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Sammanfattning: 

Ingripande mot folkmassa är något som svenska polisen har svårt att hantera i 

större omfattning. Detta stod klart efter toppmötet i Göteborg 2001. En 

utredning om polisens taktik i olika situationer har pågått ända sedan 

Malexandermorden 1999. I denna utredning ingår även IMF. Vad som föreslås 

där är en övergång från den taktik som bygger på en stor numerär närvaro, till en 

taktik där rörlighet och snabba ingripanden är ledorden. I korthet bygger den 

taktiken på att ett lättsäkrat fordon kör långt in i skaran av demonstranter och 

omhändertar den som gjort sig skyldig till brott, alltså inga fler 

massomhändertaganden av typ Järntorget. Denna taktik skulle så klart 

underlättas av ett maskeringsförbud, det har vi också tittat närmare på och 

samlat in röster både från förespråkare och från kritiker. Vi tycker att den 

mobila taktiken verkar som en mycket bättre metod att hantera bråkiga element i 

en folkmassa. Det nya konceptet skulle också vinna mycket på om det fanns ett 

maskeringsförbud. 
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1. Inledning 

Begreppet ingripande mot folkmassa 

Med ingripande mot folkmassa (eller IMF) menas: ingripanden mot en större 

grupp av människor, något som ofta sker i samband med fotbollsmatcher där 

supportrarna drabbar samman, eller vid demonstrationer av olika slag, som av 

olika anledningar utvecklas till oroligheter.  

Vid ingripanden av polisen i dessa situationer, har den aktuella polismyndigheten 

gjort bedömningen att ingripande är nödvändigt för att upprätthålla den allmänna 

ordningen, samt förhindra brott exempelvis upplopp, eller våldsamt upplopp. 

Med upplopp menas att en folksamling på minst tio personer stör den allmänna 

ordningen tex. genom högljudda skrän med hotfulla innebörder, eller genom att 

med våldshandlingar sätta sig upp mot en myndighet.  

Vid våldsamt upplopp har det tidigare nämnda beteendet övergått till att deltagarna 

i folksamlingen gemensamt använder våld mot personer eller egendom.1 

Uppkomsten av sådana situationer är inte på något sätt unikt för Sverige.  

Ursprung 

I Danmark hade man i början på 1990-talet stora problem med ordningsstörningar 

av olika slag i samband med folksamlingar liknande den som uppkom i Sverige, 

vilken vi senare kommer att beskriva. Denna problematik eskalerade och i 

samband med en av dessa oroligheter år 1993, så tvingades dansk polis avge 

verkanseld mot en våldsam folkmassa. 

Detta var ”startskottet” för en omfattande omstrukturering, när det gällde 

danskarnas sätt att arbeta och ingripa i situationer med ingripanden mot folkmassa. 

Stora förändringar gjordes med avseende på organisation, logistik och utbildning. 

Dessa förändringar utmynnade i ett helt nytt taktikkoncept som infördes år 1997 

och bygger på mobilitet och har policyn ”vi finns men vill inte ha konfrontation”. 

Skillnaden i den här taktiken jämfört med den som praktiserades tidigare är att den 

är mycket offensivare, men den bygger hela tiden på situationsanpassad 

konfliktlösning, d.v.s. polisens agerande anpassas efter demonstranternas. En 

                                                
1 Ordningsstörande brott Göran Westerlund (Bruuns förlag 2002) 
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annan skillnad är att man utnyttjar fordon som hjälpmedel vid ingripandena i större 

utsträckning än vad som tidigare gjordes, fordon som anpassats och utformats för 

dessa ändamål. 

Efter att Danmark infört detta taktikkoncept, har ytterst få polismän skadats, trots 

en mängd demonstrationer med våldsamma inslag. 

Mängden lagförda demonstranter har ökat markant, eftersom man numera inriktar 

sig på de personer som gör sig skyldiga till brott och snabbt griper dessa, istället 

för att genomföra massingripanden för att upprätthålla ordningen. 

