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Abstract 
 
Rätten att demonstrera i Sverige är grundlagsskyddad. Det är polisen uppgift att skydda 

både tillståndsgivna och icke tillståndsgivna demonstrationer utan att göra avkall på 

säkerheten och ordningen. Till sin hjälp har polisen ett antal verktyg i form av lagstöd i bl.a. 

Polislagen och Ordningslagen. Justitieombudsmannen (JO) är den som övervakar polisens 

arbete och har möjlighet att kritisera polisen för ingripanden som inte haft stöd i lag eller 

som annars har varit felaktiga. Syftet med rapporten är att fördjupa oss i delar av den 

lagstiftning som polisen kan använda sig av i samband med demonstrationer samt klargöra 

JO:s roll i sammanhanget och i vilken utsträckning JO väljer att kritisera polisens agerande 

vid demonstrationer. Vi har arbetat utifrån en hypotes om att lagstiftningen kring ämnet är 

snårig och att polisen inte sällan kritiseras för sina ageranden vid demonstrationer. 

Resultatet visar dock det motsatta. Med tanke på det stora antal demonstrationer i Sverige 

varje år kritiseras polisen mycket sällan av JO. Att polisen så sällan kritiseras i samband 

med demonstrationer kan, till viss del, bero på olika orsaker. Överlag anser vi dock att 

polisen är väl insatt i lagstiftningen kring ämnet demonstrationer och allt som oftast utför 

sitt arbete lagenligt.  
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1. Inledning 
Demonstrationsrätten är grundlagsskyddad och kan endast inskränkas genom lag. Vi 

anser därför att det är av yttersta vikt att polisen har god kunskap om gällande lagstiftning 

samt vilka befogenheter och möjligheter polisen har för att ingripa vid ordningsstörande 

demonstrationer. Vi har fått uppfattningen att lagstiftningen kring ämnet är snårig och att 

den lätt misstolkas. I likhet med annan komplicerad lagstiftning tror vi att det finns en risk 

att man som polis inte orkar fördjupa sig i lagstiftningen utan i stället gör som man blir 

beordrad, utan att själv egentligen veta hur och varför. Det händer att polisen, i samband 

med demonstrationer och dylikt, anmäls till Justitieombudsmannen (JO) av privatpersoner 

där polisens agerande ifrågasätts. Eventuell JO-kritik brukar sedan få medial 

genomslagskraft. Med rapporten vill vi försöka utröna i vilken utsträckning polisens arbete 

kritiseras av JO i samband med demonstrationer och ordningsstörande folksamlingar. Vi har 

därför funnit det intressant att inhämta JO-ärenden som behandlar polisens agerande i ovan 

nämnda situationer och utifrån dem bedöma, därefter få ett diskussionsunderlag om vad 

problemen bestått i samt om polisen kunnat agera annorlunda. 

 Under polisutbildningen läste vi om just allmänna sammankomster och vilka 

befogenheter polis då har för att ingripa. Tyngdpunkten lades på upplopp samt våldsamt 

upplopp och inte på, enligt oss, mer ordinära händelser. Vi har därför valt att begränsa oss 

till ordningsstörande demonstrationer och liknande händelser eftersom vi är övertygande om 

att vi kommer att ha mer nytta av den kunskapen. Förhoppningsvis leder rapporten till att vi 

får ökad kunskap kring ämnet demonstrationer och ordningsstörande folksamlingar som vi 

sedan kan tillämpa ute på ”fältet”. Vidare hoppas vi att den kunskapen ger oss underlag för 

att skapa argument som kan användas i diskussioner med demonstranter. Det är 

betydelsefullt att kunna förklara polisens lagstöd på ett enkelt sätt samt syftet med 

ingripandet för att på så sätt väcka förståelse hos demonstranterna. 

1.1 Bakgrund 

I Sverige är yttrande- och tryckfriheten grundlagsskyddad. Det är lätt att glömma att 

i de flesta diktaturer finns inte dessa grundläggande fri- och rättigheter. Demokrati bygger 

till stor del på demonstrationsfrihet och yttrandefrihet och är något vi måste värna om. 

Polisen är samhällets yttersta verktyg för att upprätthålla och lag och ordning samt 

värna om våra rättigheter. JO har i sin tur till uppgift att granska polisen i dess 

myndighetsutövning. Polisen har bl.a. ansvaret för att skydda såväl lagliga som olagliga 

demonstrationer och andra allmänna sammankomster men samtidigt stävja yttringar och 
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handlingar som inte omfattas av yttrande- eller tryckfriheten. Först när det uppkommer 

svårare oordning, d.v.s. upploppsliknande situationer kan polisen ställa in eller upplösa en 

allmän sammankomst. 

Balansgången däremellan kan vara svår och orsakar stundom intressekonflikter och 

kritik mot polisen, bl.a. från JO. Polisen ska naturligtvis hålla sig opartisk och agera på ett så 

professionellt sätt som möjligt med rätt hjälpmedel, men ibland misslyckas dock 

avvägningen mellan rättigheter och skyldigheter. Enskilda medborgare som är missnöjda 

med polisens ingripande kan som sagt vända sig till JO. 

De flesta demonstrationer är tack och lov lugna och försätter inte polisen i några 

större problematiska situationer. Första majtåg, demonstrationer mot bl.a. krig, 

miljöförstöring och mot nedskärningar i industri och offentlig sektor visar på hur 

demonstrationsfrihet används på ett alldeles utmärkt sätt. Alla demonstrationer är dock inte 

lika fridfulla och saknar ibland även tillstånd. I sällsynta fall urartar de i regelrätta kravaller, 

t.ex. Göteborgskravallerna. 

Göteborgskravallerna är ett kapitel för sig i svensk historia med omfattande skador 

och stor massmedial publicitet. Polisens agerande renderade flertalet JO-anmälningar. Mer 

problematiskt är det när polisens rätt att ingripa inte alltid är lika självklar, ibland ifrågasätts 

självklart polisens agerande mot t.ex. till synes lagliga demonstrationer eller fackliga 

blockader. Vad har polisen för möjligheter att handla i detta område där t.ex. åsiktsfrihet och 

fackliga rättigheter väger tungt?  

Det kan som sagt vara svårt att avgöra vad som en rättighet resp. skyldighet. Att ha 

rätten på sin sida är inte samma sak att ha opinionen på sin sida. I rapporten vill vi helt 

enkelt klargöra vad polisen har för lagstöd i liknande situationer och sin tur hur JO 

övervakar och kritiserar bl.a. polisen. I avsnittet Frågeställningar konkretiseras våra frågor. 

1.2 Syfte 

Syftet med rapporten är att fördjupa oss och klargöra både för oss själva och för 

andra hur lagstiftningen ser ut, hur polisen kan och skall agera vid ordningsstörande 

demonstrationer och inte minst belysa andra viktiga problem som kan uppkomma. Vi vill 

också få en bild av JO:s granskande roll i sammanhanget, bl.a. omfattningen av JO-

anmälningar och vad dessa renderar. När rapporten är avslutad vill vi ha fått god kunskap i 

ämnet och kunna agera rättssäkert vid liknande händelser. 
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1.3 Hypotes 
Vi valde att arbeta utifrån hypotesen att det finns ett grundläggande arbetsmaterial 

bland JO-anmälningar och de fall där JO har beslutat sig för att kritisera polisen när det 

gäller deras hantering av demonstrationer. Vi grundar vårt antagande på att vi anser att 

gällande lagstiftning är snårig samtidigt som demonstrationer och andra allmänna 

sammankomster är komplexa händelser, att misstag och medvetna fel görs och att 

allmänheten därför har valt att JO-anmäla polisen. Genom massmedias rapportering har vi 

också fått intrycket att anmälningar ofta görs vid demonstrationer och att polisen ibland 

agerar felaktigt. 

1.4 Frågeställningar 

Följande frågeställning har vi valt att använda i rapporten; 

 I vilken omfattning kritiserar JO polisens agerande vid demonstrationer och störande 

folksamlingar som har anmälts till JO? 

 Vad har det varit för problematik kring lagstiftningen i de JO-utlåtanden där 

polismyndigheten kritiserats. 

1.5 Avgränsningar 

I vår frågeställning har vi valt att lägga tyngdpunkten i rapporten på 

ordningsstörande demonstrationer, hur polisen har agerat vid sådana händelser samt JO:s 

tillsyn/kritik av polisen, speciellt vid demonstrationer. Vi granskade inte JO-ärenden längre 

tillbaka än 2001 fr.a. beroende på begränsningar i de ärendelistor vi har tagit del av och att 

lagstiftning hela tiden förnyats. Av det materialet har vi plockat ut de JO-ärendena som vi 

tycker är mest intressanta för fördjupning. 

Ingen större tyngd har lagts på de brott demonstranter kan göra sig skyldiga till och 

vi har inte tagit upp händelser där brotten upplopp och våldsamt upplopp finns med eftersom 

upploppsliknande situationer dels är mindre vanlig dels för att vi tyckte att det finns 

betydligt mer skrivet om det. 

