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” I vår analys av händelserna i Göteborg 2001 betonade vi att polisen 
måste utveckla dialog som metod men också att det finns ett behov av 

en fortsatt diskussion på olika arenor om den svenska demokratins 
framtid och medborgarnas möjlighet att påverka sin situation. 

Efter Göteborg har dialogarbetet prövats och kommit till 
användning i nära två årtionden. För framtiden är det viktigt att 
insatserna fortsätter att utvecklas och blir mer kända. Denna bok 

kan medverka härtill samt ge kunskaper och inspiration.”

Ingvar Carlsson 
Ordförande i Göteborgskommittén och f.d. statsminister

Dialogpoliskonceptet är en arbetsmetod som bland annat kan bidra till att motverka 
radikalisering, konflikter i socioekonomiskt utsatta områden och framväxten av paral-
lella maktstrukturer kopplad till grov kriminalitet. Till skillnad mot kriminalunder-
rättelsetjänsten som fokuserar på att lokalisera och beskriva hot är huvudsyftet med 
dialogpoliskonceptet att se möjligheter. Dialogpoliskonceptet handlar om brottsföre-
byggande verksamhet och riktar in sig på att värna om efterlevnaden av grundläg-
gande fri- och rättigheter. Konceptet ska uppfattas som ett av flera verktyg i polisens 
verktygslåda och inte som en ersättning för, utan ett komplement till andra polisiära 
arbetsmetoder. 

Den grundläggande idén med dialogpoliskonceptet är att polisen ska agera på ett så-
dant sätt att de som har ett demokratiskt förhållningssätt stärks i förhållande till de 
som förespråkar icke demokratiska metoder för att nå sina mål. Rapporten kan ses 
som en fortsättning på de slutsatser som drogs av den så kallade Göteborgskommittén 
med anledning av våldsamheterna i samband med EU-toppmötet i Göteborg 2001.
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Förord 
Jag vill tacka alla som tagit sig tid och lämnat information till denna forskningsstudie 
om dialogpoliskonceptet och som därigenom bidragit till en möjlig utveckling av 
svensk polis i en angelägen fråga. Studien har slutförts med finansiellt stöd av Forte. 
Konceptet som beskrivs och behandlas i denna rapport utgår från arbetsrutiner och 
förhållningssätt som har tillämpats av Stockholmspolisen 

Ett tack till Lena Borg vid Polismyndighetens utvecklingsenhet i Stockholm som 
inledningsvis drev frågan kring vikten av att genomföra denna studie. Erik Åkerlund, 
Tobias Duse och Carina Hermansson vid Botkyrkapolisen vill jag tacka för flexibilitet 
angående min tjänstgöring som polis. Ett tack också till professor Mats Alvesson, Lunds 
universitet för inledande ekonomiskt stöd och för att du har uppmuntrat mig att 
fortsätta med det jag gör. Ossian Grahn som ingår i forskningsprojektet har varit en 
bra stöttning och bollplank och har bidragit till framtagandet av denna rapport. Tack! 
Professor emeritus Johannes Knutsson som också ingår i Forteprojektet vill jag särskilt 
tacka för värdefulla synpunkter på olika rapportutkast. 

Slutligen vill jag lyfta fram Roger Ekenstedt, Matilda Norström, Anna Roström, Fredrik 
Jonsson, Tanja Viklund, Carl-Johan Ahlström och flera andra tidigare eller nuvarande 
dialogpoliser inom Stockholmspolisen. Trots ett stort motstånd och med egna 
personliga uppoffringar har ni stått upp för och drivit frågor som är viktiga för det 
svenska samhället och för svensk polis.  
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Sammanfattning 
Dialogpoliskonceptet är en arbetsmetod som bland annat kan bidra till att motverka 
radikalisering, konflikter i socioekonomiskt utsatta områden och framväxten av 
parallella maktstrukturer kopplad till grov kriminalitet. Till skillnad mot 
kriminalunderrättelsetjänsten som fokuserar på att lokalisera och beskriva hot är 
huvudsyftet med dialogpoliskonceptet att se möjligheter. Dialogpoliskonceptet 
handlar om brottsförebyggande verksamhet och riktar in sig på att värna om 
efterlevnaden av grundläggande fri- och rättigheter. Konceptet ska uppfattas som ett 
av flera verktyg i polisens verktygslåda och inte som en ersättning för, utan ett 
komplement till andra polisiära arbetsmetoder.  

Den grundläggande idén med dialogpoliskonceptet är att polisen ska agera på ett 
sådant sätt att de som har ett demokratiskt förhållningssätt stärks i förhållande till de 
som förespråkar icke demokratiska metoder för att nå sina mål. Rapporten kan ses 
som en fortsättning på de slutsatser som drogs av den så kallade Göteborgskommittén 
med anledning av våldsamheterna i samband med EU-toppmötet i Göteborg 2001.  
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11. Inledning 
1.1 Studiens fokus 
Ett antal problem i framförallt socioekonomiskt utsatta områden har fått stort 
utrymme i den allmänna debatten. Det har handlat om grov organiserad brottslighet 
med dödsskjutningar och sprängningar, men också om att arbetsmiljön för 
polispersonal och annan blåsljuspersonal ofta kan vara besvärlig i vissa områden. 
Utanförskap, polarisering och terrorism har också varit ett återkommande tema.   

I Sverige har socioekonomiskt utsatta områden varit föremål för relativt många 
forskningsstudier (t.ex. Andersson, Bråmå & Hogdal, 2009; Bunar, 2010; Ek m.fl., 2014; 
Skans & Åslund, 2010;). Även kriminologiska aspekter i dessa områden har berörts 
(t.ex. Brå, 2008; 2017; Gerell & Hallin, 2014; Guldåker & Hallin, 2013;), men 
forskningsstudier med ett sådant fokus är begränsade. Framförallt gäller det studier 
som handlar om polisens arbete och organisation i dessa områden. En genomgång av 
brottslighet och motåtgärder i socioekonomiskt utsatta området (Sarnecki, 2016) 
tydliggör den stora bristen i svensk forskning (se även forskningsgenomgång av 
Eriksson och Arnsvik, 2014; Brå, 2016).  

Olika tillvägagångssätt kan väljas när ett fenomen ska studeras. Ett vanligt 
angreppssätt är att ha ett fenomen i förgrunden för att försöka få en förståelse för 
detta. Utifrån dragna slutsatser kan man sedan ta fram förändringsförslag som olika 
aktörer får ansvaret för att realisera. Figur 1 åskådliggör en fiktiv studie av ett 
fenomen. Två aktörers påverkan på det studerade fenomenet redovisas i form av två 
tårtbitar. Aktör 1 har en större påverkan på fenomenet än aktör 5, men förändrings-
behovet för att kunna realisera framtagna åtgärdsförslag är större hos aktör 5 än hos 
aktör 1. Genom att ha fenomenet i förgrunden finns möjligheter att få en djup inblick 
i ett fenomen och förstå dess komplexitet och olika aktörers inverkan på fenomenet.  
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Figur 1: Skiss över en hypotetisk studie av ett fenomen, aktörers påverkan på 
fenomenet samt förändringsbehov hos respektive aktör för att leva upp till framtagna 
åtgärdsförslag. 

Med ett fokus på ett fenomen och inte på en aktörs förutsättningar och verksamhet 
finns dock en risk att de problem som identifieras egentligen handlar om effekter av 
mer övergripande problem i en organisation. Möjligheterna är små att lyckas med ett 
förändringsarbete som riktar in sig på effekterna och inte på orsaker till att de uppstår. 
Figur 2 nedan är tänkt att åskådliggöra en studie där en verksamhet/aktivitet i 
Polismyndigheten är i fokus, där det redovisas i hur stor omfattning ett fenomen, en 
intressegrupp och ett område påverkas av myndigheten.  
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Figur 2: Skiss över en hypotetisk studie av en verksamhet/aktivitet och dess betydelse 
för fenomen 1, för intressegrupp 3 och för område 7. 

Ett exempel på en sådan studie är när polisers förmåga att lösa konflikter och använda 
våld analyserades. Det visade sig att det fanns brister i polisers grundutbildning och 
fortbildning samt att den kritiska reflektionen var otillräcklig. De identifierade 
bristerna påverkade en mängd förhållanden på ett negativt sätt. Det fick följder för 
bland annat ingripanden mot personer med psykisk ohälsa och ingripanden i socio-
ekonomiskt utsatta områden. Det ökade risken för en polarisering i samhället med ett 
växande hat mot polisen och andra samhällsinstitutioner (Holgersson, 2018c). 

Det finns också nackdelar med att ha ett fokus på en verksamhet/aktivitet hos en 
enskild aktör och beröra dess effekter på ett visst fenomen. Ett sådant upplägg av en 
studie kan göra att det uppfattas som att andemeningen är att denna aktör ensam är 
orsaken till att ett visst fenomen uppstår. Det kan också uppfattas som att den 
studerade verksamheten/aktiviteten är det enda sättet för den aktuella aktören att 
påverka ett visst fenomen.  

Denna studie har ett fokus på dialogpoliskonceptet. Av rapporten kommer det framgå 
att det finns en stor potential i att använda detta koncept. Det är viktigt att ha klart för 
sig att konceptet är ett komplement till andra polisiära arbetsmetoder. Likaså finns 
anledning att understryka att rapporten riktar in sig på vad Polismyndigheten kan 
påverka och hur den kan utveckla sin verksamhet. Genom att en aktivitetsform/ 
process som ingår i Polismyndighetens verksamhet är i fokus finns det en risk för att 
betydelsen av, och det ansvar andra aktörer har för en viss utveckling, kan misstolkas 
som att Polismyndigheten själv bär ansvar för alla frågor som tas upp i rapporten. Så 
är dock inte fallet. 
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1.2 Historisk reflektion kring dialogpoliskonceptet 
Dialogpoliskonceptets grundläggande principer och förhållningssätt går att spåra långt 
bak i tiden. I samband med utbildningen för nya dialogpoliser har exempelvis en 
händelse i Stockholm från år 1917 använts som en introduktion till ämnet. Den 
dialogpolis som höll föreläsningen berättade:  

”1917 är i Sverige känt som hungeråret. Ute i Europa så rasade första 
världskriget. Sverige var isolerat. De allierade hade stängt in Sverige och 
vi kunde inte importera in mat. Orsaken var att man var gramse på 
Sveriges regering att vi hade sålt vidare mat till Tyskland. De allierades 
isolering medförde att det var hungersnöd i Sverige och folk svalt. Det 
tillsammans med att en ny politisk era växte fram gjorde att det stod och 
vägde vart Sveriges statsskick skulle ta vägen. Revolutionära krafter rörde 
sig i samhället. I den här kontexten så verkade polisen.  

Den 21 april år 1917 så låste andrakammarens talman dörren till 
riksdagen. Han är hypernervös. Utanför har det samlats tusentals 
människor. De är arga. De vill ha förändring. De vill ha svar på en hel del 
frågor. Innan den 21 april hade under en längre tid liknande händelser 
inträffat på flera orter i Sverige: Kalmar, Eksjö, Malmö, Göteborg med 
flera. Vi hade aldrig varit så nära revolution som vid den här tidpunkten. 
Andre kammarens talman är med all rätt mycket nervös och undrar vad 
de här människorna kommer att göra. Vaktbetjäningen på riksdagen 
räcker inte till. Det har man redan insett innan, så man har ringt på polisen 
så att de kommer springande från polishuset på Kungsholmen. Det står ett 
tjugotal konstaplar där. Man inser snart att det här inte kommer räcka. 
Branting ställer frågan till talmannen om man inte kunde släppa in några 
stycken så att de fick berätta vad de ville för att lugna ner stämningen 
utanför. Talmannen säger att det i sådana fall kommer bli ett jättefarligt 
prejudikat och att man därför inte kan göra detta. Branting nöjer sig med 
svaret och säger att han ska göra allt han kan för att lugna folket utanför.  

Klockan tickar och det strömmar till ännu mer människor.  Nu är det 
tiotusentals utanför. Man inser att något måste man göra, men vad? 
Branting blir ombedd att prata med folksamlingen utanför. Innan han 
kommer till platsen kommer Per Albin Hansson och tar till orda. Han 
försöker lugna massorna och prata om det folket vill ha, bröd, 
skattelättnader med mera. Men folket går inte därifrån. Folket står kvar. 
Polisen har skaffat förstärkning. Vad som hänt är att de här tjugo 
konstaplarna plus riksdagens egen vaktbetjäning som står framför dörren 
har fått förstärkning. Längst bakom folksamlingen finns rytteriet och 
ytterligare poliser och även beväpnad militär som också har kallats in. 
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Folksamlingen har fortsatt fyllas på framför riksdagstorget. De nöjer sig 
inte. De går inte därifrån. Per Albin Hansson tar till orda igen. Han försöker 
lugna befolkningen. Bredvid står polisintendent Wilhelm Adolf  Tamm och 
trampar. Han är likblek i ansiktet. Han är överintendent och jurist från en 
adlig familj. Han undrar vad det är som händer och hur polisen ska hantera 
det här. Det är inte bara att han är nervös hur man ska klara av det här. 
Han gillar heller inte det här han ser och delar inte de här människornas 
världsbild vad gäller det man frågar efter.  

När en yngling tar till orda och börjar sjunga internationalen så går Tamm 
fram till honom och hugger tag i pojken och säger åt honom att vara tyst. 
Pojken tystnade men sången fortplantade sig så hela folksamlingen sjöng. 
Tamms försök att tysta sången funkade inte. I det här skedet så gör Tamm 
följande. Han lägger sina vita handskar i sin högra näve. Sedan är han på 
väg att resa upp näven till signal för de som står därbakom. Polisen, 
militären alla var beredda på en signal. Precis i samma sekund som han 
påbörjar att lyfta näven så kommer en labbe och lägger den ovanpå 
Tamms hand och trycker ned näven. Personen som tryckte ned Tamms 
hand tar sedan livtag om Tamm som sprattlande bärs in genom 
riksdagsdörren och så låser man dörren. Den som gjorde det var 
kommissarie Anders Gustav Kempe som kan ses som Sveriges första 
dialogpolis.  

Efteråt har man sagt att Sverige aldrig var så nära revolution som man var 
då och det kan ha varit Kempe som var en bidragande orsak att det inte 
blev revolution. Det är kontrafaktiskt. Det är ingen som vet vad som skulle 
ha hänt om inte Kempe gjort som han gjorde. Runt om på flera ställen 
utanför Sverige hade det blivit uppror och omfattande våld, till exempel i 
Irland och i Finland. Stora män har hyllat Kempe efteråt och sagt att det 
var han som gjorde skillnaden på att det blev revolution eller inte. Men 
vad har det här med oss att göra?  

Berättelsen om Kempe ska inte ses som en uppmaning till alla er att ni ska 
bära iväg chefen när han upplevs motsträvig. Det är inte det som är 
andemeningen. Utan det är något annat som har med kunskap och 
integritet. Vad fick Kempe att agera som han gjorde. Var det intuition? 
Vad var det för någon kunskap han hade? Och vad hade han för 
egenskaper som gjorde att han vågade?  

En sak vi kan konstatera var att killen hade integritet. Det krävs en hel del 
att bära in en överordnad inför folkhopen och låsa in honom. Det är också 
alldeles uppenbart att han förstod att det inte var bra att rida in med 
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kavalleriet och eventuellt öppna eld för att antingen gripa Per Albin 
Hansson eller för att skingra massorna. […] Var det så att Kempe faktiskt 
kände till att Sverige stod och vägde om det skulle bli revolution. Att han 
kände till att det var en intern strid inom det största partiet mellan 
revolutionärer och reaktionärer. Kände han till att i Västervik den 16 april 
hade det varit ett upprop där en Frans Johan Gustafson avstyr ett upplopp 
som är på väg att fortplanta sig i hela Sverige. Vad Fransson gjorde var att 
ställa sig på en låda och skrika åt folket att gå hem och kom tillbaka 
samma kväll för att då tillsammans skriva en resolution. Fransson 
förmedlade att han förstod folkets ilska och delade deras oro, men 
lyckades förmedla och övertyga om att det inte är genom revolution vi ska 
göra detta, utan istället med en petition. Och det var den petitionen man 
kom med till Stockholm. Visste Kempe det här när han la armen på Tamm. 
Visste han att dagen innan i Västerås så hade det hänt en liknande 
händelse. Man hade skrivit en lokal skrivelse med krav på skattelättnader, 
fler ransoneringskort, mer mat, kortare arbetstid. Det var det som sedan 
blev grunden för Saltsjö-Bo avtalen och Saltsjö-Bo andan som gör att vi är 
ett av de få länder som inte i lag skriver våra minimilöner, utan förhandlas 
mellan arbetsgivare och arbetstagare. Visste Kempe att Tamm var på 
gång att beväpna Östermalms skyddskår med ordningsmaktens goda 
minne. Visste han att de försågs med vapen inför första maj. Och såg 
Kempe att det här kommer att gå illa. Om det här var kunskap Kempe hade 
kommer vi aldrig få veta, men det var något som låg till grund för hans 
agerande att slita in sin överordnade. […].  

Kan man å andra sidan klandra Tamm för det han var på väg att göra? 
Objektivt sätt om man gör någon form av hot och riskanalys kan man 
ställa frågan om han hade fel? Det hade varit revolution runt om i Europa. 
Det var de facto oroligt. Det hade varit plundringar. Det hade varit 
misshandel. Det hade varit massor av missbeteenden. Objektivt sett var 
det ett hot som förelåg. Han var på väg att agera utifrån detta. Självaste 
Lenin hade till och med några dagar innan besökt Sverige och samverkade 
med vänstersocialisterna när han var på väg från Schweiz till Ryssland. Det 
var också känt och var också ett hot. Det var mycket som stod och vägde. 
Objektivt sett var det dock något som saknades i den här hot och 
riskbedömningen. Det fanns personer som inte ville ta till våld för att 
åstadkomma en förändring. Det fanns en sådan vilja. Det var dessa 
personers vilja som segrade och polismakten, genom Kempes agerande, 
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var högst involverade i detta.” (Inspelning av dialogpolisutbildning, maj 
2017)1 

De sista meningarna åskådliggör kärnan i dialogpoliskonceptet – att få människor att 
anamma det demokratiska systemet framför att välja våld som en metod för att 
åstadkomma en förändring. Syftet med denna rapport är att förklara hur polisen kan 
lyckas med en sådan ambition. Det finns många fal över tid när polisen i Sverige har 
agerat på ett sätt som gått stick i stäv mot en sådan strävan. Ett viktigt exempel är 
polisens agerande under EU-toppmötet i Göteborg 2001. Det finns dock en mängd 
andra mindre kända exempel. Flera kommer att beskrivas i denna rapport för att 
förklara fundamentala principer i dialogpoliskonceptet.   

Göteborgskommittén som utredde det allvarliga händelseförloppet som uppstod i 
samband med EU-toppmötet i Göteborg betonade vikten av att polisen har en dialog 
med politiska organisationer och opinionsgrupper. I sin rapport pekade man på risken 
att om det inte finns någon arena för en effektiv dialog riskerar proteströrelser att välja 
allt våldsammare metoder och betonade att polisen måste utveckla dialog som metod 
(SOU 2002:122). Även vid utvärderingar av polisens agerande vid våldsamma protester 
i andra länder har det konstaterats att det är betydelsefullt att polisen använder sig av 
dialog (t.ex. HMCI, 2009).  
 
1.3 Framväxten av det svenska dialogpoliskonceptet 
År 2003 fattades det formella beslutet att bilda en dialogpolis i Stockholm efter ett 
arbete som påbörjats år 20022. Initiativet i Stockholm var en direkt följd av de 
slutsatser som Göteborgskommittén dragit. Under EU-toppmötet i Göteborg var det 
en funktion som kallades kontaktpoliser som hade dialog med olika protestgrupper 
och vars arbete beskrevs i Göteborgskommitténs rapport. I Stockholm utsågs ett antal 
av polisens förhandlare att vara dialogpoliser. I mångt och mycket var uppstarten av 
dialogpolisen i Stockholm att betrakta som läpparnas bekännelse, där inriktning och 
arbetsuppgifter var oklara (Holgersson, 2008).   

Dialogpoliser i Stockholm insåg utifrån egna erfarenheter att polisen kunde förvärra 
en situation genom sitt sätt att reagera på våld och ordningsstörningar. Det visade sig 
att det gick att finna stöd i dessa iakttagelser i forskning, bland annat i den så kallade 
”evolved social identity”-modellen (ESIM) (Reicher, 1996; Stott & Reicher, 1998) och i 
situationell brottsprevention (Holgersson & Knutsson, 2010, s. 234-239). Att försöka 
få polisen att differentiera sina ingripanden mot folksamlingar var något 
dialogpoliserna försökte förmedla till ansvariga chefer. En annan viktig fråga för 
dialogpoliserna blev att föra fram motpartsperspektiv och att peka på att det fanns 

                                                           
1 Aktuell dialogpolis har gett samtycke till att publicera föredrag och inte ange namn på föredragshållare. 
2 Se protokoll AA-202-38461/2002. 
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möjlighet att göra överenskommelser som alla parter kunde tjäna på. Det fanns krafter 
inom polisen som var emot att försöka upprätta en dialog med vissa grupper, men 
möjligheten att nyttja dialog som metod spred sig relativt snabbt bland polisinsats-
chefer och kommenderingschefer när de själva kunde se nyttan (se Holgersson, 2008; 
Holgersson & Knutsson, 2010). 

Några år efter att dialogpolisverksamheten hade startats upp infördes SPT-konceptet 
(den särskilda polistaktiken). I detta koncept spelade konfliktreducerande principer en 
viktig roll. De låg i linje med de grundläggande tankarna i dialogpoliskonceptet. Vid den 
här tiden var dialogpolisernas arbete fokuserat till dagen D – det vill säga dagen för 
demonstrationen. De konfliktreducerande principerna var då helt fundamentala för 
polisens agerande. Mycket av dialogpolisens arbete handlade vid den tidpunkten om 
att övertyga övriga polisorganisationen att tillämpa dessa teorier i praktiken. Det var 
en kulturkrock och många konflikter uppstod internt inom polisen mellan dialogpoliser 
och annan polispersonal (se Holgersson, 2008).  

År 2008 beskrevs framväxten och tankarna med dialogpoliskonceptet i en rapport 
(Holgersson, 2008). Den översattes senare till engelska och gavs ut av rikspolis-
styrelsen (Holgersson, 2010). Innehållet i den engelska versionen översattes därefter 
till flera språk och utgjorde en av inspirationskällorna till framväxten av 
dialogpolisverksamhet i andra länder (Knutsson, 2017). Flera forskare har refererat till 
det svenska dialogkonceptet när de analyserat förändringsbehov hos poliskårer i andra 
länder (se t.ex. Ference 2012; HMCI, 2009; HMCI, 2011).  

I dialogpolisens begynnelse i Stockholm fanns det fem mycket stora polisinsatser som 
ibland benämndes som ”the big five” nämligen Reclaim the city, 1 maj, 6 juni, 30 
november och Salem. Efter att den nya polistaktiken införts under senare delen av 00-
talet minskade behovet av polispersonal för att hantera demonstrationer och andra 
former av meningsyttringar i Stockholm. För förespråkare av polisens förändrade 
förhållningssätt kan det vara lockande att uppfatta detta som enbart polisens 
förtjänst. Det blåste dock också samhällsvindar som gjorde att vissa typer av protester 
minskade i omfattning. Istället dök andra företeelser upp där dialogkonceptet var 
tillämpbart. Konceptet utvecklades till att mer och mer omfatta aktiviteter innan och 
efter dagen D, där mer och mer av resurstiden lades ned före och efter en händelse. 
Även om rapporten från år 2008 främst beskriver dialogpolisernas arbete kort före, 
under och strax efter en särskild händelse är den fortfarande aktuell.  

För att åskådliggöra grundläggande tankar i dialogpoliskonceptet beskrivs ett antal 
händelser i föreliggande rapport. En risk med ett sådant upplägg är att man då som 
läsare lätt kan få för sig att arbetet inom ramen för dialogpoliskonceptet i huvudsak 
handlar om att hantera uppkomna händelser. Det arbete som sker i det tysta genom 
möten med olika människor är ofta något som inte märks eftersom det är våldsamma 
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händelser som får uppmärksamhet både inom och utanför polisen och inte de 
händelser som avstyrdes eller det våld som förebyggdes. Det i rapporten beskrivna 
dialogpoliskonceptet innebär att dialogpolisernas arbete, utöver att hantera det som 
händer i samband med demonstrationer eller opinionsyttringar, omfattar drygt nittio 
procent av deras arbetstid. 

Under studien har det framkommit att det finns stora skillnader avseende vad det 
innebär att vara dialogpolis. Beskrivningen av dialogpoliskonceptet är inte en 
återgivning av hur arbetet för närvarande bedrivs utan är en analys av de möjligheter 
som framkommit vid intervjuer och deltagande observation. Det finns dialogpoliser 
som försöker arbeta enligt dessa principer, medan andra inte har de ambitionerna 
eller möjligheterna. Det finns också vissa kommunpoliser och andra befattningshavare 
inom Polismyndigheten som i högre grad än vissa dialogpoliser arbetar efter sådana 
principer. 

 

1.4 Upplägg på studien och struktur på rapport 
Denna rapport är empiridriven, där rapportförfattaren har haft god access till skilda 
typer av empiri. Empirin har i huvudsak samlats in genom deltagande observation och 
intervjuer, och har därefter analyserats och kategoriserats i olika dominerade teman 
som sedan har analyserats i ljuset av teorier (se t.ex. Bryman & Bell, 2015). Praktiker 
inom Polismyndigheten är en viktig målgrupp för rapporten och av den anledningen 
har omfånget på rapporten begränsats, bland annat vad gäller teoretiska resonemang. 
Metodfrågor rörande studiens upplägg redovisas i appendix i slutet av boken. 

En betydande del av empirin är hämtad genom intervjuer med fyra dialogpoliser eller 
före detta dialogpoliser vid Stockholmspolisen.  Tanken var därmed att kunna ge en 
inblick och förståelse för utmaningar och möjligheter med dialogpoliskonceptet 
utifrån dialogpolisernas perspektiv via deras tolkningar av olika situationer och 
företeelser. Strävan har inte varit att genom en triangulering (se exempelvis Denzin & 
Lincoln, 1994) försöka fastställa vad som verkligen inträffat i händelserna som återges 
i denna rapport. Exemplen ska därför enbart ses som ett sätt att illustrera 
dialogpoliskonceptet, och inte som ett försök att verifiera och fastställa ett faktiskt 
skeende. Med den sist nämnda ambitionen hade i stort sett varje exempel på 
händelser i sig kunnat bli en egen rapport.  

När det gäller intervjuer med interna aktörer förekom vid ett flertal tillfällen att den 
som intervjuats efter att ha läst renskrivning av intervjun ville tona ned kritik, stryka 
kritiska uttalanden och/eller konkreta exempel på ett fenomen. Det var med tanke på 
dokumentation av vissa samtal ingen tveksamhet om att personen sagt en viss sak, 
men under datainsamlingen har det blivit väldigt tydligt att det finns en stor rädsla 
inom polisen att komma med kritik. Den upplevda risken att utsättas för repressalier 
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är hög (se Holgersson, 2019; se även Wieslander, 2016). Texterna justerades efter de 
önskemål som de intervjuade hade. Insamlade data innehåller därför till viss del mer 
konkreta exempel och mer uttalad kritik än som redovisas i texterna. 

I del C presenteras huvuddelen av empirin som ligger till grund för denna 
forskningsrapport. Del A är en tematisering av empirin från del C, men innehåller även 
viss empiri som inte redovisas i del C. I del B sker en analys av den empiri som 
presenterats i rapporten i ljuset av annan forskning.  
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22. Tematisk analys och reflektion 
2.1 Inledning 
I denna del av rapporten sker en tematisk analys och reflektion kring insamlad empiri 
som presenteras i del C. Viss annan empiri lyfts också in i analysen. Analysen är 
empiridriven och det är först i del B som iakttagelser och slutsatser relateras till olika 
teoretiska ramverk. Det finns dock ett fåtal referenser med i denna del. Det är 
referenser till några av rapportförfattarens tidigare forskningsstudier. Syftet med 
dessa referenser är att minska omfattningen på denna rapport genom att kunna 
hänvisa till empiri som redovisats i tidigare rapporter.  

När det anges att dialogpoliser framfört något i denna del av rapporten åsyftas de 
dialogpoliser från Stockholm som bidragit med huvuddelen av empirin för att kunna 
beskriva potentialen i dialogpoliskonceptet. Om det är yttranden från andra 
dialogpoliser som avses framgår det av texten. 

 

2.2 Vikten av kunskap 
Betydelsen av kunskap har varit ett återkommande tema i dialogpolisernas 
berättelser. Utifrån deras beskrivningar om kunskapsbehov går det att konstruera ett 
fyra bitars pussel av den kunskap som personal inom den särskilda polistaktiken (SPT) 
behöver. De fyra pusselbitarna är: 

 Juridik (grundlagen, ordningslagen, polislagen, hets mot folkgrupp m.m.) 
 Psykologi (främst gällande folksamlingar, dvs.  ESIM, de konfliktreducerande 

principerna, men även på individ och gruppnivå) 
 Polistaktik (metoder som hur fordon används, förhållningssätt såsom 

uppdragstaktik m.m.)  
 Ideologi (omvärldskunskap, politisk hemvist, religion, etnicitet m.m.).  

 

 

 

Figur 3. Vikten av kunskap hos de som ingår i SPT-konceptet - ett fyra bitars pussel 

Dialogpoliserna menade att alla funktioner inom den särskilda polistaktiken måste ha 
en viss kunskapsnivå inom alla av dessa pusselbitar. För vissa funktioner krävs 
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dessutom att man har en fördjupad kunskap om en eller flera pusselbitar. 
Dialogpoliserna menade att pusselbiten Ideologi var särskilt viktig för dialogpoliser.  

Uppfattningar som låg i linje med ovanstående slutsatser var även ett vanligt 
återkommande tema vid intervjuer med andra polisanställda. Utöver de dialogpoliser 
vars yttranden får stort utrymme i denna rapport fanns det emellertid dialogpoliser 
och poliser som arbetar med idrottsevenemang som hade en annan uppfattning (se 
avsnitt 18.11.8). De menade att kunskap som går att kategorisera i pusselbiten Ideologi 
inte är så viktig som vissa dialogpoliser i Stockholm hävdar. Vad som krävdes av en 
dialogpolis enligt dem var kunskap att hantera folksamlingar, där det dock kunde vara 
bra med viss kunskap om etnicitet och politisk hemvist etcetera. Dessa personer hade 
en annan uppfattning om vad som ingår i dialogpoliskonceptet än vad som presenteras 
i denna rapport. De hade fokus på ett arrangemang en viss dag, vilket visserligen kunde 
kräva för- och efterarbete. Det var dessutom en forskare som hade en likartad 
uppfattning och som jämställde dialogpolisarbete för att hantera allmänna 
sammankomster med arbete vid idrottsarrangemang. Detta eftersom han menade att 
dialogpoliskonceptet tar sin utgångspunkt från ESIM som till stora delar bygger på 
iakttagelser i samband med idrottsarrangemang (se avsnitt 18.8).  

Andra forskare som intervjuades såg emellertid kunskap som går att placera i 
pusselbiten Ideologi som en avgörande framgångsfaktor för dialogpoliskonceptet (se 
t.ex. avsnitt 18.2 och 18.4). Skillnaden i uppfattningen går sannolikt att spåra i att den 
först nämnda forskaren inte uppfattade den långsiktiga strategiska dimensionen som 
en så väsentlig del i dialogpoliskonceptet som de andra forskarna gjorde.   

