel 
och reflektioner. När första utkastet var klart på rapporten skickades den till ett 20-tal 
personer. En del arbetade inom polisen. En del har tidigare arbetat inom polisen och somliga 
har en helt annan bakgrund. Vissa polisanställda som läste texten hade själva varit med på 
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upploppen. Andra har andra funktioner. Personer från olika hierarkiska nivåer inom polisen 
har tagit del av texten och kommit med synpunkter.  

Huvudrapportförfattarens forskningstradition är aktionsforskning572 vilket innebär att 
publiceringen av denna rapport utgör ett led i en sådan process. Offentliggörandet av denna 
rapport hindrar inte att en annan rapport publiceras senare som kan kompletteras med 
ytterligare uppgifter och kan beskriva processen och reaktionerna kring föreliggande studie. 
Det är ett vanligt förfaringssätt vid aktionsforskning. Det är också möjligt att publicera 
vetenskapliga artiklar utifrån vad som framkommit i studien där temat begränsas till någon 
enstaka fråga eller förhållande.   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
572 Se referenser, se också de utmaningar som finns med detta i Holgersson & Melin, 2014. 
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