Det nya arbetssättet som danskarna utformat och kallar det mobila konceptet, är 

något som nu ligger till grund för den svenska särskilda taktiken vid ingripande 

mot folkmassa. En taktik som ska införas under 2005 i Sverige, med start i 

storstadslänen: Stockholm, Göteborg och Malmö och den har naturligtvis 

anpassats till svenska förhållanden samt den gällande lagstiftningen. 

 

1.1 Bakgrund 

I Göteborg 2001 hölls stort antal demonstrationer med anledning av ett möte 

mellan olika toppolitiker från olika delar av världen. Demonstration urartade och 

resulterade i en omfattande skadegörelse och våldsamheter i Göteborgs innerstad. I 

samband med polisens ingripande inträffade Bl.a. skottlossning från en polisman 

mot en demonstrant, stenkastning från både demonstranter och polis samt 

omdebatterade och tveksamma massingripanden från polisen.     

Med anledning av Eu-toppmötet som hölls  i Göteborg, så har det funnits starka 

skäl att ändra och utveckla den svenska polisens taktik inom området ingripande 

mot folkmassa.  

Det nya taktikprojektet består av en del som är vardagsverksamhet vid ingripande i 

farlig situation och en del som är ingripande mot folkmassa.  

Vardagsverksamhet vid ingripande i farlig situation innebär händelser som kan 

mynna ut i en farlig situation, nämligen vid fordonsstopp, 

gripande/omhändertagande samt genomsök ( t.ex. av person som gömt sig i en 

byggnad). 
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Detta arbete har bedrivits av Rikspolisstyrelsen RPS för att stärka den enskilde 

polismannen och hela polisorganisationen, i kampen mot grov brottslighet och 

särskilda händelser såsom demonstrationer, för att kunna agera på ett effektivt och 

taktiskt riktigt sätt i sådana situationer. Detta genom att utveckla ett nytt 

förhållningssätt och en ny utbildning av poliser som ska tjänstgöra i dessa 

situationer, och därigenom erhålla en helt annan kapacitet att agera 

tillfredställande, än vad som tidigare varit möjligt.  Efter Eu-toppmötet i Göteborg 

så har det pågått en debatt om polisens tillvägagångssätt vid just demonstrationer.  

Denna debatt har väckt vårt intresse att skaffa oss kännedom om det kommande 

taktikprojektet, exempelvis beträffande vad vi kan vänta oss i vårt framtida arbete 

vid eventuella insatser mot folkmassa. 

 

1.2 Syfte 

Denna rapport syftar till att klarlägga och redogöra för hur den svenska IMF-

taktiken kommer att se ut from årsskiftet 2004/2005 i olika avseenden, och varför 

den förändrats i jämförelse med den som användes under händelserna i Göteborg. 

Vi vill också se hur hela kedjan kommer att se ut från det förebyggande arbetet, till 

ett eventuellt slutgiltigt ingripande mot de demonstranter som agerar på ett 

felaktigt, och rent brottsligt sätt. 

Eftersom grunden till den nya taktiken är hämtad från det danska mobila konceptet 

som utövas i Danmark, där maskeringsförbud råder vid demonstrationer, kommer 

vi också att titta på hur det går för våra svenska lagstiftare att lösa problemet med 

maskeringsförbud. 

1.3 Frågeställningar 

– Varför vill man byta från det gamla IMF till den nya särskilda taktiken? 

– Vilka är förändringarna i taktiken? 

– Vilka förändringar gällande kroppsskydd genomförs i polismannens utrustning? 

– Vilka förändringar införs beträffande de fordon som används? 

– Vilken nytta skulle ett maskeringsförbud göra? 

 



IMF 
Christer Norén Christoffer Matsson Daniel Brolin                                                    2005-03-22 

 7 

1.4 Avgränsningar 

Vi har i vårt arbete med detta valt att göra avgränsningar genom att inrikta oss på 

de förändringar och insatser som har betydelse för den enskilde polismannen, och 

dennes arbete i situationer som kan klassificeras som ingripande mot folkmassa. 

Detta för att det kändes mest intressant för oss pga. det är där vi kommer att 

befinna oss i inledningsskedet av vår polisiära bana. 