Utifrån flera intervjuer med polisanställda framgår att pusselbiten Ideologi uppfattas 
som en av dialogpolisernas största bidrag. Kommenderingschefer, polisinsatschefer 
och avdelningschefer/gruppchefer pekade på betydelsen av att dialogpoliser har en 
djup kunskap och kan hjälpa dem att förstå och tolka kontexten när det är en konflikt 
mellan olika grupperingar (se t.ex. avsnitt 18.11.4, 18.11.5 och 18.11.6). Liknande 
uppfattningar framfördes av annan polispersonal som har intervjuats. En stabschef 
påtalade exempelvis att: 

”Dialogpolisen kunde tolka kontexten och visste bland annat att en viss 
flagga eller symbol kunde uppfattas som stötande. Att en symbol, färger 
eller en bild uppfattas som mycket provocerande kan vara svårt att förstå 
utan att ha en djup kunskap om kontexten.”  (se avsnitt 8.3.6) 
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En forskare med lång erfarenhet av att studera demonstrationer i Sverige drog 
liknande slutsatser och framförde att det är: 

”viktigt att dialogpoliserna har en djup kunskap om olika förhållanden. Det 
kan handla om att man vet varför vissa individer är på en viss plats, att 
veta vilka konflikter som riskerar att uppstå mellan och inom olika 
grupperingar etcetera.” (se avsnitt 18.4) 

 

Även externa aktörer har fört fram liknande ståndpunkter om betydelsen av 
dialogpolisens djupa kunskap inom pusselbiten Ideologi. Intervju med säkerhets-
ansvarig på Migrationsverket om dialogpolisen: 

”De har varit väl orienterade om vilka grupperingar som kan tänkas 
reagera på ett visst förhållande eller om en annan gruppering dyker upp. 
Detta har varit oerhört viktigt. De har även kunnat hjälpa oss med att göra 
nyanseringar inom grupper och placera grupper i en slags konfliktskala. 
Det har stor betydelse för oss om och hur vi ska möta demonstranter som 
protesterar eller om det finns ett behov att vidta vissa åtgärder, till 
exempel förstärka vårt skydd i receptionen med ordningsvakt.” (se avsnitt 
18.7) 

 

Polisinsatschefer och avdelningschefer/gruppchefer menade att dialogpoliserna kan 
komplettera den bild som underrättelsetjänsten redovisar genom att lyfta fram andra 
aspekter (se t.ex. avsnitt 18.11.5 och 18.11.6). Det var också något som framfördes av 
en analytiker: 

”Jag kan säga att utan dialogpolisen i Stockholm hade det varit svårt att 
få den kunskap som var värdefull för att kunna göra en risk- och 
hotbildsanalys. Vi hade stått ganska tomma om man inte haft 
dialogpolisen under förarbetet som kunde bidra med andra aspekter än 
underrättelsesidan har.” (se avsnitt 8.3.4) 

 

Dialogpoliserna hävdade att det är viktigt att ha kunskap som hamnar inom 
pusselbiten Ideologi när man försöker identifiera vem man har att göra med och 
relationen mellan olika grupper. En kommunpolis pekade på att den lokala kunskapen 
dessutom var av avgörande betydelse i dessa sammanhang. Denne kommunpolis 
menade att det framförallt i socioekonomiskt utsatta områden var viktigt att mycket 
av det arbete som skulle kunna definieras ingå i dialogpoliskonceptet utfördes på lokal 
nivå eftersom det kräver områdesspecifik kunskap om kontexter som ofta är mycket 
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komplexa. Detta låg i linje med vad som framkom vid flera intervjuer med externa 
aktörer (se t.ex. avsnitt 9.2.2 och 14.7). 

Dialogpoliserna menade att dialogen med befattningshavare inom polisen 
underlättades av att ha kunskap om polistaktik och juridik samt att känna till vilken 
kunskap annan polispersonal har om psykologi och folksamlingar. Annan polispersonal 
som intervjuades framförde också att det inte räcker med att dialogpolisen har 
kunskap om ideologier etcetera, utan att dialogpoliserna även måste ha den typ av 
kunskap som hamnar i de andra tre pusselbitarna. Vissa som intervjuades menade att 
dialogpoliserna ibland har en bristande förståelse för de polistaktiska överväganden 
som måste göras i en del situationer. Det hävdades bland annat att dialogpoliserna 
”har svårt att se och ta hänsyn till helhetsbilden i kommenderingen, utan ser till sina 
behov” (se avsnitt 18.11.6). Dialogpoliserna framförde å sin sida att den uniformerade 
personalen visserligen har större förmåga att genomföra ingripanden än dem, men att 
den framförda kritiken inte handlar om en kunskapslucka i polistaktiska överväganden. 
Skillnaden i uppfattning berodde istället på avsaknaden av en övergripande strategi 
för hur polisen bör agera under en kommendering, där beslutsfattare ibland inte väger 
in de långsiktiga konsekvenser ett visst agerande kan få (se vidare avsnitt 2.3). 

Vid intervjuer med dialogpoliserna framgick också att en djup kunskap ökade 
förutsättningarna att förklara olika förhållanden för externa aktörer på ett sådant sätt 
att de lättare kunde förstå och ta till sig det som framfördes. Det underlättade bland 
annat möjligheterna att göra överenskommelser mellan aktörer och polisen och 
mellan olika aktörer (se t.ex. avsnitt 4), vilket kunde minska risken för konfrontation. 
Dialogpoliserna hävdade att det också ökade chansen att olika grupperingar i högre 
grad valde parlamentariska metoder för att nå sina mål. Ett flertal externa aktörer som 
har omfattande erfarenhet att samverka med dialogpolisen har fört fram liknande 
slutsatser:  

”Det är väldigt viktigt att dialogpolisen är insatta i den eritreanska 
kontexten. Det skulle annars vara väldigt svårt att förstå olika situationer 
och omständigheter. Att det kan bli ett problem när man försökt förklara 
saker för poliser som inte har denna kunskap har blivit uppenbart vid flera 
tillfällen.  Det skulle uppstå mer tumult om inte dialogpolisen förstod 
kontexten och fattade innebörden av olika skeenden och konflikter. Utan 
en sådan kunskap som påverkar polisens agerande skulle det garanterat 
resultera i mycket mer våld i Sverige kopplat till den eritreanska 
kontexten.” (se avsnitt 7.3) 

”Vid kontakt med dialogpolisen så kan vi förklara att läget är särskilt spänt 
med anledning av saker som hänt i Turkiet som kan öka risken för 
konfrontationer. Det kan finnas en enormt uppbyggd ilska som kan få 
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konsekvenser. Vi delar med oss av våra erfarenheter och våra känslor till 
dialogpolisen och detta kan förebygga att något allvarligt inträffar. […] 
Det är väldigt viktigt att dialogpolisen har en djup kunskap om de frågor 
vi brinner för och förstår samband. Det skulle annars vara svårt att 
förklara saker för dem och vi skulle missförstå varandra” (se avsnitt 8.1.3) 

 

Dialogpoliserna menade också att en djup kunskap som går att hänföra till pusselbiten 
Ideologi utgjorde en förutsättning för att kunna tolka olika förhållanden på ett adekvat 
sätt och för att utveckla kunskap. De menade att en dialog underlättades av att 
personer man talade med kände att det fanns någon som hade kännedom om och 
visade intresse för de frågor de tyckte var viktiga. Dialogpoliserna berättade att det 
givetvis gick att ha ett trevligt socialt samtal utan dessa kunskaper, men att samtalet 
då blev ytligt. Även i detta fall finns stöd för dialogpolisernas slutsatser i intervjuer som 
genomförts med externa aktörer:   

”Kunskap är en viktig faktor för att få en trovärdighet, vilket är en 
förutsättning för att bygga upp goda kontakter och få värdefull 
information. Om dialogpolisen skulle ha dialog med kontakter utan 
kunskap skulle det vara kontraproduktivt. Att inte veta vad som händer i 
hemlandet och vad som är viktigt för dem man pratar med skulle visa att 
polisen inte var intresserade av deras frågor. Det är också farligt om man 
inte har kunskap för det finns en risk att bli lurad.” (se avsnitt 18.5) 

”Dialogpolisen är en part som lyssnar aktivt med hela kroppen, det vill 
säga de lyssnar inte bara på det som sägs rakt ut, utan har förmågan att 
uppfatta vad som sägs, när något inte sägs. De har också en vilja att 
försöka förstå olika perspektiv utan att i förväg döma av frågan rent 
polistaktiskt3. Att någon lyssnar på det sättet är väldigt värdefullt.” (se 
avsnitt 18.7) 

”Det finns tyvärr poliser som tycker att de kan tillräckligt mycket och inte 
bryr sig om att försöka lära sig saker. De tycker att de inte behöver ha 
kunskap för att föra en dialog. De resonerar så att de inte behöver veta 
vad personen de har framförs sig tror på utan ”jag pratar med honom som 
med vilken medborgare som helst”. Enligt dem så räcker detta. Men 
kunskap är väldigt viktigt för det underlättar en diskussion. Det är svårt 
att få samma förtroliga samtal utan att ha kunskap. Det underlättar att 

                                                           
3 Det vill säga inte enbart ett fokus på hur polisen ska agera i en viss situation vad gäller exempelvis 
val av lämplig metod för att göra ett ingripande.  
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bygga upp ett förtroende som i sin tur gör att man kan prata om andra 
saker än om samtalet förs på en ytlig nivå.” (se avsnitt 9.3) 

Det fanns även andra aspekter av vikten av en djup kunskap. En person på UD 
framförde att grupper ger olika bilder och utan en kunskap finns en risk att man vänder 
kappan efter vinden genom att man inte gör de man pratar med medvetna om att man 
känner till att det finns olika perspektiv på en fråga. Tjänstemannen på UD menade att 
det var betydelsefullt att de, liksom dialogpolisen, upplevs som neutrala av olika 
grupper. För att undvika att det uppfattas att man tar parti för någon sida är det därför 
viktigt att ha en god kunskap om kontexten (se avsnitt 18.4). Dialogpoliserna 
framförde liknande uppfattningar.  

Att vikten av kunskap som härrör sig till pusselbiten Ideologi har förekommit i många 
intervjuer med externa aktörer har sannolikt att göra med urvalet. Det är inte ett 
slumpmässigt urval, utan tyngdpunkten vid urvalet har varit personer med en stark 
religiös eller politisk övertygelse, eller personer som har ett intresse för sådana frågor. 
De flesta externa aktörer som intervjuats har dessutom haft omfattande kontakter 
med dialogpolisen och har kunnat jämföra med vad de upplevt i samband med andra 
kontakter med polisen, vilket kan tänkas ha påverkat vad de betonat i intervjuerna. 
Även förhållanden som hamnar inom pusselbiten Juridik har poängterats i samband 
med intervjuer med några externa aktörer. De verkade grunda sin uppfattning på 
upplevelser att polisen inte har agerat i linje med vad svensk lagstiftning säger (se t.ex. 
avsnitt 9.2.2 och 12.4). Förhållanden som går att koppla till pusselbitarna Psykologi 
och Polistaktik har vid vissa intervjuer poängterats vara mycket viktiga. Det har 
framförallt gällt polisingripande i socioekonomiskt utsatta områden (se t.ex. avsnitt 
14.4, 14.6 och 14.7). En extern aktör berättade bland annat att: 

”Det finns ett flertal yngre personer som lever i socioekonomiskt utsatta 
områden som har misslyckats i skolan med mera. De har ofta en taskig 
självbild och dåligt självförtroende […] Dessa ungdomar ser redan ner på 
sig själva och är väldigt känsliga för att andra ser ner på dem. Poliser som 
ur dessa ungdomars aspekt agerar på ett kränkande sätt får därför stora 
konsekvenser. Då sätter det här spelet igång där ungdomarna blir 
utåtagerande och aggressiva. […] Att polisen kör en macho-stil och 
försöker skrämma ungdomar fungerar inte. Många av de ungdomar som 
är helt vilsna och knepiga att ha att göra med har ofta haft en mycket tuff 
uppväxt. Inte sällan har de fått mycket stryk. Det går inte att skrämma de 
här ungdomarna genom att som polis försöka köra en tuff stil. Den enda 
effekt det får är att det genererar mer hat och det hatet kommer att 
komma ut på något sätt.”  (se avsnitt 14.4)  
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Även vid ingripande vid demonstrationer och allmänna sammankomster har det 
framkommit att kunskap i Psykologi och Polistaktik är betydelsefullt (se t.ex. avsnitt 
4.2, 11.3, 11.4 och 12.4). Vid datainsamling i samband med studien ”Sätta hårt mot 
hårt” (Holgersson, 2018c) framgick på ett tydligt sätt att kunskap inom pusselbitarna 
Psykologi och Polistaktik är viktiga.  

 

2.3 Händelser utomlands påverkar den svenska kontexten  
I flera berättelser i del C framgår tydligt att händelser utomlands kan påverka vad som 
händer i den svenska kontexten (se t.ex. avsnitt 5, 6 och 7). En omvärldsanalys är 
därför av stor betydelse vid tillämpandet av dialogpoliskonceptet. Dialogpoliserna 
pekar på att de som flytt till Sverige inte sällan har varit starkt politiskt engagerade och 
att det inte upphör när de kommer till Sverige. Många som kommer hit är inte vana 
att verka inom ramarna för ett demokratiskt system, vilket gör det viktigt att förklara 
hur det fungerar i Sverige. Det är naturligt att väldigt starka känslor kan vara 
inblandade om man själv blivit torterad eller har någon anhörig som misshandlats, som 
varit eller är fängslad eller som dödats, menar dialogpoliserna. De menar att det därför 
är viktigt att lägga ned kraft på att klargöra att i Sverige är det tillåtet för personer med 
helt skilda uppfattningar att demonstrera även om denna rätt kan väcka anstöt. Det är 
också något som betonats av andra befattningshavare som intervjuats. En polis 
framförde att:  

”den svenska konstitutionen […] är egentligen det absolut viktigaste att 
lära sig. Det handlar om att förstå att din stora skyldighet är att ge samma 
friheter och rättigheter till de som du tycker sämst om i det här samhället 
och att din rättighet är att ingen får neka dig dina grundläggande fri- och 
rättigheter. Det är väldigt viktigt att säkerställa människors yttrandefrihet 
så länge det inte rör sig om hets mot folkgrupp och en kränkning mot en 
annan människa.  Med kränkning menas att man kränker någon för deras 
hudfärg, religion, etnicitet, sexualitet etcetera. Att människor känner sig 
kränkta är inte samma sak som att de utifrån lagen har blivit kränkta och 
det är lagen som man måste utgå ifrån om man ska bedöma om något är 
tillåtet eller ej.” (se avsnitt 14.6)   

 

En forskare framförde att man brukar tala om ”imported conflicts”. Han konstaterade 
att en studie visade att det inte är ett statiskt förhållande som innebär att utvecklingen 
i ett visst land behöver bli densamma som i ett annat land. Han pekade på att om man 
kan kanalisera ilskan på ett sådant sätt att grupperingar väljer att följa de demokratiska 
spelreglerna istället för att ta till våld finns goda möjligheter att undvika att en 
händelse i utlandet resulterar i våldsamheter i Sverige (se avsnitt 8.1.2).  
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I och med att personer har flytt till Sverige under skilda perioder finns det ofta grupper 
som är för och grupper som är emot den styrande regimen i ett land (se t.ex. avsnitt 
7.3 och 14.6). Dialogpoliserna poängterar att det därför är viktigt att vara medveten 
om att det i Sverige finns en mängd falanger med olika politiska uppfattningar, 
religiösa inriktningar eller etnisk bakgrund som reagerar på olika sätt med anledning 
av händelser utomlands. Det är också något som framkommit vid intervjuer med 
externa aktörer. En person som tillhör en gruppering med kopplingar till den turkiska 
kontexten betonade att förhållandena är invecklade där händelser i utlandet i högsta 
grad påverkar den svenska kontexten: 

”Det kan innebära att det blir spänningar i Sverige mellan falanger inom 
en grupp och mellan grupper som har en gemensam agenda vad gäller 
vissa frågor, men en motstridig agenda i andra frågor. Det hela är 
mycket komplext.” (se avsnitt 8.1.3) 

 

Att händelser utomlands påverkade den svenska kontexten framkom även vid en 
intervju med en tjänsteman på UD: 

”Kontakten med dialogpolisen har gjort att jag och mina kollegor har 
fördjupat vår kunskap vad som händer i diasporan. Det har gjort att vi ökat 
vår kunskap att dra egna slutsatser och det har medfört att vi är beredda 
på vad som kan hända i Sverige beroende på händelser utomlands. 
Periodvis har det varit väldigt tydligt att det som händer utomlands direkt 
får konsekvenser i den svenska kontexten. Jag jobbar med ett område, 
men jag vet att samma sak gäller för andra områden/länder. […] Om man 
har en större förståelse för kontexten och vilka grupper som är här med 
kopplingar till ett visst område/land hjälper det oss att kommunicera 
bättre. Det går därigenom lättare att undvika att ge ytterligare bränsle till 
elden” (se avsnitt 18.5) 

 

Dialogpoliserna har pekat på att den svenska polisens agerande kan få följder för 
svensk personal i beskickningar utomlands och även för Sverige och svenskar ur andra 
aspekter. Polisens agerande kan därför bli en fråga som utrikesdepartementet måste 
hantera och tvärt om. UD:s agerande kan få effekter för polisen i Sverige.  

 

2.4 Vikten av att anamma en övergripande brottsförebyggande strategi 
En faktor som påtalats upprepade gånger av dialogpoliserna är Polismyndighetens 
avsaknad av en övergripande brottsförebyggande strategi vad gäller förhållningssätt 
och agerande mot olika grupperingar för att motverka polarisering och radikalisering. 
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Dialogpoliserna menade att särskilda händelser (kommenderingar) blir isolerade öar 
och att det dessutom finns olika synsätt i landet hur man ska agera mot olika 
grupperingar. De poängterade att det är mycket olyckligt ur en radikaliseringsaspekt.  

Behovet av att Polismyndigheten definierar och arbetar enligt en övergripande 
brottsförebyggande strategi som syftar till att motverka radikalisering har blivit tydligt 
under datainsamlingen. I en skrivelse från regeringen med titeln ”Förebygga, förhindra 
och försvåra – den svenska strategin mot terrorism” framgår att ett särskilt fokus ska 
ligga på att förebygga terroristbrott. I skrivelsen från regeringen betonas att de 
förebyggande åtgärderna syftar till att ”motverka radikalisering och rekrytering till 
extremist- och terroristgrupper och att påverka individers avsikt att begå eller stödja 
terroristbrottslighet.” (Regeringen, 2015, s. 1). Det anges att tanken med skrivelsen var 
att den ska utgöra ”utgångspunkten för Sveriges långsiktiga arbete på detta område, 
både nationellt och internationellt. Syftet är att skapa en tydlig struktur för det arbete 
som krävs för att motverka terroristbrottslighet” (Regeringen, 2015, s. 1). 

Med tanke på att polisen är en central aktör i samhället för att förebygga brott kan det 
tyckas att det vore rimligt att det skulle vara enkelt att få fram vilken enhet eller 
funktion som har ansvaret för detta arbete inom Polismyndigheten. Så var dock inte 
fallet. Flera intervjuade dialogpoliser har trots ihärdiga försök inte lyckats få fram 
detta. Rapportförfattaren har också misslyckats med att få reda på vem som ansvarar 
för detta arbete inom Polismyndigheten4. Vem som ansvarar för detta inom Polis-
myndigheten verkar också vara okänt för regeringen. När en dialogpolis i mars 2019 
ställde en fråga till en anställd på regeringskansliets polisenhet som har ett ansvar för 
det brottsförebyggande arbetet fick han svaret:  

”Gällande din fråga, om vilken enhet eller funktion inom polisen som 
ansvarar för de brottsförebyggande åtgärderna inom detta område, 
måste jag dessvärre hänvisa dig till Polismyndigheten att själva besvara 
den frågan.” (se avsnitt 18.13) 

 

En tidigare länspolismästare pekade på att det redan på 60-talet i samband med 
demonstrationer mot Vietnamkriget blev uppenbart att polisen saknade en strategi 
för hur man skulle agera. Polisens sätt att agera utnyttjades för att demonstrationerna 
skulle få uppmärksamhet. Demonstranterna i FNL grupperna hade strategier som 
Säkerhetspolisen kom över för hur detta skulle gå till. Den tidigare länspolismästaren 
berättade att det inte var någon som förmedlade till poliserna som skulle hantera 

                                                           
4 Det är möjligt att någon befattningshavare numera formellt har utsetts som ansvarig för detta, men det var 
inget som framgick under datainsamling till Del C. I juni 2019 när material till denna bok lämnades till tryckeriet 
var det ingen ansvarig som på ett tydligt sätt hade tagit i taktpinnen vad gäller polisens brottsförebyggande 
arbete i dessa frågor.    
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demonstrationerna om hur de skulle förhålla sig till den uppkomna situationen. Det 
ledde till att det spreds bilder av polisen som inte alls var bra (se avsnitt 18.11.3). En 
pensionerad polis berättade att det på grund av Stockholmspolisens agerande vid 
dessa demonstrationer växte fram ett hat mot polisen även på andra orter. Det kunde 
resultera i att polispersonal blev angripna på stan i samband med fotpatrullering. Det 
hände att poliser fick fly springande från en plats och det fattades ett beslut att poliser 
inte längre fick patrullera ensamma i den ort han arbetade i. Dessutom kunde vanliga 
polisingripanden få till följd att människor angrep polispersonalen (intervju februari 
2019). 

Den nyss nämnda före detta länspolismästaren konstaterade under intervjun att 
polisen fortfarande inte kommit tillrätta med problemet att ageranden inte bygger på 
en djupare analys vad polisen vill uppnå. Han menade att polisen hamnar i ett taktiskt 
tänkande istället för att göra mer strategiska överväganden (se avsnitt 18.11.3). Denna 
slutsats stöds av insamlade data i denna studie. En polisinsatschef pekade på vikten av 
att få in ett strategisk tänkande, och att polisingripanden som är taktiskt bra inte 
behöver vara det strategiskt utan kan ge negativa konsekvenser på lång sikt (se avsnitt 
12.2.9). En avdelningschef menade att han och hans personal har ett fokus ”där och 
då för att lösa ut arbetsuppgiften på bästa sätt”. En annan avdelningschef beskrev det 
som om dialogpolisen och den ”blå sidan” arbetar i olika tidsskalor (se avsnitt 18.11.6).  

Dialogpoliserna poängterade att det skulle behöva utformas en övergripande strategi 
som man inom ramen för olika särskilda händelser tog hänsyn till när man utformade 
sina respektive beslut i stort.  

Figur 4. Behov av en genomtänkt övergripande strategi som styr hur olika särskilda 
händelser hanteras. 
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Jag har under snart tjugo års studier av dialogpolisverksamheten kunnat iaktta 
betydelsen av att polisen gör strategiska val, där ett väl avvägt taktiskt och strategiskt 
agerande kunnat påverka utvecklingen både av en händelse och av grupprocesser så 
att vissa grupper blev mindre radikala (se avsnitt 18.12.2). En biträdande lokal-
områdespolischef menade att precis som det finns funktioner för utredningssidan och 
ingripandeverksamheten, borde dialogpolisen ha en insatschefsfunktion där de 
ansvarade för att ett högre strategiskt perspektiv vägdes in i beslutsfattandet (se 
avsnitt 14.10).  

En kommunpolis framförde en liknande ståndpunkt. Hen menade att det borde finnas 
dialogpoliser på nationell nivå som ägnade sig åt strategisk dialog och hade kontakt 
med nationella riksorganisationer. Dessa nationellt placerade dialogpoliser skulle driva 
frågan att Polismyndigheten ska välja och följa en strategi gällande ett visst fenomen 
eller en viss gruppering (se avsnitt 14.11). En polisinsatschef framförde att det vore 
bra om dialogpolisarbetet blev en aktivitet som bedrevs till vardags. Hen menade att 
kommunpoliser har ett liknande uppdrag för samverkan, men att de har en geografisk 
fokusering på samverkan och främst samverkar med offentliga organisationer. 
Polisinsatschefen menade att dialogpolisen riktar in sig mot grupperingar där 
kommungränserna i sammanhanget är ointressanta och det finns ett behov att på ett 
helt annat sätt än kommunpoliserna gör att väga in ett regionalt och nationellt 
perspektiv (se avsnitt 18.11.5). Liknande slutsatser drog en lokalpolisområdeschef:  

”Om du skulle bygga upp en förmåga lokalt på ett lokalpolisområde som 
täcker upp för dialogpolisen så kommer det bara handla om det lokal-
polisiära perspektivet. Flera av de skeenden som har träffat Botkyrka och 
har fått återverkningar i andra områden. Det såg man inte på det lokala 
planet. Problemen är nämligen inte sprungna ur en lokal kontext eller 
konflikt.” (se avsnitt 14.9) 

En avdelningschef som tillika var biträdande lokalpolisområdeschef poängterade 
potentialen hos dialogpoliskonceptet i vardagen (se avsnitt 14.10). Det låg i linje med 
dennes lokalpolisområdeschef: 

”Jag har sett vilket värde dialogpoliserna haft i vardagen och inom ramen 
för särskilda händelser och insatser, och inför särskilda händelser. Jag kan 
ge otaliga exempel på när dialogpoliser enskilt eller tillsammans har 
sparat samhället otroliga resurser i form av att det inte har blivit bråk och 
brott. Det har rört sig om social oro i sin allvarligaste form, till angrepp på 
främmande stat och svenska staten.”  (se avsnitt 14.9) 

Denne lokalpolisområdeschef hade en förhoppning ”att man ser över dialogpolisen 
och förstärker dem.” (se avsnitt 14.9) 
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Vid intervju med exempelvis en säkerhetsansvarig på Migrationsverket framkom att 
dialogpolisen har hjälpt dem i en strävan att tänka strategiskt i frågor som rör 
demokrati, vilket de uppfattar har varit mycket värdefullt. Att dialogpolisen har kunnat 
hjälpa dem att göra adekvata bedömningar har påpekats bidra till att stärka 
rättsstaten och demokratin (se avsnitt 18.7).  

I flera av dialogpolisernas berättelser framgår att Göteborgspolisens förhållningssätt 
skiljer sig åt från de andra regionerna i hur man strategiskt resonerar kring hur man 
ska förebygga radikalisering inom vit-maktrörelsen. Det har även framgått vid 
intervjuer med polispersonal (se t.ex. avsnitt 12.2.7 och 12.2.9) och vid intervjuer med 
externa aktörer (se t.ex. avsnitt 12.4 och 13.2). Vid intervju med en strategisk rådgivare 
vid Göteborgspolisen framkom att det finns en uppfattning inom Göteborgspolisen att 
man ”fått hålla på med nazistisk propaganda alldeles för länge i Sverige, utan att man 
fått repressalier för detta.” Man vänder sig mot den strategi som tillämpats av bland 
annat Stockholmspolisen och menar att möjligheten att föra ut sitt budskap för dem 
som har nazism som politisk åsikt bör begränsas (se avsnitt 12.2.4). Av olika texter och 
filmsekvenser verkar Göteborgspolisens agerande ha utgått från en sådan strategi (se 
t.ex. avsnitt 12.3.2). Även om det hörts motsatta argument finns det i den allmänna 
debatten ett starkt stöd för Göteborgspolisens valda strategi (se avsnitt 12.9).     

 

2.5 Vikten av att förstå att polisens agerande kan bidra till en radikalisering 
av enskilda individer och grupper och en polarisering i samhället 
Dialogpoliserna har i flera intervjuer poängterat att polisen måste inse att man är en 
viktig aktör med avseende på att öka eller minska risken för polarisering av grupper. 
De menar att en polarisering i förlängningen kan leda till olika former av extremism. 
Vidare har dialogpoliserna framfört att i många grupper som de har kontakt med pågår 
en kamp mellan de som förordar parlamentariska lösningar och de som förordar icke 
parlamentariska lösningar. Av intervjun med chefen för den parlamentariska delen i 
NMR framgick att det förekommer en sådan kamp i denna organisation: 

”Polisens beteende påverkar både enskilda individer och utvecklingen av 
NMR som organisation. Fortsätter det så här - att det blir hårdare och 
hårdare och att någon aktivist dör finns anledning att fundera på hur det 
gick till när IRA kom till. Man bör förstå orsaken till framväxten av sådana 
organisationer som sätter våld i det främsta rummet för att nå sina mål.  
Det är helt klart att situationen kommer att eskalera om utvecklingen 
fortsätter som den gör nu. Jag försöker internt inom NMR motverka en 
sådan utveckling” (se avsnitt 12.4).  
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Att polisens agerande har betydelse för en grupps utveckling framgick även till 
exempel vid intervju med en före detta medlem i Soldier of Odin: 

”Om vi hade fortsatt att bli behandlade illa så hade det kunnat fått 
effekter på hur gruppen utvecklades. Det var väldigt många olika typer av 
individer med i organisationen. Vissa tyckte inte alls om polisen och spydde 
galla så fort de såg en polisbil, medan andra, som jag själv, aldrig haft 
något problem med polisen eller deras arbete. Om inte dialogpolisen hade 
hjälpt oss hade det funnits en risk att det utvecklats ett större hat till 
polisen inom gruppen […] Jag har haft killar med som var anslutna till 
NMR. […] Om vi hade blivit fortsatt trakasserade av polisen kunde de ha 
fått luft under vingarna och dragit med sig andra så att organisationen 
Soldier of Odin hade utvecklats i en helt annan riktning än som var tänkt 
från början.” (se avsnitt 9.2). 

 

En företrädare för en iransk grupp underströk med anledning av polisens agerande 
mot NMR i Göteborg den 30 september 2017 att: 

”Polisen har hyllats för sitt agerande i Göteborg mot NMR, men de borde 
skämmas istället. Flera av mina kollegor som var nere i Göteborg är väldigt 
frustrerade över polisens agerande. 

Trots att jag många gånger stått och demonstrerat mot rasister så är jag 
otroligt kritisk mot Göteborgspolisens agerande.  Om syftet är att få 
snabba politiska poäng och en medalj i media så kan det vara bra att 
agera på det sätt polisen gjorde mot NMR. Men om man vill motverka 
våldsamma sammandrabbningar och en radikalisering i samhället så är 
Göteborgspolisens agerande en mycket dålig strategi både på kort och 
lång sikt. På kort sikt blir bilden av polisen negativ i gruppen. De kommer 
inte alls lita på polisen nästa gång. På lång sikt utvecklas gruppen till att 
bli mer radikal och isolerad. Det påverkar i sin tur andra grupper att bli 
mer radikala. Hela den här utvecklingen har polisen del i. Det är definitivt 
inget som jag skulle vara stolt över om jag vore polis. Polisen måste 
verkligen fundera på sitt sätt att agera och vad det får för konsekvenser.” 
(se avsnitt 13.2) 

 

Ovanstående argument fick stöd av slutsatser som personal inom 
underrättelsetjänsten gjort med anledning av händelserna i Göteborg den 30 
september 2017. Vid intervju med en person inom underrättelsetjänsten framgick att: 
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”Ska man vara helt krass. På det sätt som polisen hanterade upplägg och 
kommunikation med extremistmiljöerna kopplat till NMR:s demonstration 
den 30 september kan jag säga att jag aldrig sett en så snabb 
radikalisering av både höger/vitmakt sidan och den autonoma sidan. Det 
var en radikalisering mot polisen och inte mot varandra.” (se avsnitt 
12.2.10) 

 

Den grundläggande idén med dialogpoliskonceptet är att polisen ska agera på ett 
sådant sätt att de som förespråkar parlamentariska lösningar stärks i förhållande till 
de som förespråkar andra lösningar. Vid intervjuer med både polisanställda och 
externa aktörer har det framgått att polisens agerande mot en individ eller grupp ofta 
inte bara påverkar denna individ och den eventuella grupp denna tillhör, utan polisens 
agerande kan även få effekter på andra individer och andra grupper (se t.ex. avsnitt 
14.6). Figur 5 är tänkt att åskådliggöra vad som framkommit vid intervjuer, där X är de 
som förespråkar icke parlamentariska lösningar och Y de som förespråkar 
parlamentariska lösningar. I olika grupper finns det också personer som står och 
vacklar mellan dessa val. De markeras XY. Grupp A i nedanstående figur består i 
huvudsak av individer som förespråkar icke parlamentariska metoder. Det finns vissa i 
gruppen som inte är lika övertygade om att det är rätt väg att gå. Grupp B består till 
största delen av personer som förespråkar parlamentariska lösningar. I grupp C står 
det och väger vilken falang som är starkast.  

