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YRKANDEN M.M. 

 

Åklagaren har framställt de yrkanden och åberopat den bevisning som framgår av 

bilaga 1.  

 

Jesper Nilsson har biträtt åtalet och yrkat enligt vad som framgår av bilaga 2.  Han 

har därvid anfört att det föreligger synnerliga skäl varför talan riktas mot de tilltala-

de och att skadeståndet fördelar sig med hälften vardera på ofredandet och det olaga 

tvånget.  

 

Martin Bergström har förnekat brott. Han har inte utfört vad som påståtts under 

punkt 1 och han har inte agerat i samförstånd med sin kollega. Han har inte fattat 

det beslut om tjänsteåtgärd som Carl Larsson gjort och som innebar att Larsson vid-

tog de åtgärder som omfattas av punkt 2. Han har inte agerat i samförstånd med 

Larsson. Han har bestritt att det som påståtts under punkt 3 har hänt.  

 

Martin Bergström har beträffande det enskilda anspråket bestritt detta och hävdat att 

det i vart fall inte föreligger några synnerliga skäl. Han har förklarat sig inte vitsor-

da något belopp som skäligt i och för sig. Han har vitsordat sättet för ränteberäk-

ning. 

   

Carl Larsson har förnekat brott. Han har vitsordat att han föst Jesper Nilsson åt si-

dan genom att beröra dennes kläder, men att det har skett för att avbryta straffbe-

lagd gärning (punkt 1). Han har bestritt att han skulle ha tryckt upp Jesper Nilsson 

mot någon vägg. Han har medgivit att han tagit, inte med våld ryckt, telefonen från 

Nilsson i syfte att avvärja en straffbelagd gärning. Han har efterfrågat ett ID-kort 

men inte några andra handlingar och han har inte heller tagit några sådana hand-

lingar (punkt 2). Han har bestritt det som påståtts i punkt 3.  
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Carl Larsson har beträffande det enskilda anspråket bestritt detta och hävdat att det i 

vart fall inte föreligger några synnerliga skäl. Han har förklarat sig inte vitsorda 

något belopp som skäligt i och för sig. Han har vitsordat sättet för ränteberäkning.   

 

 

DOMSKÄL 

 

Åklagaren har till utveckling av åtalet anfört bl.a. följande. Det aktuella händelse-

förloppet ägde rum onsdag den 10 februari mellan kl. 18:31 - 18:39. Efteråt skrev 

Jesper Nilsson i en blogg om vad som hänt. Där berättade han om något otrevligt 

som slutat som något roligt, vilket gått ut på att han uppmärksammat poliserna och 

fotat dem med sin Iphone. Poliserna har talat om för Nilsson att han ofredat dem 

samt påtalat att han sett hög ut och att han misstänktes för narkotikabrott. De förkla-

rade att de antingen var tvungna att gripa honom för drogtestning och ofredande om 

han inte självmant raderade bilderna och en film i telefonen. Nilsson raderade bil-

derna. När Jesper kom hem återskapade han bilderna och delar av filmen. Han av-

slutade bloggen med ”mig knäcker ni inte snutjävlar”. Polisen har själva upprättat 

en anmälan angående misstanke om tjänstefel vid ingripande mot privatperson. Det 

kom sedan också in en anmälan från någon som läst bloggen avseende händelsen. 

Jesper Nilsson har själv inte gjort någon polisanmälan. På måndagen den 15 februa-

ri gjorde polismännen en anmälan om ofredande och förgripelse mot tjänsteman. 

Senare samma dag gjordes ytterligare en anmälan angående grovt förtal i förhållan-

de till publiceringen på Internet. Förundersökningen lades ned den 21 januari i år. 

Carl Larsson upprättade en avrapporteringspromemoria om anledningen till den 

sena anmälan.  

 

Jesper Nilsson har uppgivit i huvudsak följande. Den här dagen var han på väg hem 

från arbetet när han gick ned i tunnelbanan vid Hornstull. Han gick och köpte en 

biljett, visade den för spärrvakten och kom in på andra sidan spärrlinjen. Han såg 

där en situation, som han uppfattade som att två civilklädda poliser stoppade två 
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pojkar. Han upplevde det som att pojkarna blev inpressade i ett hörn, dock ej fy-

siskt. Han hade tidigare hört att folk som plankat i tunnelbanan hade blivit stoppade 

av poliser. Han har även skrivit om förekomsten av detta i debattartiklar etc. Han 

har alltid fått höra från polisen att så inte sker. Han ville få klarhet i huruvida poli-

sen lade resurser på avgiftskontroller i tunnelbanan och därför dokumenterade han 

vad han såg. Han tog en bild av hela situationen. Han visste att det kunde uppfattas 

som integritetskränkande för de som plankat och berättade därför att han inte fotade 

dem utan bara poliserna. Sedan tog han två bilder på poliserna i helfigur för att kun-

na visa att de inte bar någon uniformering. När han tog bilderna befann han sig på 

ett avstånd om någon meter. En av poliserna frågade varför han fotade, varpå han 

frågade om de var poliser. De svarade undvikande. En av dem, Bergström, kom 

fram och började prata. Han hade inte rört på sig. Tonen var till en början rätt trev-

lig. Eftersom de inte svarade på om de var poliser eller ej satte han på en inspelning 

för att ha bättre underlag om han sedan skulle skriva om händelsen. Bergström tog 

då upp sin kamera och fotade honom och sade ”nu har vi fotograferat varandra” 

eller liknande. Han förklarade att han skrev om plankning, kontroller, biljettpriser 

etc. och att han kartlägger hur folk jobbar med detta inför sina reportage. Då kom 

Larsson fram och ryckte mobilen ur handen på honom varpå headsetet flög ur öron. 

När Larsson ryckte till sig telefonen höll han den med båda händerna i ansiktshöjd. 

Han fick ingen uppmaning att lämna ifrån sig telefonen dessförinnan. Båda poliser-

na föste sedan in honom mot hörnet bakom biljettkuren. Situationen blev väldigt 

hotfull och Larsson skrek att han hade ofredat dem och tryckte upp honom mot 

väggen. Larsson höll därvid handen mot hans bröst och det kändes som att hans 

andning försämrades. Han började då förklara att han bara fotat dem, vilket han vet 

att man får. I den situation som uppstod upplevde han att Larsson försökte beskriva 

olika brott, som han (Jesper) skulle ha begått. Larsson skrek att han ofredat dem och 

att den åtgärd som vidtogs var i enlighet med rättegångsbalken. Situationen blev 

väldigt hotfull och han kände sig frihetsberövad. De höll fast honom och spärrade 

hans väg. Han svarade med att säga att han inte ofredat dem, att de var myndighets-

personer som måste kunna tåla att bli fotade etc. Larsson sade då att om han lade ut 
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bilderna på nätet så kunde det utgöra brott mot Personuppgiftslagen. Han förklarade 

att det brottet i så fall skulle begås när bilderna lades upp och att den ansvarige var 

utgivaren som publicerade bilderna. Larsson krävde att han skulle identifiera sig. 

