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Ordlista 
Aktiv deltagare – Den som deltar i folksamlingen på ett aktivt sätt, d v s springer med folksamlingen, 

skränar och lever om. 

Anförare – Den som i ord eller med gärning är ledare för folksamlingen. 

Anstiftare – Den som ingivit folksamlingen dess ordningsstörande uppsåt och därigenom förmått denna att 

begå gärningen. 

Folksamling – Skall vara så många att det inte säkert går att fastställa vem som gör vad, alltså bör det röra 

sig om minst tio personer.  

Förenat våld – Folksamlingen sätter sig upp mot myndighet eller på annat sätt framtvingar eller hindrar viss 

åtgärd. 

Häktningsskäl – Förutsättningar och bestämmelser för häktning, men också grunder för gripande, om en 

person har begått brott. Regleras i RB 24 kap. Det finns tre häktningsskäl. 

Häktningsskäl I: Brott med fängelsestraff i minst två år. Personen är på sannolika skäl misstänkt för brottet.  

Häktningsskäl II: Brott med fängelsestraff i ett år och därutöver. Personen är skäligen misstänkt eller på 

sannolika skäl misstänkt för brottet. Dessutom ska en av tre risker finnas: 

1. Att personen återfaller i brottslig verksamhet 

2. Avviker eller undandrar sig lagföring på annat sätt. 

3. Undanröjer bevis eller på annat sätt försvårar utredningen. 

Häktningsskäl III:  Får häktas oberoende av brottets beskaffenhet, om han är okänd och inte kan identifieras, 

eller om han saknar hemvist inom riket och det finns risk att han flyr.  

Ordningshållande befallning – Det kan innebära att deltagarna i en folksamling skall vara tysta, stanna på 

platsen, lugna ned sig eller skingra sig. Befallningen beslutas och meddelas av den som har i uppgift att 

övervaka allmän ordning, t ex polis, ordningsvakt eller tulltjänsteman. 

Passiva deltagare – Den som stannar kvar på platsen utan att det går att bevisa att han har gjort någonting. 

Exempelvis de personer som stannar kvar i den ordningsstörande folksamlingen i studiesyfte eller av ren 

nyfikenhet.  

Skingringsbefallning – Innebär att deltagare i en folksamling skall skingra sig för att förhindra att en hotfull 

situation övergår i våld. Polismyndigheten har rätt att besluta om skingringsbefallning, men varje polisman 

får meddela befallningen.  

Stör allmän ordning – Man hindrar eller stör ett ordningsintresse av betydelse för allmänheten eller från 

någon allmän synpunkt. 

Särskilt uppsåt – Uppsåt att med förenat våld sätta sig upp mot myndighet eller att störa ordningen.  

 

Förkortningar 
BrB – Brottsbalken 

NJA – Nytt juridiskt arkiv (referat från Högsta Domstolen) 

PL – Polislagen 

RB – Rättegångsbalken 

RH – Hovrättsavgörande 
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Abstract 
Som polis kan det hända att man ställs inför en folksamling som stör den allmänna 

ordningen och då är det nödvändigt att veta hur man ska agera samt vilka brott 

som folksamlingen kan göra sig skyldig till. De brott som bland annat kan 

aktualiseras i dessa fall är upplopp och ohörsamhet mot ordningsmakten. I den här 

studien har vi gjort en sammanställning av relevant lagstiftning som rör upplopp 

och ohörsamhet mot ordningsmakten samt undersökt hur denna används i 

realiteten. Något som inledningsvis lockade vårt intresse att studera just dessa 

brott, var att det fanns få rättsfall om dem från högre instanser. Funderingar kring 

huruvida lagstiftningen, tillämpningen av paragraferna eller krav på bevisningen 

var oklar väcktes då och vi beslutade oss för att försöka bringa klarhet i frågan. Ett 

underlag till rapporten, förutom lagstiftning och litteratur i ämnet, har hämtats från 

polismyndigheterna i Stockholms län, Västra Götalands län och Östergötlands län 

samt från åklagarkammarens enhet i Stockholm och åklagarmyndighetens 

utvecklingscentrum1 i Malmö. I rapporten har framkommit ett antal problem med 

den praktiska tillämpningen av paragraferna. Ett betydande problem är att det ofta 

rör sig om flertalet personer som begår brott, varpå det är svårt för polisen att 

lagföra samtliga deltagare på grund av bristande resurser. Även bevisproblem kan 

uppstå, d v s svårigheter att styrka vem som gjort vad i folksamlingen. Ett annat 

problem är att polisen ibland har bristande utbildning på området, och därför 

aktualiseras frågan om ordningsstörande brott endast i samband med 

demonstrationer. 

 

 

 

                                                
1 Åklagarmyndighetens utvecklingscentrum har till uppgift att bedriva metod- och 
rättsutveckling inom olika brottsområden och svara för den samlade kunskapen inom sina 
ansvarsområden. Rättslig uppföljning och tillsyn bedrivs också här. Ett exempel är att alla 
överprövningar av åklagarbeslut handläggs av utvecklingscentrumen. 
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Inledning 
Med tanke på senare tids uppmärksammande av olika demonstrationer, bråk bland 

supportrar i idrottssammanhang samt övriga sammandrabbningar eller 

åsiktsyttringar, har de ordningsstörande brotten kommit i rampljuset.  

 

I denna rapport har vi valt att undersöka hur lagstiftningen kring de 

ordningsstörande brotten upplopp och ohörsamhet mot ordningsmakten tillämpas i 

praktiken. Vid studier av litteratur i ämnet har det framkommit vissa oklarheter 

gällande tillämpningen av lagrummen från polisens sida. Praxis från dömande 

instanser är även begränsad.  

 

Det känns angeläget att klargöra om brister finns, och i så fall var, för att öka 

möjligheterna att som polis agera på ett korrekt sätt när ordningsstörande 

situationer uppstår.  

  

1.1 Bakgrund 

1962 antogs Brottsbalken och de båda brotten upplopp och ohörsamhet mot 

ordningsmakten har haft sin givna plats sedan dess i BrB 16 kap 1 och 3§§. 

Brotten med den nuvarande ordalydelsen fanns emellertid i Brottsbalkens 

föregångare, Strafflagen, sedan 1948. Den enda skillnaden sedan dess är att 

påföljderna har ändrats från att vara straffarbete till fängelse.  

 

För att bli varse om tanken bakom lagstiftningen är vi alltså hänvisade till en 

proposition från 1948.2 Det är intressant att ordalydelserna i paragraferna är 

desamma, trots att samhället har genomgått stora förändringar. Detta bland annat 

med tanke på utvecklingen inom det tekniska området, vilket fått stor betydelse 

för bevisinsamlingen för brotten.  

 

De grundläggande medborgerliga friheterna uttrycks i Regeringsformen. Dessa 

friheter utgörs av yttrandefrihet, mötesfrihet, demonstrationsfrihet, föreningsfrihet 

och religionsfrihet. Framförallt har demonstrationsfriheten och mötesfriheten 

                                                
2 Kungl. Maj:ts proposition nr 80, år 1948, sid. 180-187 
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anknytning till de brott som vi behandlar i arbetet. Begränsningar i dessa friheter 

får göras med hänsyn till ordning och säkerhet vid sammankomsten eller vid 

störning av trafiken. Att det råder demonstrationsfrihet i vårt land innebär vidare 

att deltagarna inte kan undgå ingripande av polisen om de gör sig skyldiga till 

brott. En demonstration är inte en fredad zon där någon ostraffat kan begå brott. 

