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1 Bakgrund m.m. 

1.1 Bakgrund 

Under påsken 2022 uppstod allvarliga ordningsstörningar i form av våldsamma upplopp 

i Linköping, Norrköping, Stockholm, Örebro, Landskrona och Malmö. Ordningsstör-

ningarna skedde i samband med att partiet Stram kurs och dess företrädare höll eller 

hade planerat att hålla möten i städerna.  

 

Under de våldsamma upploppen skadades många poliser. Skadorna orsakades framför-

allt av stenar och andra föremål som kastades mot poliserna. I flera fall har poliser som 

deltagit i insatserna upplevt att våldet de möttes av var besinningslöst och riktat direkt 

mot dem. Ett okänt antal privatpersoner skadades också i samband med upploppen. På 

några av platserna plundrades och sattes polisfordon i brand. I något fall togs ett polis-

fordon över av deltagare i upploppen. Ett tjugotal polisfordon har förstörts.  

 

Poliser tvingades i samtliga städer att använda våld för att skydda det aktuella mötet el-

ler sig själva. Såväl batonger, OC-spray som annat fysiskt våld användes. Vid ett till-

fälle använde poliserna skjutvapen varvid tre personer skottskadades. För första gången 

i modern tid har poliser också använt tårgas mot en folksamling.  

 

Den 21 april 2022 beslutade chefen för nationella operativa avdelningen, Noa, att ut-

vecklingscentrum Stockholm vid Noa ska analysera om Polismyndigheten har behov av 

ytterligare hjälpmedel för våldsanvändning i arbetet med folksamlingar.  

 

Den 25 april 2022 beslutade1 rikspolischefen att ge chefen för Noa i uppdrag att utvär-

dera Polismyndighetens arbetsmetoder i samband med stora folksamlingar. Enligt beslu-

tet ska utvärderingen belysa orsakerna till våldsamma upplopp och hur Polismyndig-

heten kan utveckla det brottsförebyggande arbetet inklusive metoder för att hantera 

våldsamma upplopp och minska de negativa effekterna för samhället och myndighetens 

medarbetare och utrustning. Företrädare för polismyndigheter i Europa samt relevant 

forskning ska ingå i utvärderingen. Utvärderingen ska ske i nära samverkan med före-

trädare för arbetstagarorganisationerna och skyddsorganisationen. Chefen för Noa utser 

vem som ska leda uppdraget. Uppdraget ska löpande redovisas till chefen för Noa och 

rikspolischefen. En skriftlig slutredovisning ska lämnas senast den 31 december 2022. 

Identifierade behov av förslag till åtgärder ska redovisas såväl löpande som i slutredo-

visningen. 

 

1.2 Syfte med uppdraget 

Att utvärdera Polismyndighetens arbete och arbetsmetoder vid folksamlingar. Även 

händelserna under påsken 2022 avseende polisernas personliga utrustning, övrig utrust-

ning, fordon, arbetsmetoder och hur organisation och ledning inom myndigheten funge-

rade ska utvärderas. Målet är att Polismyndigheten ska utveckla sitt brottsförebyggande 

arbete, dra lärdomar av det inträffade och ha effektiva och rättssäkra arbetsmetoder för 

myndighetens arbete med folksamlingar som bygger på vetenskap och beprövad erfa-

renhet samt ger förutsättningar för hög grad av säkerhet och god arbetsmiljö för Polis-

myndighetens medarbetare och samhället i övrigt. 

                                                 
1 Beslut RPC 59/2022, A233.965/2022. 
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2 Uppdraget  

2.1 Genomförande och metod 

Uppdragsledaren ska ansvara för metodval och det närmare genomförandet av utvärde-

ringen. Genomförandet ska dock omfatta inhämtning av underlag från berörda medarbe-

tare, chefer och andra som kan lämna relevant information till utvärderingen.   

 

2.2 Olika perspektiv 

Arbetet med utvärderingen ska omfatta flera perspektiv – orsakerna till våldsamma upp-

lopp, Polismyndighetens arbetsmetoder vid folksamlingar samt händelserna under 

påsken 2022 och hur kraven på myndighetens arbete med folksamlingar och allvarliga 

ordningsstörningar ska utformas mot bakgrund av vad utvärderingen visar. 

 

Uppdragsledaren ska utifrån händelserna utreda och analysera bland annat följande. 

 

• Händelsernas dynamik 

- Vilka aktörer var inblandade – arrangörer, motaktörer och övriga? 

- Olika påverkansfaktorer – tidpunkt, omvärldsläge, samhällsdebatt. 

- Orsaker till våldsamma upplopp 

• Polismyndighetens förberedelser 

- Hotbildsarbetet 

- Underrättelsebilder 

- Organisation, ledning och planering 

- Personalplanering, resursuttag 

- Kommunikation 

• Polismyndighetens förmåga 

- Kompetens hos uttagna medarbetare och i övrigt inblandad resurs – ut-

bildning, samövning, erfarenhet. 