Ingen frågade honom dessförinnan vad han hette. Han tog upp sin hög med kort, 

som han hade i bakfickan. Hans avsikt var att leta fram sitt id-kort. Larsson tog 

emellertid ifrån honom hela högen och började leta bland korten. Larsson tog även 

ifrån honom väskan han bar i handen och ställde den utom räckhåll för honom. 

Bergström höll kvar honom på platsen medan Larsson gick bort och ringde ett sam-

tal. Han uppfattade det som att Larsson gjorde en ”slagning” på honom. Under tiden 

samlades en del människor på platsen. Larsson legitimerade sig för dessa och sade 

något i stil med ”vi är poliser, ni kan gå härifrån”. Larsson förklarade också för de 

som samlats där att ”han kan vara knarkare, gå härifrån”. Han tog illa vid sig och 

ifrågasatte vad de menade. Larsson kom då tillbaka och sade ”du kan vara knarkare 

eller vad som helst, du bara hänger i tunnelbanan”. Sedan kom Larsson med massa 

argument som skulle tyda på att han var påverkad; att han var stressad, lugn och att 

han såg ut att vara muntorr. Larsson påstod att de kanske måste ta in honom på sta-

tionen för att ta ett urinprov och att det kunde innebära att han fick sitta där hela 

kvällen. Det lät som om Larsson drev med honom, tonläget var ironiskt. Han skrat-

tade först åt detta och förklarade att han suttit på kontoret hela dagen och druckit 

mycket kaffe. Efter det släpptes ämnet och det blev ”stiltje”. Spärrvakten kom och 

frågade vad som pågick. Han frågade om han kunde gå, om det var klart. Han påpe-

kade att ett eventuellt ofredande var avstyrt. Larsson sade då att han fortfarande 

hade bilderna i sin telefon och att det kändes som ett ofredande. Han frågade om 

han fick gå om han tog bort bilderna, varpå Larsson svarade att det då inte längre 

skulle kännas som ett ofredande. Han tog bort bilderna och filmen under Larssons 

uppsikt. När de var borta vände situationen och Larsson blev åter trevlig, önskade 

honom en trevlig dag och sade att han kunde gå. Id-korten m.m. fick han tillbaka 

tillsammans med kameran eller strax efteråt. När han valt att ta bort bilderna infor-

merades han om att poliserna inte längre såg någon anledning att ange brottet till 
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åtal. Om han inte blivit anklagad för att vara knarkare etc. hade han självklart behål-

lit bilderna. 

 

När Bergström började prata med honom tog han ned telefonen för att ändra i me-

nyn och sätta på filminspelningen, varefter han åter höll upp mobilen och riktade 

den mot Bergström. Denne bad honom inte uttryckligen att sluta. Han har inte sagt 

att han var aktiv i planka.nu. Bergström stod i närheten när Larsson ingrep mot ho-

nom. Bergström hjälpte till att fösa in honom mot utrymmet genom att följa efter 

och spärra hans reträttväg. Bergström kan ha lagt handen på honom någon gång, 

men tryckte honom inte mot väggen. Bergström ifrågasatte aldrig vad kollegan 

gjorde utan spärrade bara hans väg. Han trodde inte att Larsson menade allvar med 

att han misstänktes för att vara ”hög”, men väl att han menade allvar med att ta med 

honom till stationen. Han uppfattade situationen på det sättet att om han inte tog 

bort bilderna skulle han få följa med till polisstationen. Larsson nämnde även att 

han hade hans uppgifter och att han därför skulle kunna anmäla honom vid ett sena-

re tillfälle. Det var Larsson som förde allt detta på tal, att ofredandet bestod så länge 

som bilderna fanns på mobiltelefonen. Han stod hela tiden på sig om sin rätt att ta 

bilder i tunnelbanan. Bergström var mer passiv, men han upplevde att denne var där 

också för att se till att han inte gick därifrån. Bergström kanske stämde in i något 

som Larsson sade, men var inte den som var aktiv. Anledningen till att han tog bort 

bilderna var att han var rädd för att bli anmäld för någon typ av brott och för att 

behöva sitta på någon polisstation en hel kväll. Han svalde stoltheten och tog bort 

bilderna. Han upplevde detta som en utpressningssituation. Det fanns ingen annan 

anledning för honom att ta bort bilderna än att undgå repressalier. Han stängde ald-

rig själv av inspelningen, men den var avstängd när han fick tillbaka mobilen. Hans 

minnesbilder från det inträffade är klara, särskilt vad gäller de kränkande inslagen. 

Känslan av att ha blivit kränkt var även motivet bakom det blogginlägg, som han 

började skriva på under natten och morgonen efter. Det var en amerikansk firma 

som återställde filmen. Det kostade honom 500 kr att få filmen återställd. Inlägget 

var en form av personlig upprättelse. Att det gick att återskapa bilderna och filmen 
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kändes också som en personlig upprättelse. Han gjorde ingen polisanmälan. Vad 

gäller kommentaren om ”snutjävlar” så beror det på situationen vad han tycker om 

poliser. I vissa fall beter de sig dåligt, i andra fall är de hjältar. De här poliserna 

upplevde han dock som snutjävlar. Inte någon gång under förloppet legitimerade de 

sig för honom som poliser. Han upplevde det som att de ville skrämma honom, att 

han skulle förstå att han inte hade några rättigheter i den situationen och att han inte 

själv kunde gå därifrån. När han raderade bilderna hade han inte någon tanke på att 

bilderna skulle gå att återskapa, det var något som han kom att tänka på först senare. 

Det fattas sekvenser i den återskapade filmen. Han har inte själv raderat några delar 

av filmen som skulle kunna vara mindre bra för honom själv. Han har lämnat över 

hela mobilen till SKL. Polisen fick även råspeglingen av hur telefonens hårddisk 

såg ut exakt den aktuella kvällen. Tiden som han var frihetsberövad uppskattar han 

till 7 - 10 minuter. Han hade ingen anledning att påstå att poliserna gjort sig skyldi-

ga till något som de inte faktiskt gjort. Han har inte kryddat berättelsen. I bloggen 

har han redogjort för hur han upplevde situationen. Det han skrev där var mer hans 

egna upplevelser än förhören, som är en mer saklig redogörelse för händelseförlop-

pet. Han är inte medlem i planka.nu, som drivs av nära vänner till honom och som 

har kontor intill hans. Han hyr sitt kontor av planka.nu och har varit med i deras 

försäkringskassa. Han har föreläst om politiska och sociala rörelser.  

 

Martin Bergström har berättat i huvudsak följande. Han hade arbetat som polis i två 

och ett halvt år och på den aktuella roteln i drygt ett år. Det var inte första gången 

han var på Hornstulls tunnelbanestation, även om han inte varit där så många gång-

er. Det var första gången som han ingrep mot några plankare där. Han visste inte att 

övervakningskamerorna på platsen inte täckte hörnet där de kom att stå med Jesper. 

Han och kollegan, Carl, jobbade den här dagen på ungdomsroteln i City och befann 

sig tunnelbanestationen för att söka efter felbeteenden som plankning, rökning eller 

aggressivt uppträdande. De pratade med två killar som hade plankat. De fortsatte 

därefter att prata med dem en stund om hur de hade det i skolan etc. När de stod där 

så drog en av killarna upp huvan på sin jacka. Båda vände sig också om. Han för-

9



   

STOCKHOLMS TINGSRÄTT 

Avdelning 4 

Enhet 41 

DOM 

2011-03-25 

B 2633-10 

 

 

 

 

 

stod först inte varför de gjorde så, men såg sedan att Jesper stod och fotograferade. 