I två av JO-anmälningarna där polisen kritiserats har polisen även fått kritik för 

bristfällig dokumentation i samband med ingripandena, den delen har inte behandlats i 

denna rapport. 
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1.6 Tillvägagångssätt 

Teoridelen inleds med att vi utifrån juridisk metod redogör för de lagstöd ur 

Polislagen och Ordningslagen som den enskilde polismannen bör använda. Lagstöden och 

tillhörande kommentarer är uteslutande hämtade från främst kurslitteratur från 

polisutbildningen i Umeå. Genom att gå igenom befintliga lagstöd vill vi både för oss men 

framför allt för läsaren underlätta vidare läsning och skapa en grund för att förstå 

problematiken kring frågeställningarna. Teoridelen avslutas med en genomgång av JO och 

dennes arbetssätt för att förstå vad som händer med en anmälan och hur JO arbetar. 

Materialet är hämtat från JO:s hemsida, dessutom har kompletterande frågor besvarats av JO 

via e-post. 

Under följande avsnitt kommer vi att redogöra i vilken omfattning JO har valt att 

kritisera polisens ingripande vid demonstrationer och störande folksamlingar men också då 

JO inte lämnar någon erinran. Med hjälp av utvalda rättsfall vill vi sedan belysa eventuell 

problematik som finns när det gäller tolkning av aktuell lagstiftning. 

Efter resultatdelen följer en diskussion kring frågeställningen där vi ventilerar våra 

egna åsikter och tankar kopplat till materialet. Arbetet avslutas med ett kapitel innehållande 

våra slutsatser i ämnet. 
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2. Teori 
I teoridelen gås tillämplig lagstiftning igenom som är aktuell då polisen arbetar mot 

ordningsstörande demonstrationer och folksamlingar. Efter det följer en redogörelse över 

Justitieombudsmannen och hur JO arbetar gentemot det allmänna och polis. Polislagen 

beskrivs eftersom den reglerar polisens arbete vid en demonstration medan polisen med stöd 

av Ordningslagen i vissa fall kan göra inskränkningar i den grundlagsskyddade mötes- och 

demonstrationsfriheten.  

2.1 Polislagen 
Polislagen 8 § - En polisman som har att verkställa en tjänsteuppgift skall under iakttagande av vad som 

föreskrivs i lag eller annan författning ingripa på ett sätt som är försvarligt med hänsyn till åtgärdens syfte och 

övriga omständigheter. Måste tvång tillgripas, skall detta ske endast i den form och den utsträckning som 

behövs för att det avsedda resultatet skall uppnås. 

Ett ingripande som begränsar någon av de grundläggande fri- och rättigheter som avses i 2 kap. 

Regeringsformen får ej grundas enbart på bestämmelserna i första stycket. 

 

Paragrafens första stycke syftar till behovs- och proportionalitetsprincipen. 

Behovsprincipen innebär att ett polisingripande endast får ske när det är nödvändigt för att 

avvärja eller undanröja en farlig situation eller störning. Polisen skall välja den arbetsmetod 

som innebär minsta möjliga intrång för den enskilde. Rent konkret betyder det att vid ett 

ingripande mot en t.ex. störande person skall polisen börja med en tillsägelse innan någon 

form av våld tillämpas. Arbetsmetoden skall vara ägnad att leda till det avsedda resultatet. 

Det kräver att medlen som polisen väljer för att kunna lösa en situation måste vara 

tillräckliga och att polisingripandet upphör när syftet med ingripandet är uppnått. Ett 

ingripande med otillräckliga medel kan förvärra situationen. Vid större allmänna 

sammankomster, t.ex. demonstrationer, bör polisen arbeta på ett sådant sätt att oroligheter 

och bråk aldrig ens uppkommer. Polisen är, enligt 2 § p.2 Polislagen, skyldig att hindra 

störningar av den allmänna ordningen samt ingripa när sådana har inträffat. Den 

skyldigheten kan dock begränsas av proportionalitetsprincipen. Principen innebär att 

polisens ingripande måste ställas i proportion mot syftet med åtgärden. För polisens del kan 

det innebära att ett ingripande inte sker eftersom det inte står i rimligt förhållande till det 

intresse som skall skyddas.1 

Det bör nämnas att polisen i sitt arbete inte alltid behöver uttryckligt lagstöd för de 

åtgärder som utförs ute på fältet. 8 § 1 st. Polislagen ger polisen rätt att ge tillsägelser och 
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andra mindre ingripande åtgärder så länge de inte begränsar någon av de grundläggande fri- 

och rättigheter som avses i 2 kap. Regeringsformen och att de är, som ovan nämnt, 

försvarliga med hänsyn till åtgärdernas syfte och övriga omständigheter. Enligt 8 § 2 st. 

Polislagen skall alltså polisen ha ett direkt lagstöd för att företa ett ingripande som begränsar 

någon av de grundläggande fri- och rättigheter som avses i 2 kap. Regeringsformen. 

 
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. 

Är en åtgärd som avses i första stycket otillräcklig för att det avsedda resultatet skall uppnås, får 

personen tillfälligt omhändertas. 

 

Förutsättningen för att paragrafen skall kunna tillämpas är att personen stör den 

allmänna ordningen, att det finns en konkret risk för att personen kommer att störa den 

allmänna ordningen, att personen begår ett brott eller att det behövs för att hindra någon att 

begå brott. Ingripandet kan ske vid brott mot såväl brottsbalken som enligt andra 

straffstadganden.2 Det krävs inte att personen kan dömas till straff, därför kan paragrafen 

även med viss försiktighet användas mot personer under 15 år. Det bör dock poängteras att 

personer under 18 år inte får tas i förvar, enligt 17 § Polislagen.  

Att störa den allmänna ordning genom sitt uppträdande betyder att personen går till 

angrepp mot ett ordningsintresse som är av betydelse för allmänheten eller annars från 

allmän synpunkt. Det räcker inte att den enskilde polismannen personligen störs av 

uppträdandet. Endast den omständigheten att en person vägrar åtlyda polismans tillsägelse 

innebär inte att personen stör den allmänna ordningen. I de fall det anses vara en omedelbar 

fara för att en person skall uppträda ordningsstörande krävs det att det föreligger en konkret 

risk för ordningsstörande skall uppkomma. En sedan tidigare känd bråkmakares blotta 

närvaro på en plats bedöms inte som en konkret fara. Det skall i varje enskilt fall bedömas 

huruvida personen stör den allmänna ordningen eller inte. 

När kriterierna för att paragrafen skall kunna tillämpas väl är uppfyllda har polisen 

tre olika möjligheter att ingripa, antingen genom ett avvisande, avlägsnande eller, i sista 

hand, ett omhändertagande. Polisen bör alltid först prova med mindre ingripande åtgärder 

först, t.ex. genom en tillsägelse. Ett avvisande anses som en mindre ingripande åtgärd än ett 

                                                                                                                                                            
1 Westerlund s. 58 
2 Berggren & Munck, s. 97 
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avlägsnande som i sin tur anses som mindre ingripande än ett omhändertagande.3  

Ett avvisande innebär att en person hindras från tillträde till ett område/byggnad eller 

att personen uppmanas att lämna platsen. Skillnaden mellan avlägsnande och 

omhändertagande är att vid ett avlägsnande förflyttas personen från en plats medan personen 

vid ett omhändertagande förflyttas till en plats, t.ex. polisstation eller bostad. En polisman 

kan omhänderta en person direkt, utan att mindre ingripande åtgärder först tillämpas, om det 

redan från början anses meningslöst att tillämpa ett avvisande eller avlägsnande. Ett 

omhändertagande enligt denna paragraf skall inte tillämpas om det finns skäl att gripa 

personen enligt 24 kap. 7 § Rättegångsbalken. En person får inte omhändertas längre än sex 

timmar, enligt 16 § Polislagen. Personer som ska avlägsnas får transporteras bort en kortare 

sträcka. Justitieutskottet hävdar att om avlägsnandet gäller annat än en kortare sträcka och 

åtgärden innefattar ett påtvingat ingrepp av inte helt kort varaktighet, kan det ifrågasättas om 

inte åtgärden i själva verket bör ses som ett omhändertagande.4 

JO har uttalat sig i denna fråga och godkänt att ett avlägsnande max får vara några 

(3-5) kilometer.5 För att ett avlägsnande skall vara meningsfullt måste det kunna krävas att 

personen får vissa svårigheter att ta sig tillbaka. Bedömning hur långt personen skall 

avlägsnas måste göras i varje enskilt fall. Finns det t.ex. goda allmänna kommunikations-

medel kan sträckan vara längre, dock aldrig längre än 5 kilometer. JO har i ett uttalande från 

2002 behandlat frågan om gränsen mellan ett avlägsnande och ett omhändertagande. JO 

hävdade att transportera ett antal personer till platser belägna mellan 11,1 och 28,9 km från 

avlägsnandeplatsen skall bedömas som ett omhändertagande och inte ett avlägsnande trots 

att goda förbindelser med allmänna kommunikationsmedel fanns tillgängliga.6  

 
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 för- fattning, får en polisman avvisa eller avlägsna honom från 

området eller utrymmet, när det är nödvändigt för att ordningen eller säkerheten skall kunna upprätt- hållas. 