Figur 5. Tre grupper med olika inslag av förespråkare av icke-parlamentariska 
lösningar (X) respektive parlamentariska lösningar (Y) och icke bestämda (XY) 

Om polisen agerar på ett sätt som stärker de som är för parlamentariska lösningar 
finns en möjlighet att XY blir Y och att vissa X blir XY. I figur sex åskådliggörs en sådan 
förändring. Utifrån intervjuer och vid deltagande observation har det framkommit att 
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en sådan process kan ta tid, medan en motsatt process, det vill säga i riktning mot icke-
parlamentarisk hållning kan gå oerhört snabbt.  

Figur 6. Samma grupper som i figur 5, men där de som förespråkar parlamentariska 
metoder har stärkts. 

Intervjuer och deltagande observationer pekar på att om polisen agerar mot grupp A 
på ett sätt som inte bara upprör medlemmarna i grupp A utan även medlemmar i 
grupp B finns en risk att hållningen att följa parlamentariska lösningar även ändras i 
grupp B där Y blir XY. Med agerande menas inte bara att polisen vidtar olika former av 
åtgärder utan det innefattar även exempelvis uttalanden i olika sammanhang. I 
berättelserna i del C som rör NMR blir detta tydligt. Det framgår att personer i andra 
organisationer med ett annat politiskt synsätt reagerat negativt på polisens agerande 
och yttrande gentemot NMR. Dessutom beroende på vilken ideologi en viss grupp har 
kan de bli upprörda av att polisen inte agerar mot grupp A. Det kan göra att XY blir X 
och Y blir XY i dessa grupper. Även här utgör beskrivningar i del C som rör NMR ett 
tydligt exempel på detta (se t.ex. avsnitt 12.2.1).  

Det förekommer också en interaktion mellan olika grupperingar som kan påverka hur 
X och Y utvecklas i respektive grupp. Det kan både innebära olika former av samverkan 
men också olika former av konflikter. Det gör att en negativ liksom en positiv 
utveckling i intresset att välja parlamentariska metoder i en grupp kan påverka 
utvecklingen i en annan grupp. I de fall interaktionen mellan grupper handlar om 
brottsliga angrepp kan polisens agerande eller uteblivna agerande påverka 
utvecklingen i respektive grupp. Berättelsen i del C om den nationalistiska 
organisationen som utsattes för angrepp och till slut själva började patrullera och 
uttryckte att de var beredda att använda våld för att skydda sig är ett exempel på detta 
(se avsnitt 11). Ett annat exempel är när en manifestation attackerades av nazister (se 
avsnitt 16). Hur individer och grupper upplever att rättstillämpningen fungerar i 
praktiken påverkar även förekomsten av parallella rättssystem (se t.ex. avsnitt 14.4 
och 14.5). Personer som intervjuats menar att polisen har en stor roll i detta: 
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”Det kan vara lätt att vara kritisk till att personer som bor i ett socio-
ekonomiskt område inte vänder sig till polisen för att göra en anmälan 
eller ställer upp som vittnen. […] att polisen har låtit saker gå otroligt 
långt, som man aldrig skulle ha gjort i mer socialt välbärgade områden, 
skickar tydliga signaler. Polisens agerande tolkas av boende i området som 
att poliserna skiter i deras område. Det uppfattas att polisen för 
resonemang som att skjutningarna handlar om att de rensar ut varandra.” 
(se avsnitt 14.5). 

 

När det finns alternativa system som man upplever fungera bättre gör att risken är att 
dessa system väljs istället: 

” Om det uppstått ett problem mellan två somalier hanterar vi det genom 
att äldre dömer av händelsen. Bägge sidor går […] ofta till polisen 
gemensamt och offret tar tillbaka anmälan och man uppger att man löser 
det själva. Som jag uppfattar det är det något som polisen vet och 
uppskattar. […] man [..] vill detta eftersom […] kan lösa det på ett bättre 
sätt än polisen.  

En somalier blev utsatt för ett våldsbrott av en annan somalier. […] I detta 
fall sade offret att ”nej, jag litar på polisen och vill inte ta tillbaka 
anmälan”. […] Det dåliga var att polisen sedan lade ned ärendet. Offret 
kände i efterhand att det bästa hade varit att låta rådet lösa ärendet. […] 
Om samma situation uppstår igen hade han valt att lösa det genom de 
äldre.” (se avsnitt 14.5) 

 

En annan berättelse i del C som det finns anledning att föra fram i detta sammanhang 
är polisens agerande när en moské ockuperades. Polisen var passiv, men de som var 
drabbade kunde tydligt visa att det rörde sig om ett olaga intrång. Dialogpoliserna 
menade att polisen genom sitt agerande gynnade vissa krafter vars perspektiv många 
skulle säga skiljer sig från synsätt som utmärker det demokratiska system vi har i 
Sverige. Polisen bidrog till detta genom att inte följa svensk lag (se avsnitt 9.2). Vikten 
av att polisen agerar för att gynna demokratiskt sinnade grupper eller falanger i 
grupper handlar således inte bara om politiska grupperingar (som t.ex. avsnitt 12.3.1) 
utan även i stor utsträckning om religiösa och etniska grupperingar. En polis framförde 
att det är ett krig runt om i världen mellan olika religiösa falanger vilket också 
innefattar grupper i Sverige. Detta krig är dolt för våra demokratiska ögon, där 
”Politikers och Polismyndighetens blindhet och sättet att agera är polariserande och 
samhällsfarligt” (se avsnitt 14.6) 
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2.6 Andra aktörers påverkan på en polarisering av samhället 
I föregående avsnitt framgick att polisen är en betydelsefull aktör för att motverka 
polarisering i en grupp. Det finns emellertid anledning att poängtera att polisen bara 
är en av flera aktörer som kan påverka en polarisering i samhället. Figur 7 är tänkt att 
på ett mycket förenklat sätt åskådliggöra hur samspelet och processer i en viss 
situation kan se ut.  

Figur 7. Exemplifiering av olika aktörers involvering i en kontext i en given situation.  

Grupp C är antagonister till grupp A och grupp B. Grupp A har ett inflytande över 
utvecklingen i grupp B. Politiker uttrycker ett krav om att polisen ska agera på ett visst 
sätt och uttrycker sig mycket negativt om grupp A. Likaså ställs det krav på polisen av 
olika aktörer både i traditionell media och i social media. Dessa aktörer uttrycker sig 
också i huvudsak mycket negativt om grupp A. I media beskrivs grupp A och 
konflikten/konfrontationen mellan grupp A och C, men inte konflikten mellan grupp C 
och B. Polisen agerar repressivt mot grupp A och påverkas av ett externt tryck att agera 
på ett visst sätt. Polisen agerar även med anledning av konflikten mellan grupp A och 
C, men inte vid den mellan grupp C och B. Andra aktörer såsom offentliga institutioner 
agerar mot grupp A.  

Grupp C får påfyllning av ett stort antal medlemmar beroende på framförallt debatten 
i sociala medier, som i sin tur påverkas av hur polisen agerar. Medlemmarna i 
respektive grupp påverkas av konflikten/konfrontationen med annan grupp. Grupp B 
påverkas av att polisen inte gör ingripanden i samband med konfrontation/konflikt 
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med grupp C och att media inte intresserat sig för detta problem. Grupp B påverkas 
också av hur grupp A beskrivs i media, av politiker och av andra aktörer och hur grupp 
A blir behandlade av polisen och andra samhällsinstitutioner.   

Dialogpoliserna har uttryckt att de är mycket oroliga över utvecklingen i samhället som 
de menar blir mer och mer polariserat. De menar att polisen har en del i detta, men 
att det är många aktörer som påverkar utvecklingen. Det är också något som 
framkommit vid intervjuer med andra personer. En svensk muslim som intervjuades 
framförde bland annat att: 

”På något sätt vill journalister placera personer som har min bakgrund i 
ett fack och skapa motpoler. Man vill ha en förenklad bild. Man vill inte 
nyansera bilden och göra den mer komplex. Min känsla är att om personer 
som har min bakgrund lämnar svar på ett sätt som försvårar för 
journalisten att bygga upp motpoler så redovisas inte svaren. De gånger 
jag har intervjuats har det därför inte framgått att jag läser poesi. Att jag 
jobbar och tränar som många andra. Att jag läser Henning Mankell. Att 
jag har pluggat på ett universitet i Sverige. Att jag ville bli polis en gång i 
tiden. Allt det här går emot den bild som man vill föra fram. Man vill ha 
den där radikala som ska säga en viss sak. Min uppfattning är att media 
har en stor del i den polarisering som sker i samhället och att deras 
agerande främjar att det växer fram ett hat mellan olika grupper och till 
samhället i stort.” (se avsnitt 14.7) 

 

Ovanstående person menade att de som anslutit sig till IS från Sverige många gånger 
är uppvuxna här och att deras hat till samhället har vuxit fram i Sverige: 

”De har utbildats i en svensk skola och har inte programmerats genom att 
de fått terrorutbildning. Det räckte med någon månads påverkan på nätet 
för att de skulle hamna i sådan bana. De är unga och dumma och gav sig 
in i detta. De kunde lika gärna valt en kriminell bana.  Om du hade träffat 
dem som jag gjort och känner till deras bakgrund var de vanliga ungdomar 
från förorten. Jag kan inte peka på vems fel det är att de hamnade där, 
utan samhället har på något sätt gett dem en identitet. Alla ungdomar 
söker efter en identitet. De är förvirrade och vet inte om de ska se sig själva 
som en svensk, en invandrare, en svensk-muslim. De känner sig inte 
inkluderade i samhället. De är jätteförvirrade. När någon säger till en 
person att han är kriminell finns risken att personen tänker att han ska 
löpa hela linan ut på den banan. Han har fått en identitet precis som 
ungdomen som går med i IS. Han skiter i staten. Han skiter i polisen. När 
man försöker prata och argumentera med personer som hamnat på fel 
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bana så är det uppenbart att de inte känner någon tillhörighet till det 
svenska samhället. Det är då viktigt att ställa frågan varför. Hur kunde det 
gå så? Hur kunde en vanlig ungdom som lika gärna kunnat ha spelat 
fotboll i ett fotbollslag eller haft ett vanligt arbete hamna där?” (se avsnitt 
14.7)  

 

Om man istället återger delar av intervjun med ledaren för den parlamentariska 
grenen i NMR går det att se en del paralleller till det som framförs ovan: 

”I media är det en hetsjakt mot oss. Det påstås att media tappat makt, 
men maler de saker om och om igen så påverkar det människor. Det var 
exempelvis en stor sak lokalt i Ludvika. Där körde alla medier de mest 
hårresande lögner om oss. […] Kallar man någon terrorist hela tiden så 
skapar man till slut en terrorist. Till slut är man inträngd i ett hörn så 
mycket och så stigmatiserad i samhället att man räknas och behandlas 
som en terrorist - då är gränsen för att bli en terrorist mycket kortare. Jag 
misstänker att en del vill ha en sådan utveckling och hitta en anledning till 
att förbjuda oss. Men jag kommer inte sluta att tycka det jag tycker om 
man skulle förbjuda vår organisation. Jag kommer ha den uppfattningen 
tills jag dör. Det skulle bli en underjordisk organisation istället. Vi ger aldrig 
upp så enkelt är det. Mina åsikter är dock inte helt statiska utan jag är en 
ständig sanningssökare, men jag står fast vid vad jag tycker och det 
kommer jag inte ändra på. De kommer inte kunna skrämma mig till 
tystnad. Då får de mörda mig i sådana fall. Om jag skulle se att jag hade 
totalt fel skulle jag ändra mig. I och med att vi blir behandlade som vi blir 
och vi inte inbjuds till någon diskussion blir det svårare att få in andra 
perspektiv. ” (se avsnitt 12.4) 

 

En advokat som har företrätt NMR vid flera rättegångar framförde vid en intervju att: 

”Det är klart att det är jobbigt för de flesta människor att se 
nationalsocialister marschera på våra gator. Jag har förståelse för detta 
och det måste man ha respekt för. Ur ett strategiskt perspektiv är dock det 
sätt som samhället valt att agera på inte alls bra om man nu vill NMR illa, 
men i ett samhälle där signalpolitik ses som viktigare än realfrågorna är 
det naturligt att protestera och visa avsky mot NMR bedöms som mer 
angeläget än att faktiskt verka för att NMR blir svagare och färre i 
medlemsantal.” (se avsnitt 12.5) 
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En journalist uttryckte med anledning av diskussioner kring hanteringen av NMR att: 

”Självklart ska polisen agera när de spränger bomber mot oliktänkande, 
mot lokalpolitiker och allt vad de gör som är brottsligt. Men det är ändå 
på en hanterbar nivå. Svensk demokrati går liksom inte under av att några 
hundra nazister är i Göteborg och går där med sina flaggor. Jag menar att 
det är farligare att de verkar i det tysta […]. 

Om man sätter problematiken i en turkisk kontext så är det förbjudet med 
kurdiska partier, även om det nu finns ett prokurdiskt/prominoritets-parti 
i parlamentet. Prokurdiska partier har bytt namn flera gånger, då de ofta 
på lösa grunder anklagats för kopplingar till terrorism. Det blir ett sätt för 
staten att motarbeta en politisk opposition. Man stänger till och med 
oskyldiga kurdiska barnkanaler med anklagelser att det är terror-
propaganda. 

Att partier stängs ner och börjar om på nytt i annat namn är klassiskt. […]. 
Det är ju inte så att man blir av med åsikter man ogillar bara för att man 
inför partiförbud eller för att man inför symbolförbud eller liknande. När 
det gäller den turkiska kontexten tror jag att om den turkiska regeringen 
hade varit lite smartare så hade man inte varit så hårdhänt mot kurderna. 
Det har snarast stärkt de nationalistiska strömningarna bland kurder.” (se 
avsnitt 12.9.3) 

 

Ett grundläggande synsätt i den särskilda polistaktiken (SPT) är att sträva efter att 
differentiera och inte uppfatta en folksamling som en homogen massa. Innan 
införandet av SPT hade polisen inte uppfattat att polisens syn på och agerande mot en 
folksamling kunde påverka folksamlingen. I och med att förståelsen ökade bland 
polispersonal - att en folksamling i normalfallet inte var homogen och att polisens 
agerande kunde göra att till exempel lugna deltagare kunde förändras till att bli 
aggressiva, uppstod en förståelse för vikten av att differentiera synen på och 
agerandet mot en folksamling. I samband med datainsamling till denna rapport har 
rapportförfattaren kunnat dra klara paralleller till hur olika aktörer i samhället ser på 
en del grupper. De betraktas ofta som homogena där man inte ser något skäl att 
nyansera sina yttranden och ageranden gentemot dessa grupper – något som kan 
påverka processer i grupperna.   

Rapportförfattaren har också kunnat dra liknande slutsatser mellan den inledande 
bastaktikutbildningen inom polisen och hur polisen och andra aktörer bedömer 
konsekvensen av sitt agerande mot vissa grupper och individer. Att få kontroll över 
hotet genom att bland annat skapa distans och beordra vad den hotfulla personen ska 
göra har varit en viktig beståndsdel i grundläggande taktiska förhållningssätt som 
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förmedlades under den inledande bastaktikutbildningen. Det potentiella hotet har 
betraktats som konstant, där en polis genom sitt agerande ska kontrollera hotet. Att 
polispersonalen genom sitt agerande kan göra att en person blir mer aggressiv och att 
det potentiella hotet därigenom kan öka har inte haft en framträdande roll i de 
resonemang som fördes. På liknande sätt har den negativa effekten av olika aktörers 
åtgärder och förhållningssätt mot vissa individer och grupper fått litet utrymme 
avseende risken för polarisering och radikalisering av dessa grupper och individer.  

Att polisen och samhället bidrar till en polarisering och radikalisering av grupper och 
individer är ett återkommande tema i dialogpolisernas berättelser. Dialogpoliserna 
tydliggör att polisen, politiker, forskare, samhällsdebattörer och media med flera med 
nuvarande förhållningssätt mot vissa grupperingar bidrar till att dessa grupper 
polariseras. Trots att avsikten är en annan är det snarare så att dessa aktörers 
agerande gör att risken för politiskt våld ökar. Dialogpoliserna hävdar vidare att 
agerandet mot vissa individer och grupper gör att de känner sig trakasserade och 
exkluderade från samhället. Vid intervjuer med en del personer, såsom chefen för den 
parlamentariska delen för NMR, framkommer ett sådant synsätt: 

”Vi är motarbetade från väldigt många håll. Alla de här trakasserierna 
bekräftar våra åsikter. De bekräftar att vi lever i ett korrupt system. […] 
Det innebär inte bara att man tappar förtroende för demokratin utan att 
man börjar hata polisen i allmänhet. Det leder till en radikalisering. […] 
När man märker att det är lönlöst att följa de demokratiska spelreglerna 
kommer man titta på andra lösningar. […] Det här systemet låtsas vara 
trevligt, låtsas ha yttrandefrihet, låtsas ha demokrati. Men prövar man det 
som vi gör så framkommer att det där finns inte. Det här får till följd att vi 
bygger ett samhälle i samhället. Vi skiter i det andra samhället.” (se 
avsnitt 12.4).  

 

Hur beteendet mot vissa individer gör att de slutar vara en del av samhället framgår 
även vid en intervju med en medlem i en muslimsk församling: 

”När jag utövar min religion försöker jag göra det så nära de ursprungliga 
källorna som möjligt och man kanske kan säga att det är salafistiskt, vad 
nu det är - men det har ingen koppling till att vara våldsbejakande. […]  

Den klassificering som aktörer i samhället gör är till ondo. Likaså får en del 
människor besök av säkerhetspolisen […] Säkerhetspolisen har ringt, man 
har bara dykt upp, någon har fått brev hem. […] Säkerhetspolisen har stor 
makt. Det vet de sedan tidigare från sina hemländer. Det kan göra 
tillvaron problematisk för dem. […] Jag vet genom inspelningar att 
polispersonal sagt till personer att de syns för mycket och att de bör ligga 
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lågt. Är det demokrati? Att tysta människor? Att myndigheter agerar på 
detta sätt väcker misstänksamhet och bidrar till en polarisering. De kan 
minska deras vilja att delta i samhällsdebatten och inte ha ett 
engagemang i samhället. De slutar vara en del av samhället.” (se avsnitt 
9.2.2)  

 

En annan svensk-muslimsk person vars intervju återgavs tidigare i detta avsnitt uppgav 
att:   

”Det pratas om hårdare tag och stora resurser spenderas på problem som 
knappt finns. Jag ställer mig frågan: ”Var finns den seriösa forskning som 
kan beskriva hur det egentligen ser ut?” […] Vi som går runt med skägg 
och långt hår stämmer precis in på signalementet på en våldsbejakande 
extremist. När man går i centrum är det inte ovanligt att man känner 
andras ogillande och får kommentarer. För ett par år sedan fick jag 
förklara mig varje dag om jag var med i IS. På grund av utseendet blev jag 
dömd och var givetvis inte ensam om detta. Man tar illa upp. […]  

Det är viktigt att de som kommer från andra länder hit till Sverige kan 
känna att de är en del av samhället på riktigt. Jag är född här i Sverige. Jag 
är svensk, men jag kommer ändå inte komma in i det svenska samhället 
så att jag på riktigt blir en svensk så länge jag ser ut som jag gör. Det är 
ett problem att människor inte känner sig inkluderade. […] agerandet från 
polisens sida som skulle kunna definieras som rasprofilering skickar 
signaler. Det är många saker som gör att man inte känner sig inkluderad. 
I stort sett varje gång när jag ska flyga har jag stoppats och utsatts för en 
extra kontroll. Stickprov säger de. Kom igen! Stickprov varje gång? Hur tror 
man att en person som jag känner? […]  

Jag klarar det, men tänkt dig en annan person som inte kan hantera det 
här. Han blir jättearg och känner sig förnedrad. Det finns en uppenbar risk 
att det växer fram ett hat. Jag har sett det.” (se avsnitt 14.7) 

 

Den här rapporten handlar om dialogpoliskonceptet. Vissa förhållanden som tas upp 
och som kortfattat berörs i detta avsnitt ligger utanför en sådan avgränsning. Det 
bedömdes dock att det fanns skäl att sätta dialogpoliskonceptet i en vidare kontext 
och tydliggöra att det som är fokus i denna rapport bara är en av många faktorer som 
är viktiga för att motverka en polarisering och radikalisering av grupper och personer 
– det rör sig om generella grundläggande processer. Det rekommenderas att till 
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exempel läsa avsnitt 14.6, 14.7, 14.11, 12.9, 12.11, 9.2.2 och 12.4 i del C för att få 
ytterligare information och perspektiv rörande detta.  

 

2.7 Polisens ansvar vad gäller att begränsa spridning av hat i sociala medier 
och stereotypa bilder i media  
Dialogpoliserna har betonat att det är av stor betydelse att polisen har en hög förmåga 
att agera mot kränkningar och hets mot folkgrupp på nätet för att minska risken för 
extremism och för att undvika en eskalering av konflikter mellan olika grupper och 
individer (se vidare Holgersson, 2018a). Likaså har dialogpoliserna i flera sammanhang 
påpekat att det är viktigt att bland annat polisens kommunikatörer och polischefer 
som yttrar sig i media får en ökad kunskap om dialogpoliskonceptet. Detta för att deras 
yttrande inte ska bidra till en polarisering i samhället och radikalisering av vissa 
grupper och individer. Att främmande stater har ett intresse av den svenska kontexten 
är också viktigt att beakta, menar dialogpoliserna. De påpekar att det är många aktörer 
i samhället som har ett ansvar för att budskap i sociala och traditionella medier inte 
ska skapa ett mer splittrat samhälle där konflikter mellan olika grupper ökar och där 
vissa grupper avskärmas.    

 

2.8 En polarisering som kan leda till våldsbejakande extremism 
Dialogpoliserna har understrukit att det finns ett stort värde i att polisen och andra 
aktörer inte agerar så att grupper polariseras. De menar att om polisen och andra 
aktörer agerar så att det uppmuntrar personer som förespråkar att följa de 
demokratiska spelreglerna, kan det skapa möjligheter att en gynnsam intern debatt 
uppstår inom en grupp med avseende på vilka handlingar som bör väljas respektive 
undvikas. Det kan även leda till att personer som förespråkar en mjukare linje reagerar 
om andra individer i gruppen är på väg att agera enligt en helt annan agenda och kan 
till och med förmedla information om detta utanför gruppen. Liknande slutsatser har 
även dragits av annan polispersonal (se t.ex. avsnitt 9.4 och 14.6)  

Figur 8 åskådliggör vad som kan hända om en grupp polariseras. De som var XY har 
blivit X. Det finns en större risk att extrema åsikter utvecklas och gränsen för vad som 
är att anse som ett accepterat beteende kan förskjutas. Det kan sluta i att delar av en 
gruppering eller en enskild medlem utvecklar en våldsbejakande extremism. De 
markeras XX i figur 8.  
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Figur 8. En polarisering som kan leda till att vissa individer utvecklar en 
våldsbejakande extremism. 

Dialogpoliserna pekar på att det lätt uppstår en ond cirkel. Om polisen och andra 
aktörer reagerar genom att förorda hårdare tag mot individer som tillhör en grupp 
med anledning av brott som begåtts av en ensam eller av enstaka individer som tillhör 
denna grupp, kan de känna sig orättvist och orättfärdigt behandlade. Hatet mot 
samhället kan öka och det finns en högre risk att X blir XX, menar dialogpoliserna. Det 
ligger i linje med vad som framkommit vid intervjuer med flera externa aktörer (se t.ex. 
avsnitt 10.2 och 13.2; se även Holgersson, 2018b). 

Dialogpoliserna har dragit ovanstående slutsatser utifrån den omfattande interaktion 
de haft med olika grupper och individer. Mina egna iakttagelser under tjugo år, där det 
bland annat funnits möjlighet följa vissa grupper och individers utveckling över tid i 
deras sätt att agera och kommunicera ligger också i linje med dessa dialogpolisers 
slutsatser (se avsnitt 18.12.2).  Även vid intervjuer med personer utanför 
polisorganisationen har liknande ståndpunkter framförts vad gäller att risken ökar för 
att extrema åsikter utvecklas om individer och grupper bemöts på ett sätt som 
uppfattas som orättfärdigt. Intervju med en medlem i en församling: 

”De vill ha ett kalifat […] De vill inte ha demokrati och den form av 
föreningsliv som finns i Sverige. De vill inte ha öppenhet och att folk ska få 
rösta, utan de vill ha ett totalitärt styre. […]. De propagerar att personer 
inte ska gå att rösta eftersom människorna i Sverige är otrogna människor 
och att man inte ska anpassa sig till deras system. […] Vi har möjlighet att 
påverka personer att överge ett sådant synsätt. Om det är så att vi som 
har ett helt annat synsätt blir behandlade som vi blivit av polisen och 
samhället i övrigt känner man att man inte är en del av det svenska 
samhället. När bland annat politiker och forskare kommer med 
påståenden som inte stämmer och att myndigheter distanserar sig från 
oss och vi inte får den hjälp som man kan förvänta sig så svalnar intresset 
av att lägga ner kraft på att försöka påverka personer med takfiri-åsikter 
att överge ett sådant synsätt. (se avsnitt 9.2.2) 
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Ovanstående person hävdade att vissa muslimer utåt sett kan påskina att de har en 
åsikt som på intet sätt är anmärkningsvärd, men internt när man sitter och pratar så 
framkommer att deras åsikter inte är förenliga med grundläggande regler som finns i 
Sverige. Detta låg i linje med vad en befattningshavare inom polisen framförde som 
också menade att det var viktigt att polisen agerade för att förebygga stereotypisering: 

”En del muslimer säger utåt att de står för det här demokratiska, men 
innanför stängda dörrar så propagerar de för något helt annat. De vill 
införa sharialagar på lång sikt. […] När det finns personer som är väldigt 
negativa till polisen och negativa till myndigheter är det viktigt att polisen 
är närvarande. För är man på en plats och uppträder på ett bra sätt så är 
det svårare att sortera in polisen i ett fack och tycka illa om polisen.” (se 
avsnitt 14.6) 

 

Ovanstående överensstämmer med rapportförfattarens erfarenheter. Rapport-
författaren deltog exempelvis i rollen som dialogpolis tillsammans med en annan 
dialogpolis i ett planerat möte på en kebabrestaurang med en inflytelserik aktivist i en 
organisation. Aktivisten uppgav att han hade ett stort hat till polisen, men att 
dialogpoliserna hade gjort att hela hans svart-vita bild hade utmanats. På grund av 
detta hade han inte kunnat sova på hela natten inför mötet. Senare ändrade den 
aktuella gruppen vissa beteenden och agerade på ett sätt som låg mer i linje med hur 
protester hanteras inom ett demokratiskt system.   

Ett dåligt beteende från polisens sida kan få motsatta effekter på möjligheten att få 
individer i en grupp att anamma metoder som ligger inom det parlamentariska 
systemet. Ett exempel på detta framkom vid en intervju inom vit-makt-miljön när en 
företrädare för en nationalistisk organisation intervjuades: 

”De yngre har i princip växt upp med att polisen är dåliga. Vi äldre har 
därför fått lägga energi på att övertyga de yngre så att de inte bara ska 
se polisen som en fiende. Det blir därför inte alls bra när polisen gör 
konstiga ingripande mot oss. […] Ju sämre polisen beter sig mot oss och 
andra grupper som inte har åsikter som är i linje med etablissemangets 
uppfattningar desto lägre motivation får vi att ha kontakt med polisen. 
Man känner: ”Okey, polisen hotar demokratin och vår yttrandefrihet och 
då finns ingen anledning att ha någon kontakt med dem.” (se avsnitt 11.2). 

 

Även om den dialog som avses i detta avsnitt inte bara handlar om aktiviteter som är 
kopplade till demonstrationer och särskilda händelser finns anledning att lyfta fram 
vad en företrädare för en iransk organisation framförde vid en intervju. Den 
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intervjuade har ofta haft en central position i många typer av demonstrationer, bland 
annat för att stoppa rasismen i Sverige. Personen framförde att: 

”I samtliga kontexter som jag varit involverad i har jag kunnat konstatera 
att om polisen ger tillstånd och uppmuntrar de som står för det 
demokratiska så hämmar man andra med andra ambitioner. De blir 
marginaliserade. Att ge tillstånd till de som vill ha en laglig demonstration 
är nyckeln oavsett vilka åsikter dessa har. Om polisen agerar på ett bra 
sätt får det både betydelse för de mindre konfrontativa demonstranterna 
i en gruppering genom att de inte ser polisen som en måltavla. Ju mindre 
kontakt polisen har med en grupp desto större är risken att polisen 
kommer att använda våld. Det kan stärka sidan i en gruppering som är 
emot polisen. En god dialog påverkar också polisens attityd.” (se avsnitt 
13.2) 

  

2.9 Alltför mycket fokus på X:n 
Dialogpoliserna menar att polisen i för hög grad fokuserar på att arbete mot X:n. Hårda 
tag och repressiva lösningar ses som det mest fruktsamma handlingsalternativet. 
Dessa dialogpoliser betonar att polisen borde lägga mer kraft att arbeta mot Y:na. 
Detta, dels för att det kan bidra till att de inte blir X, men också för att en sådan 
interaktion kan stärka Y:na i förhållande till X:n.  Utifrån kommentarer, från dokument, 
från deltagande observation och intervjuer till denna studie verkar det finnas personer 
på ledande positioner inom Polismyndigheten som inte uppfattar att genom att prata 
med Y:na kan de indirekt nå X:n. Det handlar både om att Y:na kan vara en förmedlare 
av information, liksom att Y:na på olika sätt kan påverka X:n. Dialogpoliserna betonar 
att en etablerad kontakt kan leda till att demokratiskt beteende kan stärkas genom att 
legitima handlingar bejakas. Det är också något som har framkommit vid intervjuer 
med olika aktörer, till exempel nämnde den företrädare för en iransk organisation som 
citerats ovan följande:  

”Jag framförde att får vi inte ett tillstånd så kunde vi som ville arrangera 
en protest inte vara en auktoritet på platsen. Vi kunde inte säga att det är 
vår demonstration. Polisen kunde därmed inte förvänta sig att folk lydde 
order på samma sätt som är fallet när vi ges tillstånd och har ansvaret för 
en demonstration. Om vi inte får tillstånd så är det därmed svårare för 
polisen att kunna påverka vad som händer. Vi framförde också att om 
polisen inte gav tillstånd blev det en större risk att de som förordar 
sammandrabbningar med motståndarsidan i praktiken tog över och att 
det blev de som ledde tillställningen.” (se avsnitt 13.2) 
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Även annan polispersonal än dialogpoliser har betonat vikten av att lägga kraft på Y:na 
för att minska utbredningen av våldsbejakande extremism. Det framkom exempelvis 
vid intervju med en polis på säkerhetspolisen att: 

”Det är viktigt att använda sig av de goda muslimska krafter som finns i 
samhället som är den absoluta majoriteten av våra svenska muslimer, 
vilka bidrar på ett positivt sätt i det svenska samhället.” (se avsnitt 9.4) 

 

Liknande uppfattningar har framförts av annan polispersonal: 

”Det är de demokratiska religiösa muslimerna som kan ta diskussionen 
mot de icke demokratiskt religiösa muslimerna. Du som otroende kan 
aldrig ta en diskussion i islam bara för att du är okunnig och att man inte 
lyssnar på dig. Därför är det viktigt att gynna de här krafterna som ska ta 
den här diskussionen.” (se avsnitt 14.6) 

 

Denna polis menade också att det var viktigt med polisiär närvaro för att påverka 
tystnadskulturen och möjligheterna att komma tillrätta med problem i de socio-
ekonomisk utsatta områdena: 

”Att bryta det vi kallar för tystnadskulturen handlar om att ge de 
människor som bor i dessa områden skydd, stöd och trygghet så att de 
vågar prata med en polis. […] Majoriteten av alla människor som bor i 
utsatta områden vill leva i ett demokratiskt land. De vill att det ska gå bra 
för deras barn och vill inte att de ska bli kriminella, bli extremister eller 
använda narkotika. […] genom att bygga upp ett förtroende och tillit får 
polisen massor med information från vanliga personer som vill berätta. De 
vill berätta om sina problem. De vill få hjälp. När man stärker deras 
civilkurage kommer de tillsammans med polisen kunna mota tillbaka de 
som är kriminella.”  (se avsnitt 14.6) 

 

Ovanstående polis betonade att det måste till en förändring där polisen på ett helt 
annat sätt blir en positiv närvarande kraft i dessa områden och bygger upp en tillit. En 
extern aktör med stor erfarenhet av att verka i socioekonomiskt utsatta områden 
identifierade likt denna polis, att det för närvarande var ett problem i många polisers 
förhållningssätt: 

”Man ser ner på de här människorna som bor i de här områdena och ser 
inte att lösningen är att skapa en god relation med dem och genom samtal 
försöka lösa konflikter. Den här synen lyser fram i polisens möte med 
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människor i området. När en person inte är genuin så märker folk detta 
direkt.” (se avsnitt 14.4) 

 

Denna person framförde vidare att: 

”det finns kriminella element som gör sitt bästa att rekrytera ungdomar 
till deras kriminella nätverk. De framför till ungdomar i centrum att ”Du 
kommer aldrig bli någonting”, ”Svensson-samhället respekterar inte dig” 
med mera. De gör allt för att övertyga ungdomarna om att ungdomarna 
inte har någon möjlighet att lyckas på något annat sätt än att välja en 
kriminell bana. Om det fanns poliser som kunde skapa goda sociala 
relationer fanns det möjlighet att bygga ett förtroendekapital. Det skulle 
försvåra för kriminella element när de försöker ”sälja sin bittra 
verklighetsbild” till yngre personer som uppehåller sig i centrum som 
tvekar över vilka val de ska göra i livet. Det som många gånger gjort mig 
riktigt förbannad är att polisers agerande spelar de här kriminella 
elementen i händerna. Polisens hårda tag och dåliga uppträdande leder 
till att bilden de kriminella vill förmedla om samhället besannas.” (se 
avsnitt 14.4) 

 

Bemanningen av underrättelsetjänsten i jämförelse med hur många dialogpoliser det 
finns i kombination med den inriktning på dialogpolisernas arbete som förordas i 
dagsläget är en tydlig indikation på vad polisledningen uppfattar som viktigt. Det som 
framkommit i denna studie pekar på att brottsförebyggande verksamhet som syftar 
till att utnyttja möjligheterna att samverka med Y:na på det sätt dialogpoliserna 
förordar har fått en underordnad roll inom polisen. I samband med särskilda händelser 
nämns visserligen ofta vikten av att utnyttja goda krafter, men det som i praktiken 
prioriteras är att lokalisera, få information om och agera mot X:n. I bland annat 
lokalpolisområdenas linjeverksamhet förekommer brottsförebyggande arbete genom 
samverkan med olika aktörer, men potentialen hos olika aktörer i det civila samhället 
utnyttjas inte på ett önskvärt sätt för att minska radikalisering (se t.ex. avsnitt 14.6).     