Han förklarade för Jesper att det var olämpligt att han fotograferade situationen ef-

tersom pojkarna uppenbarligen inte vill vara med. På fråga vad han gjorde svarade 

Jesper att han var aktiv i planka.nu och bland annat kartlade poliser som arbetade i 

tunnelbanan. De stod med en till en och en halv meters avstånd från varandra. Mo-

bilen hade Jesper som närmast endast ca 2 dm från hans ansikte. Det han blev orolig 

för att han vet att det finns sajter där civilpoliser hängs ut med namn, bild och 

adress. Sajterna drivs ofta av folk på vänsterkanten och det är syndikalister som 

startat planka.nu. Jespers beteende var påstridigt, provocerande och påträngande. 

Han upplevde detta som obehagligt, men höll med Jesper om att det var tillåtet att 

fotografera. Han förklarade också att han inte ville vara med på Jespers bilder. Han 

tog upp sin egen telefon och fotograferade Jesper. Därefter tog Jesper upp sin tele-

fon på nytt och höll den väldigt nära hans ansikte. Han förklarade igen att han inte 

vill vara med och höll bland annat upp sin hand i ett försök att skyla sig. Jesper flyt-

tade runt kameran för att kunna få en bättre bild. Då tog Carl tag i Jesper och föste 

bort denne samt tog ifrån Jesper mobilen. Han blev överraskad av det som skedde. 

Carl förklarade för Jesper att de uppfattade sig bli ofredade. Han ansåg också att 

Jesper ofredade honom när han fotograferade trots att han försökte skyla sig. De 

skulle alltså rapportera honom för ofredande. Jesper sade att de var yrkespersoner. 

Carl svarade att ”ja det är vi och du ofredar oss nu”. Carl frågade Jesper om han 

hade id-kort på sig, varpå Jesper tog upp en bunt med kort, som Carl letade igenom 

varefter han skrev upp saker i en anteckningsbok. En kille kom fram och frågade 

om de behövde någon hjälp, vilket han avböjde. En kvinna kom också fram och 

frågade vad som hände, varpå han och Carl tog upp sina legitimationer och visade 

att de var poliser. Carl ringde för att få en registerslagning på Jesper gjord. Jesper 

började prata med honom och frågade vad de gjorde. Jesper ansåg att de borde ta 

någon knarkare i stället. Spärrvakten kom fram och frågade vad som pågick. När 

Carl kom tillbaka lämnade denne över Jespers saker till honom, som i sin tur läm-

nade sakerna vidare till Jesper. Carl började därefter ifrågasätta varför Jesper såg 

muntorr ut. Han hade inte tänkt på detta tidigare, men efter att Carl noterat det in-
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stämde han i iakttagelsen. I den diskussion som därefter uppstod förklarade Jesper 

att han kunde vara muntorr efter att ha druckit kaffe under dagen. Carl godtog för-

klaringen. På fråga från Jesper om det gjorde någon skillnad för en anmälan om han 

tog bort bilderna svarade de att det inte gjorde någon skillnad alls. De skulle ändå 

upprätta en anmälan. Jesper förklarade att ”det gör jag ändå” och tog sedan bort 

bilderna. Han såg detta ur ögonvrån. Han är säker på att Jesper uppgav att han var 

medlem i ”planka.nu”, vilket också var anledningen till att han upplevde ett stort 

obehag eftersom han vet vilka som står bakom organisationen. När Carl tog tag i 

Jesper tog denne tag dels i Jespers högra arm, dels i axeln/bröstet. Carl förde Jesper 

bort från honom och till det ställe där de tidigare stått och pratat med ungdomarna. 

Jesper ställdes med ryggen mot väggen. Han vet inte hur det gick till när Carl tog 

mobilen från Jesper. Han var inte beredd på att det skulle hända och han hade inte 

kommunicerat något med Carl innan. Han hade aldrig själv tänkt så långt som att 

vidta åtgärder mot Jesper och gjorde det inte heller. Carl förklarade att han ansåg att 

Jesper ofredade dem i deras arbete. Det var Carl som frågade efter id-kort, inga 

andra kort. Jesper hade inte dessförinnan tillfrågats om sin identitet. Jesper plockade 

upp en bunt kort, som Carl tog efter att Jesper sträckt fram den. Han minns att Jes-

per även hade en väska. Carl bad Jesper att ställa den ifrån sig. När Jesper inte gjor-

de det tog Carl tag i väskan och uppmanade Jesper att släppa. Carl ställde väskan 

mot väggen. Han visste inte varför Carl gjorde det, men förutsatte att han hade 

grund för det. Den tjänsteåtgärd som de vidtog handlade inledningsvis om att avbry-

ta ofredandet och därefter blev det en id-kontroll. Jesper var enligt hans uppfattning 

inte frihetsberövad. Jesper fick tillbaka alla sina saker tämligen omgående. Jesper 

var fri att gå därifrån, men det var ingen som direkt sade det åt honom. Frågan om 

urinprov ställdes av Carl efter att ha konstaterat att Jesper såg muntorr ut. Carl frå-

gade Jesper om han hade tagit något och Jesper nekade. Jesper hade fått tillbaka 

sina tillhörigheter innan han självmant raderade bilderna. Jesper hade kunnat lämna 

platsen utan att ha raderat något. De stod kvar endast för att Jesper fortsatte att fråga 

saker. Han vet inte varför Jesper tog bort bilderna. Kanske kom Jesper till insikt om 

att de upplevde fotograferingen som obehaglig. Det kan också ha varit ett försök att 
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kringgå att bli anmäld trots vad Carl hade sagt. Han har läst, men inte skrivit anmä-

lan och står för den. Han uppfattade inte under händelseförloppet att Carl skulle ha 

sagt till Jesper att om denne raderade bilderna så skulle de inte anse att det fanns 

anledning att ange brottet till åtal. På fråga berättade Carl att han sagt detta till Jes-

per. Han är dock helt klar över att Carl har sagt att det inte skulle göra någon skill-

nad om Jesper tog bort bilderna. Det var inte något som hände dagarna efter händel-

sen som gjorde att de bestämde sig för att göra anmälan, det var på väg från platsen 

då de pratade om det obehag som de upplevt. Om han fälls för det han är åtalad för 

kan det få konsekvenser i hans fortsatta arbete som polis. Han anser att kollegans 

agerande var motiverat. Brottet var ofredande. Samtalstonen var ömsom lugn, öms-

om upprörd. Carl var dock inte omotiverat upprörd. Jespers märkliga beteende be-

stod bl.a. i att fortsätta att ta bilder trots att han blivit ombedd att sluta med detta 

samt att han pratade på ett uppjagat sätt. Det stod klart för honom att de skulle upp-

rätta anmälan där och då. Han vet inte varför kollegan gjorde en annan bedömning 

på platsen. Han varken fattade eller var delaktig i besluten att föra upp Jesper mot 

väggen eller omhänderta dennes tillhörigheter. Det har inte förekommit några hot 

eller någon sådan utpressning som åklagaren har gjort gällande. Det var Jesper själv 

som frågade om det skulle göra någon skillnad om han tog bort bilderna, vilket Carl 

svarade nekande på. Han minns inte att Jesper sade något om Internet. Han har tidi-

gare blivit fotograferad i egenskap av tjänstgörande polis, vilket han ser som en del 

i jobbet. Den här situationen var dock annorlunda, främst p.g.a. syftet med fotogra-

feringen. Anledningen till att de inte skrev anmälan direkt var att deras pass var slut 

och att de inte fick arbeta övertid. Efter händelsen blev de kallade till T-Centralen 

för en mycket angelägen arbetsuppgift (misstänkt hoppare). De började skriva an-

mälan nästa dag, men stationsbefälet ville inte godkänna anmälan eftersom de bara 

hade angett sina bricknummer. P.g.a. den publicering som skett på nätet ville de 

undvika att ange sina fullständiga personuppgifter.  