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. 

 

Paragrafen kan tillämpas i fall då polisen har spärrat av eller på annat sätt förbjudit 

tillträde till ett område och någon försöker tränga in eller vägrar lämna ett sådant område 

och det behövs för att ordningen/säkerheten skall kunna upprätthållas. Detsamma gäller om 

                                                
3 Berggren & Munck, s. 95f 
4 JuU 1983/84:27 s. 32f 
5 JO Dnr 1508-2002 
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någon vägrar att följa av polisen anvisad väg. Paragrafen syftar på sådana avspärrningar och 

anvisningar enligt 23-24 §§ Polislagen samt 27 kap. 15 § Rättegångsbalken. För att 

avspärrningarna och anvisningarna skall kunna upprätthållas har polisen i denna paragraf 

givits möjlighet att avvisa eller avlägsna personer som vägrar lämna eller tränger in på 

avspärrat område eller vägrar följa anvisad väg. Paragrafen är tillämplig även om den som 

försöker passera en avspärrning inte kan anses störa ordningen. Frågan om det kan anses 

försvarligt att avlägsna den som försöker tränga in på avspärrat område får avgöras med 

hänsyn till syftet med avspärrningen.7  

Lagrummet bör till exempel kunna användas i de fall polisen har spärrat av ett 

område där en demonstration äger rum och motdemonstranter tränger in på området. Det bör 

nämnas att polisen inte har rätt att omhänderta någon enligt denna paragraf. De personer 

som intränger eller vägrar lämna ett område som spärrats av enligt 24 § Polislagen gör sig 

dock skyldiga till ohörsamhet mot ordningsmakten enligt 16 kap. 3 § Brottsbalken och kan 

därför som yttersta åtgärd omhändertas enligt 13 § Polislagen för att förhindra fortsatt 

brottslig verksamhet. 

 
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. 

 

Bestämmelsen fungerar som polisens verktyg för att verkställa beslut enligt 2 kap. 

22-23 §§ Ordningslagen. Det krävs inte att deltagarna eller åskådarna har stört den allmänna 

ordningen men att de befinner sig just där, vid t.ex. en demonstration, för att kunna avvisas 

eller avlägsnas. Avgörande är i stället syftet med beslutet, dvs. att t.ex. demonstrationen 

skall upplösas. Beslutet att någon deltagare eller åskådare ska avvisas eller avlägsnas fattas 

av den enskilde polismannen. Anledningen till att beslutet ligger hos varje enskild polisman 

grundas på att polismyndigheten redan beslutat om att ställa in eller upplösa den allmänna 

sammankomsten. Det skulle vara orimligt att någon annan än de poliser som finns på plats 

ska avgöra vilka som ska avvisas eller avvisas. Man får förutsätta att många deltagare eller 

åskådare skulle lämna sammankomsten på uppmaning. Deltagarna eller åskådarna ska ges 

möjlighet att frivilligt lämna platsen.8 Paragrafen ger inte polisen möjlighet att omhänderta 

någon. 

                                                                                                                                                            
6 JO Dnr 3489-2001 
7 Prop. 1996/97:175 
8 Berggren & Munck, s. 104. Westerlund s. 77f 



Rapport nr. 505  2008-04-28 

  12 

Ifall någon vid den allmänna sammankomsten skulle störa den allmänna ordningen 

blir istället 13 § tillämplig för att avvisa, avlägsna eller i sista hand omhänderta någon.  

 
Polislagen 13 c § - 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. En sådan åtgärd får vidtas utan 

föregående beslut av polismyndigheten endast om det är så brådskande att polismyndighetens beslut inte kan 

avvaktas. Lag (1998:27). 

 

Paragrafen har liknande karaktär som 13 § med vissa undantag bl.a. att här skall en 

folksamling i stället för någon uppträda ordningsstörande eller utgöra en omedelbar fara för 

ordningsstörande beteende. Vidare är det polismyndigheten som fattar beslut om 

bestämmelsen skall tillämpas, dock får enskild polisman fatta beslutet om det råder fara i 

dröjsmål. Paragrafen gäller endast folksamlingar som inte utgör en allmän sammankomst 

eller offentlig tillställning.9 

Av den anledningen kan inte denna paragraf tillämpas i samband med 

demonstrationer. När väl beslutet att avvisa eller avlägsna deltagare i den ordningsstörande 

folksamlingen är fattat krävs ingen individuell prövning av varje enskild deltagare för att 

utröna om just han eller hon stört den allmänna ordningen. Alla deltagare i folksamlingen 

behöver inte avvisas eller avlägsnas, utan endast så många som krävs för att syftet med 

beslutet skall uppfyllas.10 

En folksamling innefattar en mera öppen hop människor som inte är organiserad och 

där de enskilda individerna kan komma och gå som de vill. För att en folksamling skall 

anses föreligga krävs det åtminstone 10 personer.11 Polisen har inte rätt att omhänderta 

någon enligt paragrafen. 

Det finns vidare anledning att påminna om att syftet med ett avlägsnande med stöd 

av 13 c § polislagen är begränsat till att avse upprätthållande av ordningen på det område 

eller i det utrymme från vilket avlägsnandet sker. Ett avlägsnande får därför inte därutöver 

syfta till att förhindra uppkomsten av andra ordningsstörningar.12 

 
Polislagen 24 § I samband med allvarliga störningar av den allmänna ordningen eller säkerheten får 

                                                
9 Berggren & Munck, s. 105 
10 Westerlund s. 79 
11 Westerlund s. 130 
12 JO Dnr 1508-2002 
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polismyndigheten, om det är nödvändigt för att ordningen eller säkerheten skall kunna upprätthållas, förbjuda 

tillträde till visst område eller utrymme. Detsamma gäller om det finns risk för sådana störningar. Under 

samma förutsättningar som anges i första stycket får polismyndigheten anvisa deltagare i en folksamling att 

följa en viss väg. Om det är så brådskande att polismyndighetens beslut inte kan avvaktas, får en polisman, i 

avvaktan på polismyndighetens beslut, meddela sådana förbud och anvisningar som avses i första och andra 

stycket. 

 

Polismyndigheten har enligt paragrafen möjlighet att, i vissa situationer, spärra av 

området eller utrymmen samt anvisa deltagare i folksamling att följa viss väg. 

Bestämmelsen är tillämplig både då en allvarlig ordnings- eller säkerhetstörning har inträffat 

och då det finns risk för en sådan störning. I och med att paragrafen kan tillämpas innan en 

ordnings- eller säkerhetsstörning har hänt kan polisen utnyttja lagstödet i mera allmänt 

förebyggande syfte. Dock krävs en konkret risk för störningar av den allmänna ordningen 

eller säkerheten för att bestämmelsen skall kunna tillämpas. Vad som anses med ”allvarlig 

störning av den allmänna ordningen” får bedömas i varje enskilt fall.13 

Det är av stor vikt att polisen har möjlighet att på ett så tidigt stadium som möjligt 

ingripa för att förhindra störningar av den allmänna ordningen och säkerheten.14 

Förbudet att tillträda visst område eller utrymme kan i princip avse vilka områden 

eller utrymmen som helst, både inom- och utomhus. Det borde dock vara mest 

förekommande att förbudet tillämpas på områden och utrymmen dit allmänheten har 

tillträde. Genom att polisen spärrar av ett område eller utrymme enligt denna paragraf borde 

i rättslig mening innebära att det är förbjudet att tillträda området eller utrymmet. Det bör  

nämnas att avspärrningen inte får medföra att människor ”inspärras” och på så vis berövas 

sin grundlagsskyddade rörelsefrihet.15  

Bestämmelsen om avspärrning skulle t.ex. kunna användas för att avskilja 

demonstranter från presumtivt aggressiva motdemonstranter. Den ”fredliga” 

demonstrationen får då demonstrera inom ett, av polisen, avspärrat område. 

Polismyndigheten har möjlighet att spärra av trafikerade gator om det finns risk för att 

deltagare i en demonstration kommer att förflytta sig efter gatorna och på så sätt störa den 

allmänna ordningen eller säkerheten. Liknande avspärrningar som ovan nämnts sker 

regelbundet vid mer omfattande demonstrationer där polisen befarar att det finns risk för 

bråk.16 

                                                
13 Berggren & Munck, s. 154 
14 Prop. 1996/97:175 
15 Johansson, s. 281 
16 Westerlund s. 162 
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Att polisen skall och kan använda sig utav lagen står klart i och med ett uttalande 

från JO; 

 

Tillstånd för en allmän sammankomst får som huvudregel inte vägras enbart på den 

grunden att oroligheter kan förväntas uppstå på grund av sammankomsten som sådan. 