 

2 Metod 

Vi har inledningsvis samtalat med Lena Thuresson, en av de ansvariga på RPS för 

att hitta en bra ingång i arbetet. Detta samtal ledde oss fram till en RPS-rapport 

från 2003 som avhandlar ämnet. Denna rapport har vi kritiskt granskat för att 

kunna besvara våra frågeställningar. Vi har också talat med personer i den grupp 

på RPS som är särskilt tillsatt för att utveckla den nya taktiken. 

Vi har även intervjuat biträdande chefen för ordningsavdelningen på Umeå 

polisen, Lars Wahlberg. Han har genom sin position god insikt i arbetet med det 

nya taktikprojektet, mycket pga. att han också är med i den lokala insatsgruppen, 

som är verksam i de norra delarna av landet.  

Där inget annat sägs i resultat delen är RPS rapport Nationell polistaktik (2003) 

källa. 

 

3 Resultat 

Hur kommer den särskilda taktiken att se ut? 

Svensk polis kommer att utbildas i den nya taktiken som ska bestå av taktiska 

grundprinciper, för att inte eskalera en situation och att man alltid ska tänka på 

nedtrappning av en situation. Att förhandling eller dialog alltid skall sökas, och att 

en gärningsman skall ge upp utan konfrontation. 

Lägesnivåer kommer att införas som ett instrument för en 

konflikthanteringsmodell som består av grönt, gult och rött läge. 

Grönt motsvarar ”lugnt läge”, gult ”oklart läge”, och rött ”allvarligt läge” Denna 

modell ligger till grund för utbildningsbehovet och taktiskt resonemang. 
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Taktiken skall bygga på situationsanpassad konfliktlösning - ”vi låter oss inte 

provoceras”, vilket har en mental innebörd som gör att polismannen är förberedd 

och utbildad för att klara av att arbeta i de tre lägesnivåerna. 

Utgångspunkten är ju att polisens ingripanden i sig inte skall ses som en 

provokation mot den som begår sådana gärningar. Ingripanden skall vara taktiskt 

korrekta och inte falla in i ageranden som styrs av provokationer, för det finns 

grupper av människor som försöker provocera polisen på olika sätt för att få 

polisen att använda våld och för att senare ifrågasätta polisens arbetsmetoder. För 

polismännen på fältet gäller det att känna till detta så att inte provokatörerna får ett 

önskat händelseförlopp. 

 

Uppdragstaktiken beslutas av högre chef som styr uppdraget gällande uppgifter 

och riktlinjer för hur resurser skall tilldelas för att lösa uppdraget. Konkret kan 

man säga att det innebär att cheferna formulerar mål och ger direktiv för 

uppdraget. Inom dessa ramar har underställda chefer frihet att lösa uppgiften på det 

sätt denne finner vara bästa alternativet. 

Motiven för att använda uppdragstaktik är att öka flexibiliteten som sker genom ett 

snabbt genomförande via ledningsfunktionen. 

Man får en bättre situationsanpassning samt en större beredskap och förmåga att 

möta det oväntade. 

Uppdragstaktiken kräver förtroende och tillit mellan chefer och personal på olika 

nivåer men även att personalen är självständig och ansvarstagande på alla nivåer. 

Informationen måste kunna flöda både nerifrån och upp och samtliga måste vara 

utbildade på lösa uppgifter de kan tänkas ställas inför. 

De operativa faserna i polisinsatsen består av förberedelse, genomförande och 

avvecklingsfas. Faserna är knutna till den operativa situationen som på plats 

bedöms enligt de tre lägesnivåerna. 

 

Förberedelsefasen:  

Uppbyggnaden är viktig för om det skall bli en lyckad insats. I förberedelserna bör 

en mängd områden uppmärksammas. 

Man måste samla in information om hotbilder och analysera denna. Cheferna ska 

se till att samtliga inblandade vet vad de skall göra i allt från: 

- skyddsombud och fackliga organisationer. 
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- förebyggande åtgärder, dialog med samtliga aktörer. 

- Mental förberedelse hos polismännen på fältet. 

- Förhör och förundersökningar, att ha en kriminalpolis som kan ta hand om de  

frihetsberövade och utreda de brott de är misstänkta för. 

- Logistik. 