 

2.10 Vikten av att våga och kunna omplacera personal 
Dialogpoliserna poängterar att ett felbeteende från enskilda individer inom polisen 
kan få mycket stora konsekvenser. Det kan ha en avgörande inverkan för hur 
relationen mellan polisen och en grupp utvecklas, men också hur olika grupper och 
individer utvecklas. Vidare menar dialogpoliserna att det kan leda till att de som 
förespråkar icke parlamentariska lösningar stärks och att de som vill agera inom de 
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demokratiska spelreglerna överger en sådan strävan. Felbeteende från polispersonal 
kan väcka hat som i förlängningen kan leda till våldsbejakande extremism. Vid flera 
intervjuer med externa aktörer märks att felbeteenden från polispersonal väckt starka 
reaktioner (se t.ex. avsnitt 11.3 och 14.4).  

I rapporten ”Sätta hårt mot hårt” beskrivs polisers bristande förmåga att hantera 
konflikter och att använda våld på ett väl avvägt sätt i samband med ingripanden, och 
vilka konsekvenser det kan få (Holgersson, 2018b, s. 72-78). Iakttagelserna har hög 
relevans för denna rapport (se t.ex. avsnitt 14.4 och 14.6). En bristfällig reflektion kring 
ingripanden är ett annat förhållande som identifierats i just nämnda studie (se t.ex. 
Holgersson, 2018b, s. 33-40; 51-53; 57-65). Att det inte finns en sådan kultur inom 
svensk polis är något som också framkommit vid intervjuer i denna studie:  

”Ur många aspekter fungerar polisen mycket dåligt. Ett stort problem är 
att vissa beteenden accepteras internt i organisationen.” (se avsnitt 14.4) 

  

Utifrån tillgänglig empiri är det ingen tvekan om att det är viktigt att minimera risken 
för felbeteenden genom att omplacera personal som upprepade gånger agerar på ett 
olämpligt sätt i samband med ingripanden.  

 

2.11 Risken för att det uppstår en våldsspiral när polisen inte har kontakt 
med en grupp 
Vid flera intervjuer har det framkommit att om polisen inte har någon kontakt med en 
grupp ökar risken för konfrontationer (se t.ex. avsnitt 18.4 och 18.9). Det handlar om 
att polisen får en sämre möjlighet att förhindra konfrontationer mellan olika grupper 
och individer, men också att risken för missuppfattningar mellan olika grupper och 
polisen ökar. Vidare har det vid deltagande observation och intervjuer framgått att 
våld lätt leder till ytterligare våld genom att det gör att polisen ser det som motiverat 
att visa mindre tolerans och använda hårdare tag nästa gång en grupp demonstrerar. 
Det ökar risken för konfrontation som i sin tur riskerar att påverka polisens agerande 
nästa gång. En sådan våldsspiral kan rendera i skador inte bara hos personer i olika 
grupper utan även bland polispersonal. Det är inte bara externa aktörer som har 
påtalat vikten av att polisen har kontakt med olika grupper. En avdelningschef/grupp- 
chef inom Romeo (civila ingripanden) förde exempelvis fram att: 

”I början av SPT-organisationen undrade man vad det var för tjejer och 
killar som höll på med dialog. De verkade inte vilja polisen väl. […]. När 
man blivit lite äldre och mer erfaren har man förstått att dialogpolisen 
gjort att man sluppit konflikter och massvis med skador på egen personal. 
Vi har genom dialogpolisens arbete sluppit att ta många konfrontationer 
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med vänstern och högern. Dialogpolisen har förhandlat fram alternativ 
som varit bra för båda parter, det vill säga både för polisen och de som 
demonstrerar. […] När man är lite mer oerfaren och hetlevrad är det 
svårare att förstå vitsen med dialoggruppen eftersom man gärna vill göra 
ingripanden och inte på samma sätt reflekterar över effekterna av 
ingripandet ur olika aspekter jämfört när man är mer erfaren.” (se avsnitt 
18.11.6). 

 

I flera intervjuer av polispersonal har det dock framgått att en avbruten kontakt med 
en grupp ses som ett problem som främst drabbar dialogpolisen eftersom det är de 
som har i uppdrag att ha dialog med olika grupper (se avsnitt 18.11.5 och 18.11.6). 
Dialogpoliserna menar att ett sådant synsätt är mycket snävt och att man då inte alls 
har förstått betydelsen i ett större sammanhang av att ha kontakt med grupper. Med 
ett synsätt att det mest primära är att tillämpa hårda tag och repressiva åtgärder 
uppfattas betydelsen av kontaktskapande åtgärder som liten (se vidare Holgersson, 
2018b).     

 

2.12 Känslor och godtycke i beslutsfattande 
Dialogpoliserna uppfattar att beslutsfattandet inom polisen utmärks av alltför lite 
rationalitet, utan istället av godtycke och känslor. Det innebär att det är svårt att veta 
hur polisen kommer att agera i en viss situation, menar dialogpoliserna. Detta är 
problematiskt för möjligheten att kunna bygga upp goda relationer och att vara 
förutsägbar. Förutom att dialogpoliserna framfört att det är mycket känslor och 
godtycke i beslutsfattande har detta förhållande också framkommit vid deltagande 
observation, vid intervjuer och annan datainsamling. En medlem i en församling 
tydliggjorde detta i samband med beskrivning av vad som hände när deras moské blev 
ockuperad: 

”Efter att dessa poliser hade pratat med närpolischefen meddelade de 
styrelsen att polisen ansåg att detta var en opinionsyttring. En 
representant för styrelsen ringde därför närpolischefen och ifrågasatte 
hur denne kunde komma fram till detta beslut. Polischefen visste att 
lokalen varit stängd i två veckor och att personer hade brutit sig in i 
lokalen. […] Vi känner att svensk lag inte gäller för att vi är muslimer. Man 
känner att man inte tillhör det här systemet och då blir man heller inte 
motiverad att tillhöra systemet. Det blir ett parallellsamhälle. […] Trots att 
styrelsen fått rätt både i tingsrätten och i hovrätten agerade inte polisen. 
Känslan från styrelsen var att man var rättslös. Uppfattningen var att det 
som hänt aldrig skulle ha inträffat om detta hade hänt i en kyrka. Känslan 
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var att rättssamhället var satt ur spel. […] Hade polisen bara sagt att det 
här var ett olaga intrång och agerat efter det hade det inte varit några 
problem.” (se avsnitt 9.2.2) 

 

Med anledning av de besluts som fattas inom polisen går det att dra paralleller till 
känslan av rättslöshet utifrån intervjun med chefen för NMR:s parlamentariska gren:  

”Tillståndsgivningen när det gäller våra manifestationer har blivit helt 
absurd. Göteborg den 30 september 2017 är ett bra exempel på detta. 
Men det finns andra. Exempelvis fick vi inte vara på Mynttorget i 
Stockholm den 25 augusti 2018. Man angav att det fanns politiker som var 
säkerhetsobjekt och hävdade att det därför var för farligt att ha oss på 
Mynttorget. Vi fick då en ny plats som var Gustav Adolfs torg och det blev 
en överenskommelse att vi skulle få gå en viss marschväg. Helt plötsligt 
fick vi reda på att man ´från högre ort´ hade bestämt att vi inte skulle få 
gå den utlovade vägen. På frågan varför svarade de att ´det kan vi inte 
säga´. […] Det blir snävare och snävare att ens få uttala sig och 
demonstrera. […] Vår syn på våra politiker är att det inte är de som styr. 
[…] de som egentligen styr påverkar våra politiker och säger att använd er 
polis, gör vad ni vill, men de där ska inte gå på våra gator och torg. Det är 
så tankarna går.” (se avsnitt 12.4). 

 

Dialogpoliserna betonar att det är problematiskt när man genom beslut särbehandlar 
organisationer som har en viss ideologi istället för att stå upp för viktiga demokratiska 
principer. Thomas Bull som är justitieråd på högsta förvaltningsdomstolen framförde i 
en intervju i DN att: 

”För 100 år sedan förbjöd polisen kommunister och socialdemokrater att 
demonstrera för att man ogillade att de var emot kungen, kyrkan och 
sådana saker. Polisen var på den tiden en konservativ kraft. Efter andra 
världskriget gjordes lagstiftningen om så att polisen inte längre skulle 
kunna göra politiska bedömningar om vilka åskådningar som är 
önskvärda och inte. Grundtanken är att det i stället ska avgöras i allmänna 
val.” (se avsnitt 12.9.4) 

 

Dialogpoliserna framför att det blir än värre av det sätt som vissa höga polischefer i 
rollen som polis uttrycker sig på bland annat twitter. Utifrån vad som skrivs på 
hemsidan för NMR framkommer att man uppfattar att polisen tagit politisk ställning. 
Bland annat pekas en polischef ut som en ”starkt politisk polischef”. Olika yttranden 
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av polischefen exemplifieras genom skärmdumpar från Twitter och genom dennes 
uttalanden i media (se avsnitt 12.2.1). Med anledning av att NMR uppfattade att de 
blivit attackerade på ett orättfärdigt sätt av ”poliser som deltog under statsmaktens 
kamp mot yttrandefriheten” den 11 november 2017 efterlyste de identiteter på dessa 
poliser genom att lägga ut bilder på dem på sin hemsida. Dialogpoliserna konstaterade 
att det liknade det sätt som NMR agerat på mot politiska motståndare. Dialogpoliserna 
menade att utvecklingen var väntad med anledning av vad som kunde bli 
konsekvensen av om polisen uppfattas som en part i en politisk konflikt. 
Dialogpoliserna fick känslan av att ansvariga inom polisen inte alls reflekterade över 
att de beslut som fattades inom polisen och efterföljande agerande var en bidragande 
orsak till den uppkomna situationen (se avsnitt 12.3.1).   

 

2.13 Fyra nivåer av dialogpolisarbete 
Utifrån sina erfarenheter menar dialogpoliserna att deras arbete kan delas upp i fyra 
nivåer: 

 Vägvisare 
 Informationsförmedling 
 Dialog om taktisk lösning 
 Strategisk dialog  

Figur 9. Fyra nivåer av dialogpolisarbete. 

En del befattningshavare uppfattar uppdraget att vara vägvisare som dialogpolisens 
viktigaste uppgift. Det handlar om att genom dialog göra överenskommelser och 
förmedla direktiv om marschväg och tydliggöra vilka beteenden som är önskvärda 
respektive oönskade i syfte att minska risken för konfrontation. En avdelningschef gav 
exempel på vad hen definierade som dialog som kan utföras av andra än 
dialogpoliserna: ”Ni ska åka med det här tåget”, ”Ni ska gå åt det här hållet” och ”Ni 
får inte gå åt det hållet” (se avsnitt 18.11.6). Vid intervjuer med regionpolischefer 
framfördes att dialogpolisfunktionen kan underlätta för arrangörer att genomföra 
allmänna sammankomster genom att förklara och tydliggöra olika förväntningar, men 
även ansvar (se avsnitt 18.11.1). Uppdraget att vara vägvisare sker framförallt under 
en händelse, men innefattar även kontakt innan ett planerat arrangemang.  
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Nästa nivå av dialogpolisarbetet går enligt dialogpoliserna att definiera som 
informationsförmedling. Det kan handla om att förmedla information för att minska 
risken för konfrontation och för att förklara ett visst beteende. De polisinsatschefer 
som intervjuades menade att dialogpoliserna har en viktig roll för att förmedla 
information mellan dem och olika grupperingar i samband med demonstrationer (se 
avsnitt 18.11.5). Även när det gäller denna nivå av dialogpolisarbetet är det en aktivitet 
som framförallt utförs i samband med en händelse, men det förekommer även 
informationsförmedling innan och efter en händelse. Informationsförmedlingen är 
fokuserad på själva händelsen. Kommenderingscheferna menade att dialogpoliserna 
kan presentera annan typ och information och ge perspektiv på en händelse som inte 
kriminalunderrättelsetjänsten har (se avsnitt 18.11.4). Vid intervjuer med analytiker 
har liknande synpunkter framförts (se t.ex. 8.3.4 och 18.11.7).  En styrka som påtalats 
är att dialogpoliserna kan förmedla information till rätt person, vilket annars kan vara 
ett problem om information inkommer via 114 14 (se avsnitt 18.11.7). 

Den tredje nivån av dialogpolisarbete rör dialog om taktisk lösning. De 
polisinsatschefer som intervjuades menade att dialogpoliserna kan lämna bidrag till 
deras omfallsplanering5. Polisinsatscheferna uppgav att de kunde få dialogpolisernas 
bedömning av vad ett visst agerande från polisens sida skulle kunna få för effekter. 
Dialogpoliserna uppgavs även kunna vara ett känselspröt i folksamlingen. 
Polisinsatscheferna menade att dialogpolisernas information kan göra att man som 
polisinsatschef känner sig mer trygg och inte ser ett behov av att agera fysiskt. 
Dialogpoliserna uppgavs även kunna bidra till att polisen tar vara på de goda krafterna 
vid en särskild händelse (se avsnitt 18.11.5; se även avsnitt 18.10).  

De tre nivåer av dialogpolisarbete som beskrivs ovan har redovisats på ett utförligt sätt 
i en tidigare rapport om dialogpolisarbete (se Holgersson, 2008). Den fjärde nivån: 
”strategisk dialog” berördes i mycket liten omfattning i den tidigare rapporten. I 
innevarande rapport är det därför den fjärde nivån av dialogpoliskonceptet som är i 
fokus. Det ska inte uppfattas som de tre andra nivåerna är mindre viktiga, men för att 
minska omfattningen på denna rapport har beskrivningen av de andra tre nivåerna 
begränsats kraftigt. Den fjärde nivån av dialogpoliskonceptet har en stor potential 
menar de intervjuade dialogpoliserna. Det dialogpoliserna menar med strategisk 
dialog är en långsiktig brottsförebyggande strategi som syftar till att minska 
polarisering och radikalisering i samhället genom att olika aktörer agerar på ett sätt 
att grupper och individer väljer parlamentariska metoder framför andra metoder för 
att nå sina mål. Under datainsamling har vissa befattningshavare i Polismyndigheten 
framfört iakttagelser och tankar som pekar på betydelsen av det dialogpoliserna 
menar med strategisk dialog (se t.ex. avsnitt 11.2.7-11.2.10,14.6, 14.9-14.11 och 
18.11.1). Vid intervjuer med externa aktörer var uppfattningar som låg i linje med 
                                                           
5 Hantering av möjliga scenarier.  
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dialogpolisernas slutsatser om vikten av en strategisk dialog ett återkommande tema 
(se t.ex.  avsnitt 9.2.2; 12.9.3; 13.2; 14.3 och 18.11.3).   Vid intervjuer med polischefer 
förekom att man nämnde dialogpolisens betydelse för att kunna fatta strategiska 
beslut, men att det framgick att det mer handlade om vilket övergripande taktiskt 
förhållningssätt som skulle tillämpas kopplat till en viss särskild händelse, och inte det 
dialogpoliserna menar med strategisk dialog.  

De fyra nivåerna som presenterats ovan är ett sätt att kategorisera dialogpolis-
konceptet. Ett annat sätt är att referera till de tre mekanismer som en forskare förde 
fram under en intervju rörande dialogpoliskonceptet (se avsnitt 18.3): 

1. Genom samtal kunna förklara polisens agerande och på så sätt ha större 
förutsättningar att få en förståelse. En dialog kan minska risken för att det 
uppstår en polarisering och kan förebygga att det uppstår missförstånd och 
förklara om det uppstått missförstånd. 
 

2. Förklara för grupperingar de legala vägar som det finns i en demokrati för att 
göra sin röst hörd. Det finns ett stort antal sätt att kanalisera budskap på istället 
för att våld blir den uttrycksform som väljs. Dialogpolisen måste därmed föra en 
dialog även med grupper som uppfattas som otäcka och som har konstiga 
värderingar. Men så är det i ett demokratiskt samhälle. Det finns vitt skilda 
uppfattningar och även de med konstiga värderingar behöver veta hur de ska 
kunna uttrycka sina uppfattningar inom de ramar som är tillåtet i Sverige.   
 

3. Våld beror ofta på att incidenter har eskalerats av ryktesspridning. Det är lätt 
hänt att det figurerar rykten när det är brist på information. Varför incidenter 
eskalerar kan ha att göra med partiska informationskanaler som bara ger ett 
perspektiv. Det kan handla om olika Facebook flöden. När en situation är väldigt 
känslosam innebär det givetvis också en förhöjd risk att människor överreagerar 
på en incident. Kan dialogpolisen vara en funktion som bidrar till att det uppstår 
en hög transparens i dessa etniska konflikter är det tänkbart att det kan bidra 
till att förhindra en våldseskalering efter en incident. 
 

Det går att kategorisera dialogpoliskonceptet på ett flertal sätt. En kategorisering 
innebär en förenkling som riskerar att göra att vissa aspekter inte kommer med. Det 
är skälet till att del C ingår i denna rapport och inte bara del B.   

 

2.14 Särskilda händelser är en mycket liten del av dialogpolisens arbete 
Dialogpoliserna har nämnt att 95% av deras arbete handlar om annat än aktiviteter 
under en särskild händelse. Det kan ibland dock finnas en koppling mellan dessa 
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aktiviteter och en sådan händelse. Arbetet kan innebära att en särskild händelse aldrig 
uppstår eller att behovet av polispersonal för att hantera en uppkommen situation 
minimeras. Dialogpoliserna menar att deras arbete påverkar relationen mellan polisen 
och olika grupper samt interaktionen mellan olika grupper. De poängterar att det är 
betydelsefullt att polisen är aktiv och tar för sig även om det är lugnt. En 
kommenderingschef betonade att det är viktigt att dialogpoliserna i sin vardag 
kontinuerligt arbetar med att bygga upp kontakter och relationer som de kan ha nytta 
av vid särskilda händelser (se avsnitt 18.11.4) och en regionpolischef poängterade att 
arbetet innan en händelse var dialogpolisens viktigaste bidrag (se avsnitt 18.11.1).   

I figur 10 presenteras hur dialogpolisernas interaktion med en grupp kan se ut under 
en period. I nedanstående figur framgår att det vid ett tillfälle var en så kallad särskild 
händelse. Mestadels sker kontakter via telefon med vissa personer i en gruppering. 
Det genomförs också fysiska möten med representanter för grupperingen. En del 
möten och telefonsamtal har en direkt koppling till ett kommande möte eller 
telefonsamtal, medan andra kontakter är mer fristående.  

Figur 10. Ett fiktivt exempel för att åskådliggöra hur dialogpolisens interaktion med 
en grupp kan se ut 

Många dialogpoliser har ett större fokus på en särskild händelse och en mindre del av 
deras arbete går därför åt till aktiviteter innan och efter en händelse jämfört med de 
dialogpoliser som bidragit med mest empiri till denna rapport. En ansvarig dialogpolis 
på en plats i landet menade exempelvis att det är på demonstrationsdagen som 
dialogpolisen gör mest nytta (se avsnitt 18.11.8).  

 

2.15 Viktigt att dialogpolisfunktionen ingår i Polismyndigheten 
I den tidigare rapporten som beskrev dialogpolisarbetet konstaterades vikten av att 
de befattningshavare som ägnar sig åt den form av dialog som beskrivs i dialog-
poliskonceptet organisatoriskt tillhör polismyndigheten (se Holgersson, 2008). Det är 
också något som har framkommit vid empiriinsamlingen i denna studie. En forskare 
framförde exempelvis att: ”Att dialogpoliserna är just poliser är viktigt för det kommer 
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också kunna göra att en stereotyp bild av polisen kommer att ha en möjlighet att börja 
ifrågasättas.” (se avsnitt 14.3). En annan forskare menade också att det var viktigt att 
dialogpoliserna var placerade inom polisen, men av andra skäl: 

”Att dialogpolisfunktionen organisatoriskt är placerad inom polisen är 
betydelsefullt både för förståelsen och inblicken i olika beslutsprocesser 
inom polisen och för att kunna påverka beslut på olika organisatoriska 
nivåer som inte sällan handlar om tidskritiska situationer.” (se avsnitt 
18.2) 

 

Vid andra intervjuer i samband med datainsamlingen har det återkommande gånger 
framkommit att dialogpolisernas placering inom polisen är fördelaktig ur ett 
tidskritiskt, kunskapsmässigt och ledningsmässigt perspektiv (se t.ex. avsnitt 18.11.5). 
Det är också något som framgått vid deltagande observation (se Holgersson, 2008).  

 

2.16 Varumärket dialogpolis viktigt  
Dialogpoliserna hävdar att det är viktigt att värna om dialogpolisen som varumärke. 
De menar att det är ett inarbetat namn i många kretsar och att det därför är olyckligt 
när andra vill dra nytta av den upparbetade renommé som begreppet dialogpolis har. 
Dialogpoliserna uppfattar exempelvis att ambitionen att kalla evenemangspoliser för 
dialogpoliser, i förlängningen inte gagnar någon part. Likaså uppfattar de det som 
olyckligt att även säkerhetspolisen har en grupp som de kallar för dialogpoliser6.  

Rapportförfattaren har följt utvecklingen av dialogpolisen och kan förstå hur 
ovanstående dialogpoliser resonerar. För någon som inte har en inblick i processen 
kan deras tydliga ståndpunkt te sig som svårförståelig. Den bakgrund som är 
betydelsefull att känna till är att en del aktörer har eller har haft ett starkt agg mot 
polisen. Dialogpolisen har varit en part som de accepterat att ha en kontakt med. Det 
har initialt inte varit en självklarhet. Vissa dialogpoliser har haft en stark integritet och 
det har krävt personliga uppoffringar eftersom ett sådant beteende inte alltid 
uppskattats intern inom polisen. Men denna typ av beteende har bidragit till att ett 
förtroende byggts upp över tid för dialogpolisfunktionen (se Holgersson, 2008; 
Holgersson & Knutsson, 2010). Om dialogpolisens anseende skulle raseras har det 
framförts att det kanske inte ens skulle vara möjligt att bygga upp ett förtroende för 
denna funktion igen hos vissa grupper.    

Dialogpoliserna pekar av samma anledning på vikten av enhetlighet i tillämpningen av 
dialogpoliskonceptet. Det har vid intervjuer framgått att det finns skillnader i hur 

                                                           
6 Dessa har numera bytt namn till öppen kontaktverksamhet (se avsnitt 9.4). 
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dialogpoliserna arbetar (se t.ex. avsnitt 18.11.8), vilket fått följden att vissa 
organisationer bara önskat att ha kontakt med vissa utpekade dialogpoliser (se t.ex. 
avsnitt 12.1.1).    

 

2.17 Det är stora skillnader mellan evenemangspolisen och dialogpolisen 
Detta avsnitt har stark koppling till föregående avsnitt. Det finns krafter inom svensk 
polis som i hög grad strävar efter att evenemangspoliser och dialogpoliser ska slås 
samman och verka under namnet dialogpolis. Figur 11 har gjorts utifrån insamlad 
empiri för att åskådliggöra gemensamma beröringsytor och skillnader mellan 
evenemangspoliser och dialogpoliser.  

Figur 11. Skillnader och likheter mellan evenemangspolisen och dialogpolisen. 

Figur 11 ska tolkas som att det vid särskilda händelser (SPT) finns stora likheter mellan 
evenemangspolisen och dialogpolisen med krav om grundläggande kunskap om de 
konfliktreducerande principerna. Utifrån definitionen på vad som ingår i 
dialogpoliskonceptet utgör dessa aktiviteter cirka 5 % av dialogpolisernas arbetstid. 
Det som sker under särskilda händelser är en viktig nyckel och dörröppnare för att 
komma in i ett rum där det finns möjlighet att agera brottsförebyggande för att minska 
risken för bland annat våld. Exempel på situationer som dialogpolisen måste hantera i 
detta rum kan vara så kallade ”imported conflicts”, det vill säga konflikter i andra 
länder som får effekter i den svenska kontexten, religiösa intressen, politiska intressen, 
statsmakters agerande, konflikter mellan grupper i Sverige etc. Det krävs ur den 
aspekten en helt annan kunskap i rollen som dialogpolis jämfört med att vara 
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evenemangspolis. Kunskap som behövs i rollen som dialogpolis handlar exempelvis om 
att: 

 Förstå skillnaden mellan olika religiösa inriktningar. 
 Förstå och tolka olika religiösa synsätt och ha inblick i religiösa sammanhang 

och vilka motsattsförhållande som råder mellan dessa. 
 Förstå nationella politiska utspel, hur det berör olika parter och hur olika 

aktörer sannolikt responderar på dessa. 
 Förstå komplexa politiska sammanhang i olika länder för att förstå och kunna 

påverka händelseutvecklingen i Sverige. 

Exempel på aktiviteter i ”dialogpolisrummet”: 

 Nationellt gynna krafter i extremistgrupper som är för att anta parlamentariska 
metoder, framför krafter som förespråkar våldsanvändning mot andra med en 
motsatt politisk uppfattning. 

 Genom kontakt med olika grupperingar och nyckelpersoner förebygga ett ökat 
misstroende mellan grupperingar.  

 Försöka mildra och förhindra en konflikt med anledning av händelser i 
exempelvis Syrien som ökar konflikten mellan olika religiösa inriktningar, bland 
annat mellan shia och sunni samt kristna och muslimer.  

 Förstå varför exempelvis ett hindrat möte i Bredäng kan användas som politiskt 
slagträ av den turkiska regimen gentemot svenska UD. Ett hindrat möte kan 
leda till att konflikten mellan grupper stärks i Sverige samtidigt som Sveriges 
relation mot tredje land försämras. Utifrån denna kunskap påverka externa 
aktörer att förstå konsekvenserna och se vinsten av att inte hindra mötet.  

 I samband med flyktingvågen identifiera potentiella konflikter och aktörer samt 
utifrån detta initiera aktiviteter för att minska risken för våld. 
 

Med pilen som går från dialogpolisernas respektive evenemangspolisernas rum till en 
SPT-händelse (händelse där den särskilda polistaktiken används) visas att det finns 
likheter mellan de båda rummen. I båda fallen genererar arbetet i respektive rum att 
evenemangs- respektive dialogpolisen bygger upp relationer som kan vara betydelse-
fulla under en särskild händelse. Ett förarbete i respektive rum innan en aktivitet kan 
underlätta att göra överenskommelser. När det gäller idrottsevenemang och den 
problematik som finns runt dessa handlar det inte sällan om adrenalinstinna unga män 
som är alkoholpåverkade7, där det enda som förenar dem är att de håller på samma 
lag. Det är en mycket viktig skillnad mot de som normalt deltar i allmänna samman-
komster. Att människor är påverkade av berusningsmedel gör det mer problematiskt 

                                                           
7 Andra berusningsmedel förekommer också. 
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att få dem att följa överenskommelser kontra de grupperingar som dialogpolisen har 
kontakt med vid allmänna sammankomster. I de grupperingar som dialogpolisen har 
kontakt med finns det dessutom vanligen starka band och gemensamma mål som man 
önskar uppnå och som underlättar att enskilda deltagare är lojala mot överens-
kommelser som gjorts med polisen. Det finns därigenom bättre förutsättningar för så 
kallad ”self policing”, det vill säga att en grupp själva hanterar individer som agerat på 
ett olämpligt sätt. 

Arbetet i respektive rum som evenemangspoliser och dialogpoliser gör innan en 
särskild händelse bygger upp en kunskap om grupperingar som kan vara användbar. 
När det gäller dialogpolisens arbete pekar intervjuer på att det krävs en annorlunda 
och mer mångfacetterad kunskap jämfört med evenemangspoliserna (se t.ex. avsnitt 
18.4).  En förklaring är att i de händelser som dialogpolisen hanterar finns det ofta 
många olika falanger som i en viss fråga kan vara överens, men i en annan fråga ha 
helt olika uppfattningar. Huruvida det finns en risk för konfrontationer är i högsta grad 
situationsberoende kopplad till en viss fråga där politiska, religiösa och etniska 
faktorer är inblandade (se bl.a. avsnitt 8.1.3 och 14.11). Även evenemangspoliserna 
måste ha kunskap om olika falanger som kan finnas inom olika supportergrupperingar. 
Deltagande observation och intervjuer pekar på att en hög personkännedom är något 
som utmärker evenemangspolisernas arbete i samband med idrottsevenemang. 
Slutsatsen som går att dra är att evenemangspoliserna och dialogpoliserna är i behov 
av kunskap, men att deras kunskapsbehov till största delen skiljer sig åt under 
förutsättning att dialogpoliserna tillämpar dialogpoliskoncept så som det beskrivs i 
denna rapport.  

De effekter som kan komma ifråga skiljer sig också åt. De särskilda händelser som 
evenemangspoliserna är involverade i handlar vanligen om matcher mellan två lag 
som fastställts långt i förväg. Polisens påverkansmöjligheter vad gäller antal deltagare 
är mycket små. När det gäller dialogpolisen kan deras arbete i dialogrummet däremot 
innebära att en allmän sammankomst får en helt annan sammansättning och agenda 
som innebär att risken för konflikter minskar. En viss gruppering kan exempelvis välja 
att inte närvara. Det kan också vara så att arbetet i dialogrummet medför att en 
särskild händelse aldrig äger rum.  