Tillstånd till en demonstration bör därför inte vägras enbart av den anledningen, att polisen 

förväntar sig angrepp mot deltagarna i demonstrationen från motdemonstranter. I stället får 

polisen i sådant fall förebygga ordningsstörningar genom att spärra av området med stöd av 

24 § polislagen.17 

 

Den i 8 § Polislagen intagna proportionalitetsprincipen har stor betydelse för 

bestämmelsens tillämpning. Ett eventuellt ingripande måste därför alltid stå i rimligt 

förhållande till den störning av allmän ordning eller säkerhet som hotar eller föreligger. 

Enligt paragrafen har polisen också möjlighet att anvisa deltagare i folksamling att 

följa viss väg om det föreligger, eller finns risk för allvarlig störning av den allmänna 

ordningen eller säkerheten och det behövs för att upprätthålla ordningen och säkerheten. 

Bestämmelsen är tillämplig även i de fall folksamlingen utgörs av en offentlig 

sammankomst eller allmän sammankomst enligt ordningslagen.18 Ofta följer polisen med 

längs den anvisade vägen för att försäkra sig om att befallningen åtlyds.  

Beslut att förbjuda tillträde till ett område eller anvisa deltagare att följa viss väg får 

endast tas av polisman vid fara i dröjsmål och i avvaktan på polismyndighetens beslut. I 

övriga fall fattas beslutet av polismyndigheten.  

Att med tvång förmå någon att följa en viss väg innebär otvivelaktigt en sådan 

inskränkning i rörelsefriheten som kräver stöd i lag.19 

2.2 Ordningslagen 
Ordningslagen 2:22 § - Polismyndigheten får inställa eller upplösa en allmän sammankomst eller offentlig 

tillställning som hålls i strid med ett beslut som innebär avslag på en ansökan enligt 6 § eller i strid med en 

föreskrift enligt 15 § eller ett förbud enligt 25 §. 

 

Här torde inte bestämmelsen att inställa/upplösa en allmän sammankomst som hålls i 

strid mot en föreskrift enligt 15 § kunna användas eftersom den syftar på händelser krigstid 

                                                
17 JO 2000/01 s. 75 
18 Berggren & Munck, s. 155 
19 Prop. 1996/97:175 
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och för att motverka epidemier. Lagrummet används dock väldigt sällan då det är sällsynt att 

ansökningar om allmänna sammankomster avslås – demonstrationsrätten är väldigt stark. 

Har t.ex. arrangörer sökt demonstrationstillstånd och fått avslag på sin begäran men 

ändå demonstrerar på samma tid och plats kan polismyndigheten således i första hand 

inställa och i andra hand upplösa demonstrationen. Vid demonstrationer utan tillstånd är 

dock inte lagrummet tillämpligt eftersom man inte får upplösa en demonstration enbart för 

att demonstrationstillstånd inte sökts. Att inställa demonstrationer betraktas som en mindre 

omfattande åtgärd och vid det förfarandet ska arrangörer ombes att dra tillbaka 

demonstrationen i första hand. Åtlyds inte befallningen kan polisen helt enkelt hindra 

demonstranter att ta sig till tillställningen. 

För att avvisa och avlägsna dessa demonstranter krävs det lagstöd, vilket finns i 13b 

§ Polislagen då Ordningslagen saknar bestämmelser som reglerar polisiära befogenheter. 

Det är, som sagts ovan, upp till varje enskild polisman att besluta om en sådan åtgärd och 

därefter avlägsna såväl demonstranter som åskådare som inte avlägsnar sig frivilligt.20 

Lagen tar också sikte på om förbud meddelats med stöd av 2 kap. 25 § 

Ordningslagen. En allmän sammankost kan då förbjudas p.g.a. gamla meriter, om det vid 

tidigare liknande evenemang uppkommit svårare oordning i direkt anslutning och om man 

därför kan befara att beteendet upprepar sig.21 

 

Ordningslagen 2:23 § - Polismyndigheten får utöver vad som sägs i 22 § upplösa 

1. en allmän sammankomst, om det uppkommer svårare oordning vid själva sammankomsten eller, som 

en direkt följd av den, i dess omedelbara omgivning eller om sammankomsten medför avsevärd fara 

för de närvarande eller allvarlig störning av trafiken, 

2. en offentlig tillställning, om det vid den förekommer något som strider mot lag eller om den medför 

oordning, fara för de närvarande eller allvarlig störning av trafiken. 

En allmän sammankomst för att framföra konstnärligt verk eller en offentlig tillställning får också 

upplösas, om sammankomsten eller tillställningen genom ljud eller på något annat sätt medför allvarlig 

störning av ordningen i dess omedelbara omgivning. Detta gäller dock inte när sammankomsten eller 

tillställningen äger rum i enlighet med meddelat tillstånd. 

En allmän sammankomst för att framföra konstnärligt verk eller en offentlig tillställning får vidare 

upplösas, om villkor om tiden för sammankomsten eller tillställningen som meddelats med stöd av 16 § andra 

stycket inte följs. 

 

I och med att Ordningslagen trädde i kraft 1 april 1994 utvidgades polisens 

                                                
20 Persson m.fl. s. 97f 
21 Persson m.fl. s. 113f 
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möjligheter att upplösa en demonstration. Tidigare kunde inte polismyndigheten upplösa en 

allmän sammankomst p.g.a. allvarlig trafikstörning.22 

Med stöd av första punkten har polismyndigheten rätt att upplösa en demonstration 

ifall någon av de tre uppräknade rekvisiten uppfylls. Även om lagrummet inte ger polisen 

stöd att inställa en demonstration anses polisen även ha den befogenheten eftersom 

upplösning är att anse som en mer ingripande åtgärd.23 

Som sagts tidigare innebär svårare oordning att upplösning kan komma i fråga enbart 

vid upploppsliknande situationer vilket torde begränsa tillämpningsområdet. JO har dock i 

ett uttalande från 1972 påpekar att finna undantag från denna bedömning i fall 

sammankomstens enda syfte att störa den allmänna ordningen. Även som sammankomsten 

försöker ge sken av sig att vara en allmän sammankomst med bl.a. plakat med budskap som 

ska polismyndigheten kunna upplösa sammankomsten redan när oordning uppstår. Den 

anses alltså vara en vanlig folksamling.24 

Punkten två i första stycket tar, märk väl, sikte på offentliga tillställningar och inte 

allmänna sammankomster. Till skillnad från en offentlig tillställning kan inte en allmän 

sammankomst upplösas på den grunden att det misstänks förekomma brottsliga gärningar i 

anslutning till förslagsvis demonstrationen.25 

 
Ordningslagen 2:24 § En allmän sammankomst eller offentlig tillställning får upplösas enligt 22 eller 23 § 

endast om mindre ingripande åtgärder har visat sig vara otillräckliga för att hindra fortsatt lagstridigt 

handlande, återställa ordningen, skydda de närvarande eller begränsa störningen av trafiken. 

 

Bestämmelsen utgår från proportionalitetsprincipen, de olägenheter som ingripandet 

skapar får inte stå i missförhållande till syftet med åtgärden. Mindre inskränkande åtgärder 

ska prövas före mer inskränkande. Mötesfriheten är som bekant väldigt stark och när den ska 

begränsas ska lagen användas väldigt restriktivt. Polismyndigheten får först upplösa 

demonstrationen om mindre ingripande åtgärder har visat sig vara otillräckliga och man 

misslyckats med att återställa ordningen, garantera säkerheten eller inte kunnat hindra 

ytterligare lagstridiga handlingar. 

I litteratur nämner man som exempel tillfällen då en demonstration bombhotats, 

istället för att ställa in demonstrationen bör polismyndigheten då först och främst pröva 

                                                
22 SOU 1993:60, s. 193f 
23 Westerlund s. 121, Persson m.fl. s. 100 
24 Persson m.fl. s. 101 
25 Prop 1996/97: 175  
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åtgärder såsom anvisa ny färdväg och öka bevakningen för att demonstrationen ska gå att 

genomföra.26 

2.3 Justitieombudsmannen 
JO (Justitieombudsmannen) fungerar som riksdagens ombudsmän och har till 

uppgift att utöva tillsyn så att bl.a. polismyndigheten och dess anställda följer gällande lagar 

och förordningar, främst de lagar och förordningar som gäller den enskildes rättigheter 

gentemot det allmänna. Tillsyn utövas över alla myndigheter och tjänstemän vid en 

myndighet inom den kommunala och statliga förvaltningen. Även andra personer som har 

myndighetsutövning i sitt arbete omfattas av tillsynen. JO:s verksamhetsramar styrs av den 

s.k. JO-instruktionen eller som den egentligen heter Lag (1986:765) med instruktion för 

riksdagens ombudsmän. Enligt JO-instruktionen finns det dock vissa begränsningar mot vem 

han kan ingripa mot, enligt 8 § bör inte JO ingripa mot lägre befattningshavare utan 

självständiga befogenheter om det inte föreligger särskilda skäl. 