Ytterligare en viktig aspekt är att polisen kan uppmana deltagare i en 

demonstration att flytta på sig om de står på en olämplig plats, utan att polisen för 

den sakens skull ansetts ha upplöst demonstrationen.3 Självklart kan 

ordningsstörande brott komma i fråga vid andra situationer än den ovan nämnda, 

exempelvis om en samling berusade personer genom sitt uppträdande stör den 

allmänna ordningen utanför den lokala puben.  

 

Vi upplever att det blir allt vanligare med ordningsstörningar i samhället. Vi kan 

läsa i tidningar om fotbollshuliganer, vänster- och högerextremister och andra vars 

beteende föranleder att polisen måste ingripa. Nyligen infördes två lagar vars syfte 

är att underlätta för polisen i ordningsstörande sammanhang, lag (2005:321) om 

tillträdesförbud vid idrottsarrangemang och lag (2005:900) om förbud mot 

maskering i vissa fall. En stor anledning till lagarnas tillkomst torde vara att man 

sett en ökning av störningar i samband med demonstrationer och 

idrottsarrangemang, och funnit att något måste göras för att förebygga brott i 

samband med dessa.  

 

I befintlig statistik över anmälda brott har våldsamt upplopp, uppvigling, störande 

av förrättning eller av allmän sammankomst, myteri, brott mot griftefrid, olaga 

våldsskildring, otillåten utlämning av teknisk upptagning, otillåtet förfarande med 

pornografisk bild, förledande av ungdom, djurplågeri, dobbleri samt grovt 

dobbleri samma brottskod som upplopp och ohörsamhet mot ordningsmakten.  De 

anmälningar rörande dessa brott som upptogs av polisen i storstadsregionerna 

Stockholm, Göteborg och Malmö utgjorde sammanlagt 671 stycken år 2006. Om 

man går tillbaka till år 1975 gjordes 308 anmälningar, och sedan dess har antalet 

anmälningar ökat relativt konstant upp till dagens siffror. Viktigt att 

                                                
3 Westerlund, Ordningsstörande brott, sid. 14-18 
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uppmärksamma är dock att detta rör sig om antalet anmälda brott, varpå 

mörkertalet kan vara stort, d v s att alla brottstillfällen inte anmäls.4 

 

Enligt brottsanalytikern vid polismyndigheten i Östergötlands län fanns år 2006 

totalt 67 stycken anmälningar på brottskoden. Det visade sig att det inte fanns ett 

enda fall av upplopp eller ohörsamhet mot ordningsmakten och endast en anmälan 

rörande våldsamt upplopp. Detta trots att det under senare år förekommit flertalet 

ordningsstörningar i länet, både i form av demonstrationer och 

idrottsarrangemang. Det brott som stod för den största delen av anmälningarna var 

djurplågeri.5 Tyvärr är det svårt att få fram en exakt siffra på brotten upplopp och 

ohörsamhet mot ordningsmakten i storstadsregionerna, eftersom det rör sig om 

många anmälningar vilket skulle innebära en allt för stor arbetsbörda för den som 

ska gå igenom alla anmälningar. Östergötlands statistik är dock intressant och 

kanske det går att sätta den i relation till storstadsregionernas siffror vilket skulle 

innebära att det upprättas få anmälningar om dessa brott.  

  

Vad det gäller domar från hovrätter och Högsta Domstolen är dessa få för 

ohörsamhet mot ordningsmakten och saknas överhuvudtaget för upplopp.6 Ser 

man på de anmälningar som gjorts om brotten hade det även varit intressant att 

följa upp dessa i tingsrättens domar. Tyvärr är det svårt att ta del av domarna då 

man måste söka efter en specifik händelse eller en tilltalad person. 

  

1.2 Syfte 
Det övergripande syftet med detta arbete är att klarlägga hur lagstiftningen kring 

brotten upplopp respektive ohörsamhet mot ordningsmakten tillämpas i praktiken. 

Förhoppningsvis får vi en bra kunskap om ämnet att förvalta i vårt framtida yrke 

som poliser. Ambitionen är även att kunna förmedla denna kunskap till andra 

eftersom vi själva stötte på oklarheter kring dessa brott i det moment inom 

polisutbildningen då vi studerade ämnet. När vi sökt efter publicerade rättsfall 

fann vi inte ett enda fall av upplopp och endast ett fåtal fall rörande brottet 

                                                
4 http://statistik.bra.se/solwebb/action/index 
5 Intervju med brottsanalytiker i Östergötlands län, 070327 
6 www.rattsbanken.se 
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ohörsamhet mot ordningsmakten. Vi fick då tanken att det kanske finns luckor i 

kunskaper hos de poliser som inte fått särskild utbildning inom området, men 

kanske också svårigheter med bevisningen för brotten. Dessa brister vill vi 

försöka råda bot på genom vårt arbete. 

 

1.3 Frågeställningar 
• Varför döms så få för upplopp och ohörsamhet mot ordningsmakten? 

 

• Är den nuvarande lagstiftningen svår för polisen att tillämpa i praktiken? 

 

● Är det svårt att styrka brotten?  

 

1.4 Avgränsningar 
Eftersom det särskilda uppsåtet för upplopp och våldsamt upplopp är detsamma, 

har vi valt att utesluta det sistnämnda. Det som skiljer brotten åt, är att vid 

upplopp visar folksamlingen ett förenat hotfullt beteende medan folksamlingen 

vid ett våldsamt upplopp har gått till förenat våld å person eller egendom. 

 

Vi har utgått från situationer där man inte i förväg satt in personal med särskild 

utbildning på området, d v s en särskild kommenderingsgrupp, utan oförberedda 

eller vardagliga situationer.  

 

1.5 Tillvägagångssätt 
Vi har valt att fördjupa oss i ämnet genom juridisk metod, d v s studier av lagtext, 

förarbeten och praxis. Vi har även tagit del av litteratur, sökt information via 

internet samt gjort intervjuer med erfarna poliser inom ämnet och åklagare.  

 
Vi har intervjuat personer vid polismyndigheterna i Stockholms län, Västra 

Götalands län samt Östergötlands län. Anledningen till att vi valde dessa 

myndigheter är vi tror att förekomsten av brotten upplopp och ohörsamhet mot 

ordningsmakten är större här jämfört med de mindre myndigheterna. 

Inledningsvis var Skåne län aktuellt för vår del, men tyvärr hade de ingen 
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möjlighet att medverka. Vi har även diskuterat kring uppkomna oklarheter med en 

polislärare på polisutbildningen vid Umeå universitet. Vid intervjuerna med 

poliserna på de utvalda myndigheterna har vi utgått från våra bakomliggande 

frågeställningar, men även frågat hur arbetet gällande de ordningsstörande brotten 

ser ut rent polistaktiskt. Svaren från våra uppgiftslämnare har sett varierande ut,   

p g a att fokus lagts på olika saker. Vi har valt att inte hålla oss strikt till 

frågeställningarna, utan försökt låta ordet löpa fritt.  