  

2.18 Hot och möjligheter 
Dialogpoliser har i flera berättelser påpekat att underrättelsetjänsten har ett fokus på 
att identifiera och beskriva hot och risker. De menar att det är betydelsefullt att väga 
in dessa faktorer som en viktig grund för hur polisen bör agera, men betonar även 
vikten av att identifiera möjligheter för att minska risken för konfrontationer och för 
att minska risken för att grupperingar polariseras. De uppfattar att de har svårt att få 
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genomslag för detta synsätt och menar att underrättelsetjänsten har en stark, 
betydelsefull och väletablerad roll, medan dialogpolisens funktion har marginaliserats. 
Tidigare hade de en mycket mer inflytelserik roll under planeringsarbetet inför en 
särskild händelse. Dessutom satt en dialogpolis i samband med särskilda händelser i 
normalfallet tillsammans med polisinsatschef, vilket innebar korta beslutsvägar och 
stora möjligheter att påverka beslut. 

Att dialogpolisens påverkansmöjligheter har minskat har även framförts av andra som 
intervjuats. En avdelningschef menade att dialogpolisen inte längre har den stora 
påverkan på hur kommenderingsledningen bestämmer att polisen ska agera som 
tidigare var fallet. Förut påverkade dialogpolisen i hög grad kommenderingars 
inriktningsbeslut och också hur ett rött läge8 någonstans i en folksamling skulle 
hanteras, hävdade denna avdelningschef (se avsnitt 18.11.6). En forskare menade att: 
”Det verkar också som dialoggruppen blivit marginaliserad och att de inte har 
möjlighet att påverka saker som de förut hade möjlighet att påverka.” (se avsnitt 18.4). 
En annan forskare drog slutsatsen att det har varit och fortfarande är problematiskt 
att få en förståelse och acceptans för dialogpoliskonceptet inom polisen. Han 
förklarade det med att det kan hänga samman med att det går stick i stäv med vissa 
befattningshavares grundläggande inställning om polisens roll och även att vissa inte 
har förstått den fulla innebörden av dialogpoliskonceptet (se avsnitt 18.2).  

Figur 12 är tänkt att åskådliggöra nuvarande ordning, där det är ett stort fokus på 
underrättelsetjänstens lägesbild, risk- och hotbildsanalys. Det finns även andra 
variabler som vägs in i beslut som inte har redovisats i figur 12 såsom information från 
planeringsenheten. Dialogpoliserna menar att det finns befattningshavare som lyssnar 
på dem, men att det inflytande dialogpolisens perspektiv får är mycket person-
beroende.  Med ett fokus på hot och risker hävdar dialogpoliserna faran för att det 
uppstår en negativ cirkel, där polisens agerande kan skapa en inställning och beteende 
hos en grupp som i sin tur kan leda till en förhöjd hotbild, som i sin tur påverkar 
polisens bedömning och beteende och så vidare.    

 

                                                           
8 För att gradera den faktiska hotbildsnivån under en insats används lägesbarometern. Det består av tre 
lägesnivåer: grönt (lugnt läge), gult (oklart läge) och rött (allvarligt läge) (Polismyndigheten, 2005).   
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Figur 12. Fokus på underrättelsetjänstens lägesbild, hot och risker. 

Istället menar dialogpoliserna att polisen borde bygga upp organisationen och rutiner 
så att även perspektivet möjligheter fick samma plats som risker och hot i 
beslutsunderlag. Figur 13 är tänkt att åskådliggöra detta. Av figuren framgår att 
underrättelsetjänsten är ansvarig för att sammanställa och presentera en hot- och 
riskanalys. Dialogpolisen bidrar visserligen i och med sin öppenhet och transparens 
indirekt med information till analytikernas hot och riskanalys, men dialogpoliserna 
menar att dialogpolisen borde ges plats och få en formell roll att presentera 
möjligheter på samma sätt som underrättelsetjänsten presenterar sina hot- och 
riskanalyser. Enligt dem finns det då helt andra förutsättningar att det uppstår en 
positiv cirkel där en grupp kan utvecklas mot användandet av våld och annat oönskat 
beteende. 

Figur 13. Lägesbild – hot och risker samt möjligheter. 
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2.19 Djävulens advokat 
Det finns flera exempel på att befattningshavare inom polisen har fattat beslut som 
givit upphov till olyckliga konsekvenser. Både deltagande observation och intervjuer 
har pekat på att dialogpolisen inte sällan har agerat i en självpåtagen roll som djävulens 
advokat bland annat genom att föra fram ett motpartsperspektiv. En kommenderings-
chef menade att dialogpolisen ur den aspekten har en viktig roll. Kommenderings-
chefen påpekade att kommenderingar är en tillfällig organisationsform, där det finns 
en del som har väldigt hög respekt för hierarkiska nivåer. De vågar inte säga att de 
uppfattar något som ”knasigt”, utan är hellre tysta. Hen framförde att det är viktigt att 
få ett så bra beslutsunderlag som möjligt och att det därför är viktigt att det finns 
personer som vågar föra fram sina uppfattningar (se avsnitt 18.11.4).  

Dialogpoliserna menar att även om det skett förbättringar inom polisen så är det i 
många sammanhang inte accepterat att fråga efter vad en befattningshavare grundar 
ett beslut på. Det överensstämmer med vad som framkommit vid deltagande 
observation.  

Figur 14 är tänkt att åskådliggöra den funktion som dialogpolisen skulle kunna tilldelas 
formellt för att öka sannolikheten att beslutsfattare ska fatta välgrundade beslut. 
Förutom det som presenterades i förra avsnittet, att dialogpolisen ska presentera 
möjligheter, ska de vara en djävulens advokat, presentera motpartsperspektiv, 
förmedla kunskap om en kontext och även föreslå alternativa lösningar.  

Figur 14. Dialogpolisen och rollen att presentera möjligheter, agera som djävulens 
advokat med mera. 
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2.20 En medlingsroll 
Dialogpolisen tillhör visserligen organisatoriskt polisen, men insamlad empiri pekar på 
att de har en viktig funktion som medlare mellan polisen och andra intressenter. En 
polisinsatschef menade att det är bra att dialogpolisen blir en slags oberoende part 
även om de är poliser, men att det kan finnas en risk att man som chef kan uppfatta 
att dialogpolisen tagit parti för en grupp i en fråga framför att driva polisens intressen. 
En annan polisinsatschef hävdade att dialogpolisen är en viktig kraft som kan verka för 
att polisen strävar efter att försvara demonstrations- och yttrandefrihet i de fall det 
handlar om grupper som har ett budskap som många ogillar (se avsnitt 18.11.5). 

Det skulle kunna vara någon annan i samhället än dialogpolisen som utförde denna 
medling, men de medlingssituationer som uppstår är ofta tidskritiska där det av flera 
andra skäl är en stor fördel att vara en del av polisorganisationen (se avsnitt 2.15). 
Figur 15 är tänkt att åskådliggöra hur dialogpolisen försöker åstadkomma en lösning 
som kan accepteras av båda parter.  

Figur 15. Dialogpolisens roll som medlare/förhandlare. 

En dialog kan innebära ett kompromissande där beslutsfattare inom polisen går med 
på att göra avkall från vissa önskemål och att en motpart gör på liknande sätt. En dialog 
kan också resultera i en vinn-vinn-situation, där den gemensamma lösningen är bättre 
för respektive part än de inledande önskemålen. Vikten av dialog är något som 
framkommit vid intervjuer med externa aktörer: 

”Alla parter tjänar på om man kan få till en bra dialog. Ju känsligare en 
situation är desto viktigare är det att få till en dialog. Det är inte bara det 
att det kan minska risken för skador, utan det finns också större 
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möjligheter för en grupp att få ut ett budskap om man har en dialog.” (se 
avsnitt 13.2)  

 

Liknande synpunkter har framkommit vid intervjuer med personal inom polisen. Vid 
intervjuer med polisinsatschefer menade de att både motparten och polisen kan tjäna 
på dialogpolisens arbete. Istället för att en polischef själv sitter på ett möte och fattar 
ett snabbt beslut där och då kan dialogpolisen förmedla aspekter som en 
polisinsatschef kanske inte tänker på i den aktuella situationen. Sådana perspektiv kan 
påverka beslutet i en positiv riktning ur den aktuella grupperingens synvinkel, enligt 
intervjuade polisinsatschefer (se avsnitt 18.11.5).  

Det som framgått på ett tydligt sätt utifrån empirin är att dialogpolisens kunskap är 
viktig i dessa sammanhang, bland annat att ha kännedom om polisens lägesbild, 
övergripande strategi samt taktiska och operativa metoder. Det underlättar att ta fram 
ett lösningsförslag som kan accepteras av beslutsfattare inom polisen. Likaså är det 
viktigt att ha kunskap om en motpart för att kunna föreslå lösningar som kan tänkas 
vara acceptabla ur deras perspektiv. Vikten av goda relationer med både en motpart 
och med befattningshavare inom polisen blir tydligt i många berättelser (se t.ex. 
avsnitt 4.1, 8.3.1, 10.1 och 11.1).     

 

2.21 Interaktion vs. källdrivning 
Dialogpoliserna menar att många befattningshavare inom polisen uppfattar att 
dialogpoliskonceptet främst rör sig om en variant av källdrivning som kompletterar 
underrättelsetjänstens informationsinhämtning. Dialogpolisernas slutsats får stöd av 
det som framkommit vid intervjuer. En kommenderingschef nämnde exempelvis att 
det finns ett behov av att få in den information som dialogpoliserna erhåller i 
underrättelseflödet och att det går att se att dialogpolisen framförallt har en 
kontaktskapande funktion för att kunna genomföra källdrivning (se avsnitt 18.11.4).  

Dialogpoliserna menar att de befattningshavare som uppfattar att dialogpolisens 
främsta bidrag är informationsförmedling inte verkar ha förstått den stora potential 
som öppnas genom interaktionen med olika grupper. De hävdar att en sådan 
interaktion bland annat kan göra att en grupp väljer att agera på ett sätt som 
exempelvis minskar risken för att det uppstår våld mellan olika grupper. 
Dialogpoliserna hävdar att detta är den viktigaste potentialen i dialogkonceptet.  

Dialogpoliserna menar att befattningshavare inom polisen som vill verka för att 
dialogpolisen i högre grad knyts an till underrättelsetjänstens informationsinhämtning 
(se avsnitt 18.11.8) inte verkar ha insett att en förutsättning för dialogpolisen att 
erhålla den information de får hänger samman med att de inte ägnar sig åt 
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källdrivning.  Det handlar om att lyssna på en grupp för att kunna föra en fruktsam 
dialog, inte för att samla information, menar dessa dialogpoliser. De framför vidare att 
det är ett helt annat förhållningssätt jämfört med att ägna sig åt källdrivning. Om 
dialogpoliserna skulle överge nuvarande inriktning och istället bli någon form av 
källdrivare skulle interaktionen med olika grupper inte bli densamma. Den positiva 
växelverkan i att utveckla kunskap skulle därmed inte uppstå mellan dialogpolisen och 
olika grupper. Dialogpoliserna är tydliga med att förmågan att bidra med viktig 
information till polisledningen därigenom skulle försämras. 

För befattningshavare med ett fokus på källdrivning blir det naturligt att ha en strävan 
att begränsa dialogpolisens arbete till grupper som är extrema. Dessa 
befattningshavare kan ha svårt att se vitsen av dialogpolisens interaktion med andra 
grupper. Dialogpoliserna vill dock trycka på att det inte bara är viktigt att försöka 
samverka med extrema grupper utan även med andra grupper. Genom en sådan 
samverkan finns möjlighet att nå andra grupper som man inte alls når eller har svårt 
att nå. Det finns enligt dessa dialogpoliser också möjligheter att polisens interaktion 
medför att en grupp vidtar en handling eller avstår från att handla, vilket i sin tur 
påverkar andra gruppers beteende. Annan insamlad empiri pekar på att så är fallet (se 
t.ex. avsnitt 8.3.1, 11.2 och 13.2). 

   

2.22 Öppenhet och transparens vs. källdrivning 
Dialogpoliserna anmärker att underrättelsetjänstens information betraktas som 
bearbetad information.  Information från dialogpolisen betraktas däremot ofta 
grundas på så kallade ”single sources”, det vill säga information som man inte kan fästa 
samma vikt vid jämfört med bearbetad information.  

Dialogpolisernas slutsatser om andra befattningshavares uppfattning överensstämde 
med vad som framkom vid intervjuer med andra polisanställda. Exempelvis framförde 
två kommenderingschefer att de har en högre tillit till information som 
kriminalunderrättelsetjänsten lämnar jämfört med den information som dialogpolisen 
för fram eftersom den först nämnda informationen är bearbetad/behandlad 
information. En av dessa kommenderingschefer påpekade att det är ett problem att 
dialogpolisen ofta bygger sina framförda uppfattningar om hur man bör agera eller 
vad som är på gång att hända på så kallad ”single sources”, det vill säga att de har en 
kontakt som de litar på som säger en sak (se avsnitt 18.11.4). Dialogpoliserna hävdar 
att de som för fram sådana argument inte väger in vissa betydelsefulla förhållanden 
när de bedömer Informationskvalitén på den information som dialogpolisen lämnar. 
Figur 16 och figur 17 är tänkt att åskådliggöra skillnader och likheter mellan 
underrättelsetjänsten och dialogpolisen när det gäller att bedöma och analysera 
information.   
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I figur 16 presenteras på ett schematiskt sätt hur det går till att generera en slutsats 
om ett visst förhållande. Underrättelsetjänsten samlar in information från en eller 
flera källor och analyserar sedan den insamlade informationen med hjälp av tillgänglig 
information. 

Figur 16. En schematisk skiss över vad som ligger till grund för en slutsats som 
underrättelsetjänsten presenterar. 

Dialogpolisen kan på grund av att arbetet utmärks av öppenhet och transparens pröva 
olika utsagor mot varandra direkt vid källan. Vid källdrivning görs inte detta eftersom 
det riskerar att bränna den källa informationen kommer ifrån. Dialogpolisen kan med 
hjälp av kunskap om en kontext eller ett visst förhållande pröva och värdera 
relevansen av information direkt när de får den. Genom att ha kunskap om en grupp 
finns också möjlighet att ställa frågor till olika personer för att utröna en omständighet.  

De som dialogpolisen har kontakt med är ofta utsedda att föra talan för en hel grupp. 
Således blir vanligtvis dialogpolisens information och kunskap något som inte enkelt 
kan översättas till underrättelsetjänstens klassificering av att vara en så kallad ”single 
sources”. Vid källdrivning finns ett behov av att bedöma huruvida källor är 
representativa för en grupp i en viss fråga och i en viss situation. Det finns en stor 
osäkerhetsfaktor i denna typ av bedömningar. Det kan förklara värderingen av 
dialogpolisens information som mindre tillförlitlig genom att deras källor definieras 
som obearbetade ”single sources”. 
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Figur 17. En skiss som tydliggör argumentet att dialogpolisens slutsatser inte handlar 
om obearbetad information från så kallade ”single sources”. 

De dubbelriktade pilarna i figur 17 syftar till att åskådliggöra att interaktionen bidrar 
till en kunskapsutveckling både hos dialogpart och hos dialogpolisen. Det är en 
ömsesidig lärandeprocess som bägge parter är en del av. Den dubbelriktade pilen 
mellan ”Värdering av information/analys” och ”Annan info” har att göra med att 
information som erhålls genom kontakter med en viss grupp kan prövas i interaktion 
med annan grupp. Kunskapsmassan är således levande och inte statisk på det sätt som 
är fallet när man inhämtar information på annat sätt.   

Om en part vill hålla något hemligt berättar man det inte för dialogpolisen. 
Underrättelsetjänsten har andra möjligheter jämfört med dialogpolisen att genom 
källdrivning fånga upp information som är hemlig. Dialogpoliserna är tydliga med att 
det inte skulle fungera på lång sikt om dialogpolisen aktivt försökte fånga upp 
information som är hemlig. En sådan strävan skulle en motpart uppfatta direkt och 
skulle få en negativ påverkan på interaktionen. Det förekommer emellertid att 
dialogpolisen får information som vissa individer i en grupp vill ska vara hemlig. Om 
dialogpolisen får sådan information är det viktigt att det sker helt på någon annans 
initiativ, det vill säga att någon lämnar denna information för att de vill lämna den, inte 
för att dialogpolisen efterfrågar denna, menar dialogpoliserna.  

Som framgått på flera ställen finns det oftast subgrupper/olika falanger i en grupp. 
Den dialog som dialogpolisen är involverad i handlar ofta om diskussioner kring 
gruppens mål och medel för att nå dessa mål. När medlemmar känner tillit, och 
beroende på det framåtblickande diskussionsklimatet, kan de reagera på att vissa i 
deras grupp har tänkt att agera på ett sätt som de finner otaktiskt. De kan då lämna 
information till dialogpolisen som andra i gruppen inte vill att polisen ska få kännedom 
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om. Dialogpolisens utbredda kontaktnät, strävan efter trovärdighet och goda 
relationer kan göra att de blir en viktig informationskanal i vissa sammanhang när det 
finns person/personer som vill att polisen får kännedom om ett visst förhållande för 
att hindra eller mildra en viss utveckling eller skeende. Att ringa 114 14 i dessa 
situationer är ur flera aspekter ett dåligt alternativ för dessa personer. Kontaktytan 
som dialogpolisen bygger upp och vårdar är därför viktig. Dialogpoliserna är tydliga 
med att det är viktigt att de inte sysslar med något som kan uppfattas som källdrivning. 

 

2.23 Viktigt med en omfattande omvärldsbevakning och tillgänglighet 
I rapporten framgår att händelser i världen kan ha en stor påverkan på den svenska 
kontexten. Genom att dialogpolisen lyssnar på olika aktörer och sprider denna 
information vidare skapas en möjlighet att undvika att en situation utvecklas på ett 
visst sätt. Dialogpoliserna hävdar att det därför är betydelsefullt med en hög 
tillgänglighet. Det finns annars inte förutsättningar att fånga viktiga möjligheter.  

Utifrån insamlad empiri framgår att dialogpolisen utgör ett viktigt känselspröt. En 
avgörande framgångsfaktor för dialogpoliskonceptet är den omfattande omvärlds-
bevakning som dialogpoliserna gör. En djup och uppdaterad kunskap är betydelsefull 
för att fånga upp olika parters perspektiv. Det handlar om att ta in hur olika aktörer 
ser på världen och att förstå deras behov.  

 

2.24 Reflektion, uppföljning och utvärdering 
Innan SPT-konceptet utvecklades var det mycket konfrontation mellan vänster-
autonoma och polisen. Detta gav, förutom stora kostnader, upphov till skador både på 
polispersonal och demonstranter. Polisen visade emellertid en förmåga att tänka 
igenom sin egen roll i detta och vidtog åtgärder för att minska risken för 
konfrontationer. En viktig del var utvecklingen av SPT-konceptet och att personalen 
fick en god inblick i de konfliktreducerande principerna. Dessutom att polisledningen 
eftersträvade att följa dessa principer.  

En forskare påpekade att hon uppfattar det som väldigt känsligt att kritisera polisens 
sätt att agera inom ramen för SPT-konceptet. Hon hade hoppats på en fortsatt 
metodutveckling som var fallet tidigare när forskare var med och utvärderade polisens 
arbete vid särskilda händelser vilket skedde inom ramen för det så kallade SPT-
projektet som följde och understödde implementeringen av den nya taktiken. Hon 
menar att det hela tiden finns ett behov att utveckla polisens arbete eftersom 
verkligheten som polisen ska hantera förändras och att det är problematiskt när 
polisen låst fast sig i ett taktiskt tänk (se avsnitt 18.4). 
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Även om en regionpolischef betonade att det är viktigt att i efterhand samlas och 
reflektera kring en händelse (se avsnitt 18.11.1) finns det flera faktorer som tyder på 
att denna form av aktiviteter försämrats de senaste åren (se t.ex. avsnitt 18.11.6). 
Många gånger verkar det vara svårt att inse, eller finnas en ovilja att medge polisens 
roll som medaktör till en uppkommen problematik (se t.ex. avsnitt 18.11.3). Detta går 
stick i stäv med ett pågående projekt inom polisen som heter ”Reflektion i vardagen” 
(RIV). Det är självklart önskvärt med en ökad grad av reflektion, uppföljning och 
utvärdering av olika händelser och skeenden.  

Dialogpoliserna betonar vikten av reflektion och att polisen ska värdera sin egen roll 
som medaktör till en utveckling. Som ett exempel på en bristande reflektion för 
dialogpoliserna fram Göteborgspolisens agerande. De menar att polisen i Göteborg 
agerar i strid med de konfliktreducerande principerna och att man inom polisen har 
svårt att se polisens roll i att NMR:s beteende har förändrats. Hårdare tag istället för 
att tillämpa de konfliktreducerande principerna kommer att leda till ökade skador och 
betydligt större kostnader för att hantera olika former av opinionsyttringar och 
politiskt våld mot meningsmotståndare. Dialogpoliserna menar att polisen är på väg 
tillbaka till en situation som man arbetade sig ur när den nya taktiken infördes. För 
dem är det också oroväckande att ny SPT-personal verkar få sämre utbildning i de 
konfliktreducerande principerna, i kombination med att den erfarna SPT-personalen 
som kan hänvisa till erfarenheten när den nya polistaktiken implementerades, 
minskar. 

En övergripande slutsats är att det är viktigt att få till stånd reflektion, uppföljning och 
utvärdering. 
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33. Reflektion genom hänvisning till olika forskningsfält 
3.1 Inledning 
I denna del av rapporten sker en reflektion kring förhållanden som framkommit i 
studien genom hänvisning till olika forskningsfält. En sådan ansats kan underlätta 
läsarnas förståelse för de ibland vitt skilda fenomen som framkommer i rapportens 
empiridel. Dessutom kan en hänvisning till olika teorier från olika forskningsfält ge 
uppslag och inspirera en läsare att fördjupa sig i något av dessa fält, eller att vissa 
forskningsstudier kan upplevas som intressanta och locka till läsning.  

En utmaning vid tvärvetenskaplig forskning är att inte vara för ytlig så att det blir 
meningslöst eller till och med fel. Ambitionen har dock varit att begränsa omfattningen 
på rapporten. (En utförlig presentation av forskning som kan ha relevans för de frågor 
som behandlas skulle i sig kunna ge upphov till flera omfattande separata rapporter.) 
Val av teorier och perspektiv har ytterst gjorts för att bredda och fördjupa läsarnas 
förståelse av dialogpoliskonceptet9.  

 

3.2 Betydelsen av dialog och dialogpoliskonceptet 
Det finns omfattande forskning som indikerar att dialogpolisens arbete har 
möjligheter öka polisens legitimitet och minska behovet av att göra fysiska 
ingripanden i samband med demonstrationer (Adang, 2012; Gorringe, Stott och Rosie, 
2012; Hajas, 2013; Holgersson, 2008; Holgersson & Knutsson, 2010; Knutsson, 2017; 
Stott, Scothern & Gorringe, 2013; Stott & Gorringe, 2014; Waddington, 2013). 
Dialogpoliskonceptets syfte är att verka för att konflikter och konfrontationer ska 
kunna undvikas genom att underlätta för grupper att uppnå sina legitima mål, där det 
tydligt förmedlas att polisen vill stödja detta. För att lyckas är det viktigt att förstå olika 
sociala identiteter10 och att möjliggöra för polisen att kunna differentiera och 
situationsanpassa sitt agerande. Dessa förhållningssätt ligger i linje med vad forskare 
funnit vara viktigt för att hantera protester så att våld kan undvikas eller minimeras 
(se Bjørgo, 2009; Granström, 2002; Reicher, 1996; Stott & Reicher, 1998; Stott & Drury, 
2000; Wahlström, 2011).   

ESIM (Elaborated Social Identity Model) kom till genom att forskare blev nyfikna på 
hur det kom sig att till synes fredliga demonstranter kunde dras in i en strid mot 
polisen. ESIM beskriver fyra konfliktreducerande principer (se Reicher, Stott m.fl., 
2004; 2007). Dessa principer utgör grundläggande förhållningssätt i den svenska 

                                                           
9 För beskrivning av urval av forskning som presenteras i detta kapitel se appendix. 
10 Med social identitet menas att individer förutom sin individuella identitet i ett kollektiv anammar en 
gruppidentitet till exempel som antirasist eller nationalist vilken är bunden till syftet med gruppen. 
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polisens särskilda polistaktik (SPT) och i dialogpoliskonceptet. De fyra 
konfliktreducerade principerna är: 

 Kunskap  
 Kommunikation 
 Underlättande 
 Differentiering 

En utgångspunkt för de konfliktreducerande principerna är att en stor folksamling 
består av olika subgrupper som agerar utifrån sina egna sociala identiteter. För att 
förstå hur de som ingår i dessa subgrupper kommer att reagera måste man förstå 
gruppkulturen som om man själv ingick i den. Det finns då en möjlighet att bedöma 
om personer kommer att agera i enlighet med lagen eller emot den, vilka förslag det 
finns en chans att en särskild subgrupp kan ta till sig respektive vad de kommer strunta 
i, och hur olika polisiära insatser kommer uppfattas (Reicher, 2010). Reicher 
konstaterar: 

”om polisen lade ned lika mycket kraft på att förstå kulturerna som att 
hitta brotten skulle utgångsläget för att förebygga konflikter, i stället för 
att tvingas hålla tillbaka dem, vara mycket bättre. (Reicher, 2010, s. 32).  

 

Reicher (2010) hävdar att det är viktigt att inte betrakta och behandla en stor 
folksamling som en homogen massa utan att polisen bör differentiera sitt agerande. 
Om polisen med maktmedel ingriper godtyckligt mot hela folkmassan utifrån några 
våldsamma medlemmars beteenden finns stor risk att övriga kan påverkas och 
förändras till att bli fientligt inställda mot polisen och t.o.m. att de angriper poliserna.  
Bara för att några personer i en folkmassa kastar sten mot polisen innebär det inte att 
alla är polisfientliga och intresserade av att angripa polisen.  

Reicher betonar att en av huvudpunkterna med de konfliktreducerande principerna är 
att underlätta demonstranternas legitima syften. Polisen måste då ändra inställning 
från att fokusera på hur man kan kontrollera demonstranterna till hur man kan 
underlätta för dem i syfte att hitta den ”bästa balansen mellan de olika krafter som vill 
upprätthålla den allmänna ordningen och de som vill störa den” (Reicher, 2010, s. 34). 
Demonstranterna kan då känna att polisen är där för att underlätta för dem att få fram 
sitt budskap istället för att de uppfattar att polisen är där för att stoppa dem. Reicher 
hävdar att maktspråk utan tydliga och giltiga skäl bidrar till att skapa barriärer mellan 
polisen och folkmassan. En attityd från polisens sida att få majoritetens förtroende 
minskar risken att en grogrund för de som vill störa ordningen kan uppkomma. Genom 
en tydlig kommunikation från polisens sida kan polisen få majoriteten på sin sida 
istället för att driva dem att solidarisera sig med en störande minoritet (Reicher, 2010).  
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En grundläggande tanke i dialogpoliskonceptet är att de konfliktreducerande 
principerna är applicerbara i ett vidare perspektiv och inte bara för att hantera 
folksamlingar. Det är något som har framkommit vid intervjuer och annan 
empiriinsamling. Ett sådant antagande stöds även i annan forskning. Sageman (2017) 
konstaterar att fenomen med anknytning till folksamlingar är förvånansvärt vanliga 
när det gäller hur något kan utvecklas till politiskt våld och kan utgöra en bra ram för 
att förstå teorin för utvecklingen av politiskt våld i grupper. 

Stöd för dialogpoliskonceptets förebyggande effekter finns även i teorier om 
situationell brottsprevention (Holgersson & Knutsson, 2010; Knutsson, 2015). 
Situationell brottsprevention kan tillämpas på en mängd problem inklusive terrorism 
(Clarke & Bowers, 2017). Det situationella perspektivet innehåller fem grundläggande 
mekanismer för att förebygga brottsliga handlingar. Brott kan således förebyggas 
genom att:  

 Öka ansträngningen att begå handlingen  
 Öka riskerna med att begå handlingen  
 Minska belöningarna av handlingen 
 Undanröja ursäkter för att begå handlingen 
 Minska provokationer som kan motivera handlingen. 

 

Genom att tillämpa dialogpoliskonceptet skapas framförallt förutsättningar för att 
belöningar av, ursäkter för, och provokationer som kan motivera att ta till icke 
demokratiska metoder, minskar. Även ansträngningen och risker att begå brott kan 
öka om användningen av dialogpoliskonceptet bidrar till att stärka individer som 
förespråkar demokratiska metoder för att nå en grupps mål (Holgersson & Knutsson, 
2010, s. 234-239). Det kan påverka den interna debatten i grupper och även göra att 
polisen kan få signaler som kan försvåra och öka risken för anti-demokratiska krafter 
att agera (se t.ex. avsnitt 2.8).      

Den grundläggande idén med dialogpoliskonceptet är att polisen ska agera på ett 
sådant sätt att de med ett demokratiskt förhållningssätt stärks i förhållande till de som 
förespråkar icke demokratiska metoder för att nå sitt mål. Tankarna ligger i linje med 
de slutsatser som drogs av Göteborgskommittén med anledning av våldsamheterna i 
samband med EU-toppmötet i Göteborg 2001 (SOU 2002:122). En sådan inriktning har 
bland annat som syfte att motverka radikalisering som kan leda till våldsbejakande 
extremism. Även andra har förordat ett liknande förhållningssätt för att förebygga 
framväxten av våldsbejakande anti-demokratiska krafter. I en svensk handbok för att 
förebygga våldsbejakande extremism påpekas exempelvis att synsättet:  
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”vilar på övertygelsen att proaktiva sociala initiativ för tillit och demokrati 
har betydligt större chans att förebygga våldsbejakande extremism på 
lång sikt jämfört med riktade punktinsatser, ökad kontroll och 
repressalier.” (Alsander, 2017, baksidestext).  

 
I handboken hävdar Melius att regeringar och myndigheters arbete mot 
våldsbejakande extremism lätt blir kontraproduktivt genom att beslut inspireras av 
eller följer en polariserad retorik (Melius, 2017). Sundin tydliggör i handboken att ett 
konfrontativt bemötande var en orsak till att han blev nazist. Hans mörkaste sidor 
finslipades i grundskolan genom en naiv, kortsiktig och konfrontativ pedagogik. Han 
påpekar att det är lätt att ta till sig lockropen på krafttag och att statuera exempel, 
men att kortsiktiga åtgärder inte är vägen till ett mer inkluderande och tolerant 
samhälle. (Sundin, 2017). Alsander menar i samma skrift att dialog har möjligheter att 
föra olika människor eller grupper samman och överbrygga skillnader. Dialog 
uppmuntrar människor till att lyssna på varandra, där personer som är på väg in i 
våldsbejakande sammanhang kan påverkas, dels genom att någon lyssnar på dem, dels 
att de har möjlighet ta in andra perspektiv om dialogen genomförs på ett bra sätt 
(Alsander, 2017).  

En systematisk litteraturöversikt av insatser för att förebygga våldsbejakande 
extremism visade att enbart 27 procent av de kartlagda insatserna (51 av 183) 
beskrevs med någon typ av utfall (Eriksson, Beckman & Sager, 2018). Genomgången 
pekade på att det fanns intressanta resultat från lokala insatser för att minska 
paramilitärt våld och skapa försoning på Nordirland. Även Exitprogrammet i Norge och 
Tyskland samt utbildningsinsatser bland unga och praktiker indikerade intressanta 
resultat. Litteraturgenomgången visade dock att det inte fanns några studier med ett 
utfall som direkt berörde våldsbejakande extremism där effekten framgick i 
förhållande till en kontrollgrupp eller i förhållande till alternativa insatser, det vill säga 
att genom experiment försöka fastställa eventuell effekt. Forskarna noterade 
problemet att belägga ett faktiskt förändrat beteende avseende våldsbejakande 
extremism i och med att antalet terroristattacker och antal personer som rekryteras i 
absoluta tal är få. Det blir därmed svårt att statistiskt säkerställa att insatserna haft 
effekt eftersom ett fåtal händelser ska reduceras ytterligare för att styrka en effektiv 
prevention, och att kontrollgrupper även behöver inrättas. Händelserna räcker helt 
enkelt inte till (Eriksson, Beckman & Sager, 2018).   