Justitieombudsmännen, vilka är fyra till antalet utses av riksdagen och väljs för fyra 

år med möjlighet till förlängning. Var och en av justitieombudsmännen är ansvarig för ett 

tillsynsområde och en av dem är också ChefsJO. För tillfället är det ChefsJO Mats Melin 

som också svarar för tillsynen av polisen. Var och en av justitieombudsmännen svarar direkt 

under riksdagen och ChefsJO kan inte lägga sig i de andras tillsynsområden. JO är både en 

förkortning av själva myndigheten och de fyra personer som har titeln justitieombudsmän. 

Myndigheten lyder som sagt under riksdagen och är helt fristående från regering och andra 

myndigheter. JO kan själv ta upp frågor och händelser till granskning men mer känt är 

förfarandet då klagomål från allmänheten inkommer och JO tar upp ärendet för granskning.  

2.3.1 Klagomål från allmänheten 

JO:s viktigaste verksamhet är att handlägga klagomål som kommer in från 

allmänheten, vilka årligen uppgår till cirka 6000 anmälningar av skiftande kvalité. Vem som 

helst har rätt att klaga hos JO, det finns inga krav på svenskt medborgarskap, ålder eller att 

personen i fråga kan beskrivas som part i ärendet. Typexemplet är någon, som efter ett TV-

inslag, anmäler t.ex. socialtjänsten eller polismyndigheten för att man personligen anser att 

de har handlat fel. De enda krav som är uppställda är att anmälaren inte är anonym och att 

händelsen som klagomålet berör inte är äldre än två år. Anonyma anmälningar kan dock i 

undantagsfall leda till att JO själv tar initiativet till utredning (mer om det nedan).  

                                                
26 Persson m.fl. s. 100 
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Ett klagomål bör ske skriftligen, t.ex. via e-post eller fax och behöver inte vara 

skrivet på svenska. Anmälan ska innehålla anmälarens namn och adress, vilken myndighet 

eller myndighetsperson som anmäls, vad klagomålet omfattar och när det ska ha skett. 

Anmälningarna omfattas av offentlighetsprincipen, d.v.s. vem som helst kan få ta del av och 

läsa dem hos JO om det inte finns några hinder enligt sekretesslagen. Huvudregeln är rakt 

skaderekvisit, med vilket menas att sekretess gäller endast om det kan antas att anmälans 

publicering kan vara till men för den berörde. 

2.3.2 Handläggning av ärenden 

En inkommen handling registreras och diarieförs. P.g.a. offentlighetsprincipen läggs 

alla inkomna anmälningar i ett rum där vem som helst kan ta del av dem innan de delas upp 

mellan justitieombudsmännen. Därefter bestäms vilka anmälningar som ska utredas något 

som är upp till varje enskild JO att bestämma. 

Av de 6000 anmälningar som inkommer varje är avskrivs närmare hälften utan 

närmare utredning p.g.a. olika orsaker. Dessa anmälningar lämnas utan åtgärd bland annat 

p.g.a. att anmälan berör någon som inte JO har tillsyn över eller att anmälaren vill att JO ska 

anmäla ska ändra på något domslut. En annan vanlig grund för avskrivning är att 

anmälningen berör en händelse som hänt mer än två år tillbaka. Anmälaren får då skriftligt 

besked om att ingen utredning kommer att inledes och orsaken bakom beslutet. 

JO kan också låta klagomålen gå vidare till annan myndighet som är bättre lämpad 

att handlägga ärendet om denna myndighet tidigare inte prövat saken. Ett sådant förfarande 

är vanligt när klagomålen riktas mot bl.a. åklagar- och polisväsendet då ärendet lämnas över 

till centrala och regionala tillsynsmyndigheter. I flera av ärendena nedan har JO hänvisat till 

åklagarmyndighet för vidare handläggning.27  

Hälften av klagomålen hamnar hos en handläggare och väl där sker antingen en 

”liten utredning” (30-35 % av fallen) eller en mer grundlig utredning av klagomålen (15-20 

%). Vid en mindre utredning tar handläggare ofta kontakt med en tjänsteman som handlagt 

ärendet på berörd myndighet för att ta del av materialet. Uppkommer det då inga skäl för 

vidare granskning skriver handläggaren ett avskrivningsförslag som först dras för 

byråchefen på aktuell enhet, därefter för den justitieombudsman som handläggaren är ställd 

under som beslutar i frågan.  

Väljer man att göra en mer grundläggande utredning av ärendet remitteras det till 

berörd myndighet och anmälan skickas då tillsammans med eventuella bilagor, där JO 
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antingen begär in ett yttrande eller att myndigheten ska utreda saken grundligt för att sedan 

återkoppla till JO. Myndighetens yttrande/utredning vidarebefordras till anmälaren (förutsatt 

att ärendet direkt rör denne) för möjliga kommentarer. Anmälaren kan då bemöta 

utredningen och även föreslå vidare åtgärder. Efter avslutat utredningsarbete arbetar sedan 

handläggaren hos JO fram ett beslutsunderlag för vidare beslut av vederbörande JO. 

Kopia av beslutet skickas sedan till anmälaren och berörd myndighet men också till 

andra relevanta myndigheter ifall beslutet kan betecknas som vägledande. 

2.3.3 Egna initiativ 

Justitieombudsmannen kan som tidigare sagts ta upp ärenden på eget initiativ, det 

kan röra sig om anonyma anmälningar som alltså inte registreras som klagomål, brister som 

JO upptäcker vid egna inspektioner eller genom information i olika massmedium. Egna 

inspektioner gör ombudsmännen 50-60 dagar per år och följer en bestämd mall. 

Myndigheten underrättas om en stundande inspektion två veckor i förväg och väl där gås 

väsentliga dokument och akter igenom av personal från JO. Sedan tas eventuella klagomål 

och brister upp med ledningen på myndigheten. Kan bristerna inte lösas på plats tar JO 

initiativ till en egen utredning. 

Handläggningen skiljer sig sedan från då klagomålen kommer in från allmänheten, 

inledningsvis upprättas en promemoria och därefter skickas den på remiss till berörd 

myndighet. Remissvaret och promemorian utgör sedan underlaget för beslut. Varje år tar JO 

100-200 egna initiativ till utredning och i 70-80 % av fallen följs av kritik från JO.  

2.3.4 JO som särskild åklagare 

JO kan själv i egenskap av särskild åklagare väcka åtal mot tjänstemän för tjänstefel 

eller annat brott i tjänsten, utom tryckfrihetsbrott och yttrandefrihetsbrott, men den åtgärden 

är ytterst ovanlig. Det vanligaste är som sagt att JO gör kritiska, vägledande eller rådgivande 

uttalanden som aldrig är rättsligt bindande.  

Även i olika disciplinärenden har JO en åklagarliknande roll, t.ex. kan han yrka på 

disciplinåtgärder såsom varning eller löneavdrag för olika tjänstemän. JO kan då gå in som 

part i olika ärenden, t.ex. i Statens ansvarsnämnd eller vid domstol i vissa fall. 

I övrigt är det bara JO som tillsammans med JK har rätt att åtala justitie- och 

regeringsråd för brott dessa begått i tjänsten.28 

                                                                                                                                                            
27 http://www.jo.se/Page.aspx?MenuId=12&ObjectClass=DynamX_Documents&Language=sv, 080324 
28 http://www.jo.se/Page.aspx?MenuId=23&MainmenuId=12&ObjectClass=DynamX_Documents, 080326 
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2.3.5 JO-kritik 

En majoritet av utredningarna kommer fram till att granskad myndighet eller tjänste 

man inte har handlat fel. I andra fall går det inte att få fram bevis för att kunna klargöra om 

något fel har begåtts medan JO i 10-13 % av anmälningarna kritiserar (erinran) enskilda 

tjänstemän eller myndigheter från bristande rutiner. Erinran innefattar inte enbart kritik utan 

kan också innehålla förslag på åtgärder som myndigheten bör göra eller vägledande 

uttalanden (liknande prejudikat) för framtida rättstillämpning. 

JO:s beslut är inte rättsligt bindande för myndigheten, enbart en rekommendation, 

och enligt dem själva är ett JO-beslut ett uttryck för respektive ombudsmans personliga 

uppfattning i de behandlade frågorna.29 

Även om kritiserad myndighet eller tjänsteman inte behöver rätta sig efter JO:s kritik 

är den kännbar då sådana ärenden ofta tas upp i massmedia samt att gällande praxis är att 

JO:s ord väger tungt.30 

 

                                                
29

 http://www.jo.se/Page.aspx?MenuId=40&MainmenuId=12&ObjectClass=DynamX_Documents&Lan
guage=sv,  080325 

30

 http://www.jo.se/Page.aspx?MenuId=40&MainmenuId=12&ObjectClass=DynamX_Documents&Lan
guage=sv 080326 
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3. Resultat 
Nedan följer redovisningen av resultatet. Först görs en sammanställning av alla 

anmälningar som inkommit och därefter en genomgång av de ärenden som slutat med kritik 

från JO. Kapitlet avslutas med en sammanfattning av de ärenden som inte renderat någon 

kritik från JO och varför någon kritik inte lämnats. 