 

När det gäller åklagarkontakterna valde vi representanter från Åklagarkammarens 

enhet i Stockholm samt Utvecklingscentrum i Skåne län därför att vi hade en 

vision om att det förmodligen fanns erfarenhet av brotten här. Tillvägagångssättet 

kring intervjuerna har sett likadant ut som ovan nämnt, men inriktningen på våra 

frågor har varit kring bevisproblem som kan uppstå.  

 

Vi har valt att hålla våra intervjupersoner anonyma, eftersom vi inte har tillfrågat 

dem om samtycke till publicering av deras namn. En annan orsak är att vi i 

diskussion och slutsats värderar och ifrågasätter deras utsagor.  
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2. Lagstiftning 

Det finns två gemensamma brottsrekvisit i de paragrafer som reglerar upplopp 

respektive ohörsamhet mot ordningsmakten. Det ska vara fråga om: 

• en folksamling 

• som stör allmän ordning 

I de förarbeten som finns framkommer inte en tydlig definition av vad en 

folksamling är eller hur många som ska ingå i denna. Enligt Jareborg ska dock 

folksamlingen röra sig om minst tio personer. Westerlund menar att i en 

folksamling ska det vara svårt att urskilja vem som gör vad i gruppen. För en 

person som står vid sidan av och tittar på, ska gruppen ses som varken organiserad 

eller homogen.7 I Allmän polislära behandlar även Frank Johansson begreppet. 

Han menar att gruppen vanligtvis ska uppstå spontant och att deltagarna inte 

kommunicerar med varandra. Det ska inte vara en enhet utan en ”grå massa”.8 I 

rättsfallet RH 1996:4 var frågan om 16 personer utgjorde en folksamling, vilket 

hovrätten fann var ett tillräckligt antal.  

 

Att störa den allmänna ordningen innebär att man stör ett intresse som är skyddat 

av rättsordningen. Exempel på det kan vara att deltagare i en folksamling 

misshandlar eller ofredar folk, eller gör sig skyldiga till skadegörelse på egendom, 

men likväl betydligt lindrigare fall som att uppträda högljutt eller genom att göra 

hotfulla åtbörder på allmän plats.9 

 

2.1 Ohörsamhet mot ordningsmakten 
Den lag som reglerar ohörsamhet mor ordningsmakten återfinns i BrB 16 kap 3§ 

och har följande lydelse;  
Underlåter deltagare i folksamling som stör allmän ordning att efterkomma för ordningens 

upprätthållande meddelad befallning eller intränger han på område som blivit för sådant ändamål 

fridlyst eller avspärrat, dömes, om ej upplopp föreligger, för ohörsamhet mot ordningsmakten till 

böter eller fängelse i högst sex månader. 

                                                
7 Westerlund, Ordningsstörande brott, sid 130-132 
8 Johansson, Allmän polislära, sid 363 
9 Westerlund, Ordningsstörande brott, sid 132-135 
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För att brottet ohörsamhet mot ordningsmakten skall bli aktuellt krävs en 

folksamling som stör allmän ordning, och låter bli att lyssna då myndigheten 

meddelar en ordningshållande befallning.  

 

Paragrafen ska som regel gälla i de situationer där upplopp inte föreligger, men 

kan vid ett upplopp användas på personer som har varit delaktiga, men som saknat 

det särskilda uppsåtet som behandlas nedan. En ordningshållande befallning kan 

ges i de flesta vardagliga situationer, då en folksamling stör den allmänna 

ordningen. Westerlund menar dock att denna befogenhet sällan används, p g a 

okunskap från polisens sida.10 

 

Alla delaktiga, d v s även anförare och anstiftare till ohörsamhet mot 

ordningsmakten kan dömas enligt paragrafen. 11 Brottet ligger i häktningsskäl 3,  

d v s att personen kan gripas, anhållas eller häktas endast om han inte kan uppvisa 

identitetshandlingar eller inte bor i landet och kan förväntas fly. Istället för att 

gripa personen, kan man enligt RB 23 kap 8§ medta denne till förhör, eller med 

stöd av PL 13§, avvisa, avlägsna eller omhänderta honom, helst tillsammans med 

upprättande av brottsanmälan.12  

 

Detta brott kan föregås av ett egenmäktigt förfarande, BrB 8 kap 8§, PL 13a§ eller 

PL 13c§, vilka vi kommer att behandla nedan.13 

 

2.2 Upplopp 
Upplopp regleras i BrB 16 kap 1§ och har nedanstående ordalydelse; 
 Stör folksamling allmän ordning genom att ådagalägga uppsåt att med förenat våld sätta sig upp 

mot myndighet eller eljest framtvinga eller hindra viss åtgärd och skingrar den sig ej på 

myndighets befallning, dömes för upplopp, anstiftare och anförare till fängelse i högst fyra år och 

annan deltagare i folksamlingens förehavande till böter eller fängelse i högst två år. 

   Om folksamlingen skingrar sig på myndighets befallning, dömes anstiftare och anförare för 

upplopp till böter eller fängelse i högst två år. 
                                                

10 Westerlund, Ordningsstörande brott, sid. 161-162 
11 Westerlund, Brott & Påföljder, sid. 321-323 
12 ibid 
13 Jan Åström, polislärare, intervju 070319 
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För att brottet upplopp ska föreligga, krävs en folksamling som stör allmän 

ordning genom att uppvisa vilja, särskilt uppsåt, att med förenat våld sätta sig upp 

mot myndighet eller framtvinga eller hindra viss åtgärd från denna. Skingrar man 

sig inte på myndighetens befallning kan brottet aktualiseras.14 

 

Ett särskilt uppsåt är i verkligheten att se som en avsikt eller ett direkt uppsåt till 

att begå de gärningar som avses i paragrafen. Det räcker inte att någon enstaka 

person i folksamlingen visar det särskilda uppsåtet, utan ett gemensamt hotfullt 

beteende krävs. Uttrycket ”med förenat våld” innebär inte att man använder våld, 

utan att folksamlingen har det gemensamma uppsåtet. Rent praktiskt innebär det 

särskilda uppsåtet att folksamlingen visar ett förenat hotfullt beteende, som kan 

bestå av gärningar som olaga hot, ofredande, förolämpning, förargelseväckande 

beteende, hot mot tjänsteman och förgripelse mot tjänsteman. Oftast konsumeras 

dessa brott av upploppet. Om brottsanmälan inte avser upplopp finns dock 

möjlighet att rapportera för de enskilda brotten. Vissa av de ovan nämnda brotten 

kan övergå till ett våldsamt upplopp beroende på om det uppstår 

handgripligheter.15  

 

Att sätta sig upp mot myndighet innebär att man sätter sig upp mot verkställighet 

av myndighets bud, t ex att man motsätter sig en utmätning som kronofogden 

genomför eller om polismyndighet omhändertar en stökig person och en 

folksamling försöker försvåra genomförandet. Med myndighet avses alla svenska 

myndigheter, t ex tull-, socialtjänst-, kronofogde- eller polismyndighet. Att man 

sätter sig upp mot en enskild polisman, d v s mot honom som person, kan inte ses 

som ett fall som paragrafen behandlar. Om någon däremot försöker få en person 

fritagen som en polisman gripit kan bestämmelsen aktualiseras, då angreppet 

riktar sig mot polismannens tjänsteutövning.16   

 

                                                
14 Westerlund, Ordningsstörande brott, sid. 130-135 
15 Westerlund, Ordningsstörande brott, sid. 135-138 
16 Westerlund, Brott & Påföljder, sid. 317 
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För att brottet ska kunna bli aktuellt krävs att en skingringsbefallning uttalats och 

att deltagarna i folksamlingen uppfattat den. För att någon ska kunna dömas för 

upplopp krävs att åklagaren kan styrka att den tilltalade varit deltagare i 

folksamlingen. Det krävs också att han insett folksamlingens uppsåt, och uppfattat 

skingringsfallningen, men vägrat åtlyda den. Åklagaren ska också kunna styrka att 

det särskilda uppsåtet fanns hos den tilltalade redan innan skingringsbefallningen 

gavs. Med andra ord ställs höga krav på den enskilde polismannen som varit med 

om händelsen, för att åklagaren ska kunna få den rätta bilden av situationen. 