Generellt, att via kontrollerade experiment kunna utvärdera och utveckla polisens 
verksamhet är emellertid knappast möjligt (Knutsson & Tompson, 2017). Knutsson 
(2017, s. 164-166) argumenterar att dialogpoliskonceptets effektivitet i att förebygga 
våld kan bedömas via ett alternativt tillvägagångssätt där iakttagelser från 
observationer och erfarenhetsevidens (via intervjuer) vävs samman med det stöd som 
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erhålls via substantiella teorier om dynamik i folkmassor (t.ex. ESIM). Han konkluderar 
att evidensen tydligt indikerar att konceptet har en konflikt- och våldsförebyggande 
effekt.  

Forskarna i ovan nämnda litteraturgenomgång av effekten av insatser mot vålds-
bejakande extremism pekade på att förändringsteorier, mekanismer inom ett visst 
forskningsfält och en fördjupad förståelse för enskilda komponenter inom olika 
insatser kan användas vid en analys (hänvisar till Gough m.fl., 2017). De påpekar dock 
att det inte varit syftet med deras översikt utan att deras analys begränsats till 
kartläggning av insatser, utfall och komparativ effektivitet (Eriksson, Beckman & Sager, 
2018). Som framgår tidigare har föreliggande studie en annan uppläggning. Med ett 
sådant förhållningssätt går det att finna omfattande forskningsstöd för grundläggande 
antagande i dialogpoliskonceptet om hur radikalisering av individer och grupper kan 
motverkas (se t.ex. Abuza, 2009; Sageman, 2017; Thörn, 1999; Wilkinson, 2011). Likaså 
att de förhållningssätt som dialogpoliskonceptet förordar har förutsättningar att 
påverka framväxten av parallella maktstrukturer med anknytning till grov kriminalitet 
samt konflikter i socioekonomiskt utsatta områden (se t.ex. Bjørgo, 2015; Hough, 
Jackson & Bradford, 2017; Klein, 1995; Klein och Maxson, 2006; Tyler, 2006). Detta 
kommer utvecklas senare i kapitlet.  

Vissa tillvägagångssätt i dialogpoliskonceptet har stora likheter med det väletablerade 
förhandlarkonceptet som används vid krissituationer, såsom att en beslutsfattare inte 
förhandlar och att en förhandlare aldrig agerar som beslutsfattare (se till exempel FBI, 
1995; McMains & Mullings, 1996). Det finns också skillnader jämfört med förhandlar-
konceptet. Ett är det grundläggande förhållningssättet inom dialogpoliskonceptet att 
förhandla med grupper och inte med individer som till exempel ockuperar en byggnad 
eller plats. De som utför handlingen kanske inte har något beslutsmandat utan att det 
är någon som befinner sig utanför det ockuperade objektet (se avsnitt 6.1). En annan 
är att dialogpoliserna poängterar betydelsen av att polisen inte betraktar en särskild 
händelse som en enskild insats utan att polisen anammar ett mer långsiktigt 
förhållningssätt i sitt agerande (se t.ex. avsnitt 6.1 och 13.1). Denna riktlinje i 
dialogpoliskonceptet överensstämmer med slutsatser som forskare gjort att varje stor 
polisaktion alltför ofta betraktas som en engångsföreteelse (Adang & Stott, 2004).  

En annan viktig grundbult i dialogpoliskonceptet är att presentera motpartsperspektiv 
(se exempelvis avsnitt 17.1.1; 18.11.7). Det finns ett gott forskningsstöd för att en 
sådan strävan har möjlighet att minska förekomsten av stereotypiseringar och att det 
kan göra att personer som fattar beslut inte missar viktiga perspektiv (se t.ex. 
Stenaasen & Sletta, 2000).   

Det finns flera forskare som pekar på vikten av dialog i ett samhälle (Abrahamsson, 
2002; 2013; Barnett, 2006; Brody, Godshalk & Burby, 2003; Chambers, 1997). 
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Abrahamsson menar att den ”komplexitet och de nya konfliktmönster som präglar vår 
tids samhällsomdaning gestaltas och konkretiseras på lokal nivå” (Abrahamsson, 
2013, s. 2). Visserligen är det viktigt att få tillstånd en dialog för att få ett bättre 
kunskapsunderlag för beslutsfattande och för att genomföra olika åtgärdsprogram, 
men att huvudskälet till att åstadkomma en dialog är att det är allt viktigare att låta 
medborgarna komma till tals i ett samhälle som alltmer är präglat av etnisk och 
kulturell mångfald. Han förordar en medborgardialog, där det ska vara ett ständigt 
pågående samtal mellan stadens invånare och deras förtroendevalda. Han pekar på 
att makt som uppfattas som legitim inte är något som någon kan ta sig, utan något 
man får, och att det är viktigt att beslutsfattare uppfattas som legitima. Den normativa 
styrkan med att åstadkomma en dialog handlar om att synliggöra problem, komma 
fram till en gemensam förståelse av dess innebörd och vad som behöver göras. Det 
handlar också om att få en inblick i de maktstrukturer som kan försvåra möjligheterna 
att gå från ord till handling. Abrahamsson menar att en samhälles förändringskraft 
skapas i ”samverkan med olika politiska krafter såväl uppifrån (från beslutsfattare och 
makthavare) som underifrån (från stadens medborgare)” (Abrahamsson, 2013, s. 32). 
 
 

3.3 Motstånd mot dialog och dialogpoliskonceptet 
På flera ställen i rapporten poängteras vikten av att dialogpoliser inte ägnar sig åt 
underrättelsetjänst. Det finns exempel som visat att dialogpoliser har underminerat 
polisens trovärdighet hos demonstranterna när de fört fram hot om polisingripanden 
eller har uppfattats ägna sig åt underrättelsetjänst (Gorringe & Rosie, 2013). Flera 
signaler indikerar att det finns ett internt tryck inom svensk polis att dialogpoliserna i 
högre grad ska knytas till underrättelseprocessen och gå i riktning mot att agera som 
källhanterare (se t.ex. avsnitt 18.11.4). Att så blir fallet blir naturligt när det finns en 
stark repressiv inriktning och ett stort fokus på underrättelseledd polisverksamhet 
inom polisen. Knutsson (2017) påpekar att underrättelselett polisarbete (se Ratcliff, 
2008) har blivit en ledande filosofi inom den svenska polisen. Konsekvensen är att 
underrättelsetjänstens roll har stärkts där det är ett fokus på här och nu och att 
inriktningen är att lokalisera hot och risker vilket har påverkat dialogpolisernas arbete 
på så vis att deras brottsförebyggande roll har marginaliserats (Knutsson, 2017).  

Att det uppstår ett internt motstånd inom polisen när det gäller introduktionen av nya 
kunskapsintensiva metoder och idéer för att bedriva polisarbete är inte unikt. Ett 
väldokumenterat exempel gäller problemorienterat polisarbete (se t.ex. Bullock m. fl., 
2006; Knutsson, 2003; Knutsson, 2009; Knutsson & Clarke, 2006; Scott, 2000). En 
förklaring är att polisens ledningsfilosofi är baserad på ”command and control” snarare 
än att vara innovativ, experimentell och risktagande. Uppdraget är dessutom i 
huvudsak repressivt och inte preventivt. Vidare är akademiska texter ofta skrivna på 



Del B - 3. Reflektion genom hänvisning till olika forskningsfält 
 

85 
 

ett sätt så att poliser har svårt att tillgodogöra sig dessa i sin praktiska verksamhet 
(Laycock, 2017). Det finns även andra förklaringar till implementeringsproblem som 
att svenska polischefer visat sig vara mindre öppna för nya idéer jämfört med chefer i 
andra organisationer (se Andersson-Arntén m.fl., 2017) och att många svenska 
polischefer har personliga egenskaper som inte är gynnsamma för att leda 
polisverksamhet (Andersson-Arntén m.fl., 2018). Forskning har visat att många poliser 
verkar se omgivningen som svart eller vit. En del grupper bedöms som bra, medan 
andra anses som dåliga. Att ifrågasätta den uppfattningen kan skapa osäkerhet och 
frustration (Wahlström, 2007). Dialogpoliskonceptet utmanar även definitionen av 
vad som är bra polisarbete genom att metoden inte går ut på att vinna slag, utan att 
undvika dem. Många poliser upplever att de uträttat något först när de gjort 
ingripanden (Holgersson & Knutsson, 2010). Flera exempel på detta redovisas i del C 
(se t.ex. avsnitt 7.1.1 och 18.11.6).     

Det går också att anamma Foucaults syn på makt (se t.ex. Lilja & Vinthagen, 2014) för 
att förklara varför dialog och dialogpoliskonceptet möts av motstånd. Foucault menar 
att makt inte är något man innehar, utan är rotad i sociala relationer och ”kommer 
underifrån”.  Samhällets olika former av disciplineringsverktyg i allt från ”mjuka” skolor 
och familj, till ”hårda” mentalsjukhus och fängelser är det som upprätthåller systemet. 
Foucault pekar på att där det finns makt finns det motstånd och ju mer makt som 
används, desto mer motstånd riskerar det att möta. Axelsson och Qvarsebo (2017) 
framhåller att nyttja polisen kan ses som ett sätt för staten att effektuera sin makt och 
som genom lagar och annan styrning legitimerar olika former av agerande mot 
medborgare. Waddington (1991) menar att ju mer effektiv polisen är att upprätthålla 
ordning, desto mindre måste styrande politiker och starka intressen i samhället beakta 
synpunkter från olika grupperingar och ta tag i de sociala och ekonomiska frågor som 
orsakat protesterna. För makthavare kan det vara tilltalande att polisen hanterar ett 
problem eller att fokus hamnar på ett ifrågasättande av polisens agerande istället för 
på sakfrågor som ansvariga politiker själva blir problemägare till. Dialogpolis-
konceptet syftar ytterst till att gynna demokratiska värden och vid dess tillämpning 
motverka att polisen tystar oliktänkande. Eftersom polisen i hög grad är politisk styrd 
kan de signaler som högsta ledningen har att förhålla sig till vara i strid med 
dialogpoliskonceptets grundprinciper. Det kan skapa spänningar som gör att ett 
tillämpande av dialogpoliskonceptet möts av motstånd (se t.ex. avsnitt 17.1.1; se även 
Holgersson, 2008, s. 63-66). 
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3.4 Polarisering och radikalisering 
Frågor kring polarisering och radikalisering är centrala i denna forskningsrapport. Ett 
flertal skrifter med utgångspunkt i andra forskningsfält behandlar dessa fenomen, där 
tankegångar och resultat från dem har stor relevans för ett vidgat dialogpoliskoncept. 

En kommunpolis i ett socioekonomiskt utsatt område hänvisade till Marc Sagemans 
forskning som stöd för sina konklusioner om effekter av att människor inte känner sig 
inkluderade i ett samhälle (se avsnitt 14.7). Sagemans bakgrund är intressant. Han är 
utbildad psykiatriker, har doktorerat i sociologi och har tjänstgjort i CIA i sju år där han 
under tre år varit stationerad i Afghanistan för att stödja mujahedin i deras kamp mot 
Sovjetunionen11. Sageman har studerat politiskt våld under lång tid genom att bland 
annat intervjua gärningsmän. Hans forskning kan användas för att förklara och styrka 
fenomen som iakttagits i denna studie. I sin bok med titeln ”Turning to political 
violence - the emergence of terrorism” (2017) förklarar han orsakerna till att en individ 
eller en grupp radikaliseras.  

En annan forskare som ett flertal gånger kommer refereras till är Donatella della Porta. 
Hon är professor i statsvetenskap och hennes intressefält är sociala rörelser, politiskt 
våld, terrorism, korruption, polisen och förhållningssätt för att hantera protester. Hon 
har bedrivit studier i Frankrike, Italien, Tyskland och Spanien12.      

Ur mina intervjuer har det framgått att en viktig grogrund till polarisering och 
radikalisering är när människor inte känner sig inkluderade i ett samhälle (se t.ex. 
avsnitt 9.2.2; 12.4; 14.4; 14.7). Sageman (2017) har funnit att misstänkliggöra och stöta 
ut människor i längden kommer att försvåra arbetet med att motverka polarisering 
och extremism. Istället är det viktigt att skapa en dialog. Han pekar på att många 
gärningsmän som utfört politiskt våld fäst stor vikt vid statens och myndigheters 
agerande för att förklara sina handlingar. Dessa personer uttryckte att det var ett svar 
på statens aggression mot dem. Sageman konkluderar att det säkraste sättet att skapa 
politiska extremister är om staten verbalt attackerar en grupp genom att använda 
radikaliserande retorik.  

Utifrån sitt empiriska material hävdar Sageman att personer som ägnar sig åt politiskt 
våld från början inte såg sig själva som politiska aktörer. De var studenter, arbetare 
eller andra som var missnöjda med något och vars fredliga demonstrationer blev 
nedtryckta med våld av staten. Aggressionen mot gruppen genom att till exempel polis 
eller militär slår ner en fredlig samling människor chockade många som deltog i 
protesten. Detta skeende är vanligt, menar Sageman, där statens aggressiva beteende 
politiserar offren som kommer att identifiera sig vara emot militären eller polisen. 
Sageman framhåller att statens inverkan på utvecklingen av politiskt våld inte har 

                                                           
11 https://www.fpri.org/contributor/marc-sageman/ [Hämtad: 2019-05-19] 
12 http://apps.eui.eu/Personal/DonatellaDellaPorta/research_activities.htm [Hämtad: 2019-05-20] 
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behandlats i forskning kring terrorism förutom i några sällsynta undantag (hänvisar till 
della Porta, 2013:10-112, McCaouley & Moskalenko, 2011:154-160, Sommier 2008).   

Sageman skriver att:  

“Honest Scholars […] like any other in-group member […] are blind to their 
own in-group’s contribution to the situation and completely blame the 
out-group for any violence. In fact, in-group members reject any 
suggestion that the state might have contributed to the outbreak of 
violence as subversion or even treason, eliminating this topic from 
scholarly consideration” (Sageman, 2017, s. 30). 

 

Försöka att förstå medlemmar från en motståndargrupp och beskriva dem på något 
annat sätt än enbart som onda uppfattats som illojalt och väcker frågan: ”Whose side 
are you on?” Risken att medlemmar som tillhör en grupp blir ifrågasatta på detta sätt 
är ett generellt fenomen och Sageman menar att problematiken gäller för samhället i 
stort: ”Any attempt to understand the challengers´ subjectivity is met with shouts of 
betrayal of society” (Sageman, 2017, s. 47).  

Dialogpoliserna för ofta fram ett motpartsperspektiv och både intervjuer och 
deltagande observation pekar på att det inte sällan uppfattas som att dialogpoliserna 
tagit parti för en viss sida. Av intervjuerna framgår bland annat att en dialogpolis först 
blev anklagad av befattningshavare inom polisen för att sitta i AFA:s knä, för att senare 
bli beskylld för att sympatisera med nazisternas åsikter (se avsnitt 12.2.1). Det har visat 
sig kunna vara mycket känsligt för dialogpoliser att ställa kritiska frågor om polisens 
agerande och vilket ansvar polisen kan ha haft för en våldsam händelseutveckling 
(Holgersson, 2008; se även Holgersson, 2018c). Sageman konstaterar att avfärda 
betydelsen av statens inverkan till uppkomsten av politiskt våld är mycket olyckligt för 
möjligheten att motverka detta våld. Han menar att det är viktigt att kunna förändra 
den mest betydelsefulla faktorn i sammanhanget i form av statens agerande 
(Sageman, 2017).  

Donatella della Porta är liksom Sageman kritisk till hur stora delar av 
forskaretablissemanget valt att studera terrorism. Istället för att försöka finna 
förklaringar till varför politiskt våld uppstår har man varit inriktad på att understödja 
statens policyinriktningar för att bekämpa terrorism, där den vetenskapliga kvaliteten 
kan ifrågasättas (della Porta, 2013; hänvisar till Goodwin, 2004; Jackson, 2009; 
Ranstorp, 2009). Hon har dragit liknande slutsatser som Sageman om statens 
betydelse för uppkomsten av politiskt våld, där polisens agerande har stor inverkan på 
hur grupper och individer agerar (della Porta, 1995; 2013). Det finns forskare som 
studerat den svenska kontexten och som har konstaterat att polisens agerande i hög 
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grad påverkar gruppdynamiken bland aktivister och hur de agerar (se t.ex. Granström, 
2002; Wahlström, 2011).   

För att kunna förhindra politiskt våld, i vilken Sageman inkluderar terrorism, måste 
man inse att det har ett syfte för gärningsmännen, och försöka fånga deras subjektiva 
uppfattning för att kunna förstå detta syfte. Han konstaterar att för att förebygga 
denna typ av handlingar är det helt avgörande att utveckla en förståelse för den 
potentiella aktören, där man utgår från hans eller hennes perspektiv för att förstå 
orsakerna och därmed kunna välja en adekvat åtgärd. En terroristforskare uttryckte 
för ett tiotal år sedan kritik mot Sagemans fokusering på så kallad gräsrotsterrorism. 
Han menade att al-Quaida och Osama bin laden fortfarande hade stor betydelse för 
terrorism och att: “Sageman fails to see that the current threat is not only the product 
of radicalization but also the realization of strategic organizational decisions al Qaeda 
made at least a decade ago” (Hoffman, 2008). Sageman angrep kritikern och hävdade 
att denne var helt fel ute. Andra forskare ifrågasatte ordkriget mellan dessa två 
välrenommerade forskare och menade att de båda hade kommit fram till värdefulla 
slutsatser i sin forskning (Sciolino & Schmitt, 2008). I den bok som Sageman skrev 
knappt tio år senare efter denna debatt pekade han på att det finns tre 
förklaringsmodeller till vad som leder till politiskt våld: 

 Framväxten av en social identitet (SIP, Social Identity Perspective) 
 Ideologiska orsaker 
 Rationella val (RCT, rational choice theory) 

För att förklara uppkomsten av en social identitet hänvisar Sageman till Tajfels och 
Turners forskning, men också till ESIM (se se Reicher, Stott m.fl., 2004; 2007). Det 
sociala identitetsperspektivet antar att när människor utvecklar en social identitet 
försöker de finna meningen och normerna som sammankopplas med en viss social 
kategori (Sageman, 2017; se Tajfel & Turner, 1979). Sageman beskriver bland annat 
att i en människas självkategorisering av att tillhöra en viss grupp sker en favorisering 
vid tolkning av de handlingar som de inom gruppen utför, medan personer i den 
motsatta gruppen inte ses som individer utan klumpas ihop och stereotypiseras. Detta 
riskerar att avhumanisera människor i den motsatta gruppen. Sageman drar slutsatsen 
att medlemmarna i en politisk grupp generellt sett inte blev tvingade eller beordrade 
att begå politiskt våld. De ville helt enkelt detta, vilket förklarar att så många handlar 
på egen hand. SIP-processen (Social Identity Perspective) som leder till politiskt våld 
involverar två självkategoriseringar. Den första handlar om att man definierar sig 
tillhöra en viss grupp med en viss agenda och den andra att man uppfattar sig som en 
soldat som ska agera för gruppens bästa.  

Den ideologiska förklaringsmodellen innebär att våldsbejakande aktivister isolerar sig 
själva från den större politiska gruppering de tillhör och drar extrema slutsatser utifrån 
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ideologin som ligger till grund för deras handlingar. Deras drömbild består i att vara 
soldater i en internationell revolutionär styrka.  

Rational choice teorin (RCT) utgår från att social påverkan uppnås genom manipulation 
av en persons incitament, där bra beteenden belönas och dåligt beteende bestraffas. 
Social påverkan enligt RCT teorin ser väldigt annorlunda ut jämfört med det sociala 
identitetsperspektivet. Sageman kritiserar polisen för att tro på den enklaste formen 
av rational choice teorin:  

”If you punish dissidents enough, they will stop protesting. This works for 
animals, but not for humans. Instead, the social identity perspective 
suggest that dissidents self-categorize as victims and may seek revenge, 
resulting in the opposite of the intended effect.” (Sageman, 2017, s. 29)  

 
Sageman analyserade utvecklingen av politiskt våld för 34 olika grupperingar såsom 
exempelvis Röda armé-fraktionen, Röda brigaderna, ANC:s militära gren, egyptiska 
islamister, Hamas och gruppbildningar i franska och ryska revolutioner. I samma fall 
kunde det förekomma att mer än en förklaringsmodell var relevant som förklaring till 
uppkomsten av politiskt våld. Han drog slutsatsen att i drygt nittio procent av fallen 
var teorin kring social självidentifiering (SIP) möjlig att använda. I 30 procent av fallen 
var den ideologiska förklaringsmodellen applicerbar, även om det bara styrktes i 
knappt en tredjedel av fallen. Även om det ideologiska perspektivet enbart fick stöd i 
knappt en tredjedel av fallen menar Sageman att detta perspektiv inte ska avfärdas 
eftersom aktivisterna i majoriteten av fallen definierar sig själva i form av att de utgår 
från en viss ideologi. Han menar dock att SIP (social identity perspective) utgör en 
bättre förklaringsmodell generellt sett och att framväxten av politiskt våld mer handlar 
om identitet än ideologi (Sageman, 2017). Andra forskare har dragit liknanden 
slutsatser när det gäller betydelsen av sociala konstruktioner associerade till 
extremism (t.ex. Bjørgo, 2009; della Porta 2013; McCaouley & Moskalenko, 2011). 

När det gäller RCT som förklaringsmodell fann Sageman att teorin bara stöddes i 12 
procent av fallen. Han nämner exempel när det förekommit, där användning av 
politiskt våld handlade om att hindra folk från att gå att rösta. Han menar dock att i 
huvuddelen av fallen utgör RCT inte en relevant förklaring till utveckling av politiskt 
våld (2017).  

Det går dock att problematisera Sagemans utsagor kring betydelsen av RCT i 
grupprocesser med stöd av det han själv framför. Han betonar att för att förstå en 
förövare av politiskt våld måste vi förstå deras tolkningar av en situation. Ett val att 
agera på ett visst sätt kan vara rationellt utifrån en persons eller grupps perspektiv, 
men inte efter en objektiv bedömning. Stöd för ett sådant resonemang finns i 
kriminologisk forskning som visar att gärningsmän tenderar att göra rationella val 
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snarare i en begränsad än en absolut mening i och med att de inte har all tillgänglig 
information för att kunna göra bedömningen om de ska genomföra ett brott (Opp, 
1979).  

Förutom utmaningen att kunna bedöma tillämpbarheten av RCT om man väger in 
aktörernas subjektiva perspektiv kan forskning kring beslutsfattande (se avsnitt 3.8) 
också förklara varför det kan vara svårt att använda en renodlad form av RCT som 
förklaringsmodell. Den politiska skolan för beslutsfattande utgår från att olika makt 
och intressen spelar en viktig roll och menar att beslut kommer till genom en 
förhandling. Det betyder att en viss falang inom en gruppering kan vilja handla på ett 
sätt som ligger i linje med RCT, medan en annan falang som är starkare är av en annan 
uppfattning. Enligt RCT teorin går det att anta att argumenten hos den svagare 
falangen kan stärkas genom de negativa effekter som blir följden av den starkare 
falangens val att inte fatta rationella beslut. Med stöd av denna teori kan positiva och 
negativa effekter av beslut göra att en grupp utvecklas i en riktning där politiskt våld 
inte används beroende på hur stark falangen är som förespråkar politiskt våld.  I 
Sagemans analys ingår grupperingar som är kända för att ha politiskt våld på sina 
agendor. Om man antar att politiskt våld inte är ett bra val på lång sikt ur ett rationellt 
perspektiv eftersom det finns en stor risk att fokus hamnar på våldet och inte på 
sakfrågorna blir det naturligt om RCT inte har en framträdande roll i de 
grupputvecklingsprocesser som Sageman analyserat.  

Dialogpoliskonceptet beaktar RCT-perspektivet i kombination med det ideologiska och 
det sociala identitetsperspektivet. Detta understryks i tidigare forskning om 
dialogpolisens arbete (Holgersson, 2008)13:  

I en rättegång var en medlem i en gruppering åtalad. Personerna från denna 
gruppering önskade stödja medlemmen genom närvaro vid rättegången. En motsatt 
gruppering ville också vara där eftersom de hade för avsikt att stödja 
målsägandesidan. Det fanns ett mycket begränsat antal platser i rättegångssalen. Att 
bägge grupperingarna skulle uppehålla sig i väntsalen var inte aktuellt ur ett 
polistaktiskt perspektiv och en polischef beslutade att den misstänktes gruppering 
skulle tillåtas närvara men inte den andra. Tongivande krafter i den gruppering som 
ville stödja målsägandesidan hade en väldigt negativ syn på polisen och ville inte prata 
med dialogpoliserna. Polisinsatschefen önskade att denna gruppering skulle vara utom 
synhåll från tingsrätten. Dialogpolisen fick försöka förhandla fram en så bra plats som 
möjligt sett ur grupperingens perspektiv. Efter en stunds diskussioner var 
polisinsatschefen beredd att låta denna gruppering stå vid den ingång till tingsrätten 
dit målsägande skulle anlända med bil. På detta sätt skulle målsägande kunna känna 

                                                           
13 Vissa resonemang kopplat till SIP, RCT och det ideologiska perspektivet förtydligas i nedanstående referat 
jämfört med ursprungskällan.  
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ett bra stöd samtidigt som polisen hade goda möjligheter att förhindra en 
konfrontation i anslutning till tingsrättens huvudingång.  

Civilklädda poliser berättade för dialogpoliserna var grupperingen som ville stödja 
målsägandesidan uppehöll sig och dialogpoliserna tog sig dit för att berätta om den 
erbjudna platsen. Dialogpolisen försökte prata med dem som de antog hade stor 
inverkan på gruppen. Dessa personer vände bara ryggen åt dialogpoliserna, men 
dialogpoliserna framförde ändå sitt budskap. Grupperingen var inte homogen. Det 
fanns även de som var mindre aggressiva gentemot polisen. Dialogpoliserna bedömde 
att även om budskapet framförts till vissa personer fanns det dels en risk att det inte 
fördes vidare, dels att det förvanskades på så sätt att det framstod som ett idiotiskt 
förslag. Av den anledningen presenterades förslaget för en mängd individer runt om 
den mer hårdföra kärnan14. Det fanns en del individer i gruppen som verkade tycka att 
platsen som dialogpoliserna förhandlat fram var ett bra förslag. De som förespråkade 
en mer hårdför linje mot polisen tycktes emellertid vara de som hade störst inflytande 
trots att de numerärt inte verkade vara så många (se Holgersson, 2008, s. 54-58)15.   

För att inte stärka de som förespråkade en hårdför linje mot polisen var det sedan 
viktigt att polisen lyckades hindra grupperingen att komma fram till tingsrätten. När 
personer under polisinsatsen utsattes för visitationer framhöll polispersonal ett flertal 
gånger att det var gruppen själv som valt denna lösning. Polisens beteende blev därför 
inte obegripligt. Polisen hade kommit med ett erbjudande som hade förkastats och 
hade också förklarat att de skulle bli stoppade och inte kunna nå fram till tingsrätten, 
vilket blev fallet. Polisens transparanta agerande där ingripanden förklarades kan med 
ett socialt identitetsperspektiv sägas vara positivt för att minska risken för en 
radikalisering. Att skapa förståelse för orsaken till ett ingripande innan det utförs och 
att förklara det i efterhand har stor betydelse ur ett socialt identitetsperspektiv (se 
vidare Holgersson, 2008; Holgersson & Knutsson, 2010, se även Holgersson, 2018c).  

Polisens agerande kan också sägas ha betydelse ur ett RCT perspektiv. Dialogpoliserna 
riktade in sig på att gruppen skulle se att det var fördelaktigt att tillämpa metoder inom 
ramen för det parlamentariska systemet. Genom att grupperingen inte kom i närheten 
av tingsrätten blev det för de som kände till polisens förslag tydligt att ett mindre 
konfrontativt beteende hade varit mer fördelaktigt. Det var inget som omedelbart 
ändrade de mer hårdföras förhållningssätt gentemot polisen och därmed inte heller 
gruppens agerande när dessa individer var närvarande. Utav diskussioner på internet 
framgick dock att polisens strävan att göra överenskommelser som var fördelaktiga 

                                                           
14 Med hårdför kärna avses ett antal personer som såg ut, genom kroppsspråk och sätt att i övrigt förhålla sig till 
polisen, att förespråka en hårdför linje gentemot polisen. De gav också intrycket av att ha ett större inflytande 
än den genomsnittliga deltagaren i folksamlingen genom det sätt andra aktivister förhöll sig gentemot dem. 
15 För att underlätta läsning skrivs inte meningar som återges exakt från ursprungskällan i citatform. Referat och 
citat blandas i texten.  
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för gruppens möjligheter att föra ut sitt budskap var gynnsamt för den interna 
debatten i gruppen om att ifrågasätta vinsten av att välja konfrontativa lösningar (se 
Holgersson, 2008¸ Holgersson & Knutsson, 2010). Sageman (2017) framhåller att för 
att ha trovärdighet måste kritik mot politiska protester komma inifrån. Det visade sig 
att den aktuella grupperingens agerande förändrades på lång sikt där man senare i 
många fall valde att ha kontakt med dialogpolisen inför, under och efter olika 
aktiviteter.  

della Porta framför att när man analyserar utvecklingen av politiskt våld måste man ta 
hänsyn till makro, meso och mikro nivåerna. Med detta menar della Porta att det är 
viktigt att beakta övergripande faktorer som det politiska systemet och andra 
förhållanden i den aktuella kontexten (makro), liksom gruppdynamik (meso) och 
individers motivation (mikro) (della Porta, 2013). I sin bok ”Clandestine Political 
Violence” (2013) beskriver hon våldsutvecklingen i olika typer av grupper och 
konstaterar att mekanismen är densamma i såväl auktoritära stater som i demokratier 
när polisens agerande upplevs som hårt, orättfärdigt och diskriminerande.  

Sageman (2018) fann att i 71 procent av de grupperingar som använde politiskt våld 
som metod kunde han iaktta att våldsutvecklingen hade samband med en eskalerande 
konflikt mellan staten och politiska aktivister. Han pekade på att sofistikerade 
aktivister förstår radikaliseringseffekten i sin grupp med anledning av polisens 
agerande och använder taktiker för att provocera urskillningslösa polisingripanden 
mot deras grupp. De hoppas därigenom attrahera nya medlemmar som själv-
kategoriserar sig som militanta aktörer beroende på polisens brutalitet mot dem (se 
även Holgersson, 2008). Polisens ingripanden innebar inte att grupper ändrade sin 
ideologiska plattform, men valet av metoder som skulle tillämpas förändrades. En 
övergripande slutsats är att det är negativt för möjligheten att minska polarisering och 
radikalisering i vissa grupper när aktörer i samhället ser dessa grupper som homogena 
och inte uppfattar något skäl till att nyansera sina yttranden och ageranden gentemot 
dem (se t.ex. avsnitt 2.6). Stigmatiseringen från det omgivande samhället är en faktor 
som kan göra det svårt att lämna en grupp. Risken att för all framtid lida för att man 
varit med i en sådan grupp kan påverka viljan att lämna den eftersom man då blir 
ensam – ensam för att man lämnat gruppen och ensam för att man tidigare ingått i 
den (Bjørgo, 2009).  