3.1 JO-anmälningar 

I Justitieombudsmannens diarium fanns, fr.o.m. 2001, 54 klagomål som på något sätt 

berörde polisens agerande vid demonstrationer. Ytterligare ett ärende var ett initiativärende 

från JO:s sida gällande upplösningen av en demonstration i Stockholm under 2001.31 

13 av anmälningarna begärdes ut i sin helhet och granskades mer ingående. Närmare 

hälften av de 55 anmälningarna (24 st) gällande polismyndighetens agerande vid EU-

toppmötet i Göteborg under juni 2001. Inget av dessa klagomål renderade i slutändan någon 

kritik från JO och det mest uppmärksammade tillbudet, avspärrningen av Hvitfeldska 

gymnasiet hade ingen direkt koppling med samtidigt pågående demonstrationer, även om de 

ingick i materialet. Ett flertal andra klagomål berör också demonstrationer som hölls i 

Sverige i anslutning till olika ministermöten under Sveriges ordförandeskap i EU under 

första halvåret 2001. 

Nästan alla klagomålen som inkommit till JO gäller demonstrationer i landets tre 

storstadsregioner, t.ex. 18 klagomål är riktade mot polismyndigheten i Stockholms län. 

Enbart två klagomål berör någon annan ort och då Växjö.32 

Som ovan nämnts så har vem som helst möjlighet att visa sitt missnöje och klaga till 

JO och flera personer kan stå som anmälare på samma anmälan men i materialet är det bara 

en av anmälningarna ett flertal personer står bakom skrivelsen. JO skriver själv att 

anmälningarna är av skiftande kvalité vilket har visat sig i materialet. Utan att ta hänsyn till 

innehållet skiljer det sig mycket mellan anmälningar gällande omfattning, formalia och 

varför anmälaren har valt att anmäla. Som exempel kan nämnas att tre av anmälningar är 

gjorda efter tv-inslag, Insider respektive två gånger Rapport.33  

En av de anmälningarna som är grundad på ett inslag i Rapport är den kortaste i 

materialet, sammanlagt på fem rader men det varierar stort, från tre sidor till bara några 

rader bland de granskade anmälningarna. 

                                                
31 Kanslichef Kjell Swanström, JO. 2008-02-29 
32 JO Dnr 5093-2003 & 4384-2003 
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Värt att notera är att uteslutande alla ärenden som närmare har granskats, så ligger 

händelsen väldigt nära i tiden före att JO-anmälan lämnades in, självklart har då inget ärende 

avvisats av JO i enlighet med ”två-års-regeln”. Endast i ett fall handlar ärendet om händelser 

som skett mer än två år tillbaka i tiden, då ville anmälaren att JO bl.a. skulle ta upp 

kravallerna i Göteborg.34  

3.2 Ärendebeslut innehållande kritik 

I materialet lämnade JO kritik i 3 av 55 av de undersökta ärendena. I genomsnitt ger 

JO kritik i 10-13 % av ärendena som kommer in varje år, d.v.s. 600-700 ärenden varje år. 

Nedan följer sammanfattningar av de tre ärenden som JO har valt att kritisera med anledning 

av polisens agerande i samband med demonstrationer samt den kritik som JO gett. 

 
Demonstration mot abortlagen på Sergels torg den 2 juli 2005. 

 
Ett tiotal personer demonstrerade på Sergels torg mot abortlagen. De använde banderoller med texter 

och plakat med bilder. En poliskommissarie på platsen bad demonstranterna att ta ned bilderna eftersom att de 
väckte anstöt. Poliskommissarien förklarade att om inte bilderna togs ner skulle de beslagtas och en anmälan 
om förargelseväckande beteende skulle upprättas. Poliskommissarien poängterade att demonstrationen inte var 
upplöst och att de kunde fortsätta demonstrera samt att deltagarna kunde låta bilderna ligga på ett bord så att 
förbipasserande kunde uppmanas att komma och titta på dem. Demonstranterna valde emellertid att avbryta 
demonstrationen eftersom de ansåg att plakaten med bilderna var hela ”poängen” med demonstrationen. 
Poliskommissariens åtgärd fick därför i praktiken samma effekt som om polismyndigheten beslutat att upplösa 
demonstrationen. Anledningen till att poliskommissarien valde att ingripa berodde på att han ansåg att brott i 
form av förargelseväckande beteende begicks.35 

 
JO anser dock att offentligt uttrycka en åsikt eller framföra ett budskap bör aldrig i 

sig kunna vara att betrakta som förargelseväckande beteende. Ansvar för sådant brott bör 

endast kunna komma i fråga om åsikten eller budskapet framförs genom ett handlande som 

kan väcka anstöt eller, med de ord som används i bestämmelsen, genom ett beteende som är 

ägnat att väcka förargelse hos allmänheten. JO är därför av den bestämda uppfattningen att 

ett uppvisande av bilderna i den aktuella situationen på intet sätt kunde betecknas som 

förargelseväckande beteende i brottsbalkens mening. JO anser således att det var fel av 

poliskommissarien att påstå att demonstranterna gjorde sig skyldig till brott och att bilderna 

därför skulle kunna tas i beslag. 

Sammanfattningsvis saknade ingripandet under den aktuella demonstrationen enligt 

JO;s mening stöd i lag och måste, med hänsyn till dess effekt, att demonstrationen indirekt 

avbröts, sägas ha medfört en kränkning av demonstranternas yttrande- och 

                                                                                                                                                            
33 JO Dnr 5630-2007, 5782-05 & 2846-2007 
34 JO Dnr 5245-2004 
35 JO Dnr 3049-2005 
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demonstrationsfrihet. Även om det, som framgått, inte är helt självklart hur brottet 

förargelseväckande beteende skall avgränsas, förtjänar poliskommissarien kritik för sitt 

handlande. Det inträffade borde ha föranlett polismyndigheten att själv reflektera över 

ingripandets förenlighet med grundläggande fri- och rättigheter. 

 
Demonstration mot kriget i Eritrea utanför Riksdagshuset den 22 maj 2000. 

 
Demonstranterna utanför riksdagen ville skapa uppmärksamhet för kriget i Eritrea. Cirka 450 

eritreaner blockerade ingångarna till Riksdagshuset och båda ändarna av Riksgatan. De tillät inte någon person 
att komma in i Riksdagshuset. Det var svårt att få kontakt med demonstranterna och man utsåg därför polisära 
förhandlare. De lyckades emellertid inte förmå demonstranterna att avbryta demonstrationen. Det kom sedan 
krav från riksdagen och från enskilda riksdagsmän att man måste få komma in i Riksdagshuset för att arbeta. 

Polismyndigheten beslutade att demonstrationen skulle upplösas enligt 2 kap. 23 § ordningslagen. 
Polismyndigheten beslöt vidare att demonstranterna skulle avlägsnas med stöd av 13 b § polislagen. Detta var 
"mera ett beslut i stort". Det formella beslutet om tillämpning av 13 b § polislagen skall fattas av en polisman 
på plats. Demonstranterna gavs möjlighet att självmant lämna platsen. 

Sammanlagt 316 demonstranter avlägsnades till platser mellan 11,1 km och 28, 9 km bort från 
demonstrationsplatsen.36 

 
JO menar att det inte kan råda något tvivel om att förfarandet att transportera 

personer till platser som låg som närmast 11,1 km och som längst bort 28,9 km från platsen 

för ingripandet - med hänsyn inte minst till de följder som detta fick för tiden för 

ingripandena mot demonstranterna - inte kan betraktas som avlägsnanden utan i stället som 

omhändertaganden. 13 b § polislagen ger inte polisen någon möjlighet att omhänderta 

någon. 

JO konstatera att behandlade förfarandet innebar att 316 personer blev föremål för 

omhändertagande utan stöd i lag och att det således har varit fråga om ett åsidosättande vid 

myndighetsutövning av vad som gällde för uppgiften. Det finns inte heller någon rättslig 

grund för ett sådant polismyndighetsbeslut "mera i stort" som polismyndigheten anser sig ha 

fattat i och med avlägsnandena enligt 13 b § polislagen. Ett "beslut" av detta slag kan inte 

betraktas som annat än ett råd till beslutsfattaren på platsen vilket innebar att ingen 

individuell prövning av huruvida demonstranterna skulle avlägsnas eller ej. 

Demonstrationsfriheten är av central betydelse för opinionsbildningen i ett 

demokratiskt samhälle. Friheten att anordna och delta i demonstrationer på allmän plats 

bereds därför ett starkt skydd genom regler i grundlag och lag. Den enskildes rörelsefrihet är 

skyddad på motsvarande sätt. Det är självfallet av största vikt att detta skydd respekteras i 

den praktiska rättstillämpningen. 

Det förfarande som tillämpats vid det aktuella fallet har inneburit att 

polismyndigheten ingripit mot 316 demonstranter genom att utan stöd i lag vidta åtgärder 

                                                
36 JO Dnr 3489-2001 
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som innefattat långtgående intrång i dessas rörelsefrihet. Detta är självfallet helt 

oacceptabelt. 