- Omfallsplanering, om någon skadas, hur agerar gruppen vid gripande? hur 

retirerar gruppen? 

 

Genomförandefasen: 

Är beroende på hur väl förberedelserna är gjorda. Händelseförloppet kan vara 

oförutsägbart varvid god kommunikation mellan olika ledningsnivåer är viktigt, att 

koordination av insatserna sker och att ordergivningen är tydlig och att 

polismännen som får uppgifterna är kompetenta för uppgiften. 

 

Avvecklingsfasen:  

Här är det viktigt att våld och tvångsmedel som använts dokumenteras så att 

utredning kring alla händelser underlättas, för målet är ju att samtliga personer som 

begått brott ska lagföras. Därför är det viktigt att nödvändiga förhör genomförs 

samt att kriminalpolisen har tillräckliga resurser till sitt förfogande. 

Efter varje kommendering skall samtliga enheter utvärdera sina insatser och 

redovisa sitt arbete.   

 

 

Det  mobila konceptet  

Konceptet bygger på den danska modellen som infördes 1997 och bygger på 

mobilitet och policyn ”vi finns men vi vill inte ha konfrontation”. Taktiken är 

offensivare än tidigare men bygger på riktade insatser i den situationsanpassade 

konfliktlösningen. 

Taktiken kräver tillgång till de anpassade fordonen och kroppsskyddsutrustning 

som senare kommer att beskrivas. Specialfordon för logistik, sjukvård, civilt 

gripande och transporter av gripna/omhändertagna. 

Insatschefen, stab och ledningscentral har fått specialutbildning och kompetens på 

området för att leda operationerna. 
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Sedan införandet har nästan ingen polisman blivit skadad trots en mängd 

våldsamma demonstrationer. Man har fått ett större antal demonstranter fällda för 

brott eftersom taktiken inte bygger på massingripanden utan gripanden av enskilda 

gärningsmän. 

 Det danska konceptet innebär mobilitet samt flexibilitet i och utanför fordonen. 

Disciplin och strategi är viktigt för om en gärningsman grips är även 

gripandeteknikerna från gatan in till fordonen baserade på att inte skada 

gärningsmannen. Inne i fordonet samtalar ingen förutom gruppchefen med den 

gripne, vilket är psykologisk lugnande för både polis och gärningsman. 

Taktiken är inriktad på snabba gripanden av enskilda gärningsmän. Ingen grips om 

inte gärningen kan dokumenteras, vilket ofta sker genom videodokumentation. 

Gripandet kan göras både av civil personal och uniformerad. I första hand används 

de civila specialutbildade styrkorna. Gripandet kan ske flera timmar efter en 

demonstration. 

Då den uniformerade polisen går in så används fordonen så långt som möjligt t.ex. 

att man kör ”in i folkmassan” och snabbt urlastar och griper den man tänkt och sen 

retirerar så man kan transportera bort honom för att hålla förhör. 

Ett svenskt mobilt koncept kommer att genomföras med den danska modellen men 

det kommer givetvis att utgå ifrån svenska förhållanden då vi t.ex. i nuläget inte 

har något förbud mot maskering. 

Beträffande tårgas och vattenkanoner som debatterats i media, så kommer tårgas 

inte att behövas som ett offensivt hjälpmedel. Men trots detta kommer tillgång till 

tårgas att finnas för att användas i nödsituationer då endast skjutvapen återstår. 

 

                  Positiva faktorer med användandet av tårgas:   

- Får nyfikna och mindre motiverade personer att lämna platsen. 

- Utgör ett verktyg mellan batong och skjutvapen. 

- Verkan försvinner snabbt hos drabbade personer 

- Kan i bästa fall splittra upp en våldsam folkmassa. 

 

 

Negativa faktorer:  

- Riska att tredje man drabbas. 

- Paniksituationer kan uppstå. 
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- Polismännen måste arbeta i skyddsmask. 

- Relativt lätt för den motiverade motståndaren att skydda sig. 

- Kan uppfattas av det civila samhället och motparten som att polisen trappar upp   

våldsanvändningen. 

- Går in i ventilationssystem på fastigheter och byggnader. 