Även Sageman pekar på vikten av att staten inte agerar på ett sätt som gör det svårt 
för aktivister att avbryta en pågående upptrappning av våldsanvändningen. Ett sätt att 
förfölja politiska aktivister är att straffa dem hårt för vanliga triviala brott. Andra 
informella metoder är att människors deltagande i politiska aktiviteter leder till att 
jobberbjudande återtas eller till omedelbar avskiljning från ett pågående arbete. 
Ytterligare sätt är att polisen agerar på ett sätt som uppfattas som trakasserier genom 
att exempelvis tillämpa ”stop and search” (Sageman, 2017). Vid intervjuer har sådana 
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ageranden från polisens sida exemplifierats (se t.ex. avsnitt 12.4, 14.4 och 14.7). Alla 
dessa metoder påminner de utsatta personerna om deras fredlösa status och sociala 
identitet. Det kan förstärka hatet mot polistjänstemän och bidra till en eskalering av 
våldet mellan de utsatta aktivisterna och deras fiende polisen (Sageman, 2017).  

Det har visat sig att ju mer stigmatiserad en grupp varit, desto svårare blev det för 
gruppmedlemmar att bryta sig ur och återgå till normalt samhällsliv (Bjørgo & Horgan, 
2009). Dessa tankegångar stödjer de slutsatser en advokat framförde vid en intervju, 
nämligen att ur ett strategiskt perspektiv är det sätt som samhället valt att agera mot 
NMR inte alls bra om man exempelvis vill minska antalet medlemmar i denna 
organisation (se avsnitt 12.5).  

Olika aktörers ageranden som identifierats i denna studie har flera forskare funnit 
kunna ge kontraproduktiva effekter. Sageman pekar på att det finns en inriktning i 
samhället att skapa en förenklad bild av terroristen som en fanatiker starkt driven av 
en ideologi. Han belyser det med ett exempel där tidningsmagasinet Rolling Stones 
hade en omslagsbild på Bostonbombaren. Det blev massprotester och bojkotter mot 
den upplagan av magasinet för att han på omslagsbilden såg ut som en normal 
tonåring. Engagerade journalister har enligt Sageman klagat på att deras historier blivit 
ändrade för att förmedla en negativ bild av de misstänkta. Journalisterna uppfattade 
att deras överordnade ville att historierna skulle konfirmera de vedertagna 
stereotyperna (Sageman, 2017).  

Just detta har även framförts vid intervjuer i denna studie. En intervjuad återgav en 
journalists ursäkt att vissa frågor ställdes i samband med en intervju. Denna person 
gav också flera andra konkreta exempel för att förklara sin slutsats att det finns 
intresse i media att skapa motpoler, där man inte vill nyansera och göra ett förhållande 
mer komplext16. Flera forskare har påpekat att medias stereotypa presentationer av 
islam och muslimer väckt ilska och frustration bland dem (se t.ex. Imtoul, 2006; Spalek 
& Lambert, 2008) och att det ger upphov till en mängd negativa effekter.  

Sageman hävdar att personer inte personligen behöver ha träffat gruppmedlemmar i 
den grupp de själva kommit fram till att de är en del av. I denna självkategorisering 
behövs inte någon indoktrinering eller hjärntvätt och dessa personer kan agera utifrån 
egendefinierade uppdrag. Sageman noterar att många forskare och media skapar 
missvisande stereotyper av terrorister. Han menar att ensidiga bilder riskerar att få 
potentiella våldsanvändare att se återgivningen som ett svek av samhället och ur deras 
perspektiv ursäkta och rättfärdiga en våldshandling och i värsta fall uppfatta att det är 
offren som bär skulden (Sageman, 2017). För att minska polarisering och radikalisering 

                                                           
16 Exemplen som personen redovisade var väldigt tydliga och detaljerade, men redovisas inte i empiridelen av 
rapporten eftersom det då skulle gå att identifiera uppgiftslämnaren.  
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i samhället har medieredaktioner och forskare en viktig roll – något som framgår på 
flera ställen (se t.ex. avsnitt 12.2.1 och 14.7). 

Spalek och Lambert (2008) har noterat att möjligheterna att dra nytta av goda krafter 
och få en positiv utveckling för att minska extremism motverkas av hur samhället ser 
på och behandlar salafister och islamister. De hävdar att det är ett problem när dessa 
sorteras in i ett fack och definieras som ett hot vilket ökar risken för att dessa grupper 
fjärmar sig från övriga samhället. Dessutom kan personliga erfarenheter av att bli 
utsatta för kritisk granskning i deras dagliga värv, på gator och vid säkerhetskontroller 
på flygplatser undergräva dessa individers intresse att verka som aktörer för att 
motverka radikalisering (Spalek & Lambert, 2008). Denna typ av upplevelser och 
slutsatser är något som förs fram i flera av intervjuerna (se avsnitt 9.2.2 och 14.7).  

Temsamani noterar att samtliga personer som åtalats i Sverige enligt 
terrorlagstiftningen varit muslimer och att en mycket liten andel av de som 
frihetsberövats fällts i domstol. Han hänvisar till kritik från bland annat 
advokatsamfundet som menar att rättssäkerheten kan ifrågasättas i dessa lagar då 
”endast muslimer grips med stöd av lagen och på väldigt lösa grunder” (Temsamani, 
2017, s. 56). Han påpekar också att terrorexperter från ett begränsat vetenskapligt fält 
har getts oproportionellt stort utrymme i den allmänna debatten. Temsamani hävdar 
att det stora fokus som lagts på den islamistiska extremismen i Sverige har medfört att 
många muslimer känt sig utpekade som våldsverkare. Han framhåller att det är viktigt 
att få en mer nyanserad bild av problemet med våldsbejakande islamism och att fler 
muslimska organisationer involveras i det förebyggande arbetet. Forskare har funnit 
att det väcker nedstämdhet och ilska bland muslimer av att det skapas felaktiga 
stereotyper av dem (Rodriguez Mosquera, Khan, & Selya, 2013; 2017). 

Av forskning om terrorism i Tyskland framgår att det är ett problem när en grupp 
avskärmas från samhället och går under jorden. Gruppens egen ideologiska bild kan 
då utvecklas helt utan påverkan från andra perspektiv. Det utgör en startpunkt för 
individuell och kollektiv aggression mot vissa mål där de ofta utgörs av företrädare för 
den ekonomiska och politiska makten och deras ”underhuggare”. Utdrag av ett brev 
skrivet av Ulrike Meinhof:   

”We say the guy in uniform is a pig, he is not a human being, and we have 
to tackle him from this point of view […] It is wrong to talk to these people 
at all and of course the use of guns is allowed” (Wasmund, 1983, s. 234).  

 

Forskaren som citerade Ulrike Meinhof framförde att terrorister på många sätt är offer 
för ”group thinking” (se Janis, 1982) och menade att en analys av grupprocesser är ett 
bra sätt för att kunna förklara utvecklingen av ett avvikande politiskt beteende 
(Wasmund, 1983). McCaouley och Moskalenko drog slutsatsen att det finns tre 
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faktorer som leder till att en grupp radikaliseras. Den första handlar om att gruppen 
polariseras genom gruppdynamik inom den egna gruppen. Den andra att hot mot 
gruppen ändrar gruppdynamiken och den tredje uppstår när en grupp isoleras. Då har 
medlemmar inte någon annan grupp att gå till (McCaouley & Moskalenko, 2011).  

En central slutsats av dessa resonemang är att det finns ett stort värde i att polisen 
och andra aktörer inte agerar så att grupper polariseras, utan att man istället strävar 
efter att skapa förutsättningar så att det uppstår en gynnsam intern debatt inom 
grupper där olika perspektiv kan få utrymme. Förutom Wasmund (1983) som refereras 
till ovan berör också bland annat Bjørgo (2009), della Porta (2013), McCaouley och 
Moskalenko (2011) och Sageman (2017) detta. Bjørgo hänvisar till en aktivist som 
hävdade att en isolering av gruppen ökat gemenskapen inom gruppen och att det 
inskränkt den interna debatten:  

”In the past, when I had an opinion, I could discuss it with people who 
disagreed me. Now I can only discuss with people who already agree with 
me completely. What if I am wrong?” (Bjørgo, 2009, s. 36).  

 

Aktivisten drog en parallell till boken Flugornas herre av nobelpristagaren William 
Golding. Vad som hände på ön utan några vuxna har stora likheter med vad hen 
iakttagit i sin grupp och yttrade: ”I feel that things are going too far, and I am scared 
about where it will all end.” (Bjørgo, 2009, s. 36). Boucek, Beg och Horgan (2009) drog 
slutsatsen att människor värderar och omprövar sina idéer när de lyssnar på rationella 
debatter som innehåller tydliga välartikulerade argument. De menade att mobilisering 
och radikalisering bara uppstår på grund av vad som sker inom stängda dörrar där 
människor är isolerade från alternativa perspektiv. Denna problematik tas upp på flera 
ställen (se t.ex. avsnitt 2.8). 

Bjørgo menar att kombination av repressiva aktiviteter och möjligheten till stöd skapar 
den största motivationen att lämna rasistiska extremistgrupper. Repressiva åtgärder 
kan göra det oattraktivt att stanna , men mer attraktiva alternativ måste erbjudas 
simultant (Bjørgo, 2009). Detta ligger i linje med forskning kring gängkriminalitet där 
forskare funnit att det är viktigt att skapa en press på individer att lämna sitt brottsliga 
liv, men att de samtidigt ska erbjudas stöd för att lyckas med detta (se t.ex. Scott, 
2017). Bjørgo och Horgan pekar på att ensidigfokusering på repressiva åtgärder faktisk 
orsakar mer problem än det löser (Bjørgo & Horgan, 2009 hänvisar bl.a. till Wasmund, 
1986).  

Alsander (2017) framhåller att det är svårt att identifiera några särskilda 
varningsklockor som gör att man kan bedöma om en person är på väg att radikaliseras. 
Sageman (2017) hävdar att forskare har misslyckats med att kunna fastställa 
personlighetsdrag för någon som blir terrorist och betonar att vägen till politiskt våld 
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är en kollektiv och inte en individuell process. Trots detta faktum lägger rättsväsendets 
personal och säkerhetspersonal extremt mycket resurser på att finna personligheter 
som stämmer in på en potentiell terrorist. Avsaknaden av någon annan förklaring till 
våldet än att försöka hitta potentiella gärningsmän gör att man missar avgörande 
faktorer i denna process, menar Sageman. Genom att det sannolikhetsmässigt är 
väldigt svårt att träffa rätt i att upptäcka potentiella terrorister kan det medföra att 
detta arbete alienerar vissa personer vilket medför att de inte känner någon 
tillhörighet till samhället. Effekten kan bli att vissa enstaka individer till och med vill 
hämnas deras upplevda bild och då inte bara mot staten utan mot samhället i stort 
(Sageman, 2017; se även McCaouley & Moskalenko, 2011). I flera intervjuer 
framkommer risken för ett avståndstagande till samhället genom det sätt som 
personer blir behandlade (se t.ex. avsnitt 12.4 och 14.7). 

Göteborgskommittén hänvisade till forskningsstudier som visat att om samhället 
svarar med att bekämpa de militanta proteströrelserna med våld drivs dessa grupper 
mot terrorism (SOU 2001:122). Utifrån intervjuer i denna rapport framkommer flera 
varningssignaler om att samhällets agerande mot vissa grupperingar bidrar till 
framväxten av politiskt våld (se t.ex. avsnitt 11.5, 12.2.2 och 12.12). 

della Porta som studerat den italienska kontexten pekar på att enbart repressiva 
åtgärder inte leder till att personer överger grupper som ägnar sig åt våld. Tvärtom, 
om de repressiva åtgärderna upplevs vara för hårda, kan det få en motsatt effekt och 
skapa en solidaritetskänsla. Om organisationer väljer att gå under jorden kan det leda 
till en fortskridande isolering och militarisering av väpnade organisationer, med 
alltmer blodiga handlingar (della Porta, 2009; 2013 se även McCaouley och 
Moskalenko, 2011).  

 

3.5 Hatbrott, sociala medier och radikalisering 
En grundläggande föreställning i många våldsbejakande ideologier är att en eller flera 
andra grupper utgör ett hot. Att stereotypisera och avhumanisera sina motståndare 
minskar de moraliska spärrar som finns mot att använda våld mot medmänniskor. Det 
bidrar inte bara till att rättfärdiga våld, utan kan också göra det moraliskt påbjudet (se 
t.ex. Kati m.fl., 2017). Sageman pekar på att internet möjliggör att rykten kan 
återupprepas konstant. Det bidrar till att polariserade sidor kan förstärka sina 
positioner och hindrar dialog mellan parter som postar sina mest extrema 
ståndpunkter. En del sociala medier förstärker problemet genom att reducera 
komplexa ämnen till 140 tecken, där avsaknaden av fysisk närvaro är det sista ledet. 
Varje grupp ser sin motparts mest extrema röst som den mest representativa (Haslam 
m.fl., 1995) vilket förstärks av medias fokusering på det mest sensationella och 
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extrema. Detta leder till en ond cirkel av ömsesidig förstärkning mellan två parter 
(Sageman, 2017). 

Som framgår ovan framhåller Sageman att problemet med att sättet att kommunicera 
med hjälp av internet leder till att extrema ståndpunkter får ett stort utrymme och att 
detta är en viktig orsak till en polarisering mellan olika grupper. Men de extremt 
framförda budskapen är ofta framförda i frustration och liberala demokratier ska inte 
hantera sådana uttryck som kriminella handlingar eftersom uppfattningen att vissa 
åsiktsyttringar undertrycks kan bidra till att eskalera spänningarna (Sageman, 2017). 
Hans ståndpunkter kan uppfattas motsägelsefulla i denna fråga eftersom han inte 
fördjupar17 sig närmare i dilemmat mellan att försöka minska förekomsten av 
nätkräkningar kontra vikten av att inte hindra människor från att uttrycka sig. Sannolikt 
kan det hänföras till det amerikanska grundläggande synsättet om en mycket vid 
yttrandefrihet, där hets mot folkgrupp inte ens finns som brottskategori. I Sverige kan 
man bli straffad för hatbrott. Det förekommer dock en hel del diskussion kring lagens 
berättigande (se t.ex. jagärhär, 2018). Axberger (2018) menar att det är viktigt att 
särskilja allvarliga fall av nätkränkningar från glåpord och andra former av yttranden 
som inte på ett tydligt sätt rör sig om ett brott mot lagen. I annat fall finns risken att 
människor som är frustrerade, vars enda möjlighet är att protestera verbalt mot något, 
kan uppleva att yttrandefriheten begränsas. Det göder grupper som hävdar att det 
inte är accepterat att ta upp vissa frågor och komma med en viss typ av kritik. Det kan 
medföra att problemet med nätkränkningar trivialiseras och ses som maktens sätt att 
tysta människor med en annan uppfattning (Axberger, 2018).  

I samband med datainsamling till studien om polisens arbete med hatbrott på nätet 
(se Holgersson, 2018a) gavs åtskilliga exempel på hur tydliga fall av hets mot folkgrupp 
inte återgavs i sociala medier när åtalspunkter eller domar redovisades. Istället gavs 
exempel där rekvisiten inte var lika tydligt uppfyllda eller enstaka kommentarer som 
äldre människor blivit dömda för. Dessa exempel användes för att generellt avfärda 
brottet hets mot folkgrupp eller/och som ett led i att ifrågasätta att rättsväsendet 
lägger ner resurser på detta brott. Det fanns även exempel på detta i traditionella 
medier. I en intervju i denna rapport framgår bland annat att chefen för den 
parlamentariska delen av NMR anser att brottet hets mot folkgrupp är en 
”gummiparagraf” (se avsnitt 12.4).   

Näthatsgranskaren som gjort över 1400 anmälningar om hatbrott på nätet betonar att 
det inte är ett brott i Sverige att exempelvis kritisera en religion, men att hota eller 
nedvärdera en religionsutövare är ett brott. De skriver:  

                                                           
17 Det är möjligt att Sageman har uttryckt sig tydligare i andra sammanhang som inte rapportförfattaren haft 
tillgång till i samband med skrivandet av denna rapport.  
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”Detta kan vara svårtolkat. Försök tänka så att om det hotar eller kraftigt 
nedvärderar en grupp människor är det brott. Grupper kan till exempel 
vara: invandrare, muslimer, HBQT-personer, kristna, araber, afrikaner, 
somalier […]” (Näthatsgranskarna, 2019) 

 

År 1971 förband sig Sverige att följa FN:s konvention om avskaffande av alla former av 
rasdiskriminering. Konventionen stadgar att konventionsstaterna ska olagligförklara 
och förbjuda organisationer och propaganda som främjar och uppmanar till 
rasdiskriminering. Sverige har konsekvent hävdat att dessa förpliktelser uppfylls 
genom straffbestämmelsen hets mot folkgrupp. Lagstiftningen har skärpts på området 
för att tillgodose upprepad kritik från CERD18. Dialogpoliser som intervjuats har 
poängterat vikten av att polisen agerar för att motverka förekomsten av hatbrott. Det 
handlar om att det är betydelsefullt för polisens trovärdighet hos vissa grupper, och 
för att minska risken att grupper agerar själva med anledning av att de uppfattar att 
polisen inte gör någonting. Dialogpoliserna har också understrukit vikten av att 
motarbeta hatbrott för att hindra att olika grupper polariseras och att konflikter 
eskalerar (se även Holgersson, 2018a).  

Det finns internationella exempel på hur sociala medier används för att skapa ett hat 
mot människor med en viss etnicitet, politisk hållning, sexuell läggning eller religiös 
åskådning och hur detta lett till omfattande våldsdåd (se t.ex. Naughton, 2018). 
Folkmordet i Rwanda är ett exempel på hur etniskt föreställda skillnader har utnyttjats 
för att bygga upp fiendebilder och motivera till våldshandlingar och förföljelse (Lower 
& Hauschildt, 2014; Mamdani, 2014).  

Hatiska och fördomsfulla budskap på internet kan bidra till att skapa en miljö som 
legitimerar och förstärker hatfulla yttranden (Auestad 2015; Bangstad 2014; Jupskås 
2012). Det kan påverka människors attityder, och personer som regelbundet tar del av 
och reproducerar hatfulla budskap på internet kan medföra att de själva eller andra 
fattar mer extrema beslut (se Kati m.fl., 2017; se även Bjurvald, 2013; Erlandsson, 
2017; Gardell, 2015). Som yttersta konsekvens kan hatfulla budskap på internet 
motivera människor att genomföra grova brott (se t.ex. Hawdon 2012; Nassauer 2011; 
Perry 2014). Hatbrott kan även få andra konsekvenser genom att utsatta upplever 
psykisk stress (se Clement m.fl. 2006), men också indirekta konsekvenser genom att 
vissa personer och grupper drar sig tillbaka från den offentliga debatten (Bladini, 2017; 
Eggebø & Stubberud, 2016; Enjolras m.fl., 2014). Forskning har också visat att hälsan 
kan påverkas även för dem som inte direkt utsatts för diskriminering (Kunst m.fl., 
2012).  

                                                           
18 Committee on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination. Även den senaste rapporten från CERD 
som presenterades i maj 2018 innehöll hård kritik mot Sverige (CERD, 2018).   
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Ideologiskt baserade berättelser på sociala medier har stor betydelse för rekryteringen 
till våldsbejakande extremistiska grupper. Ett sätt att arbeta mot våldbejakande 
miljöer är att skapa så kallade alternativa berättelser. Avsändare av budskapet är i 
dessa sammanhang viktigt. Offentliga organisationer kan ha svårigheter att nå tänkta 
målgrupper (RAN, 2015; 2017). Forskning har inte bara visat att en viktig 
samhällseffekt av hatfulla yttranden och hatkriminalitet är att bidra till att öka 
polariseringen i samhället (se t.ex. Perry, 2015). Den har också en negativ inverkan på 
det demokratiska systemet genom att många politiker och journalister utsätts för hot 
(se t.ex. Broberg, 2015; Brå, 2017; Löfgren Nilsson, 2015; MSB, 2016; SKL, 2018; 
Tidningsutgivarna, 2016; 2017). Ett demokratiskt samhälle är i beroende av att 
människor vågar yttra sig i olika frågor. 

En forskningsstudie identifierade stora brister i Polismyndighetens sätt att arbeta med 
hatbrott på nätet. I sammanfattningen citerades ett yttrande från en fritidspolitiker: 

”Det här klimatet som finns på nätet är förödande. Det är det som jag 
oroar mig mest för. Vi behöver varenda en som vill engagera sig i det här 
samhället. Polisen måste bli bättre på att hantera de här frågorna. Det är 
jätteviktigt.” (Holgersson, 2018a, s. 4) 

 

När näthat och hatbrott förs fram som ett samhällsproblem handlar 
problembeskrivningen ofta om yttranden och ageranden från grupper och individer 
som uppfattar ljus hudfärg och västerländska värderingar som överlägsna. Vid 
intervjuer med dialogpoliser och andra har det framgått att det även är viktigt att 
känna till att det finns ett omfattande problemkomplex med hatbrott mellan och inom 
olika grupper med migrantbakgrund i Sverige (se t.ex. avsnitt 7.1.1, 14.6 och 14.11). 
Intervjuer och deltagande observation indikerar att hat och fördomar bland individer 
i dessa grupper kan vara minst lika starka som inom den rasism som bygger på en 
föreställning om den europeiska kulturens överlägsenhet. En återkommande synpunkt 
vid intervjuer har varit att det finns stora utmaningar för det svenska samhället att 
hantera konflikter mellan olika etniska och religiösa grupperingar och att detta 
problem blir större i takt med att fler människor från olika konfliktområden kommer 
till Sverige. Polismyndigheten har en viktig roll i detta sammanhang. Ingen ska behöva 
åtnjutna ett svagare skydd enbart för att man tillhör en grupp vars utsatthet polisen 
har mindre kännedom om (se Holgersson, 2018a).  
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3.6 Konflikter i andra delar av världen som påverkar den svenska 
kontexten 
Både av dialogpolisernas berättelser (se t.ex. 6.1; 7.1.1; 8.1.1; 13.1) och av andra 
intervjuer (se t.ex. 14.9; 14.10; 14.11) framgår att internationella händelser påverkar 
den svenska kontexten. I rapporten nämns ordet ”imported conflicts” (se avsnitt 8.1.2 
och 2.3) som ett begrepp på detta fenomen. Det finns studier om detta i bland annat  
Australien (Skrbiš, 2001), Finland (Wahlbeck, 2012), Frankrike (Khayati, 2008), Kanada 
(Mohahan, Berns-McGown & Morden, 2014), Sverige (Baser, 2012; Khayati, 2008), 
USA (Brown, 2004) och Tyskland (Baser, 2012; Østergaard-Nielsen, 2003). 
Dialogpoliserna har återkommande poängterat vikten av att stärka olika grupperingars 
förståelse av vikten att hålla sig till de demokratiska spelreglerna. Citat ur en intervju: 
”En del i detta är att de måste acceptera det de ser som avigsidor med demokratin, det 
vill säga att den andre blir hörd och sedd.” (se avsnitt 7.1.1). 

Baser (2012) som studerade den kurdiska och turkiska diasporan i Tyskland och Sverige 
fann att de förutsättningar som finns i respektive värdland påverkar hur konflikten 
mellan olika grupper utvecklade sig i det nya landet. Utifrån studier av turkiska 
immigranter i Västeuropa och Nordamerika kom också Oldham fram till att de 
förutsättningar som finns i respektive land där diasporan finns har stor betydelse för 
utvecklingen av olika spänningar i diasporan (Oldham, 2013). Även Wahlbeck som 
jämförde den kurdiska diasporan i England och Finland (Wahlbeck, 1997) och Khayati 
som gjorde en sådan jämförelse mellan Sverige och Frankrike drog liknande slutsatser 
(Khayati, 2008).  Dialogpoliserna menar att det är viktigt att försvara de demokratiska 
principerna som finns i Sverige och att detta är centralt för att motverka politiskt våld. 
Andra som intervjuats har fört fram liknande uppfattningar (se t.ex. avsnitt 13.2; 14.9; 
14.10) – uppfattningar som har stöd i forskning. Baser pekade på att kurderna 
utnyttjade de politiska möjligheterna som finns i Sverige (se även Khayati, 2008) och 
framhöll att: 

”[…] mentality about conflict management is strongly shaped by their 
socialization in Sweden. I illustrate to examples from my interviews with 
members of both groups:  

‘For me, Swedish values accept every kind of opinion. You have the 
freedom  to think anything you want. In Sweden you have no fear of 
your thoughts, and no one should have a fear of expressing himself or 
herself´ (Kurdish interviewee). 

´The Swedish way is the only way. We have to apply this to all problems 
we have. You get organised, go to your destination and make a collective 
complaint to make your voice heard. I think this is the best way. (Turkish 
interviewee). 
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The majority of the interviewees said they would never resort to violence 
to solve their conflicts with the members of the opposite group because “it 
is not the right way” and it is not “acceptable” in Sweden. […] they adapt 
their discourses to the Swedish way.” (Baser, 2013, s. 122) 

 

Vid intervjuer har det visserligen framkommit att det svenska samhället inte alltid är 
så välkomnande (se t.ex. avsnitt 14.11), vilket också påpekats av en del forskare (se 
t.ex. Baser & Levin, 2017), men som framgår ovan så är ”the Swedish way” beträffande 
yttrandefrihet viktig för socialiseringen och sättet att hantera meningsskiljaktigheter. 
Det framgår dock av dialogpolisernas berättelser att de är bekymrade över att krafter 
både innanför och utanför Polismyndigheten håller på att ändra ”the Swedish way” 
genom att göra avkall på viktiga demokratiska principer (se bl.a. avsnitt 12.2.1; 12.2.2).  
Att det svenska sättet att hantera yttrandefrihet och demonstrationsfrihet upplevs 
som viktigt kan också vara en förklaring till att personer som har en diametralt motsatt 
uppfattning jämfört med en annan grupp ändå upprörs när denna grupp behandlas på 
ett sätt som inte ligger i linje med de grundläggande demokratiska principerna i Sverige 
(se avsnitt 13.2).     

 

3.7 Perspektiv på lämpliga metoder inom ramen för en demokrati 
Paul Wilkinson som har lång erfarenhet av att studera terrorism och politiskt våld 
menar att extremister utnyttjar friheter som finns i en demokrati för att förstöra denna 
demokrati (2011). Han framhäver att i ett väletablerat demokratiskt politiskt system 
finns en enorm inre styrka och fastlägger att det finns tre sätt som man kan slå ut 
terrorister inom demokratins ramar. Det första är genom repressiva åtgärder. Han 
pekar på att det finns exempel på att rättsväsendet lyckats slå ut terrornätverk, till 
exempel de tidiga generationerna av Röda armé fraktionen i Västtyskland och Röda 
brigaderna i Italien. Han noterar dock att ett sådant angreppssätt är förenat med stora 
problem. Det är bland annat svårt att få tag i alla potentiella terrorister. Det finns 
dessutom möjligheter att genom vänner och välvilliga advokater verka inifrån 
fängelser och han konstaterar problemet med att: ”new terrorist movements 
recreating themselves from the ashes of the old” (Wilkinson, 2011, s. 199). Enligt 
Wilkinson är det repressiva angreppssättet i sig otillräckligt. När ett samhälle väl 
hamnar i en spiral av terror och anti-terror är det ofta svårt att komma ur denna. 
Terrorism riskerar att bli en sammanvävd del av den kriminella subkulturen, där det 
för många blir ett sätt att leva (Wilkinson, 2011).  

Det andra sättet för att komma tillrätta med terrorism som Wilkinson framhäver är att 
låta terroristerna få igenom krav eller se till att åtgärda grogrunden till möjligheten att 
rekrytera terrorister. Han för fram lyckade exempel på detta i Sydtyrolen. Det tredje 



Del B - 3. Reflektion genom hänvisning till olika forskningsfält 
 

102 
 

sättet är att få politiker, institutioner, massmedia att övertyga terroristerna eller deras 
supporters att terrorism både är oönskat och kontraproduktivt för att nå deras 
politiska mål. Detta är förenat med åtskilliga år av tålmodigt arbete. Exempel på detta 
är vad som hände med ETA och Röda brigaderna (Wilkinson, 2011).  

Sageman (2017) menar att grupperingar kan göra antaganden om att våld kan medföra 
att staten lyssnar på deras missnöje, men istället blir följden att samhället fokuserar 
på våldet och hoten. Aktivisters våld påverkar möjligheten att de som förespråkar ökad 
repression och bestraffning får igenom sin syn. Deras förhållningssätt får ofta gehör 
hos allmänheten som går åt samma håll. Sageman påpekar vidare att medborgare 
måste vara observanta på alarmistiska uttryck som syftar att ge staten mer verktyg att 
skydda samhället. Det kan leda till tyranni och öka risken för politiskt våld. Orättfärdiga 
repressiva åtgärder från polisen leder inte till ett slut på det politiska våldet eftersom 
det inte hindrar att nya individer tar till sig dessa metoder. Istället kan politiskt våld 
upphöra genom att staten anammar en välgrundad strategi för att bryta våldsspiralen 
som bland annat innefattar en fokuserad och proportionerlig repression mot faktiska 
lagbrytare (Sageman, 2017).  

Wilkinson (2011) betonar att för att motverka terrorism och politiskt våld handlar det 
inte om att välja en av de tre metoderna, utan om att kombinera dem och att detta 
arbete måste utgå från demokratiska principer och respekt för mänskliga rättigheter. 
Att det är viktigt med en kombination av åtgärder för att förhindra och förebygga 
politiskt våld ligger i linje med grundantaganden i dialogpoliskonceptet. Den repressiva 
verksamheten är givetvis viktig (se t.ex. avsnitt 11.1 och 13.1), men som tidigare 
betonats kan ett för stort fokus på ett repressivt förhållningssätt leda till en motsatt 
effekt. Även ”Demokratiutredningen” som presenterades i slutet av 90-talet kom fram 
till samma slutsats: 

”Dagens komplexa samhällen är emellertid också extremt sårbara, vilket 
ökar möjligheterna för mycket små grupper att sprida en vitt-omfattande 
rädsla i samhället. Detta kan i sin tur leda till att vi får ett mindre öppet 
samhälle, med alltfler inskränkningar i demokratin. Polismyndigheterna 
har på senare år hänvisat till den nya politiska militansen för att få ökade 
befogenheter för övervakning av medborgarna och anslag till 
specialutbildade kommandon. Men erfarenheterna från 1960- och 70-
talen, då terroristiska sekter växte fram ur studentrörelsen, visar att 
bemötandet av en gryende politisk militans med hårdhet och ökade 
maktbefogenheter för polisen snarare understött än förhindrat att den 
utvecklats till terrorism. Vad som i första hand måste till stånd är 
diskussion och analys av de samhällsförhållanden som skapar inte bara 
politisk sekterism och terrorism, utan anti-demokratiska tendenser 
överhuvudtaget.” (Thörn, 1999, s. 462-463) 
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Flera har påpekat att ett liberalt demokratiskt system paradoxalt nog är i behov av 
individer som ifrågasätter själva systemet. De menar dock att det verkar som om det 
politiska systemet istället försöker möta utmaningen från aktivister genom att 
eftersträva en institutionalisering. De som utmanar systemet kan därigenom 
kontrolleras på ett enklare sätt (Peterson, 2016). Polisens sätt att hantera protester 
fungerar inte bara som en indikator på viljan hos det politiska styret att lyssna på de 
som försöker göra sig hörda. Det påverkar också hur protester utvecklas (della Porta, 
Peterson & Reiter, 2016). Polisen kan bidra till att det uppstår en institutionalisering 
genom att alltid möta vissa grupperingar med hårda tag medan andra möts på ett 
mjukt sätt. Det handlar om att polisen gör en uppdelning i ”bra” respektive ”dåliga” 
grupperingar. Protesternas utformning bestäms då inte av utmanarna, utan av staten 
själv (Peterson, 2016).  