 
Ordningsstörande folksamling vid EU-toppmötet i Stockholm den 23 mars 2001. 

 
Våren 2001 var Sverige ordförandeland i Europeiska Unionen (EU). Den 23 - 24 mars 2001 hölls ett 

extra EU-toppmöte i Stockholm. Till mötet kom ett antal stats- och regeringschefer och även utrikes- och 
finansministrar. 

På kvällen den 23 mars 2001 samlades ett stort antal personer, framför allt ungdomar, omkring 
Kungsträdgården. Folksamlingen sprang, skränade och skrek och en del personer plockade upp stenar. Inga 
banderoller eller plakat med något budskap syntes och det var heller inte frågan om någon tillståndsgiven 
demonstration. Stämningen blev allt mer aggressiv och folksamlingen som till en början varit på trottoaren 
flyttade ut i korsningen Kungsträdgårdsgatan/Strömgatan med trafikkaos som följd. Ett stort antal maskerade 
sig med rånarluvor. Polisen fick ganska omgående klart för sig att ungdomarnas avsikt var att störa middagen 
på Nationalmuseum. 

Polisen försökte sedan att tala folksamlingen tillrätta och bad dem gå tillbaka upp i själva trädgården 
för att hålla gatan ren, dock misslyckades försöket. 

Polismyndigheten beslutade då om avlägsnande enligt 13 c § polislagen. Sammanlagt avlägsnades 
194 personer i fyra SL-bussar. Polismyndigheten var angelägna om att de avlägsnade personerna skulle ha bra 
möjligheter att resa tillbaka till Stockholm med allmänna kommunikationsmedel. 

Polismyndigheten förde en diskussion och kom fram till att valda orter som folksamlingen skulle 
avlägsnas till kunde ifrågasättas med tanke på avståndet. Efter att polismyndigheten studerat Gösta 
Westerlunds bok Ordningsstörande brott tolkade de det hela som om att avlägsnanden under 20 km inte kan 
ifrågasättas och att de då hade god marginal. Avlägsnandet skedde, i enlighet med polismyndighetens 
bestämmande, till platser som var belägna som minst cirka 16 km och som mest cirka 26 km från 
avlägsnandeplatsen.37 

 
JO kritiserar inte polismyndighetens beslut att avlägsna folksamlingen med stöd av 

13 c § polislagen. Ett avlägsnande får, enligt JO, inte genomföras på ett sådant sätt att det i 

rättsligt hänseende blir att betrakta som ett omhändertagande. 

I det nu aktuella fallet avlägsnades sammanlagt 194 personer i fyra bussar till platser 

som var belägna mellan 15,8 km och 25,6 km från avlägsnandeplatsen. Fråga uppkommer 

således om det sätt som polisen verkställde beslutet innebar att de bortförda personerna de 

facto blev omhändertagna istället för enbart avlägsnade 

Polisens ingripande mot deltagarna i folksamlingen hade en inte helt kort varaktighet 

och transportsträckorna kan inte heller anses som korta. Det finns därför enligt JO:s mening 

inte utrymme för någon annan bedömning än att polisens genomförande av beslutet om 

avlägsnande i rättsligt hänseende är att bedöma som omhändertaganden. Förhållandet att det 

från de platser där personerna släpptes av var möjligt att ta sig tillbaka till centrala 

Stockholm med allmänna kommunikationsmedel saknar betydelse för bedömningen, 

eftersom de avgörande omständigheterna är transportsträckornas längd och ingripandenas 

varaktighet. 

Det kan sammanfattningsvis konstateras att polisens handlande innebar att 194 

                                                
37 JO Dnr 1508-2002 
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personer blev föremål för omhändertagande utan stöd i lag. Det har således varit fråga om 

ett åsidosättande vid myndighetsutövning av vad som gällde för uppgiften. 
 

3.3 Ärendebeslut utan åtgärd med hänvisning till annan myndighet 

JO har precis som andra myndigheter en skyldighet att enligt 18 § JO-instruktionen 

vidarebefordra ärenden till den myndighet där handläggning ska ske. I flera av de beslut som 

studerats har JO kommenterat besluten med att det antingen redan är utrett av annan 

myndighet, förslagsvis polis- eller åklagarmyndighet eller att klagomålen överlämnas till 

annan myndighet för vidare utredning eller då som komplement till befintliga utredningar. 

Enligt 8 § JO-instruktionen ska JO undvika att ingripa mot lägre befattningshavare 

som inte har några direkta befogenheter om det inte förelägger speciella skäl. Flera av 

anmälningarna är riktade mot specifika polismän som enligt uppgiftslämnarna ska ha begått 

mer eller mindre grova fel i tjänsten.38 

I bl.a. de fem refererade ärendena är enskilda polismän anmälda för ”övervåld” mot 

demonstranter. ”Övervåld” är dock i straffrättslig mening någon form av misshandel enligt 3 

kap. Brottsbalken. Enligt 20 kap. 1 § 4 st. Brottsbalken är tjänstefel subsidiär till annan 

lagstiftning, d.v.s. är handlingen straffbelagd i annan lag ska den tillämpas i första hand. I 

Brottsbalken en kommentar finns det exempel på där andra brott döms ut även om de begås i 

tjänsten, t.ex. trolöshet mot huvudman, olaga frihetsberövande men även misshandel av en 

gripen person. Den typen av gärningar bedöms inte som tjänstefel och således tillhör det inte 

JO:s uppgifter att utreda t.ex. utreda fall av ”övervåld” eller liknande.39 

I följande anmälningar har JO följaktligen lämnat över anmälningarna antingen för 

att de redan utreds av någon åklagarmyndighet, 5703-2005, 2924-2004, 5093-2003, 4955-

2003, eller i ett fall, 1569-2001, att anmälan lämnas över till åklagare som ska pröva 

anmälan. I besluten till nämnda anmälningar skriver också JO att han överlämnar ärendena 

med stöd av 18 § JO-instruktionen. Har däremot klagomålet redan prövats av annan 

myndighet lämnar JO ärendet utan åtgärd, som i fallet med ärende 3096-2007, förutsatt att 

inga nya förutsättningar blivit kända. 

Förutom hänvisningar till pågående utredningar och överlämnande till 

Åklagarmyndigheten är JO:s beslut kortfattade. JO varken motiverar mer ingående eller har 

någon åsikt i frågorna om berörda polistjänstemän eller polismyndigheten har agerat fel 

                                                
38 JO Dnr 5703-2005, 2924-2004, 5093-2003, 4955-2003, 1569-2001 m.fl. 
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oavsett om de har lagstiftningen på sin sida eller inte. 

3.4 Övriga nedlagda ärenden 

Ärenden som kategoriserats under rubriken är de ärenden då utredning 

överhuvudtaget inte inletts samt ärenden som lagts ner efter utredning utan närmare 

kommentarer eller hänvisningar. På sin höjd har JO begärt in tjänsteanteckningar från berörd 

polisman i något fall. JO:s kommentarer är korta och uteslutande används motiveringen att 

det som anförts inte ger någon anledning för ytterligare granskning från JO:s sida. Som ovan 

nämnts kan man utifrån ärendebesluten inte utläsa något mer än att JO inte anser att det 

finns någon anledning att utreda ärendet ytterligare. Kommentarer i övrigt saknas helt. 

Tilläggas ska göras att har JO redan fattat beslut i liknande ärenden och hänvisar då till 

dessa avgöranden, t.ex. fotografering av demonstranter.40

                                                                                                                                                            
39 Brottsbalken – En kommentar, 2005, s. 20:31 
40 JO Dnr 5093-2003 
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4. Diskussion 
Arbetet fick inte den omfattningen som vi trodde inledningsvis, materialet hos JO 

var betydligt mindre än det vi förväntade oss utifrån vår hypotes. Nedan följer en mer 

ingående diskussion av JO-anmälningarnas omfattning, polisens agerande samt kring de 

ärenden där JO trots allt framför kritik. 

 

JO-anmälningarnas omfattning 

Flertalet av JO-anmälningarna innehåller uppgifter om övervåld från polisens sida 

vilket JO inte väljer att kritisera utan skickar en del av dem vidare till åklagare. Poliser som 

gör sig skyldig till misshandel skall inte kritiseras av JO utan dömas som alla andra i vanlig 

domstol. Av de 13 JO-anmälningar vi har studerat och där JO valt att inte kritisera polisen 

fanns i 5 av anmälningarna uppgifter om våld från polisens sida som skulle kunna vara 

obefogat.  

Frågan som uppkommer är om våldsanvändningen är svår för polisen att hantera i 

samband med ordningsstörande demonstrationer? Huruvida det har samband med 

polismyndighetens kunskap om lagstiftning på området kan diskuteras. Ökar benägenheten 

att polisen använder våld i samband med ordningsstörande demonstrationer i de fall 

kunskapen om vilken lagstiftning som skulle kunna tillämpas istället brister? Det är frågor vi 

tyvärr inte kan svara på. 