 

Brottet ligger i häktningsskäl 2, vilket innebär att personer som begått brottet får 

gripas, anhållas och häktas om kollusion-, recidiv- eller flyktfara föreligger. 17 

  

2.2.1 Beslutsfattande kring skingringsbefallning 

I Polisförordningen 3 kap 8 § kan utläsas att behörig person att fatta en 

skingringsbefallning är länspolismästare, biträdande länspolismästare, 

polismästare, polisöverintendent, polisintendent eller polissekreterare. 

Polismyndigheten får dock uppdra åt en annan anställd att fatta ett sådant beslut 

om den anställde har den kompetens, utbildning och erfarenhet som behövs. 

Denna befogenhet delegeras endast vid större kommenderingar när man på 

förhand vet att ordningsstörningar kommer uppstå.18 

 

2.3 Väsentliga bestämmelser vid polisiära ingripanden 
I PL finns några bestämmelser som polisen ofta använder sig av då man ingriper 

mot ordningsstörande personer. Vi har även tagit upp BrB 8 kap 8§, som rör 

egenmäktigt förfarande, då brottet kan komma ifråga vid ordningsstörningar. 

 

2.3.1 Polislagen 13 § 
Om någon genom sitt uppträdande stör den allmänna ordningen eller utgör en omedelbar fara för 

denna, får en polisman, när det är nödvändigt för att ordningen skall kunna upprätthållas, avvisa 

eller avlägsna honom från visst område eller utrymme. Detsamma gäller om en sådan åtgärd 

behövs för att en straffbelagd handling skall kunna avvärjas. 

                                                
17 Westerlund, Brott & påföljder, sid. 321 
18 Johansson, Allmän polislära, sid. 57 
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  Är en åtgärd som avses i första stycket otillräcklig för att det avsedda resultatet skall uppnås, får 

personen tillfälligt omhändertas.  
 

I PL 13§ regleras polisens befogenheter gällande att avvisa, avlägsna eller 

tillfälligt omhänderta personer som stör den allmänna ordningen. Det sistnämnda 

bör ske endast om ett avvisande eller avlägsnande är otillräckligt. 
 

Förutsättningar för att paragrafen ska kunna användas är att någon stör den 

allmänna ordningen eller utgör en omedelbar fara för denna. Paragrafen tar endast 

sikte på enskilda personer och det ska ske en individuell prövning i varje fall. 

Kollektiva omhändertaganden inte är acceptabla.19 Om deltagare i en folksamling 

har gjort sig skyldiga till brottet ohörsamhet mot ordningsmakten kan de 

omhändertas enligt PL 13§ efter en individuell prövning. Detta för att en 

straffbelagd handling skall kunna avvärjas.20  

 

2.3.2 Polislagen 13 a§ 
Om någon försöker tränga in på ett område eller i ett utrymme till vilket tillträde har förbjudits 

med stöd av denna lag eller annan författning, får en polisman avvisa eller avlägsna honom från 

området eller utrymmet, när det är nödvändigt för att ordningen eller säkerheten skall kunna 

upprätthållas. Detsamma gäller den som vägrar lämna ett sådant område eller utrymme, eller som 

inte följer en enligt denna lag meddelad anvisning att följa en viss väg.  

 

Denna paragraf kan tillämpas då exempelvis polisen har anvisat deltagare i en 
folksamling att följa viss väg med stöd av PL 24§. Om deltagaren inte följer 

beslutet kan polisen använda sig av PL 13a§ för att avvisa eller avlägsna personen 

och eventuellt upprätta en brottsanmälan om ohörsamhet mot ordningsmakten.21 

 

2.3.3 Polislagen 13 b§  
Har polismyndigheten med stöd av 2 kap. 22 eller 23§§ ordningslagen (1993:1617) beslutat ställa 

in eller upplösa en allmän sammankomst eller en offentlig tillställning, får en polisman avvisa 

eller avlägsna deltagare och åskådare, om det behövs för att syftet med beslutet skall uppnås. 

 

                                                
19 Berggren-Munck, Polislagen, sid. 94-96 
20 Johansson, Allmän polislära, sid. 365 
21 Rikspolisstyrelsen, Polislagen med kommentarer, sid. 71 
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Denna paragraf används för att upplösa eller ställa in en allmän sammankomst 

eller en offentlig tillställning. Med en allmän sammankomst avses enligt 
ordningslagen (1993:1617) bland annat sammankomster som utgör 

demonstrationer, föreläsningar och föredrag, sammankomst för religionsutövning, 
konserter eller cirkusföreställningar. En offentlig tillställning är tävlingar och 

uppvisningar i sport och idrott, danstillställningar, tivolinöjen samt marknader och 

mässor. För att tillställningen ska ses som offentlig krävs att den ordnas för 
allmänheten eller att allmänheten har tillträde till den.  

 

I ordningslagen 2 kap 22-24§§ finns bestämmelser om polisens rätt att inställa 
eller upplösa allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Det krävs 

mycket allvarliga störningar för att en sammankomst eller en offentlig tillställning 
ska kunna upplösas.22 Det krävs inte att personerna som ska avvisas eller 

avlägsnas stör den allmänna ordningen, utan avgörande är syftet med beslutet,  

d v s att förhindra att personerna kommer att allvarligt störa den allmänna 
ordningen.23 Beslutet om upplösandet kan bara polismyndigheten fatta, och 

polisman får efter beslutet avvisa eller avlägsna deltagarna. Eftersom ett 
avlägsnade innebär en begränsning av grundlagsskyddade rättigheter behövs ett 

uttryckligt lagstöd för att genomföra åtgärden.  

 
Ofta kan brotten ohörsamhet mot ordningsmakten och upplopp ha sin grund i en 

demonstration som urartat. Därför är det av vikt att veta att det måste råda en 
allvarlig störning av den allmänna ordningen för att demonstrationen ska få 

upplösas och deltagarna kunna avvisas eller avlägsnas.  

 

2.3.4 Polislagen 13c§ 
Om en folksamling, som inte är en allmän sammankomst eller offentlig tillställning enligt 

ordningslagen (1993:1617), genom sitt uppträdande stör den allmänna ordningen eller utgör en 

omedelbar fara för denna, får deltagarna i folksamlingen avvisas eller avlägsnas från det område 

eller utrymme där de befinner sig, om det är nödvändigt för att ordningen skall kunna 

upprätthållas. 

                                                
22 Persson, Ordningslagen, sid. 97-103 
23 Berggren-Munck, Polislagen, sid. 103-104 
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   En sådan åtgärd får vidtas utan föregående beslut av polismyndigheten endast om det är så 

brådskande att polismyndighetens beslut inte kan avvaktas. 