 

Carl Larsson har uppgivit i huvudsak följande. Han arbetade tillsammans med Mar-

tin den aktuella dagen. Han har tidigare vid något enstaka tillfälle varit på Horns-
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tulls T-banestation. Han visste inte att platsen där de stod inte var kameraövervakad. 

När de gick runt på tunnelbanestationen vid Hornstull uppmärksammade de några 

olika ungdomsgäng, vilka de pratade med. När de skulle prata med två killar gick de 

åt sidan. En av killarna hade kniv på sig. De tog hand om kniven. Anmälan avseen-

de detta upprättades cirka en vecka senare. Efter det kom två unga killar och hoppa-

de över spärrarna. De gjorde likadant med dem och visade sina legitimationer. Den 

ena hade faktiskt biljett och den andra hade en utgången sms-biljett. Plötsligt ryg-

gade de tillbaka och drog upp huvorna. Han vände sig om och fick syn på Jesper 

som hade en Iphone riktad mot dem. Martin ursäktade sig och frågade vem Jesper 

var eller så. Till svar fick de att Jesper var aktiv inom planka.nu och bland annat 

höll på med att kartlägga poliser som arbetade i tunnelbanan. Carl kände ett starkt 

obehag och associerade till vänstersidor där civilpolisernas bilder och personuppgif-

ter brukar publiceras. Han har kollegor som utsatts för repressalier. Martin sade åt 

Jesper att ge sig, men Jesper fortsatte och försökte vinkla kameran för att få bättre 

bilder. Martin gick fram mot Jesper och lyfte sin mobil och tog en bild själv. Jesper 

lyfte då upp sin telefon. Han hörde hur det plingade till när telefonen slogs över till 

videoläge. Jesper försökte komma åt att filma Martin. Både han och Martin försöker 

säga åt Jesper att sluta filma, men denne vägrade. Eftersom det inte hjälpte bestäm-

de han sig för att avstyra det pågående ofredandet och föste iväg Jesper mot platsen 

där de nyss hade stått och pratat med ungdomarna. Han försökte först få Jesper att 

sluta med hjälp av sin röst, men när det inte hjälpte ingrep han fysiskt. De informe-

rade Jesper flera gånger om att det inte var något problem att han fotograferade, 

men eftersom han gjorde detta i samband med att han sade att han skulle lägga ut 

det på Internet så utgjorde det ett ofredande. Han bad om legitimation. Han fick en 

bunt i handen, vilken han sorterade och lämnade över allt förutom legitimationen 

till Martin som i sin tur gav det till Jesper. Efter det gjorde han en slagning på Jes-

per över telefon. Under tiden kom personer fram och undrade vad som pågick, var-

på de svarade att de klarade av situationen själva. Även spärrvakten kom ut och 

frågade något om huruvida de ville ha hjälp eller så. Han svarade då att det var nå-

gon från planka.nu som fotograferade dem. När slagningen var klar överlämnade 
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han sakerna till Martin, som i sin tur lämnade över dem till Jesper. Det kom fram 

människor, som han och Martin legitimerade sig för. Människorna hade synpunkter 

på att killen såg liten ut, varpå han tröttnade och sade något om att killen kunde vara 

en knarkare eller något annat ändå. Han berättade sedan för Jesper att denne var 

misstänkt för ofredande och att det kunde var ett brott mot Personuppgiftslagen om 

bilderna publicerades eller så. Jesper svarade då något om att det var en senare frå-

ga. Han kände att det var något som inte stämde med killen. Ögonen var uppspärra-

de och han såg muntorr ut. Han vet även sedan tidigare att det inte är ovanligt med 

narkotikabruk inom vänsterleden. Jesper verkade också spattig och nervös. Han är 

inte rädd för att ställa frågor och gör det på ett direkt och rättframt sätt. Han godtog 

dock Jespers förklaring om att han hade druckit mycket kaffe under dagen. De stod 

kvar tillsammans på platsen en stund och han berättade att Jesper var misstänkt för 

ofredande. Jesper frågade om det hjälpte ifall han raderade bilderna. Han förklarade 

att det skulle det inte göra. Jesper raderade bilderna ändå. Han klargjorde då att det 

fortfarande skulle komma att upprättas någon form av anmälan, men tänkte att det 

kanske inte behövde anges till åtal trots att han nu inser att det inte är så det funkar. 

Sedan gick de därifrån och fick då larmet över radion om att en kvinna hotade att 

hoppa framför tåget på T-Centralen. Eftersom passet var slut när de kom tillbaka till 

stationen så upprättades inte någon anmälan förrän senare. -  Det var för att avbryta 

en straffbelagd handling som han tog tag i telefonen och Jesper. Det var en och 

samma rörelse och förflyttningen var på cirka en meter. Det han gjorde var ett stan-

dardtillvägagångssätt. Jesper var inte frihetsberövad. Stödet för åtgärden var 10 § 

polislagen, att avvärja straffbelagd handling alt. en åtgärd för att kunna arbeta, 23 

kap. 3 § 3 stycket rättegångsbalken. Anledningen till att det var han som ingrep när 

Jesper fotade Martin berodde väl på att han var först att dra slutsatsen att det rörde 

sig om ett ofredande. Han hade ca 10 sekunder på sig att bestämma sig om det var 

ett brott. Det har tagit åklagaren ett år att utreda samma sak. Hade Jesper bara tagit 

sina bilder och gått därifrån hade det inte varit något problem. Men Jesper tryckte 

upp kameran i ansiktet på dem. Han är väl införstådd med att man saknar rätt till 

egen bild. Han vet inte varför han i samband med att sakerna skulle lämnas tillbaka 
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till Jesper först lämnade dem till Martin. Det kan ha varit så att Martin stod närmast 

till. Han klargjorde inte specifikt för Jesper att denne var fri att gå sedan. Han stod 

och pratade i telefon samtidigt. Jesper har varit fri att gå, men i så fall hade han ju 

gått utan sitt id-kort. Det var för att avvärja brott som han tog tag i kameran. Han 

såg hur många bilder som fanns på mobilen när han lämnade tillbaka telefonen. 