 

Den danska modellen innehåller inte något behov av vattenkanoner, eftersom de 

inte passar in i taktiken som bygger på snabba gripanden och lagföranden av de 

som gjort sig skyldiga till brott. 

Arbetsgruppen föreslår att svensk polis inte är i behov av ett fordon med 

vattenkanon. Man får för samma pris 12-14 stycken lättsäkrade fordon. 

 

Positiva faktorer med användandet av vattenkanoner: 

- Får nyfikna och mindre motiverade personer att lämna platsen. 

- Utgör ett verktyg mellan batong och skjutvapen. 

-  Kan i bästa fall splittra upp en våldsam folkmassa. 

- Polismännen slipper arbeta i skyddsmask. 

 

                  Negativa faktorer:  

- Risk att tredje man drabbas. 

- Paniksituationer kan uppstå. 

- Relativt lätt för den motiverade motståndaren att skydda sig. 

- Kan uppfattas av det civila samhället och motparten som att polisen trappar upp 

våldsanvändningen. 

 

 

  

 

  

 Kroppsskyddsutrustning 

Förändringarna som kommer att genomföras med avseende på polismannens 

kroppskyddsutrustning, kommer att vara knuten till vilken nivå som genomförts i 

utbildningen av insatser av den här typen.  
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Enkelt kan man säga att alla polismän i yttre tjänst ska genomgå en två dagar lång 

grundutbildning. Detta för att erhålla kompetens i den här taktiken, s.k. nivå 1. 

Dessa tilldelas ”baspaketet” i utrustning för ingripande mot folkmassa. 

Polismän som efter speciell lämplighetsprövning bedöms vara speciellt kapabla att 

utföra insatser av detta slag, kan utbildas enligt nivå  2 samt 3. De två sistnämnda 

grupperna erhåller ett kompletterande paket av utrustning i förhållande till de som 

utbildats enligt nivå 1. 

 

Utrustningen som erhålls kommer att vara personlig och skall innehålla följande 

(Baspaketet): 

- Hjälm EP 16 

- Bältesfäste för hjälm 

- Benskydd  

- Brandskyddshuva 

- Suspensoar manligt/kvinnligt 

- Ballistisk skyddsväst 

- Kängor med trampskydd 

 

 

Fordonen 

Förändringar kommer också att ske när det gäller de fordon som används vid dessa 

insatser. Från att ha använd vanliga ordinära polisfordon, ska man nu använda 

fordon med två olika klassindelningar. Detta beroende på att man har för avsikt att 

använda fordonen som en del av taktiken till skillnad mot förr, då de användes till 

transporter i huvudsak. 

Tanken är nu att använda fordonen till att avgränsa ett givet område, eller att 

hindra framkomligheten för de grupper som insatser görs mot mm. 

Dessa fordon ska användas vid speciella insatser i den speciella taktiken och av de 

polismän som genomför utbildning enligt nivå 2 och 3, dessutom föreslås att det 

ska vara fasta chaufförer i dessa fordon, då kraven på körskicklighet är stora i 
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dessa sammanhang. 

 

Lättsäkrade fordon: 

De lättsäkrade fordonen är av fabrikatet Volkswagen LT35, och är försett med 

säkerhetsrutor samt ellås. Dörrarna kan ej öppnas utifrån, utan endast av 

chauffören. I nödsituationer kan dock dörrarna öppnas av andra. 

Kostnaden för den här typen av fordon är ca 496 000 SEK, enligt de riktlinjer som 

finns från dansk polis. 

Även om kostnaden av införskaffandet av dessa fordon är högt, så finns i dagsläget 

behov av nya ordinära gruppfordon, vilka man räknar med att kunna ersätta i viss 

utsträckning med de lättsäkrade fordonen. 

 

Tunga fordon: 

De tunga fordonen är av fabrikatet Mercedes Benz Vario och görs i Holland. 

Dessa fordon är gastäta och har en yttre och inre säkring. Dessutom finns en 

inbyggd funktion som gör det möjligt att genom en lucka släppa ut 

kastgasbehållare. 