 

Denna paragraf tillämpas vid större händelser då folksamlingen inte utgör en 
allmän sammankomst eller offentlig tillställning, t ex ett gäng supportrar som på 

stan innan en fotbollsmatch, genom sitt uppträdande stör den allmänna ordningen. 
Här behöver ingen individuell prövning göras för varje deltagare utan 

”massomhändertaganden” är möjliga. Beslut om att avvisa eller avlägsna 

folksamlingen fattas i första hand av polismyndigheten. Vid fara i dröjsmål får 
således enskild polisman fatta beslutet. 24  

 
2.3.5 Egenmäktigt förfarande, BrB 8 kap 8§ 
Den som, i annat fall än särskilt i detta kapitel omförmäles, olovligen tager och brukar eller eljest 

tillgriper något, dömes för egenmäktigt förfarande till böter eller fängelse i högst sex månader. 

Detsamma skall gälla om någon utan tillgrepp, genom att anbringa eller bryta lås eller 

annorledes, olovligen rubbar annans besittning eller ock med våld eller hot om våld hindrar 

annan i utövning av rätt att kvarhålla eller taga något. 

   Är brottet grovt, dömes till fängelse i högst två år. 

 

Ett egenmäktigt förfarande kan komma ifråga i många situationer. Av vikt för de 

ordningsstörande brotten är att det rör sig om situationer då personer på olika sätt 

hindrar den normala verksamheten. Ett exempel är då en folksamling 
demonstrerar utanför ingången till en porrbutik, och på så vis förhindrar att någon 

kan ta sig in.25 Ett annat kan vara då en grupp personer sätter sig på en 
transportväg och hindrar arbetsfordon från att komma fram till platsen för 

provborrningar.26 Vid situationer som de ovan nämnda kan polisen ge deltagarna 

en ordningshållande befallning som består i att personerna skall flytta på sig för 
att fortsätta demonstrationen på ett annat ställe. Åtlyds inte detta kan ohörsamhet 

mot ordningsmakten komma ifråga.  
 

 

 
                                                

24 Berggren-Munck, Polislagen, sid. 105-107  
25 RH 2005:30 
26 NJA 1982 s. 621 
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3. Myndigheternas syn på tillämpningen av lagstiftningen 
För att få lärdom om hur tillämpningen av bestämmelserna ser ut runtom i landet 

har vi valt att kontakta tre polismyndigheter. Vi blev då inom respektive 

myndighet hänvisade till personer som besitter kunskap på området.  

     

3.1 Stockholms län  
A arbetar som yttre kommissarie i Stockholms län. Han berättar att det är ganska 

ovanligt att myndigheten använder sig av sådana ordningshållande befallningar 

som krävs för att brottet ohörsamhet mot ordningsmakten ska aktualiseras. De 

gånger det görs är i demonstrationssammanhang. A menar att om man ger en 

ordningshållande befallning ska man även ha möjlighet att genomföra de 

tvångsåtgärder som kan komma ifråga. Vidare menar han att detta kräver 

omfattande resurser och det är något man saknar i vardagen.  

 

Brottet upplopp är enligt A ovanligt, utan istället brukar våldsamt upplopp 

aktualiseras. Varför det förhåller sig på det viset kan han inte svara på, utan det 

har blivit en form av rutin inom myndigheten. A berättar vidare att för det mesta 

är händelseförloppen så snabba att man inte hinner ingripa innan händelsen har 

övergått till våldsamt upplopp. Gemensamt för upplopp och våldsamt upplopp är 

att båda är svåra att styrka då de sker i komplexa situationer och det är svårt att få 

fällande domar på grund av svårigheter med bevisningen.  

 

A menar att det finns en distinktion mellan upplopp och ohörsamhet mot 

ordningsmakten. Ohörsamhet mot ordningsmakten kräver inget aktivt deltagande 

från folkmassan vilket upplopp gör. Ett exempel på en situation kan vara efter ett 

fotbollsderby, utanför arenan, där supportergäng underlåter att lyssna på polisens 

uppmaning att ta det lugnt utan istället käftar emot. Härav anser A att en 

ordningshållande befallning kan ges till deltagarna. Lyssnar inte supportrarna på 

detta avvisas, avlägsnas eller omhändertas deltagarna enligt PL 13§ efter en 

individuell prövning. Möjligheterna finns också att avvisa eller avlägsna 

deltagarna med stöd av PL 13c§ efter myndighetens beslut eller av polismannen 

själv om det föreligger fara i dröjsmål. Avslutningsvis menar A att det i allmänhet 
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är svårt att hantera Brottsbalkens 16 kap i verkliga situationer då det ofta handlar 

om bedömningsfrågor.27  
 

3.2 Västra Götalands län  
B arbetar som yttre kommissarie i Västra Götalands län. Han berättar att det 

händer då och då att upplopp respektive ohörsamhet mot ordningsmakten kommer 

i fråga och då oftast vid större kommenderingar. Är det inte planlagda insatser är 

brotten tämligen ovanliga.  På fråga om något av brotten förekommit i vardagen 

berättar B att han kommer ihåg ett fall av ohörsamhet mot ordningsmakten som 

inträffade för några år sedan. Det var ett tjugotal kvinnor som satt och blockerade 

ingången till en porrklubb i Göteborg. Kvinnorna informerades att de begick 

brottet egenmäktigt förfarande om de inte flyttade på sig och polisen gav dem 

även en ordningshållande befallning då de uppmanade kvinnorna att istället 

fortsätta sin demonstration ett tjugotal meter upp efter gatan. Kvinnorna vägrade, 

och polisen förflyttade då handgripligen kvinnorna från platsen med stöd av PL 

13§. Kvinnorna rapporterades för egenmäktigt förfarande samt ohörsamhet mot 

ordningsmakten. Med andra ord kan PL 13§ användas tillsammans med 

ohörsamhet mot ordningsmakten och enligt B försöker man att göra på det viset.  

 

På fråga om ohörsamhet mot ordningsmakten kan övergå till att bli ett upplopp, så 

säger B att så kan vara fallet. Folksamlingen kan alltså få det särskilda uppsåtet 

efter att myndigheten kommit till platsen och gett en ordningshållande befallning. 

B anser att gränserna mellan brotten är ”hyggligt klara”. Vid ohörsamhet mot 

ordningsmakten är deltagarna passiva, medan det vid upploppssituationer börjar 

”röra på sig” och stämningen blir hotfull. När det gäller att meddela 

ordningshållande befallning och skingringsbefallning brukar de ingripande 

poliserna placeras ut på olika platser bland människorna för att på så vis kunna 

styrka att befallningen uppfattats av folksamlingen. Skingringsbefallningen brukar 

meddelas via megafon för att nå ut bättre. Vanligtvis försöker man organisera sig 

så att civila spanare sköter videofilmning, och videokameror i bilarna används.  

 

                                                
27 Intervju 070220 samt 070320, yttre poliskommissarie i Stockholms län.  
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När det gäller ett beslut för att få meddela en skingringsbefallning vid ett 

oförutsett upplopp, ligger befogenheten hos jourhavande polischef. B anser att han 

att inte ser några problem med den nuvarande ordningen, eftersom man brukar få 

beslutet tämligen snabbt. På fråga om han tror att förfarandet skulle kunna 

förenklas vid en upploppssituation genom att delegationsordningen ändras, menar 

dock B att fallet mycket väl skulle kunna vara så. Han förslår i så fall att 

befogenheten att ta beslut om skingringsbefallning skulle kunna ligga hos en 

kommissarie eller insatschef.  