Anledningen till att han inte tog telefonen i beslag var att det skulle vara smidigt för 

Jesper. Det kan ha varit under 40-50 sekunder som han höll i telefonen. Han tänkte 

bara inte tanken att han skulle lämna tillbaka telefonen direkt. Han bad Jesper att 

ställa ned väskan, vilket var en ren arbetsmiljöfråga enligt 19 § polislagen om 

skyddsvisitation. Väskan skulle kunna vara ett föremål med vilket Jesper kunnat slå 

till dem. Narkotikadiskussionen skedde innan grejerna lämnades tillbaka, vilket 

framgår av filmen. De uttryck han använde sig av när han undrade om Jesper skulle 

följa med på ett urinprov och konstaterade att denne såg ”jävligt muntorr ut” var 

någon sorts slang, som man använder i samtal med missbrukare. Det kan ha varit ett 

olyckligt ordval, men han använde det för att se hur Jesper skulle reagera. Om den-

ne skulle verka bekant med begreppen eller inte skulle det i sin tur kunna föranleda 

att misstankegraden höjdes eller sänktes. Frågan var befogad utifrån Jespers uppträ-

dande och fysiska attribut. Om syftet endast hade varit att ta bort bilderna så hade 

han ju kunnat göra det själv. Det var dock inte det som var syftet. Jesper försökte 

köpslå med dem i syfte att få dem att inte upprätta någon anmälan. Från början var 

tonläget lugnt, men sedan höjde han rösten och tog till sist till våld och lösgjorde 

mobilen från Jespers hand. Jesper var euforisk, påstridig och betedde sig likt en 

rättshaverist. Allmänheten reagerade olika, den första frågade om de ville ha hjälp 

och andra undrade vad som stod på eftersom de inte var uniformerade. De senare 

lugnades när de legitimerade sig. Tanken med att säga till Jesper att de inte behövde 

göra någon större sak av det var helt enkelt ett sätt att förhindra att Jesper skulle få 

tag i deras personuppgifter. Hans tanke var att om ofredandet inte angavs till åtal så 

kanske Jesper inte ens skulle komma att kallas till förhör och då skulle denne inte få 

tag i deras personuppgifter. Han ville undvika att få uppgifterna utlagda på nätet. 

Han fick uppfattningen att Martin hade hört vad han sa till Jesper. Han har arbetat 
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som polis lika lång tid som Martin. Han kunde vid det aktuella tillfället uppenbarli-

gen inte reglerna om angivelse till åtal om ofredande. Jesper valde själv att radera 

bilderna och informerades sedan om att de inte såg någon anledning att ange brottet 

till åtal då Jesper insett det olämpliga i sitt agerande. Han vet inte exakt vilka ord 

som användes, men han kan ha sagt att ”det behöver inte bli någon större grej av det 

här”. Tanken var hela tiden att skriva upprätta en anmälan. Vad gäller anmälan om 

förgripelse mot tjänsteman så har utredarna för det första valt att inte ta med det i 

den första i utredningen, vilken avsåg endast ofredande. När de sedan såg vad Jes-

per hade gjort, nämligen hängt ut dem båda genom att påstå att de extraknäckte som 

biljettkontrollanter. De ansåg att det var fråga om förgripelse mot tjänsteman. Han 

tror inte att Jesper var särskilt rädd under händelseförloppet, snarare nöjd med den 

situation som uppstod. Han har gått samma utbildning som Martin men har intresse 

för narkotikabrott och är medlem i Narkotikapolisföreningen. Han var förman för 

Martin med anledning av att han är två år äldre än denne. 

 

Tingsrätten gör följande bedömning. 

 

Ofredande och egenmäktigt förfarande alternativt tjänstefel 

 

Av vad såväl målsäganden som de båda tilltalade uppgett finner tingsrätten det ut-

rett att Larsson, efter den inledande diskussionen mellan Bergström och Nilsson, 

ingripit genom att, såsom åklagaren gjort gällande, ta tag i Nilsson kläder och 

trycka honom mot väggen. Det är vidare utrett att Larsson i samma rörelse ryckt 

Nilssons mobiltelefon ur dennes händer och därefter även tagit från Nilsson dennes 

väska och placerat den utom räckhåll för denne. Förfarandet uppfyller rekvisiten för 

ofredande jämte egenmäktigt förfarande.  

 

Vad gäller ofredandet och det egenmäktiga förfarandet i fråga om mobiltelefonen 

har Larsson förnekat brott på den grunden att hans ingripande utgjort en åtgärd syf-

tande till att avvärja en straffbelagd handling riktad mot såväl honom själv som mot 
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kollegan Bergström och att han därför, i enlighet med 10 § 3 p. polislagen 

(1984:387), haft laga befogenhet för sitt agerande. Den straffbelagda handlingen ska 

enligt Larsson ha bestått i att Nilsson ofredat dem båda genom att hålla mobilkame-

ran mycket nära Bergströms ansikte och i samband härmed säga att han är aktiv i 

”planka.nu” och att han arbetade med att kartlägga poliser som arbetade i tunnelba-

nan. Bergström å sin sida har förklarat sig dela sin kollegas uppfattning om att Nils-

sons agerade utgjort ett ofredande av dem båda och att Larsson haft laga befogenhet 

för sitt ingripande. Bergström har för egen del förnekat brott på den grunden att 

Larssons agerande inte skett gemensamt eller i samförstånd med honom själv.  

 

Enligt 10 § 3 p. polislagen har en polisman under vissa förutsättningar rätt att till-

gripa våld när fråga är om att avvärja en straffbelagd handling eller en fara för liv, 

hälsa eller för värdefull egendom eller för omfattande skada i miljön. Bestämmelsen 

tar framför allt sikte på sådana kritiska situationer där rätten att ingripa följer redan 

av bestämmelserna om nöd- och nödvärn i 24 kap. brottsbalken. Av bestämmelsens 

ordalydelse följer dock att den är tillämpbar även i andra, mindre allvarliga fall, och 

det förutsätts inte att polismannen själv möts av något motstånd. Den våldsanvänd-

ning som vanligtvis kommer i fråga vid tillämpningen av bestämmelsen är våld mot 

person, men även våld mot egendom - företrädesvis åverkan och liknande handling-

ar – omfattas (se NJA 1990 s. 324).  

 