Med yttre säkring menas: Utsidan är säkrad med Margard lexanrutor (extra 

förstärkt glas), säkring av motorrum, säkring av avgasrör, samt punkteringssäkra 

däck. 

Med inre säkring menas: El-lås (samma som på de lättsäkrade), säkerhetsbågar, 

nödutgång i taket, halksäkert golv. 

Kostnaden för dessa fordon beräknas bli 1,2 miljoner SEK, även här enligt 

riktlinjer från dansk polis. 

Förslaget är att 20 stycken tunga fordon köps in enligt följande fördelning: 

Stockholms Län 8, Västra Götaland- och Skåne Län 6 var. Av dessa fordon ska tre 

stycken förses med ett högre ballistiskt skydd för att klara ammunition från 

höghastighetsvapen. Dessa fordon fördelas mellan de tidigare nämnda Länen. 
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Vilken nytta skulle ett maskeringsförbud göra vid ingripande mot folkmassa? 

Den 1 april 2005 kommer Lag om förbud mot maskering i vissa fall samt 

förändringar i ordningslagen (1993:1617) träda ikraft om regeringen får som den 

vill. Lagförslaget är nu ute på lagrådsremiss, efter lagrådets granskning lämnas en 

proposition till riksdagen. När förslaget nått riksdagen tar ett av utskotten över och 

gör ett så kallat utskottsbetänkande. Efter det är det dags för regeringen att ta 

ställning utifrån propositionen och utskottsbetänkandet. Sista steget i 

lagstiftningskedjan är att lagen publiceras i svensk författningssamling SFS.2  

 

Lagförslaget 

I korthet kan man säga att lagen förbjuder att man under allmän sammankomst 

som utgör demonstration eller liknande helt eller delvis täcker ansiktet på ett sätt 

som försvårar identifikation. Detsamma ska gälla den som deltar i en folksamling 

som inte utgör allmän sammankomst eller offentlig tillställning enligt 

ordningslagen (1993:1617), om folksamlingen genom sitt uppträdande stör den 

allmänna ordningen eller utgör en omedelbar fara för denna. 

Ändringarna i ordningslagen (1993:1617) handlar om att arrangören av en 

demonstration ska i sin ansökan ange om han vill ha tillstånd för deltagarna att 

bära maskering. Tillstånd för detta ska ges om risken för ordningsstörning är 

obetydlig. Vidare handlar ändringen om polismyndighetens rätt att fatta beslut i 

dessa fall och arrangörens anmälningsskyldighet om maskering kommer 

förekomma.
3   

 

 

 
Förespråkarnas åsikter 

I Göteborgskommitténs yttrande föreslås att ett nytt brott för in i brottsbalkens 16 

kapitel, Olaga maskering. Utredningen är övertygad om att ett sådant förbud skulle 

verka i positiv riktning för att minska våldet vid demonstrationer och andra 

sammankomster på allmän plats. De anser vidare att även skadegörelsen skulle 

minska om gärningsmännens möjlighet att maskera sig begränsas. Men kommittén 

                                                
2 http://www.regeringen.se 
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säger att ett eventuellt förbud måste väga den fundamentala rätten att demonstrera 

mot samhällets behov av att klara upp brottslighet.4 

 

Rikspolisstyrelsens och Stockholms polismyndighets åsikter kommer till tals i 

lagrådsremissen angående maskeringsförbud genom en sammanfattning av två 

promemorior från 2004 respektive 2003. Där skrivs det att ett maskeringsförbud 

skulle utgöra ett viktigt preventivt hjälpmedel, något som hindrar att 

sammanstötningar eskalerar till upplopp. Man är även inne på att maskeringen är 

en så pass viktig del av den aggressiva aktivistens identitet så att om dennes 

anonymitet bryts så minskar även benägenheten att begå brott.  

En annan viktig aspekt är att lagföringen av lagöverträdare underlättas. Som 

exempel nämns en händelse i Salem. Där var ett antal likformigt klädda och 

maskerade personer mycket brottsaktiva vid en demonstration men drog sig helt 

undan lagföring efter som identifiering var omöjlig.  