 

När det gäller bevisningen i upplopp och våldsamt upplopp så tycker B att det är 

svårt att styrka brotten, framförallt gällande dokumentation, och därför är det svårt 

att få människor dömda dessa brott. 28  

 

 3.3 Östergötlands län 

C, en polischef i Östergötlands län, berättar att brottet upplopp är ovanligt. Han 

kunde endast erinra sig ett tillfälle då en anmälan upprättats avseende detta brott. 

Det rörde sig om en vänsterdemonstration som genomfördes 1998 varpå nazister 

trängde sig igenom polisens avspärrningar varpå oroligheter uppstod mellan dem 

och polisen. Händelsen föranledde ett trettiotal polisanmälningar, men ingen ledde 

till åtal. Förklaringen till det menar C har sin grund i bristande dokumentation. 

Det fanns ingen möjlighet till videofilmning, då de 130-140 poliser som fanns på 

plats var tvungna att skydda demonstrationen. C uppger att det här är det enda 

tillfälle som han varit med om då det har funnits tid till att inhämta ett 

skingringsbeslut. I övriga fall har situationen alltid övergått till att bli ett våldsamt 

upplopp.  

 

C anser inte att det råder någon osäkerhet kring tillämpningen av paragraferna 

upplopp och våldsamt upplopp, men kommenterar inte hur läget förhåller sig 

mellan upplopp och ohörsamhet mot ordningsmakten.  

 

                                                
28 Intervju, 070319 samt 070329, yttre poliskommissarie i Västra Götalands län.  
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C uppger att en anledning till att brottsanmälningarna sällan går till åtal är att 

bevisningen ofta brister. Han menar att den tekniska bevisningen är avgörande för 

rättens bedömning. Han tycker också att vittnesmål, både från polis och 

allmänhet, har blivit mindre värda. Han drar i detta fall en parallell till 

kvinnomisshandel, då man många gånger är helt beroende av den dokumentation 

som görs i initialskedet genom videofilmning, för att senare vara näst intill en 

förutsättning för att få mannen fälld i rätten. För en bättre dokumentation över 

ordningsstörningar, har man därför startat särskilda dokumentationsgrupper i 

Östergötlands län. I dessa grupper ingår ”vanliga” ordningspoliser som får en 

utbildning inom området. Är det en upploppssituation så deltar dessa poliser 

iklädda skyddsutrustning, men de har även med sig kamera.  

 

På fråga huruvida C anser att beslutsgången för att ge en skingringsbefallning bör 

förändras så att polisman på plats kan ta beslutet, svarar han att han inte tror det 

vore en bra lösning. Skulle beslutsfattandet ske på en lägre nivå skulle detta kunna 

förbrylla polismannen, varpå han istället skulle rikta in sin uppmärksamhet på att 

fundera över om han ska ge en skingringsbefallning eller inte, istället för att inta 

ett kommunikativt förhållningssätt. C menar att är det kommunikativa 

förhållningssättet bra redan från början kan en ordningsstörande situation 

motverkas i ett tidigt skede. 

 

Beträffande anmälningsupptagning för brotten upplopp och ohörsamhet mot 

ordningsmakten berättar C att det har kommit att bli en resursfråga. Ofta finns det 

inte tillräckligt med poliser för att rapportera de misstänkta och istället kommer 

PL 13§ ifråga för de personer som varit mest ordningsstörande.29  

 

 

 

 

 

                                                
29 Intervju, 070322, polischef i Östergötlands län.  
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4. Bevisfrågor  
Utifrån intervjuerna med poliserna vid myndigheterna har det framkommit att när 

det gäller att styrka ohörsamhet mot ordningsmakten krävs i stort sett att en 

folksamling agerat ordningsstörande och inte åtlytt polismans ordningshållande 

befallning. I och med att det ofta rör sig om en passiv folkmassa bidrar det till att 

polisen har bättre kontroll över de inblandade. Med andra ord är det tämligen 

enkelt att bevisa att brottet har begåtts.  

 

Vid upplopp handlar det inte sällan om stora grupper som utför någon slags 

aktivitet och ofta dyker det upp ytterligare problem då det gäller bevisfrågor. För 

det första ska man kunna bevisa att den misstänkte varit deltagare i den 

ordningsstörande folksamlingen. Vidare krävs att personen visat det särskilda 

uppsåtet att sätta sig upp mot myndigheten genom att inte lyssna på en meddelad 

skingringsbefallning och även tydligt visat detta uppsåt innan. Det krävs också att 

skingringsbefallningen har uppfattats. Den tilltalade måste också ha haft möjlighet 

att lämna platsen. För polisen är det viktigt att i anmälan skriva exakt vad den 

misstänkte har gjort, d v s hur aktiv personen har varit. 30 

 

För att få veta hur åklagarna ser på bevisfrågor som kan uppstå i de aktuella 

brotten har vi valt att ta kontakt med två åklagare. 

 

4.1  Åklagare i Stockholms län 
D arbetar som åklagare i Stockholms län och berättar att hon aldrig har åtalat 

någon för upplopp, men däremot ett flertal personer för våldsamt upplopp. 

Gällande ohörsamhet mot ordningsmakten har det bara blivit aktuellt i samband 

med demonstrationer, men det är tämligen ovanligt att detta brott kommer i fråga. 

Anledningen till detta tror D kan vara att polisen nöjer sig med att lösa den akuta 

situationen som uppstår. Hon tror att polisen resonerar kring situationen som att 

det är något som hör till yrket och som man ofta ställs inför. Hon jämför detta 

med att ett hot mot tjänsteman inte alltid resulterar i att polisen gör en anmälan. D 

berättar vidare att brottet upplopp i princip inte finns, utan det rör sig vanligen 

                                                
30 Westerlund, Brott och påföljder, sid. 319 
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enbart om våldsamt upplopp. Gällande bevisning för brottet upplopp anser hon att 

polisiära vittnesmål ofta räcker till en fällande dom. Polisen hinner sällan 

videofilma händelsen, eftersom alla polisresurser som finns behövs i det akuta 

skedet. Däremot kan filmer från media vara till hjälp. Fotografier från händelsen 

är enligt D ofta av så dålig kvalité att de inte kan användas i en rättegång. 

Däremot är det bra att ta ett foto på den misstänkte i samband med att han tas in 

till stationen för förhör och då han är iförd samma mundering som vid upploppet, 

eftersom det kan vara till nytta då vittnesuppgifter ska jämföras. Annan bevisning 

som kan vara av vikt är uppgifter från utomstående som iakttagit händelsen.  

 

D berättar att då polisen ingriper i upploppssituationer brukar man rikta in sig på 

de mest aktiva i folksamlingen, eftersom det ofta saknas resurser hos polisen för 

att ta hand om alla som begår brottet.31 

 

4.2 Åklagare i Skåne län 
E är åklagare i Skåne län och arbetar på åklagarmyndighetens utvecklingscentrum. 