Som tidigare nämnt skickas en del anmälningar om övervåld till JO istället för till en 

åklagare. Vi ser det dock som positivt att JO väljer att vidarebefordra anmälningarna till rätt 

myndighet. 

 

Demonstration mot abortlagen 

En allmän sammankomst får inte upplösas på den grunden att det vid den 

förekommer något som strider mot lag med vissa undantag som till exempel misshandel och 

skadegörelse då det skulle kunna bedömas som svårare oordning och den allmänna 

sammankomsten skulle kunna upplösas enligt 2 kap. 23 § Ordningslagen. Det huvudsakliga 

problemet vid demonstrationen mot abortlagen var inte att polisen tolkat de stötande 

bilderna som förargelseväckande beteende utan att de uppenbarligen missat att oavsett om 

förargelseväckande beteende legat för handen eller ej hade det inte varit skäl nog att upplösa 

demonstrationen. Det bör nämnas att polisen i detta fall inte haft för avsikt att upplösa 

demonstrationen. Frågan är om polisen skulle ha handlat annorlunda om de vetat om att 

demonstranterna skulle avbryta demonstrationen om de inte fick visa upp bilderna? 
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Eftersom demonstrationsrätten är så stark bör man som polis i fall där det råder osäkerhet i 

vilken utsträckning man kan ingripa eventuellt avstå från att vidta åtgärder som kan äventyra 

demonstrationens fortskridande. Vi anser dock att polisen handlade rätt i det avseende att 

uppmana demonstranterna att i stället för att hålla upp plakat med bilder som alla såg låta 

bilderna ligga på ett bord och uppmana förbipasserande att komma och titta på dem. Det 

tyder på att polisen försökt handla med så små ingripande åtgärder som möjligt även fast 

ingripandet som sådant saknade stöd i lag.  

 

Demonstration utanför Riksdagshuset samt ordningsstörande folksamling i Stockholm 

Enligt litteraturen innebär ett avlägsnande att någon förflyttas från en plats en kortare 

sträcka men att den avlägsnade skall ha vissa svårigheter att ta sig tillbaka till 

avlägsnandeplatsen. En kortare sträcka är enligt litteraturen max några kilometer. Ordet 

några kilometer ger upphov till visst tolkningsutrymme samtidigt som det vid tiden för de 

kritiserade ingripandena saknades vägledande domstolspraxis på området. Att tolka några 

kilometer som nästan 3 mil låter dock osannolikt. Polismyndigheten hade enligt uppgift i 

JO-utlåtandet använt sig av bestämda platser dit avlägsnande skulle köras i mer än 10 år. 

Enligt oss bör förutbestämda platser av detta slag vara noga kontrollerade så att inte 

avlägsnanden blir att betrakta som omhändertaganden på regelbunden basis. Totalt blev 316 

personer avlägsnade. Det går att diskutera om den siffran skulle ha sett annorlunda ut om 

polismännen på plats gjort individuella bedömningar av vilka som skulle avlägsnas och 

vilka som skulle kunna tänkas lämna demonstrationen frivilligt istället för att 

polismyndigheten genom sitt ”beslut i stort” beslutat att de störande demonstranterna skulle 

avlägsnas. Att det är de enskilda poliserna på platsen som avgör huruvida någon skall 

avlägsnas eller vill lämna området frivilligt anser vi vara självklart. Ett avlägsnande är en 

kränkning av vår rörelsefrihet vilket polisen bör vara ytterst restriktiv med och endast 

använda sig utav när det är nödvändigt. 

I fallet med den ordningsstörande folksamlingen i samband med EU-toppmötet i 

Stockholm har polisen uttryckligen tolkat några kilometer som 20 kilometer. Att de sedan 

avlägsnar ett antal personer som mest nästan 26 kilometer tyder på att de till och med 

överskridit sin egen tolkning. 

Naturligtvis kan frågan diskuteras ur en helt annan vinkel, d.v.s. att det tjänade 

polisens syfte att inte demonstranterna kunde ansluta snabbt igen och att 

kommunikationerna var väl utbyggda så att de inte var strandsatta. Praktiskt polisarbete 

skulle säkert någon säga, brott mot polislagen sett ur ett juridiskt perspektiv.  
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Möjligheten att som avlägsnad ta sig tillbaka till avlägsnandeplatsen kan skilja sig 

beroende var i landet man befinner sig. Att avlägsna någon fem kilometer Stockholm 

behöver inte betyda att den avlägsnade får några större svårigheter att ta sig tillbaka snabbt 

för att fortsätta ställa till med problem med tanke på möjligheterna att åka tunnelbana, 

pendeltåg och buss. Ett avlägsnande på fem kilometer i Norrlands inland ger förmodligen 

den avlägsnade betydligt större problem att ta sig tillbaka snabbt. Av den anledningen kan 

det vara intressant att diskutera huruvida det ska finnas en ”maxgräns” för hur långt någon 

får avlägsnas. Det vore kanske lämpligare att polisen själva får avgöra hur långt personen 

skall avlägsnas för att syftet med avlägsnandet skall uppfyllas. Det ställer givetvis höga krav 

på polismännen att ett sådant förtroende inte missbrukas.  

 

Är lagstiftningen lättförståelig? 

I och med att JO kritiserat polisen i dessa tre anmälningar blir lagstiftningen 

betydligt lättare att tolka för oss. Vi har viss förståelse för den tolkning som polisen har gjort 

av lagstiftningen i de tre JO-anmälningarna. Lagstiftningen ändras hela tiden, vilket alla 

poliser borde vara medvetna om. Av den anledningen är det viktigt att man som enskild 

polis regelbundet uppdaterar sin kunskap om lagstiftning som används i arbetet. 

JO har en viktig uppgift att vara vägledande för att förhindra att felaktigt polisarbete 

upprepas. JO är också en människa som tolkar lagarna på sitt sätt, det betyder att även JO 

inte alltid har rätt. JO-anmälningar kan leda till att problem i polisens sätt att arbeta lyfts 

fram vilket kan medföra att lagarna ändras för att tillgodose att polisens arbete ska kunna 

fungera i praktiken. Ett felaktigt avlägsnande idag kan vara att betrakta som ett godkänt 

imorgon. 
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5. Slutsats 
Under arbetets gång har vi successivt insett att vår hypotes inte stämde överens med 

verkligheten. Vi gick in i arbetet med föreställningar om att problematiken vid 

ordningsstörande demonstrationer var större och att JO-anmälningar var fler och att JO i 

större utsträckning hade kritiserat polisens agerande vid olika demonstrationer. Eftersom JO-

anmälningarna varit det som intresserat oss har eventuellt mörkertal varit irrelevant för vår 

undersökning. 

Ett 50-tal JO-anmälningar och tre JO-utlåtanden sedan 2001 är klart i underkant mot 

vad vi trodde inledningsvis. Svaret på första frågeställningen är således att JO i väldigt liten 

utsträckning kritiserar polisens ingripande vid demonstrationer. Självklart kan inte 

allmänheten ha full kontroll över vad polisen får och inte får göra vid allmänna 

sammankomster men JO har, som vi sett, också möjligheten att själv ta initiativ till 

utredningar om man anser att fel begåtts. 

Flera av de granskade anmälningarna som inkommit till JO handlar om ”övervåld” 

från polisers sida gentemot demonstranter. Oavsett sanningshalten i uppgifterna är det alltså 

inte JO:s uppgift att handlägga den typen av ärenden som inte är att anse som tjänstefel. För 

det första ska han vid den typen av anmälningar överlämna ärendet till berörd 

åklagarmyndighet och för det andra bör JO inte ingripa mot lägre befattningshavare utan 

självständiga befogenheter. Gemene polisman har inte dessa befogenheter. Angående JO har 

vi utöver resultatet fått en bra bild hur ämbetet arbetar och fungerar som granskande 

institution. 

Tre klagomål avslutades genom kritik av JO, vilket innebär att polisens agerande vid 

demonstrationer kritiseras av JO ungefär vart tredje år. Ett av dessa ärendena behandlade, 

som bekant, en händelse som i själva verket inte var att anse som en demonstration, enbart 

snarlik. Utifrån vårt material borde det innebära att de poliser som har befogenheter att ta 

beslut vid demonstrationer är bra pålästa och väl insatt i den juridiska doktrinen. 

I två av fallen valde JO att kritisera polisen för att de hade tillämpat bestämmelserna 

i 13 c § Polislagen felaktigt, demonstranter hade avlägsnats så pass långt att det ansågs vara 

ett omhändertagande. Efter det att JO kritiserade polisens agerande fungerar nu JO:s 

uttalanden som praxis och inga ytterligare klagomål har inkommit till JO i ärendet. 

Även om JO:s kritik har varit begränsad sett till antalet ärenden är den i varje enskilt 

fall allvarlig. Samtidigt måste vi ha i åtanke att JO:s utlåtanden också kan fungera 
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vägledande för polisens framtida arbete, därför är kritiken på så sätt inte bara negativ.
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