Som ytterligare ett skäl för ett förbud framhålls att en anordnare av en 

demonstration själv skulle kunna avvisa maskerade deltagare. En demonstration 

under toppmötet i Göteborg nämns då arrangörerna gått ut på förhand med ett 

maskeringsförbud. Där demonstrerade 20 000 personer utan våldsamheter.5 

 

 

Kritikernas åsikter 

Tomas Bull, docent i offentlig rätt vid Uppsala universitet skriver i en artikel att 

skälen till ett maskeringsförbud i huvudsak är två.  

Det första är ett moraliskt skäl, man ska öppet kunna stå för sina åsikter. En seriös 

diskussion är svår att genom föra om någon gömmer sig.  

Det andra är ”renodlat effektivitetsinriktat”, det rättsliga efterspelet blir lättare om 

man med hjälp av videofilmer och vittnesmål kan identifiera eventuella 

gärningsmän. Han noterar även att ett maskeringsförbud kan ha en preventiv 

verkan då vissa personer inte kan tänka sig att begå brott utan att kunna gömma sig 

bakom en mask. 

                                                                                                                                                   
3 Sida 5-7 i Lagrådsremiss Maskeringsförbud 2004, Bilaga 1. 
4 Göteborgskommitténs yttrande (SOU 2002:122) 
5 Lagrådsremiss Maskeringsförbud (2004) 
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Dessa motiv till ett maskeringsförbud kan dock ifrågasättas enligt Bull. Han anser 

att vi i Sverige har en lång tradition av rätten till anonymitet. Som exempel har han 

att rösträtten utövas anonymt och ingen kommer kräva av oss på val dagen att vi 

”vågar stå för våra åsikter”. Rädsla för repressalier och omgivningens 

påtryckningar kan påverka oss att rösta på ett visst parti. I detta sammanhang anser 

Bull att anonymitet blir en förutsättning för en reell demokrati. Bull tar även upp 

tryckfrihetsförordningens skydd av meddelare och författare som exempel på 

grundlagstiftad anonymitet. Angående det mer brottsbekämpande motivet till ett 

maskeringsförbud skriver Bull att de som planerar och genomför våldsamma 

upplopp sannolikt inte kommer sluta med maskering bara för att det förbjuds. De 

som nu vill använda maskering vid ett våldsamt upplopp kommer antagligen att ta 

av sig masken så fort som möjligt efter sammandrabbningen, då kommer polisens 

problem med identifiering att kvarstå i många fall. Bull anser att det rent lagen blir 

svår att utforma både effektiv och rättssäker, det kommer inte leda till någon 

dramatiskt förbättring av uppklarandet vid upplopp och demonstrationer. 

Bull menar däremot att ett maskeringsförbud kommer att göra så att en del 

människor inte vågar utnyttja sin demonstrationsfrihet av rädsla för repressalier. 

Därmed ser han ett sådant förbud som grundlagsvidrigt.6 

 

 

 

4           Diskussion 

Att den svenska taktiken vid ingripande mot folkmassa har sina brister kablades ut 

av internationella tv-kanaler till världens alla hörn under EU-toppmötet, det var 

förstanyhet både på CNN och BBC att svensk polis avgett verkanseld mot 

demonstranter. Toppmötet gav upphov till ett antal utredningar för vilka vi har 

redogjort ovan. 

Vad vår forskning visar är att den nya taktiken kommer riktas mot att bli mer 

nedtrappande och mindre provocerande. Något som också kommit fram är att man 

tagit problemen med ledningen från Göteborg på allvar. Svensk IMF-taktik är på 

väg mot att bli mer händelsestyrt och rörlig. Man får intrycket av att 

                                                
6 Laglöst land (Ordfront 2003) 
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taktikutredningen vill komma bort ifrån den stora toppstyrda, statiska 

organisationen som ställde till det i Göteborg. 

Den danska modellen låter för oss som något som ligger rätt i tiden och den har till 

stora delar anammats av den svenska utredningen. Ett stort förebyggande arbete 

kommer givetvis att föregå en större händelse och förhandlare och kontaktmän 

kommer att finnas under genomförandet, men om det hettar till kommer inte längre 

hela demonstrationståg att stoppas och massomhändertaganden ske. Det kommer 

istället att komma en mindre grupp poliser och bryta in i oroligheterna, och gripa 

enbart de som gjort sig skyldiga till brott för att sedan direkt transportera bort 

dessa för förhör.  