I Skåne är man särskilt inriktade på att följa upp och utvärdera bland annat 

Brottsbalkens 16 kapitel. E berättar att de ordningsstörande situationerna är 

komplicerade ur bevishänseende eftersom både brottslingar och poliser är 

uppjagade och båda sidor har tunnelseende. Därför kan svårigheter uppstå när det 

gäller värderingen av ett vittnesmål från en polisman som kan vara partisk och ha 

uppfattat situationen annorlunda än vad den egentligen var. Den bästa bevisningen 

tycker E kommer från utomstående. Han anser vidare att det ska vara en opartisk 

person, eftersom objektiv bevisning är bäst. Han poängterar dock att vittnena, 

likväl som poliserna, kan vara partiska trots att de inte varit inblandade i 

situationen. Ett stort problem med de vittnen som varit åskådare, är att upplopp 

ofta är rörliga över stora ytor vilket gör att det sällan är något vittne som sett hela 

händelseförloppet. Vidare försvinner ofta vittnen från platsen efter ett tag och 

eftersom polisen har fullt upp med att stävja ordningsstörningen är det svårt att i 

efterhand få tag på dessa personer. E berättar även att de övervakningskameror 

som kan finnas uppmonterade på gatorna på vissa ställen utgör bra bevisning. På 

                                                
31 Intervju 070322, åklagare i Stockholms län.  
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fråga om han anser att polisens videofilmning är bra, svarar han att så kan fallet 

vara. Dock kan det även här vara svårt att få rätt bild av situationen eftersom 

polisen mest filmat folksamlingen och inte sitt eget agerande.  

För att få en person fälld för upplopp på enbart polisiära vittnesmål krävs att det 

inte blir något större ”mothugg” från den misstänktes sida. Det är dock möjligt, 

men den tekniska bevisningen är viktig. 

 

E tror att en anledning till att man sällan skriver anmälningar på upplopp är att 

andra brott såsom olaga hot, ofredande och hot mot tjänsteman är enklare att 

bevisa, och därför rapporterar man hellre för dessa brott.32     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
32 Intervju 070326, åklagare i Skåne län.  
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5. Diskussion 
När vi studerade de ordningsstörande brotten under polisutbildningen tycktes 

många delar av paragraferna vara oklara när det gäller tillämpningen. Därför har 

vi undersökt hur det polisiära arbetet genomförs när det gäller brotten och kommit 

fram till att det finns flera svårigheter. 

 

Under arbetets gång har vi förstått att varken gränser eller definitioner är 

glasklara. Allt handlar om bedömningsfrågor. Vi tror att ett problem vid t ex 

upplopp är beslutsfattandet kring skingringsbefallningen. Det rör sig dels om den 

enskilde polismannen på platsen som ska uppmärksamma situationen och lägga 

sina värderingar på vad som ska göras, och därefter en beslutsfattare som ska göra 

en korrekt bedömning, oftast via telefon. Vid samtal med såväl poliser som 

åklagare har det framkommit att brottet upplopp sällan förekommer i anmälningar. 

En förklaring kan vara att paragrafen är krånglig att använda med tanke på 

beslutsgången. Vi anser att beslutsfattandet borde kunna göras enklare. Vi tycker 

t ex att en polisman som normalt får delegationen att ta skingringsbeslut vid 

större kommenderingar även borde ha kvar den befogenheten vid oförutsedda 

händelser. På fråga uttrycker B, en yttre poliskommissarie i Västra Götalands län, 

att förfarandet skulle kunna förenklas vid en upploppssituation. Han anser att 

denna befogenhet skulle kunna ligga hos en kommissarie eller insatschef, vilket vi 

håller med om.  

 

När det gäller ohörsamhet mot ordningsmakten tror vi att situationen kan vara 

sådan att polisen kanske inte är medveten om att situationen man har framför sig 

skulle kunna räknas som just det brottet. Det kan tänkas att man lätt låser sig vid 

att bestämmelsen bara kan användas vid en demonstration. Westerlund anför att 

en ordningshållande befallning kan ges i de flesta vardagliga situationer, då man 

har en folksamling som stör allmän ordning. Westerlund uttrycker dock att denna 

befogenhet sällan används, p g a okunskap från polisens sida. 33 

                                                
33 Westerlund, Ordningsstörande brott, sid. 161-162 
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Under utbildningstiden till polis är vår uppfattning att den period som läggs på 

brotten är knapp, och för många poliser är de kunskaper man fått under 

utbildningstiden förmodligen de enda som man arbetar utifrån. För att få ett 

rättmätigt underlag att besvara frågan hade vi behövt ta kontakt med ett flertal 

poliser i yttre tjänst, för att genomföra intervjuer. Dock kräver det mer tid än vad 

vi har att tillgå under kursen.   

 

Vid ohörsamhet mot ordningsmakten tror vi att många poliser tar en genväg då 

de endast avvisar, avlägsnar eller omhändertar personerna enligt PL 13§. Genom 

att göra på så vis förbigår man att skriva anmälan, vilket kan vara tidskrävande. 

Flera myndigheter försöker tillämpa PL 13§ parallellt med att skriva en anmälan, 

vilket vi anser vara korrekt. Vi kan förstå att det ligger nära till hands att gå den 

enkla vägen, men värt att poängtera är att alla poliser har en 

rapporteringsskyldighet när det gäller brott som ligger under allmänt åtal. Vi tror 

dessutom att en anmälan och eventuell senare lagföring kan ha en 

allmänpreventiv effekt. Att exempelvis figurera i brottsregistret är förmodligen 

något som många vill undvika.  Ytterligare en anledning till att få anmälningar 

kommer till stånd är att polisens resurser är bristfälliga. Polismännen får arbeta 

med att stävja ordningsstörningen, och resurser för att dokumentera och rapportera 

händelsen saknas. Även denna aspekt kan vara en anledning till att endast PL 13§ 

används. I dessa fall tycker vi ändå att resonemanget kring polisiär inriktning mot 

de mest aktiva i ordningsstörningen låter sunt. Vidare har det framkommit genom 

intervjuerna att det ofta saknas lämpliga platser att ta de misstänkta till för 

identifiering och anmälansupptagning.  

 

Enligt flera poliskällor övergår ofta ett upplopp till ett våldsamt upplopp, d v s 

från hot till handling. Även här kan det bero på resursbrister som gör att man inte 

kan motverka den utveckling som ordningsstörningen rör sig mot, men också att 

det tar tid att inhämta en skingringsbefallning. 

 

Att styrka ohörsamhet mot ordningsmakten kräver i stort sett att en folksamling 

agerat ordningsstörande och inte åtlytt polismans ordningshållande befallning. I 

och med att det ofta rör sig om en passiv folksamling bidrar det till att polisen har 
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bättre kontroll över de inblandade. Med andra ord kan ohörsamhet mot 

ordningsmakten vara enklare att styrka än ett upplopp, som innebär betydligt mer 

arbete för att få en bra dokumentation. För att kunna fälla någon för upplopp krävs 

att man i rätten kan styrka att personen haft det särskilda uppsåtet att sätta sig upp 

mot myndighet. För att styrka uppsåtet krävs att de misstänkta personerna 

dessutom uppfattat skingringsbefallningen. Detta innebär att polisresurser bör 

vara utplacerade på olika ställen i folksamlingen för att vid behov kunna vittna om 

skingringsbefallningen kunnat uppfattas men även för att få en överblick över 

situationen. Därtill måste polismännen samordna anmälan och i denna omnämna 

de inblandade.  