I fall där en polisman enligt 10 § polislagen haft laga befogenhet för att använda 

våld är gärningen straffri. Den laga befogenheten utgör således en s.k. objektiv 

straffrihetsgrund (se NJA II 1945 s. 726). Utrymmet för användandet av våld inom 

ramen för den laga befogenheten är begränsat genom vad som anges i paragrafens 

första stycke om att våld får tillgripas endast om andra medel är otillräckliga och det 

med hänsyn till omständigheterna är försvarligt. Åtgärden måste dessutom uppfylla 

de krav på behov och proportionalitet som framgår av 8 § samma lag. Liksom vad 

är fallet med andra objektiva straffrihetsgrunder, såsom exempelvis nöd- och nöd-

värn, är ansvar för uppsåtligt brott uteslutet även om polismannen missuppfattat 
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situationen och trott att sakförhållandena varit sådana att våld skulle ha varit tillåtet 

och försvarligt, s.k. faktisk villfarelse. Till skillnad från övriga objektiva straffri-

hetsgrunder är ansvar dock uteslutet även om misstaget endast avsett omfattningen 

av den laga befogenheten, s.k. putativ laga befogenhet (se Norée, A., Laga befo-

genhet – polisens rätt att använda våld, s. 213). En polismans misstag härvidlag 

behandlas således i straffrättsligt hänseende inte som en s.k. straffrättsvillfarelse 

enligt 24 kap. 9 § brottsbalken, utan är istället att jämställa med ett missförstånd av 

sakförhållandena. Det är polismannens uppfattning av situationen vid handlings-

ögonblicket som ska tjäna som utgångspunkt vid bedömningen. Då fråga är om 

brister i fråga om polismannens uppsåt krävs inte att misstaget varit försvarligt. Om 

polismannens misstag berott på oaktsamhet från dennes sida kan dock ansvar för 

oaktsamhetsbrott, såsom tjänstefel, aktualiseras. Liksom i övriga brottmål ankom-

mer det på åklagaren att styrka frånvaron av objektiva straffrihetsgrunder. Med hän-

syn till de svårigheter som är förknippade med att styrka frånvaron av en omstän-

dighet, har beviskravet i praxis ansetts uppfyllt om åklagaren förmått få invänd-

ningen om straffrihet att framstå som obefogad. 

 

Tingsrätten har först att ta ställning till om det Nilssons agerande som föregick 

Larssons ingripande utgjort en sådan brottslig handling som Larsson haft rätt att, 

inom ramen för den laga befogenheten, tillgripa våld för att avstyra. Vad Larsson 

och Bergström samstämmigt uppgett motsägs i vissa delar av vad Nilsson uppgett i 

fråga om exempelvis avståndet till poliserna och vilka ord han använt när han för-

klarat syftet med fotograferingen. I avsaknad av såväl vittnes- som övrig bevisning 

rörande detta skede av händelseförloppet, och då Larssons och Bergströms versio-

ner av händelseförloppet inte är av den karaktären att uppgifterna kan lämnas utan 

avseende, ska deras uppgifter läggas till grund för tingsrättens bedömning.  

 

För att någon ska dömas för ofredande på grund av sådant ”hänsynslöst beteende” 

som avses i 4 kap. 7 § brottsbalken krävs att det hänsynslösa beteendet ska ha varit 

av sådan karaktär att det utgjort en kännbar fridskränkning för den utsatte (se 
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Holmqvist, L., m.fl., Brottsbalken – en kommentar, s. 4:31). Fotografering som så-

dan utgör normalt inte, ens i utpräglat privata eller pikanta situationer, en sådan 

kännbar fridskränkning som motiverar att ansvar för brott ska utgå (se exempelvis 

NJA 2008 s. 496).  Det synes dock råda enighet i den juridiska doktrinen om att 

särskilt påträngande fotografering i vissa fall bör kunna ses som en sådan fridsstör-

ning som omfattas av bestämmelsen i 4 kap. 7 § brottsbalken (se Axberger, H-G, 

Integritetsskydd i perspektiv, SvJT 2009, s. 468, och prop. 1979/80:87 s. 28).  

 

Det finns inte anledning att ifrågasätta att såväl Bergström som Larsson känt ett 

stort obehag av Nilssons agerande. Enligt tingsrättens mening finns det däremot 

anledning att ifrågasätta om agerandet utgjort en sådan kännbar fridskränkning av 

de båda poliserna att det vore att anse som ett ofredande i straffrättslig mening, det-

ta särskilt mot bakgrund av att det påstådda ofredandet skett på allmän plats och 

riktats mot poliser som p.g.a. sitt yrke får förutsättas ha en större mental beredskap 

och förmåga att tåla att utsättas för en högre grad av kränkande behandling än ge-

mene man. I enlighet med vad som angetts ovan ska dock Larsson och Bergströms 

uppfattning av situationen läggas till grund för bedömningen. Mot bakgrund av det 

påtagliga obehag som de båda uppgett sig ha upplevt, och med hänsyn till att det 

inte är uteslutet att Nilssons handlande utgjort en sådan påträngande fotografering 

som i sig kan medföra ansvar för ofredande, anser tingsrätten att poliserna haft laga 

befogenhet att vidta åtgärder för att avvärja handlingen.  

 

Det är i målet utrett att Larssons ingripande föregåtts av upprepade tillsägelser från 

såväl Bergström som Larsson att Nilsson skulle upphöra med fotograferingen och 

att dessa uppmaningar inte hörsammats av Nilsson. Det våld som då tillgripits, och 

som bestått i att Larsson tagit tag i Nilsson kläder, föst honom ca en meter mot väg-

gen och i samband med detta slitit telefonen ur dennes hand, har varit av påtaligt 

lindrig karaktär och inte medfört vare sig skador på Nilssons person eller klädsel. 

Mot bakgrund härav, och med beaktande av att våldsanvändningen i den här delen 

varat endast några få sekunder, får det tillgripna våldet anses såväl försvarligt som 
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ändamålsenligt och proportionerligt. Eftersom Nilsson enligt egen utsago återfått 

telefonen efter en mycket kort stund har det inte heller varit fråga om något från den 

inledande åtgärden skilt omhändertagande av den. Larssons handlande i dessa delar 

ska därmed anses straffritt. Något ansvar för utvidgat medgärningsmannaskap vad 

avser Bergström kan följaktligen inte komma ifråga.  

 

Vad gäller Larssons frånhändande av Nilssons datorväska finner tingsrätten, redan 

av de båda tilltalades uppgifter, att även detta agerande uppfyller rekvisiten för 

egenmäktigt förfarande. Larsson har i detta avseende förnekat brott på den grunden 

att åtgärden utgjort en åtgärd enligt 19 § polislagen syftande till att säkerställa såväl 

hans egen som Bergströms personliga säkerhet då väskan skulle ha kunnat användas 

som ett tillhygge. Bergström å sin sida har bestritt ansvar på den grunden att det inte 

varit fråga om en tjänsteåtgärd och att det inte förelegat vare sig något gemensamt 

agerande eller samförstånd mellan honom och Larsson.  

 

Av 19 § polislagen framgår att en skyddsvisitation endast får äga rum om detta sker 

i anslutning till ett lagenligt gripande eller omhändertagande alternativt om fråga är 

om sökande efter ett sådant farligt föremål som med hänsyn till omständigheterna 

kan antas komma att förklaras förverkat enligt 36 kap. 3 § brottsbalken. Det är i 

målet ostridigt att det i detta skede av händelseförloppet inte längre varit fråga om 

ett avvärjande av någon straffbelagd handling eller att det rört sig om vare sig ett 

gripande eller omhändertagande av Nilsson. Med beaktande av att datorväskan inte 

kan anses ha utgjort ett sådant farligt föremål som kan antas komma att förklaras 

förverkat enligt 36 kap. 3 § rättegångsbalken, har den vidtagna åtgärden skett utan 

stöd i lag.  

 

Av Larssons uppgifter framgår att han sett åtgärden som en okontroversiell skydds-

åtgärd som legat inom ramen för hans laga befogenhet. Då hans invändning därom 

inte framstår som obefogad ska han i enlighet med vad som angetts ovan inte fällas 

till ansvar för uppsåtligt brott. Mot bakgrund av den ställning som en polisman intar 
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i förhållande till den enskilde måste dock särskilt höga krav ställas på att en polis-

man utför sin tjänsteutövning med en hög grad av noggrannhet och omsorg i förhål-

lande till det regelverk som denne har att tillämpa (se Holmqvist m.fl., a.a.s. 20:24). 