- Utrustning – tillgång till och användning av skyddsutrustning, fordon, 

våldshjälpmedel, kommunikationsutrustning m.m. 

• Genomförande 

- Tillämpning av taktiskt koncept/metod 

- Ledning av insatserna lokalt, regionalt och nationellt 

 

Utifrån framtidsperspektivet ska uppdragsledaren utreda och beskriva bland annat föl-

jande. 

 

• Framtida operationsmiljö 

- Förekomst av aktörer där våld inte är ett medel utan ett mål 

- Ideologiska kopplingar, uttalade eller faktiska 

- Modus operandi 

- Polismyndigheten och andra samhällsaktörer som mål för angrepp 

- Hur Polismyndigheten kan utveckla det brottsförebyggande arbetet in-

klusive metoder för att hantera våldsamma upplopp och minska de 
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negativa effekterna för samhället och myndighetens medarbetare och ut-

rustning. 

 

Utifrån resultaten av ovan ska verkansgraden av Polismyndighetens nuvarande arbets-

metoder bedömas. Även ändringar i nuvarande och framtida behov av förmåga ska be-

skrivas. Förmågemodellen nedan kan vara en lämplig modell för de förslag till åtgärder 

som identifieras i syfte att uppnå eftersträvad förmåga. 

 

  

 

2.2.1 Krav 

Resultatet av utvärderingen inklusive förslag till åtgärder och beslut ska redovisas i en 

skriftlig rapport. 

 

2.2.2 Redovisning av uppdraget 

Senast den 31 december 2022. 

 

3 Förutsättningar  

3.1 Säkerhetsklass och informationsklass 

Uppdraget är inte säkerhetsklassat.  

 

Information kring arbetet samt dess slutrapport ska endast innehålla öppen information. 

Vid behov kan delar av slutrapporten behöva hanteras i bilagor som omfattas av bestäm-

melser om sekretess.  
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3.2 Finansiering och kostnadsram 

Finansieringen ska ske inom tilldelad budgetram för Noa. Kostnaderna redovisas med 

särskild kod och följs upp månadsvis. 

 

3.3 Kända gränsytor som kan påverka uppdraget 

Uppdraget till utvecklingscentrum Stockholm vid Noa ska analysera behov av om och i 

så fall vilka ytterligare hjälpmedel för våldsanvändning som behövs för att hantera våld-

samma upplopp. Polismyndighetens arbete inför valet 2022 kan också komma att på-

verka uppdraget. 

 

3.4 Kommunikation och samverkan 

En kommunikationsplan för arbetet ska upprättas. Ansvarig är uppdragsledaren som kan 

fördela arbetsuppgiften till deltagare i arbetsgruppen. 

  

3.4.1 Information till uppdragsgivaren 

Uppdragsledaren ska löpande stämma av arbetet med uppdragsgivaren.  

 

3.4.2 Arbetstagarorganisationerna och skyddsorganisationen 

Samverkan med arbetstagarorganisationer och skyddsorganisationen ska ske vid behov 

och hanteras enligt lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet.  

 

4 Ansvariga 

4.1 Uppdragsgivare 

Chefen för nationella operativa avdelningen är uppdragsgivare. 

 

4.2 Uppdragsledare 

Uppdragsgivaren har utsett Gunnar Karlson till uppdragsledare. Uppdragsledaren är 

oberoende och får genom detta direktiv rätt att vidta de åtgärder och lämna de förslag 

som behövs för att slutföra utvärderingen. Uppdragsledaren är också oförhindrad att, ut-

ifrån syftet med sitt uppdrag, ta upp sådana frågor och lägga fram de förslag han  

anser motiverade samt att behandla övriga frågor som kan komma att aktualiseras under 

uppdraget. 

 

4.3 Arbetsgrupp 

Uppdragsledaren ska leda en arbetsgrupp som ska bestå av en huvudsekreterare, en sek-

reterare, administratörer, verksamhetsexperter och kommunikatörer från Polismyndig-

heten. Arbetsgruppen ska stödja uppdragsledaren och bör innehålla kompetens i juridik, 

arbetsmiljöfrågor, underrättelseverksamhet, ledning och styrning, ledning vid särskilda 

händelser som arbetsmetod, arbete med folksamlingar och kompetens i polisiära meto-

der och utrustning. 
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Till huvudsekreterare utses Maria Hedman. De nationella skyddsombuden och expertis 

från Polisförbundet ska ingå i arbetsgruppen. Uppdragsledaren ska också knyta forskare 

och internationella sakkunniga till utvärderingen. Uppdragsledaren kan vid behov ad-

jungera ytterligare deltagare i arbetsgruppen. 

 

4.4 Mottagare 

Rikspolischef Anders Thornberg efter att uppdragsledaren har föredragit den slutliga 

rapporten för uppdragsgivaren. 

 

 

Stockholm 2022-05-xx 

 

 

------------------------------------------------------ 
Johan Olsson                                                                      

Uppdragsgivare  