Där kommer maskeringsförbudet att spela en viktig roll. Aktivister med onda 

avsikter i ett tåg maskerar sig av flera anledningar. Att dölja sin identitet är nog 

bara sekundärt, en ännu viktigare orsak är att de maskerade gärningsmännen 

känner att de blir del av en grupp. Att ha något som både avidentifierar och knyter 

samman en grupp kan knappast bli en bättre grogrund för konformitet. Och 

konformitet i en situation med upplopp kan bli livsavgörande. Det är vår åsikt att 

helt vanliga ungdomar blir till stenkastande våldsverkare pga. denna 

avidentifiering. Detta är det av skälen för ett förbud som lyfts fram minst i de 

rapporter vi tagit del av men det är det skäl vi tycker är viktigast. Annars kan man 

bara hålla med i övriga argument, det är förstås mycket positivt ur en 

brottsuppklarande synvinkel att identifieringen blir lättare. Men det måste ändå 

vara i det preventiva arbetet som lagen skulle göra mest nytta. Att möjliggöra 

tidiga gripanden av aktivister och minska risken för att ungdomar ”rycks med” i 

något de egentligen inte skulle göra. 

Angående Tomas Bulls mening att det är grundlagsvidrigt med ett 

maskeringsförbud anser vi att så länge det finns människor som inte kan bete sig, 

så krävs det inskränkningar i de grundläggande fri och rättigheterna för att 

upprätthålla den ordning och trygghet som resten av befolkningen förtjänar. 

 

När det gäller de hjälpmedel eller utrustning som vi tagit upp i rapporten tycker vi 

att ett införande av vattenkanoner vore att föredra i jämförelse med t.ex. tårgas, i 

allvarliga IMF-händelser. Detta eftersom vattenkanonernas verkan är lättare att 

styra och kontrollera genom att den är mindre påverkbar av yttre omständigheter 

såsom väderförhållanden. Tårgas påverkas ju avsevärt vid hård vind och kan i ett 
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sådant läge drabba personer som användandet ej syftar till. Att polismännen 

slipper arbeta i skyddsmask, är också något som gör att vi finner användandet av 

vattenkanoner fördelaktigt. 

En annan effekt av vattenkanoner är att om man träffas av kallt vatten, så blir man 

blöt och chockad så till den grad att stridslusten avtar. I alla fall tills den aktuella 

situationen har upphört. 

Varför vattenkanoner ej införts tidigare och ej heller kommer att införas nu, har vi 

ej hittat någon anledning till. Det finns i alla fall inga hinder lagstiftningsmässigt 

till detta. Vi tror att det stora hindret mot detta ligger i traditionen, dvs. att det ej 

har använts tidigare i dessa situationer trots att fördelarna är många. I en sådan 

situation som vid den som utspelade sig i Göteborg 2001, är vi helt övertygade om 

att ett användande av vattenkanoner hade avdramatiserat utvecklingen betydligt. 

 

De negativa aspekter vi funnit angående den nya särskilda taktiken är att kostnader 

för införandet, kommer att falla på respektive myndighet. Det innebär att mindre 

myndigheter kommer att få lägga stor del av sin budget på utbildningar av 

personal, samt ett eventuellt införskaffande av fordon. En behovsprövning kommer 

därigenom att ske i varje enskilt fall, dvs. behövs de tunga fordonen i t.ex. 

Västerbottens Län?, vilken personal ska utbildas?. Sannolikt är svaret på den första 

frågan nej. Skulle man sedan behöva fordon av den här typen vid en situation som 

av någon anledning uppstått, så kanske personalen saknar både utbildning och 

hjälpmedel såsom fordon att avstyra en sådan situation med. 

Enligt vår uppfattning vore det bättre att finansiera detta taktikprojekt med centrala 

medel, i alla fall till en stor del, så att alla polismän i yttre tjänst kan få de 

hjälpmedel och den utbildning som ibland krävs.  
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