Av vad som framkommit vid huvudförhandlingen finner tingsrätten att Larssons 

agerande i denna del avviker i hög grad från vad som får anses ankomma på en po-

lisman i fråga om kunskaper om det lagstöd som krävs vid åtgärder av ifrågavaran-

de slag. Han får därför enligt tingsrättens mening anses av oaktsamhet ha åsidosatt 

vad som gäller för uppgiften, vilket aktualiserar ansvar för tjänstefel enligt 20 kap. 1 

§ brottsbalken. Eftersom det rört sig om ett relativt kortvarigt händelseförlopp där 

Nilsson torde ha varit på det klara med att han skulle återfå väskan inom kort, och 

att så sedan skett inom loppet av någon minut, är gärningen dock att anse som ringa. 

Något ansvar för tjänstefel ska således inte utgå.  

 

Vad gäller Bergströms delaktighet så har denne enligt såväl hans egen utsago som 

Nilssons uppgifter inte själv haft någon aktiv del i att ta väskan ifrån Nilsson.  Berg-

ström har vidare förklarat att han underlåtit att ingripa eftersom han förutsatt att 

Larsson haft grund för sitt handlande. Av betydelse för bedömningen i den här de-

len är att Larsson, i egenskap av den äldre av dem båda, i enlighet med 4 kap. 4 § 

polisförordningen (1998:1558) utgjort Larssons befäl. Eftersom Bergström därmed 

haft befogad anledning att i viss utsträckning förlita sig på Larssons omdöme, och 

då dennes ingripande från Bergströms synvinkel inte framstått som uppenbart lag-

stridigt, kan Larssons oaktsamhet i fråga om den laga befogenheten för den vidtag-

na åtgärden inte läggas Bergström till last. Något ansvar ska således inte utkrävas 

heller av Bergström. 

 

Vad sedan gäller frånhändandet av Nilssons id-kort samt diverse andra handlingar 

har såväl Nilsson som de båda tilltalade uppgett att Nilsson, efter uppmaning från 

Larsson om att han skulle identifiera sig, tagit upp en bunt med kort från bakfickan. 

Nilsson har gjort gällande att Larsson därefter slitit bunten med kort ur handen på 

honom, bläddrat igenom densamma och strax efteråt återlämnat samtliga handling-
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ar. Larsson och Bergström å sin sida har uppgett att Nilsson självmant sträckt fram 

kortbunten, varefter Larsson tagit och bläddrat igenom den, samt omedelbart gett 

tillbaka allt utom id-kortet. Efter att Larsson gjort en slagning på Nilsson över tele-

fon har även id-kortet återlämnats.  

 

Åklagaren har inte ifrågasatt att polismännen i den uppkomna situationen i och för 

sig haft rätt att fråga om Nilsson haft någon legitimation på sig, men invänt mot att 

Larsson slitit korten ur handen på Nilsson samt behållit dessa under en viss tid. Ef-

tersom varken vittnes- eller övrig bevisning presenterats som gett stöd för Nilssons 

version av händelseförloppet i den här delen, och då Bergströms och Larssons upp-

gifter inte är av sådan karaktär att de kan lämnas utan avseende, ska deras uppgifter 

läggas till grund för bedömningen även i den här delen. Mot bakgrund av att det inte 

gjorts gällande att poliserna saknat rätt att genomföra en identitetskontroll av Nils-

son, och med beaktande av att denne återfått samtliga handlingar förutom id-kortet 

tämligen omgående, och strax därefter även id-kortet, anser tingsrätten inte att var-

ken Larsson eller Bergström gjort sig skyldiga till vare sig något uppsåtligt eller 

oaktsamt brott vid åtgärdens genomförande. Åtalet ska således ogillas i den här de-

len. 

 

Olaga tvång alternativt tjänstefel 

  

Åklagaren har vad avser det påstådda olaga tvånget gjort gällande att Larsson och 

Bergström, tillsammans och i samförstånd, genom hot att angiva Nilsson för brott 

tvingat honom att radera de bilder han tagit på polismännen med sin mobiltelefon. 

Fråga är således om mycket allvarliga anklagelser, som om styrkta även är ägnade 

att undergräva allmänhetens förtroende för polisväsendet.  

 

Av den bevisning som presenterats i form av en videofilm framgår hur Larsson på 

ett bryskt och stundvis aggressivt sätt tilltalar Nilsson och i samband med detta sä-

ger att Nilsson uppträder nervöst och frågar om han ska följa med på ett urinprov. 
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Larsson säger även att Nilsson är ”jävligt muntorr” och att han ser påverkad ut. 

Nilsson svarar att han inte har ”tagit någonting” och att han druckit kaffe hela da-

gen. Larsson säger då att ”det kan vara det som jag misstar för narkotika, kan det 

vara så”. Därefter tar filmklippet slut.  

 

Av videofilmen framgår att Larsson uppträtt på ett oacceptabelt och aggressivt sätt. 

Mot bakgrund av att Nilsson under samtalet stått inträngd i ett hörn med de båda 

poliserna runt sig finns ingen anledning att ifrågasätta att situationen måste ha tett 

sig skrämmande för honom. Den del av händelseförloppet som framgår av videon är 

dock inte föremål för åtal i denna punkt, som istället avser vad som hänt efter det att 

inspelningen stängts av. Av de vittnen som åklagaren åberopat har ingen observerat 

denna del av händelseförloppet. Någon ytterligare bevisning i den delen – teknisk 

eller annan – har inte lagts fram.  

 

I avsaknad av bevisning rörande vad som skett efter att inspelningen stängts av är 

bevisläget sådant att ord står mot ord. Denna situation är inte helt ovanligt före-

kommande och utgör inte heller något absolut hinder för en fällande dom. Liksom 

vid övriga brottmål krävs dock att tingsrätten i sådant fall, utifrån en alltigenom 

trovärdig och tillförlitlig berättelse från målsäganden i förening med vad som i öv-

rigt framkommit i målet, finner det ställt utom rimligt tvivel att de tilltalade gjort sig 

skyldiga till vad åklagaren lagt dem till last (se exempelvis NJA 2009 s. 447 I och II 

samt Högsta domstolens avgörande den 28 december 2010 i mål B 2937-10). En-

bart den omständigheten att målsägandens berättelse framstår som mer logisk och 

trovärdig än den tilltalades är dock inte tillräckligt. Det krävs således någon form av 

stödbevisning som gör att tingsrätten kan fästa ytterligare tilltro till målsägandens 

berättelse för att dennes uppgifter ska kunna läggas till grund för en fällande dom.  