 

Vi får tanken att en anledning till att anmälningar för brottet upplopp är så 

ovanliga, kan vara att beviskraven är för högt ställda i dagsläget. Vid tillkomsten 

av BrB 16 kap år 1948 fanns inte videokameror eller digitalkameror att tillgå för 

att dokumentera en ordningsstörande folksamling. Ändå måste man ha ansett att 

det skulle gå att lagföra misstänkta för upplopp, annars skulle inte paragrafen ha 

kommit till. Polischefen i Östergötlands län påtalar att teknisk bevisning blivit 

avgörande för rättens bedömning, samtidigt som vittnesmål blivit mindre värda. 

Kanske hade domstolar tidigare en stor tilltro till polisers vittnesmål medan de 

misstänktas utsagor ifrågasattes mer. 1948 hade vi inte heller några medborgerliga 

rättigheter i grundlagen. Åklagaren i Stockholms län berättar å andra sidan att det 

vanligtvis är vittnesmål som leder till fällande dom, just eftersom den tekniska 

bevisningen ofta är bristfällig eller saknas. Åklagaren i Skåne län menar att de 

ordningsstörande situationerna är komplicerade ur bevishänseende eftersom både 

brottslingar och poliser är uppe i varv under händelsen och båda sidor kan ha 

tunnelseende. Därför kan svårigheter uppstå när det gäller värderingen av ett 

vittnesmål från en polisman som kan vara partisk och ha uppfattat situationen på 

sitt sätt.  Med andra ord har det framkommit flera olika åsikter gällande 

bevisningen och huruvida detta beror på skillnader i bedömning av bevis mellan 

länen eller annat är svårt att uttala sig om. Vår åsikt är dock att självklart ska vårt 

samhälle vara rättssäkert, men det får inte gå till överdrift. Att polisers vittnesmål 

inte skulle vara tillförlitliga just p g a att partiskhet skulle uppstå, håller vi inte 

med om till fullo. Dels tränas man som polis att observera objektivt och därtill ser 
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vi ingen anledning till att en polisman skulle finna någon personlig vinning i att 

dölja sanningen. Skulle våld behöva användas kan det möjligtvis finnas anledning 

att i efterhand motivera sitt eget handlande, t ex om personer tagit fysisk skada. 

Vid ett upplopp eller ohörsamhet mot ordningsmakten stannar troligtvis 

våldsanvändningen på en lägre nivå än vid ett våldsamt upplopp, varpå polisiära 

vittnesmål borde värderas högre vid ett upplopp än vid ett våldsamt upplopp.  

 

Åklagare E tror att p g a bevisproblemen vid upplopp, förekommer det att man 

istället för att rapportera personerna för brottet upprättar anmälan om enskilda 

brott som kan konsumeras av ett upplopp, d v s exempelvis ofredande, hot mot 

tjänsteman eller olaga hot. Vi håller med om att förfaringssättet verkar rimligt, 

och är det på så vis nonchalerar polisen inte lagöverträdare. 

  

Antalet rättsfall i högre instanser är få beträffande ohörsamhet mot 

ordningsmakten och helt obefintliga för upplopp. En möjlig förklaring till det tror 

vi kan vara att det finns domar i tingsrätten, men man har inte begärt prövning av 

Hovrätterna eller Högsta Domstolen. Vi kan tänka oss att det beror på de låga 

straff som i allmänhet utdöms vid brotten, och att man således inte bemödar sig 

att söka prövning i högre rätt.   
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6. Slutsats 
Under arbetets gång har vi kommit fram till att det finns ett antal förklaringar till 

att så få döms för brotten upplopp och ohörsamhet mot ordningsmakten. 

 

Gemensamt för brotten är den resursbrist som ofta råder hos polisen. Det krävs 

resurser i form av poliser och lämpliga platser för att ta hand om de misstänkta 

och t ex skriva anmälningar. 

 

En annan faktor kan vara att det råder bristande kunskaper hos de ingripande 

poliserna. Inte sällan kopplas de ordningsstörande brotten till demonstrationer, 

men paragraferna har användningsområden utanför detta. Ibland kan förmodligen 

ordningsstörande brott förekomma, men som många har svårighet att identifiera.  

 

Det förekommer att poliser istället för att skriva anmälningar endast nöjer sig med 

att få situationen under kontroll genom att avvisa, avlägsna eller i yttersta fall 

omhänderta enligt PL 13§, vilket kan ifrågasättas.   

 

Vid upplopp är dokumentationen ett problem, då det ställs höga beviskrav för att 

det ska leda till ett åtal. Videokameran kan då vara ett viktigt hjälpmedel för att 

senare kunna få de misstänkta fällda i rätten. För att bli varse om ifall 

skingringsbefallningen har uppfattats bland folket och även för att få en överblick, 

bör poliser finnas utspridda i folksamlingen. Även detta kräver resurser. 

Polismännen som rapporterar händelsen måste vara synkroniserade och 

tillsammans skriva en anmälan där alla inblandade nämns, vilket kan leda till 

svårigheter då man befunnit sig på olika ställen och lagt märke till olika saker. 

 

Enligt en källa förekommer det att man istället för att rapportera misstänkta för 

upplopp, använder de enskilda brott som kan konsumeras av ett upplopp, d v s 

exempelvis ofredande, hot mot tjänsteman eller olaga hot, just för att dessa brott 

är enklare att styrka. 
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Andra problem med upplopp är befogenheten att meddela skingringsbefallningen. 

P g a rådande regler om beslutsfattande kan det många gånger ta lång tid att 

invänta ett beslut om skingringsbefallning, vilket kan bidra till att upploppet 

hinner eskalera till ett våldsamt upplopp. En enklare lösning vore om en polisman 

på platsen kunde ta beslutet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Polisutbildningen vid Umeå universitet 
Moment 4:3, Fördjupningsarbete 
Vårterminen, 2007 
Rapport nr: 393 
 

   26 

 

 

 

 

 

 

 

6. Referenser 
Tryckta källor: 

- Berggren-Munck, Polislagen - en kommentar, 5 upplagan, 2005 

- Johansson, Frank, Allmän Polislära, 2006 

- Persson, Carl G, Ordningslagen, 2 upplagan, 2003  

- Westerlund, Gösta, Ordningsstörande Brott, 3 upplagan, 2005 

- Westerlund, Gösta, mfl., Brott och Påföljder, 2 upplagan, 2005 

- Polislagen med kommentarer, Rikspolisstyrelsen, 1999  

- Kungliga Maj:ts proposition nr 80, 1 samlingen, 6 bandet, 1949  

- Svensk författningssamling 1948, Nr 437-828, Kungliga boktryckeriet, 

Stockholm, 1949 

 

Övriga källor: 

- Intervju med Jan Åström, polislärare, Polisutbildningen Umeå, 070319 

- Intervju med yttre poliskommissarie, Stockholms län, 070120, 070320 

- Intervju med yttre poliskommissarie, Västra Götalands län, 070320, 070329 

- Intervju med polischef, Östergötlands län, 070322 

- Intervju med åklagare, Stockholms län, 070322 

- Intervju med åklagare, Skåne län, 070326 

- Intervju med analytiker, Östergötlands län, 070326, 030729 

 

- http://statistik.bra.se/solwebb/action/index 

- www.rattsbanken.se 