 

I målet är det utrett att Nilsson, omedelbart i anslutning till händelsen, begett sig 

hem och ur mobiltelefonens minne återskapat såväl de raderade bilderna som det 

raderade videoklippet. Han har i samband med detta även skrivit om det inträffade 
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på sin Internet-blogg. Nilssons agerande omedelbart efter händelsen, tillsammans 

med den omständigheten att han själv inte anmält det inträffade till polisen, är ägnat 

att ge visst stöd åt hans berättelse. Av vad som framkommit vid förhör med Nilsson 

under huvudförhandlingen framgår dock att han inledningsvis överdrivit såväl det 

våld som riktats mot honom själv som bryskheten i polismännens agerande vid de-

ras föregående diskussion med ett antal ungdomar i anslutning till tunnelbanestatio-

nens spärrlinje. Tingsrätten kan inte heller bortse från vad som framkommit i fråga 

om att Nilsson kan ha haft en viss politisk agenda och syfte med såväl fotografe-

ringen som den efterföljande publiceringen.  

 

Vad gäller Larssons och Bergströms uppgifter om händelseförloppet är dessa inte 

av sådan karaktär att de utan vidare kan lämnas utan avseende. Vad åklagaren har 

anfört i fråga om att poliserna underlåtit att i omedelbar anslutning till händelsen 

upprätta någon anmälan om ofredande, tillsammans med sättet som ärendet förefal-

ler ha hanterats på därefter, kan visserligen anses ägnat att minska trovärdigheten av 

och tillförlitligheten i deras berättelser. Såväl Larsson som Bergström har dock vid 

huvudförhandlingen lämnat förklaringar till det inträffade som för tingsrätten fram-

står som godtagbara. Deras uppgifter i detta avseende har inte heller kunnat veder-

läggas av åklagaren. Mot bakgrund av detta finner tingsrätten att omständigheterna 

kring det inträffade och den av åklagaren åberopade bevisningen inte ger tillräckligt 

stöd för tingsrätten att lägga Nilssons uppgifter till grund för bedömningen. Även 

om det finns anledning att rikta skarp kritik mot framför allt Larssons agerande un-

der händelseförloppet, kan de båda tilltalade således inte anses överbevisade om 

vare sig uppsåtligt eller oaktsamt brott.  

 

Åtalet ska därför ogillas i dess helhet. 
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Skadestånd 

 

I enlighet med utgången i ansvarsdelen ska även Nilssons skadeståndstalan lämnas 

utan bifall. 

 

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 3 (DV 400) 

Överklagande, ställt till Svea hovrätt, ska ha kommit in till tingsrätten senast den 15 

april 2011. Prövningstillstånd krävs. 

 

 

 

Ann-Britt Jansson 
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ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE – DOM I BROTTMÅL

Den som vill överklaga tingsrättens dom, eller
ett i domen intaget beslut, ska göra detta skrift-
ligen. Skrivelsen ska skickas eller lämnas
till tingsrätten. Överklagandet prövas av den
hovrätt som finns angiven i slutet av domen.

Överklagandet ska ha kommit in till tingsrätten
inom tre veckor från domens datum. Sista da-
gen för överklagande finns angiven på sista si-
dan i domen.

Har ena parten överklagat domen i rätt tid, får
också motparten överklaga domen (s.k. an-
slutningsöverklagande) även om den vanliga
tiden för överklagande har gått ut. Överkla-
gandet ska också i detta fall skickas eller läm-
nas till tingsrätten och det måste ha kommit in
till tingsrätten inom en vecka från den i do-
men angivna sista dagen för överklagande. Om
det första överklagandet återkallas eller för-
faller kan inte heller anslutningsöverklag-
andet prövas.

Samma regler som för part gäller för den som
inte är part eller intervenient och som vill över-
klaga ett i domen intaget beslut som angår
honom eller henne. I fråga om sådant beslut
finns dock inte någon möjlighet till anslutning-
söverklagande.

För att ett överklagande ska kunna tas upp i
hovrätten fordras i vissa fall att prövningstill-
stånd meddelas. Hovrätten lämnar prövnings-
tillstånd om

1. det finns anledning att betvivla riktig-
heten av det slut som tingsrätten har
kommit till,

2. det inte utan att sådant tillstånd medde-
las går att bedöma riktigheten av det
slut som tingsrätten har kommit till,

3. det är av vikt för ledning av rättstil-
lämpningen att överklagandet prövas
av högre rätt, eller

4. det annars finns synnerliga skäl att
pröva överklagandet.

Om prövningstillstånd krävs och sådant inte
meddelas står tingsrättens avgörande fast. Det
är därför viktigt att det, i de fall prövningstill-
stånd krävs, klart och tydligt framgår av över-
klagandet till hovrätten varför klaganden anser
att prövningstillstånd bör meddelas.

I vilka fall krävs prövningstillstånd?

Brottmålsdelen

Det krävs prövningstillstånd för att hovrätten
ska pröva en tingsrätts dom om den tilltalade

1. inte dömts till annan påföljd än böter, eller

2. frikänts från ansvar och brottet inte har mer
än 6 månaders fängelse i straffskalan.

Enskilt anspråk (skadeståndstalan)

För att hovrätten ska pröva en skadeståndstal-
an krävs prövningstillstånd. Från denna regel
gäller följande undantag:

Överklagas domen även i brottmålsdelen och
avser överklagandet frågan om den tilltalade
ska dömas till ansvar för en gärning krävs inte
prövningstillstånd för ett till denna gärning
kopplat enskilt anspråk i de fall
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1. det enligt ovanstående regler inte krävs
prövningstillstånd i brottmålsdelen, el-
ler

2. prövningstillstånd i brottmålsdelen
meddelas av hovrätten.

Beslut i övriga frågor

Krävs prövningstillstånd i brottmålsdelen krävs
även prövningstillstånd vid beslut som endast
får överklagas i samband med överklagande av
domen.

Skrivelsen med överklagande ska innehålla
uppgifter om

1. den dom som överklagas med angiv-
ande av tingsrättens namn samt dag
och nummer för domen,

2. parternas namn och hemvist och om
möjligt deras postadresser, yrken, per-
sonnummer och telefonnummer, var-
vid parterna benämns klagande respek-
tive motpart,

3. den ändring av tingsrättens dom som
klaganden vill få till stånd,

4. grunderna (skälen) för överklagandet
och i vilket avseende tingsrättens dom-

skäl enligt klagandens mening är orikti-
ga,

5. de bevis som åberopas och vad som
ska styrkas med varje bevis, samt

6. om prövningstillstånd behövs, de om-
ständigheter som åberopas till stöd för
att prövningstillstånd ska meddelas.

Skriftliga bevis som inte lagts fram tidigare ska
ges in samtidigt med överklagandet. Vill klag-
anden att det ska hållas ett förnyat förhör eller
en förnyad syn på stället, ska han eller hon
ange det och skälen till detta. Klaganden ska
också ange om han eller hon vill att målsägan-
den eller den tilltalade ska infinna sig person-
ligen vid huvudförhandlingen i hovrätten. Är
den tilltalade anhållen eller häktad, ska det an-
ges.

Skrivelsen ska vara undertecknad av klaganden
eller hans/hennes ombud. Till överklagandet
ska bifogas lika många kopior av skrivelsen
som det finns motparter i målet. Har inte klag-
anden bifogat tillräckligt antal kopior, fram-
ställs de kopior som behövs på klagandens be-
kostnad. Ytterligare upplysningar lämnas av
tingsrätten. Adress och telefonnummer finns
på första sidan av domen.