APEC19 mötet som hölls i Kanada 1997 kan ses som ett tydligt exempel på vilka 
olyckliga konsekvenser en politisk press på polisen kan få ur ett demokratiskt 
perspektiv. För att kväva protester mot odemokratiska regimer var den kanadensiska 
regeringen ironiskt nog beredd att använda odemokratiska metoder. Polisens 
agerande väckte frågor om hur långt polisen egentligen var villig att gå. Historiska 
exempel har visat att polisen fullföljer de krav som de styrande ställer oavsett hur väl 
de överensstämmer med grundläggande demokratiska rättigheter (Ericson & Doyle, 
1999). Vid insamling av empiri till denna rapport och även i tidigare rapport om 
dialogpolisen (Holgersson, 2008, s. 63-66) har det framgått hur politiker på hög nivå 
till polisledningen i samband med vissa demonstrationer framfört hur polisen ska 
agera. Vissa höga polischefer har sedan försökt och ibland även lyckats driva igenom 
politikernas krav20.   

Maktskiften har ibland inneburit hårdare tag och en mindre tolerans för olika former 
av opinionsyttringar. I en komparativ studie utförd i Italien och Tyskland framgick att 
polisens agerande i samband med protester var mjukare och mer tolerant när det var 
en vänsterstyrd regering, jämfört med om den var konservativ (della Porta, 1995). 
Även studier i den engelska kontexten pekar på att polisen blev inbladad i ett ökat 
antal konfrontationer när det konservativa partiet tog över makten. Politik 
genomdrevs på ett auktoritärt sätt av Mrs Thatcher. Vikten av lag och ordning 
betonades, vilket inverkade på polisens sätt att agera i samband med protestaktioner. 

                                                           
19 Asia-Pacific Economic Cooperation. 
20 I en senare studie kommer ett samlat grepp tas över beteenden inom polisen som kan definieras som olika 
former av korruption.  Noteras bör att Sverige nyligen fått internationella påpekanden om att vara vaksamma 
på intressekonflikter och vänskapskorruption inom den svenska polisen (EU, 2019). 
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Polisen fick under denna period kritik för att vara ”Maggies privata armé” 
(Waddington, 1991; 1994; Waddington & Cricher, 2000).  

Det är viktigt att polisen inte används som en privatarmé för dem som för tillfället 
råkar ha makten (se t.ex. G. Marx, 1998). Polisens egen uppfattning om sin roll kan 
beskrivas i två ytterligheter - ”Bürgerpolizei” (polisen är till för att agera för med-
borgarnas bästa) och ”Staatspolizei” (polisen är till för staten). I den förstnämnda 
polisfilosofin är den grundläggande idén att polisen skall underlätta demokratiska 
strävanden till förändring. Kommunikation blir därigenom en central polisiär 
arbetsmetod. Den andra polisfilosofin handlar istället om att skydda den rådande 
samhällsordningen genom olika former av repressiva åtgärder (G. Marx, 1998). 
Dialogpoliskonceptets tyngdpunkt hamnar inom den förstnämnda filosofin. En 
dialogpolis uttryckte efter Göteborgskravallerna att: 

”Min uppfattning är att lösningen på alla konflikter ligger i 
kommunikation på ett konstruktivt sätt, där alla parter är öppna för 
lösningar. Jag hoppas på en fortsatt och utökad dialog där myndigheter, 
politiker och organisationer likväl som enskilda personer tar ansvar för att 
denna dialog kommer till stånd och detta ansvar präglas av en vilja att 
närma sig varandra snarare än att ta ytterligare avstånd.” (Gevreus, 2002, 
s. 193) 

 
I Göteborgskommitténs rapport med anledning av EU-toppmötet i Göteborg framhölls 
att:  

”Protesterna i Göteborg kan inte enbart ses som ordningsfrågor som skall 
hanteras med polisiära insatser. En analys av de bakomliggande 
orsakerna visar att det framför allt handlar om frågor som bara kan lösas 
politiskt inom de demokratiska strukturerna. När det politiska 
engagemanget liksom den politiska arenan förändras krävs nya kanaler 
för dialog och påverkan. […] Ett underliggande problem är att många, 
framförallt unga, upplever ett utanförskap och en känsla av maktlöshet. 
Det är angeläget med en fortsatt diskussion på olika arenor […] om den 
svenska demokratins framtid och medborgarnas möjlighet att påverka sin 
verklighet. Det är vår mening att ilska, protester och oliktänkande måste 
finna nya konstruktiva vägar […] Det är av stor vikt att finna fungerande 
former för denna diskussion mellan beslutsfattare och dagens 
opinionsrörelser. Vi ser gärna ett fortsatt aktivt arbete i sökandet efter 
dessa former liksom kanaler för att minska det politiska utanförskap som 
många känner i Sverige idag” (SOU 2002:122, s. 699-700). 
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Det har gått 18 år sedan betänkandet presenterades och utvecklingen i samhället har 
knappast gjort ovanstående citat mindre relevant. Forskare har funnit att det är farligt 
om det blir ett stort avstånd mellan polisen och medborgarna i ett samhälle (Bessel, 
2000; se även Waddington & Cricher, 2000). I dialograpporten från 2008 konstateras 
att: 

”Om medlemmarna i en gruppering ser att det mest rationella alternativet 
för att få ut ett budskap är att ta till demokratiska metoder, kommer viljan 
till dialog att öka. Polisorganisationen kan i viss mån bidra till en form av 
belöningssystem i det sammanhanget, men andra aktörer måste också bli 
engagerade i detta arbete. Om man skall kunna möta odemokratiska 
krafter med argument på demokratiskt vis är det viktigt att polisen 
medverkar i en strävan att fokus kan hamna på bakomliggande orsaker 
till problem och på olika argument - inte på våld eller ett ifrågasättande 
av polisens agerande.” (Holgersson, 2008, s. 77) 

 

della Porta framförde att det finns ett samband mellan radikalisering och hur de 
strukturella politiska möjligheterna ser ut. I det innefattas bland annat reaktioner från 
myndigheter och andra grupper (della Porta, 2013; hänvisar till bl.a. Tilly, 1978). När 
man diskuterar dialogpoliskonceptet finns skäl att lyfta in Foucaults tankar kring makt. 
Forskare som förespråkar maktanalys i dennes anda påpekar att: 

”Och vi inser efter en stunds eftertanke att det knappast vore möjligt att 
styra en befolkning enbart genom lagar och politiska beslut. Diktaturer har 
av det skälet svårt att bestå en längre tid, och för att upprätthållas måste 
det till ständig bevakning och kontroll av befolkningen. Den politiska 
makten i demokratiska samhällen vilar på att medborgarna accepterar 
regering, riksdag och samhällets olika institutioner, och att människor har 
ett grundläggande förtroende för systemet som sådant.” (Axelsson & 
Qvarsebo, 2017, s. 20-21) 

 

I denna rapport ges flera exempel på att polisen har agerat så att det finns risk för att 
individer tappar förtroendet för det demokratiska systemet. Ett exempel är att polisen 
gjort avkall från viktiga grundläggande principer såsom likhet inför lagen (se t.ex. 
avsnitt 9.2.1 och 12.2.3; se även Holgersson, 2018b). Att polisen ges större 
maktbefogenheter av lagstiftaren verkar bottna i att agerande och beslut anses ha ett 
gott syfte. Det finns dock anledning att vara medveten om att förtryckande 
maktpraktiker har kunnat dominera människor i namn av det goda. Även om något 
lanseras som gott, eller har ett gott syfte är det viktigt att anamma ett kritiskt 
förhållningsätt till olika antaganden. Det gäller också hur definitionen av problem 
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kommit till (Axelsson & Qvarsebo, 2017). della Porta pekar på att forskare har funnit 
att polisen har en tendens att använda hårdare metoder mot grupper som uppfattas 
som ett större hot mot den politiska eliten på grund av att de är mer radikala eller mer 
ideologiskt drivna (della Porta, 2013; hänvisar till Davenport, 1995; 2000; della porta 
& Fillieule 2004; Earl, 2003). Det Wilkinson (2011) påtalar ovan om betydelsen av att 
försvara demokratiska principer och visa respekt för mänskliga rättigheter är viktigt att 
ha i åtanke när man diskuterar hur olika former av radikalisering i samhället ska kunna 
motverkas. 

 

3.8 Kunskapsbegreppet 
En av de konfliktreducerande principerna i ESIM är kunskap (se Reicher, Stott m.fl., 
2004; 2007). Det framgår av empirin att det krävs en djup och uppdaterad kunskap för 
att fånga upp olika parters perspektiv (se avsnitt 2.23). Det handlar om att ta in hur 
olika aktörer ser på världen och förstå deras behov. Ett sådant förhållningssätt är i linje 
med de slutsatser som drogs i samband med EU-toppmötet i Göteborg 2001 (SOU 
2002:122). Dialogpoliserna definierar det kunskapsbehov som personal inom den 
särskilda polistaktiken (SPT) behöver i form av ett fyra bitars pussel (se avsnitt 2.1). 
Denna typ av indelning kan användas för att tydliggöra att det krävs kunskaper inom 
olika kunskapsfält, men en sådan förenklad kategorisering har stora svagheter. 
Forskning kring vad ”kunskap” kan stå för åskådliggör begreppets skiftande betydelser.  

En vanlig uppdelning av kunskap i organisationer är i så kallad tyst kunskap (”tacit” se 
t.ex. Polanyi, 1962; Rolf, 1995) och explicitgjord kunskap (se t.ex. Goldkuhl, Röstlinger 
& Braf, 2001; Nonaka & Takeuchi, 1995; Zack, 1999). Schön (1983; 1987) har pekat på 
att det finns en skillnad mellan uttalad kunskap (”exposed knowledge”) och kunskap i 
användning (”knowledge in use”).  

Beskrivningen av dialogpoliskonceptet handlar om ett försök att explicitgöra en 
kunskap. I och med att mycket av denna kunskapen består av så kallad tyst kunskap är 
det förenat med svårigheter. Viss kunskap kan vara svår att fånga upp och beskriva. 
Rapportförfattarens bakgrund innebär en fördel för att kunna tolka dialogpolisernas 
berättelser, men samtidigt finns en nackdel då det kan vara svårt att explicitgöra 
tolkningar som bygger på tyst kunskap. För en läsare utan denna tysta kunskap kan 
därför skälen till en viss slutsats vara otydlig eller osynlig.  

Göranzon (1990;1998) delar upp kunskap i tre olika kunskapstyper: 

 Påståendekunskap/teoretisk kunskap 
 Färdighetskunskap/praktisk kunskap 
 Förtrogenhetskunskap 
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Andra forskare har gjort en liknande uppdelning av kunskap (t.ex. Nordenstam, 1983; 
Gustavsson, 2000). Rolf (1995) kritiserar dock denna typ av indelning och menar att 
forskare har en förkärlek att dela in verkligheten i klasser, typer eller sorter. Han pekar 
på att forskare som just nämnda Nordenstam hänvisar till Wittgenstein (1953), men 
att de gör en feltolkning av dennes tankar. Rolf menar att hela Wittgensteins filosofi 
går emot tanken med typologiseringar och klassifikationer. Istället vill Wittgenstein 
illustrera att veta och säga ibland sammanfaller och ibland är åtskilda (Rolf, 1995). 
Josefson vänder sig också mot att dela in kunskap i olika kunskapstyper och hävdar att 
det rör sig om olika aspekter av kunskap. Hennes grundläggande argument är att 
påståendekunskap och förtrogenhetskunskap är så nära förknippade med varandra att 
gränserna är flytande. Josefson anser att förtrogenhetskunskap ger påstående-
kunskapens abstrakta begrepp liv. Anledningen till att hon framhåller att 
yrkeskunnande består av två aspekter av kunskap har att göra med att hon uppfattar 
att det i vårt samhälle finns en benägenhet att sätta likhetstecken mellan kunskap och 
påståendekunskap (Josefson, 1991).  

Det finns en risk att de fyra pusselbitar som dialogpoliserna tagit fram uppfattas som 
påståendekunskap/teoretisk kunskap. En del av kunskapen handlar visserligen om 
teoretisk kunskap, till exempel kunskap om religiösa och politiska inriktningar. Att 
denna form av kunskap är viktig tydliggörs i flera berättelser och intervjuer, men det 
framgår också att det i kombination med detta behövs något som kan betraktas som 
förtrogenhetskunskap. Dialogpolisernas berättelse om vad som hände innan en 
kurdisk demonstration genomfördes är ett gott exempel för att åskådliggöra detta 
förhållande: 

”Vi inom dialogpolisen jobbade intensivt med att få information för att 
kunna göra en bedömning och ha en kunskap om vad som händer i Turkiet, 
Irak och Syrien. Det handlade också om att hänga med i nyhetsflödet och 
kunna tolka olika nyheter och händelser. Utan denna kunskap hade det 
varit lätt att missa att det var en extra stor risk att de här grupperingarna 
skulle hamna i bråk med varandra. Förhållandet mellan grupperna hade 
förvärrats ganska nyligen. Hade vi dessutom inte känt till en av 
företrädarna sedan tidigare, och kanske bara ringt honom innan en 
demonstration, hade den dialogpolis som hade kontakt med honom heller 
sannolikt inte reagerat på det sättet som han uttryckte sig på om den 
andra gruppen. Nu fick vi vibbar om att något inte var som det skulle.” (se 
avsnitt 8.2.1) 

 
I många av dialogpolisernas berättelser framgår implicit att de fyra olika pusselbitarna 
innehåller olika former av kunskap. Detta uttrycks även explicit i vissa berättelser. När 
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det gäller pusselbiten Juridik påpekar dialogpoliserna med anledning av en dialogpolis-
utbildning i Jordanien att:  

”Den nationella enheten på Rikspolisen hade förstått vad vi kunde och 
värdet av det vad gäller praktisk tillämpning av att leva upp till mänskliga 
rättigheter. En sådan kunskap är inget man lär sig genom att lära sig att 
rabbla en paragraf. Det handlar om att man verkligen lever upp till vad 
som förväntas av de här paragraferna.”  (se avsnitt 17.1.1) 
 

En före detta ambassadör i Jordanien uttryckte sig på ett sätt som låg i linje med vad 
dialogpoliserna framförde: 

”Min uppfattning är att det är väldigt svårt att gå bortom paragrafer och 
att undvika att momentet mänskliga rättigheter bara blir att man tickar 
av en box att man haft denna utbildning.” (se avsnitt 17.1.2) 

 
Tidigare forskning pekar på att dialogpolisernas kunskapsbehov för pusselbitarna 
Polistaktik och Psykologi inte bara handlar om en teoretisk kunskap, utan även om 
praktisk och tyst kunskap (Holgersson, 2008; Holgersson & Knutsson,. 2010). Dessa 
slutsatser förstärks av den insamlade empirin. Likaså får uppkomsten av stora negativa 
konsekvenser som följd av bristfällig praktisk utbildning och reflektion i Polistaktik och 
Psykologi bland uniformerad personal stöd i tidigare forskning (se Holgersson, 2018c). 

Att endast utifrån en genomläsning av denna forskningsrapport förvänta sig att läsaren 
ska kunna tillämpa dialogpoliskonceptet är fel. Rapporten åskådliggör viktiga aspekter 
och förhållningssätt i dialogpoliskonceptet, men för att kunna tillämpa det krävs 
förutom teoretisk kunskap även praktisk övning, handledning och reflektion.  För en 
reflekterande praktiker (se Burns & Bulman, 2000; Schön 1983;1987) kan denna 
forskningsrapport dock utgöra ett viktigt underlag.  
 

3.9 Beslutsfattande  
I likhet med ”kunskap” är ordet ”beslut” vanligt förekommande i rapporten (se t.ex. 
avsnitt 2.12). Det finns olika skolor när det gäller att förklara beteenden vid 
beslutsfattande. Geraldi och Stingl (2016) delar upp forskningsinriktningarna i tre 
skolbildningar: 

 psykologisk (”reductionist”) 
 politisk (”pluralist”) 
 social (”contextualist”)  

Den först nämnda skolan definierar ett bra beslut ur ett strikt rationellt perspektiv, 
men utgår inte från att beteendet i verkliga beslutssituationer är rationellt. I den 
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politiska skolan bedöms rationalitet i beslutsfattande som mindre intressant. Istället 
används en mängd teoretiska förklaringar från organisationsteori, statsvetenskap och 
kognitiv psykologi. Aktörer med olika makt och intressen spelar en viktig roll i den 
politiska skolan som uppfattar att beslut kommer till genom en förhandling. Slutligen, 
den tredje skolan utgår från att det är ett starkt samband mellan ett beslut och 
organisationskulturen (Geraldi & Stingl, 2016).    

Organisationsforskare har funnit att många viktiga beslut påverkas av chefers egna 
kognitiva processer (se t.ex. Hambrick & Mason, 1984). En människa tolkar 
information utifrån sin förförståelse och kan misslyckas med att ta in faktorer i sitt 
beslutsfattande som inte överensstämmer med sin syn på ett fenomen (se t.ex. Beyer 
m.fl., 1997; Dearborn & Simon,1958). I flera av dialogpolisernas berättelser, men även 
utifrån andra intervjuer, går det att hitta exempel på förlopp som kan förklaras med 
beslutsfattares förförståelse och sätt att tolka information. Till exempel utsagor om 
vikten av att dialogpoliserna paketerar information på ett sådant sätt att respektive 
part har lättare att ta in den, vilket i sin tur kan påverka möjligheterna att göra 
överenskommelser och medla mellan olika intressen (se t.ex. avsnitt 2.20).  

Forskare har funnit att det i beslutssituationer kan vara svårt att separera känslor från 
intellektuella övervägningar (Damasio, 1995; Simonson and Staw, 1992; Schwartz, 
2000; Schmidt and Calantone, 2002). I dialogpolisernas berättelser och i vissa andra 
intervjuer till exempel gällande Göteborgspolisens agerande gentemot NMR 
förekommer påstående om att känslor styrt somliga chefers beslut inom 
Polismyndigheten (se t.ex. avsnitt 12.2.9; 12.2.10). Att känslor påverkat beslut och 
efterföljande agerande har påståtts även gälla för dialogpoliserna (se avsnitt 12.2.4; 
18.11.5) och olika grupper och individer som dialogpoliserna har haft kontakt med (se 
t.ex. avsnitt 4.2 och 10.2).  

Ett förhållande som uppenbart väcker starka känslor är frågor kring NMR:s yttrande- 
och demonstrationsfrihet. Med tanke på slutsatser i nyss nämnda forskning är det 
naturligt om det finns en risk för att argument och resonemang rörande dessa 
grundläggande friheter i hög grad blir känslostyrda.   

Forskning visar att aktörer med olika intressen och makt kan spela en viktig roll i 
samband med beslutsfattande (se t.ex. Aaltonen and Kujala, 2016; Allisson and 
Zelikow, 1999; Beringer and Kock, 2013; Mintzberg, 1985; Walsham, 1993). I 
dialogpolisernas berättelser framgår att makt och intressen har stor betydelse för vilka 
beslut som tas av grupper och individer, vilket också gäller beslutsprocesser inom 
Polismyndigheten. Ett exempel på detta är att repressiv verksamhet fått stort 
utrymme inom Polismyndigheten till skillnad mot brottsförebyggande aktiviteter 
såsom dialogpoliskonceptet (se avsnitt 2.4, 15.6 och 18.11.2).  
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Ett konkret exempel är Göteborgspolisens sätt att agera och uttrycka sig vid NMR-
demonstrationen 30 september 2017 (se avsnitt 12). Även om Göteborgspolisens 
agerande har ifrågasatts (se t.ex. avsnitt 12.9) har det fått ett starkt stöd i den 
allmänna debatten. Ett stort antal ledande politiker berömde exempelvis polisens 
hanterande. Med tanke på att Göteborgspolisen fått och fortfarande får ett starkt 
instämmande av betydelsefulla samhällsaktörer är det naturligt om chefer fattar 
beslut som följer den inslagna linjen.  

Det finns även forskning som visar att beslutsfattande påverkas av starka preferenser 
om vad som uppfattas vara ett givet sätt att agera på (Bragger m.fl, 2003; Schulz-Hardt 
m.fl., 2009). Begreppet “path dependence” går att använda som en förklaringsmodell 
till att vissa beslut fattas. Med detta menas att personer i en organisation ofta agerar 
likartat efter bland annat formella och informella regler och rutiner (Alison and 
Zelikow, 1999; Scott, 2006; Sydow et al., 2009). Göteborgspolisens agerande mot NMR 
skulle kunna falla inom fenomenet ”path dependence”, men det finns även andra 
exempel som går att hänföra till denna föreställning om hur personer agerar. 
Dialogpoliserna berättar exempelvis att det uppstod en praxis i samband med 
demonstrationer mot regimen i Iran som både demonstranter och vissa 
befattningshavare inom Polismyndigheten fortfarande håller fast vid. Det handlar om 
platsen för demonstrationer i Stockholms city. Dialogpoliser menar att de befattnings-
havare inom Polismyndigheten som anammat praxisen att erbjuda demonstranterna 
fyra platser egentligen gör fel eftersom demonstranter i princip ska kunna välja vilken 
offentlig plats som helst, och att polisen ska pröva varje ansökan utifrån de kriterier 
som finns. Likaså har det blivit en praxis bland vissa demonstranter att välja en speciell 
plats trots att den inte är den mest ideala ur deras perspektiv för att bli sedd och hörd 
(se avsnitt 13.1).  

Andra slutsatser rörande forskning kring beslutsfattande som är applicerbara för att 
förklara beslutsfattande är ”the responsible effect”. Med detta menas att 
beslutsfattare håller fast vid ett beslut då en förändring av beslutet skulle innebära att 
man tappar ansiktet (se t.ex. Bateman & Zeithaml, 1989; Bazerman m.fl., 1982; 
Brockner m.fl., 1986; Drummond, 2014; Simonson and Staw, 1992; Schmidt and 
Calantone, 2002; Schulz-Hardt m.fl., 2009; Whyte, 1991).  

I samband med deltagande observation har det framgått att vissa grupper och 
individer som protesterar verkar hålla fast vid ett beslut för att det skulle innebära att 
tappa ansikten att ändra sig. Att detta fenomen förekommer även inom 
Polismyndigheten har framkommit både vid deltagande observation och intervjuer. 
Kommenderingsledningens beslut och resonemang i dialogpolisernas berättelse med 
rubriken ”När polisen trodde att slottet skulle attackeras med en Bobcat” (se avsnitt 
15.1) går att förklara med stöd av denna forskning. I detta och många andra exempel 
kan dock flera förklaringsmodeller vara relevanta. Beskrivningen om Bobcaten skulle 
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också kunna förklaras med teorier om begränsningar i perceptionsförmåga som 
berördes tidigare. De inblandades vilja att se ett visst förhållande kan göra att man 
bortser från viss information eller inte tolkar informationen så att olika perspektiv 
kommer fram. Det är ett välkänt fenomen och går att skönja i flera av berättelserna 
även om det inte alltid uttrycks explicit. När det gäller polisverksamhet förekommer 
detta fenomen inom olika verksamhetsfält och har bland annat belysts av forskare som 
studerat utredningar av brott. Fokus på en viss hypotes kan göra att det finns en risk 
att man bortser från andra alternativ (se t.ex. Fahsing, 2016; Innes 2003).  

Beslutsfattande som berör komplexa beslut som involverar många parametrar har 
även belysts (Bowen, 1987; Tiwana m.fl., 2006). När det kommer till yttrande- och 
demonstrationsfrihet och beslut som ska fattas kopplat till detta och hur grupper väljer 
att agera kan ett flertal dilemman urskiljas. Det gör beslutsfattandet extra svårt vilket 
framgår i flera exempel, bland annat just nämnda Bobcat-exempel (se avsnitt 15.2).  

Vidare har forskning visat att en kultur som inte tillåter kritiska frågor (t.ex. grupp 
polarisering och ett tryck på likformighet) kan få en negativ inverkan på kvaliteten vid 
beslutsfattande (se Brockner, 1992; Janis, 1982; Myers & Lamm, 1976; Street & 
Antony, 1997). Ett skäl till att inte våga komma med kritik hänger samman med att 
personer uppfattar att det kan påverka dem på ett negativt sätt (se Andersson, 2003; 
Keil and Robey, 2001; Shepherd m.fl., 2014). Beslut kan också påverkas av så kallade 
grindvakter som gör att viss information inte når beslutsfattare (se Bouhnik and Giat, 
2015; Manis m.fl., 1974).  

Flera omständigheter pekar på att det i vissa grupper finns ett tryck på likformighet. 
Ju mer polariserad en grupp blir desto större är risken att trycket på likformighet ökar 
och att avvikande åsikter och perspektiv får mindre och mindre utrymme. Den nyss 
refererade forskningen pekar på att detta får en negativ inverkan på kvaliteten vid 
beslutsfattandet i dessa grupper. Den beskrivna problematiken gäller även 
Polismyndigheten.  

Inom svensk polis finns en omfattande rädsla bland polisanställda att utsättas för 
repressalier – en rädsla som påverkar deras vilja att uttrycka sig kritiskt (se Holgersson, 
2019; Wieslander, 2016; 2018). Detta problem kommer till uttryck på flera ställen. 
Exempelvis uttrycker en kommenderingschef att det finns en del som har väldigt hög 
respekt för hierarkiska nivåer och att de därför inte vågar säga att de uppfattar något 
som tokigt, utan hellre är tysta. Att det finns ett behov inom polisen av att någon 
agerar som ”djävulens advokat” i samband med beslutsfattande har framgått både vid 
intervjuer och deltagande observation. Behovet av en sådan lösning uttrycks i del A 
(se avsnitt 2.19).    

Forskningshänvisningarna i detta kapitel utgör ett axplock av studier kring 
beslutsfattande och visar att de fenomen som beskrivs inte är unika för en viss 
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organisation, utan återfinns i många sammanhang. Det som däremot bör sägas 
beträffande Polismyndigheten är att forskningsresultat visar att chefer inom denna 
organisation är mindre öppna för att bland annat ta till sig nya idéer jämfört med 
chefer i andra offentliga organisationer och även jämfört med chefer i andra branscher 
(Andersson-Arntén, Jansson, Olsen & Archer, 2017). En studie påvisade att den 
dominerande egenskapen hos svenska polischefer är passivitet och stresskänslighet 
(Andersson-Arntén, Jansson, Olsen & Archer, 2018). Polisens förmåga till 
organisatoriskt lärande har också ifrågasatts (Andersson-Arntén, 2013). Dessutom har 
polisanställda visat sig ha det lägsta värdet med avseende på hur viktigt de tycker att 
deras arbete är grundat på forskning. På en skala från +100 till -100 fick universitets-
lärare ett värde på över 90, läkare och psykologer hamnade just under 90. Lärare och 
ingenjörer hamnade mellan 50 och 60. Präster fick värdet 30. Polisanställda hamnade 
på värde minus 20 (-20). De fick också det lägsta värde (-30) av alla de 18 professioner 
som undersöktes gällande hur viktigt de tyckte det var att vara uppdaterad på ny 
forskning (Brante, Johnsson, Olofsson & Svensson, 2015). Dessa förhållanden innebär 
givetvis en speciell utmaning när det gäller dialogpoliskonceptets genomslag i 
polisorganisationen.  

 

3.10 Kommunikation 
Kommunikation är en annan av de fyra konfliktreducerande principerna i ESIM (se 
Reicher, Stott m.fl., 2004; 2007). I många berättelser och intervjuer framkommer 
behovet av att beröra forskningsområdet kommunikationsteori. Inom detta område 
finns också olika skolor. Två huvudinriktningar är processkolan respektive den 
semantiska skolan (Fiske, 1997). Processkolan handlar förenklat om hur en sändare 
kodar och hur en mottagare avkodar ett meddelande. I den semantiska skolan handlar 
kommunikation däremot om skapandet och utbyte av betydelse, där meddelandet i 
kombination med människor skapar denna betydelse (se Fiske, 1997; Heide m.fl., 
2005). Synen på kommunikation skiljer sig mellan de olika skolorna, men det finns 
gemensamma drag som att ju fler koder som det finns möjlighet att förmedla 
meddelandet med, desto bättre tycks kommunikationen bli. För att förstå innebörden 
av det som sägs handlar det således inte bara om de sagda orden utan om kroppsspråk, 
ironi etcetera. Att ha en rik och utvecklad personlig gemensam grund har stor 
betydelse för kommunikationen mellan två människor (se t.ex. Clark, 1996). Dessutom 
har informell kommunikation och informella möten visat sig ha betydelse för att skapa 
förståelse för en lokal kontext och för att bevara sociala relationer som är grunden för 
samarbete (Damian & Wozghi, 2003). Ur dialogpolisernas berättelser och även från 
intervjuer med andra personer (se t.ex. avsnitt 6.1 och 18.11.4) kan konstateras att 
många av de argument som förs fram avseende vikten av att dialogpoliserna över tid 
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har kontakter med samma personer har gott stöd i forskning om kommunikation 
mellan människor.  

Det framgår av vissa intervjuer att information som kommuniceras från 
underrättelsetjänsten anses mer tillförlitlig för att den är bearbetad (se t.ex. avsnitt 
18.11.4). Information från underrättelsetjänsten har normalt tagits fram med hjälp av 
IT-system och presenteras i skrift eller via bildspel, medan dialogpoliserna ofta 
förmedlar information muntligen. Generellt sett fästs för stor tilltro till information 
som presenteras med hjälp av informationsteknologi jämfört med andra informations-
källor (Ash m.fl., 2004; Leveson & Turner, 1993). Vid en intervju med en person som 
ingick i kommenderingsledningen vid en särskild händelse framkom att skillnaden 
mellan underrättelsetjänsten och dialogpolisen var att underrättelsetjänsten skrev en 
rapport där bakgrund, fakta och bedömningar fanns redovisade skriftligt. 
Dialogpolisen å andra sidan förmedlade sin bild och upplevelser muntligt. I intervjun 
framhölls att chefer måste vara medvetna om denna skillnad och att det inte borde 
krävas att dialogpolisen ska behöva presentera ett skriftligt underlag för att deras 
bedömningar ska tillmätas samma betydelse som underrättelsetjänstens information 
(se avsnitt 15.2).  

Med anledning av demonstrationer utanför Irans ambassad kände dialogpoliserna att 
de själva borde ta fram en skriftlig rapport och presentera ett statistiskt underlag 
eftersom de uppfattade att deras sätt att kommunicera muntligen inte fick önskvärt 
genomslag. De konstaterade senare att det blev annorlunda när argumenten 
presenterades i form av en rapport. Länspolismästaren gjorde en helomvändning i 
frågan och iranier fick fortsätta att demonstrera utanför den iranska ambassaden (se 
avsnitt 13.1). Dialogpoliserna är få till antalet vilket innebär att de i praktiken är 
begränsade till att föra fram sin information muntligen och bara kan skriva korta 
texter. 

 

3.11 Forskning som pekar på att polisen kan påverka individers och 
gruppers radikaliseringsprocesser och polariseringen i samhället 
Polisen är en viktig aktör för att förebygga och agera mot hatbrott (se Bromander, 
2017; Giannasi, 2018; Holgersson, 2018a), men polisen har även andra stora 
påverkansmöjligheter för att motverka radikalisering och polarisering i samhället. 
Enligt della Porta (2013) kan interaktionen mellan olika grupper leda till en 
radikalisering och eskalering av våld. I intervjuer har det framgått att polisens 
agerande kan vara avgörande för att förhindra en sådan utveckling (se avsnitt 11 och 
16). Likaså kan polispersonal sägas vara statens ansikte utåt i de socioekonomiskt 
utsatta områdena. Personer som intervjuats påpekar att om poliser beter sig på ett 
olämpligt sätt får det stora konsekvenser - inte bara för polisen utan för synen på andra 
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offentliga samhällsfunktioner (se t.ex. avsnitt 14.4, 14.6 och 14.7). Forskare har också 
dragit sådana slutsatser.  

Tyler (2006) konstaterar att om människor upplever att poliserna själva bryter mot 
lagen, diskriminerar, använder makt på ett felaktigt sätt eller på annat sätt uppträder 
olämpligt påverkar det dessa människors egen vilja att följa lagar och regler. En sådan 
upplevelse av polisen inverkar negativt inte bara på synen på polisen, utan också på 
andra samhällsinstitutioner (Tyler, 2006). Sageman betonar att staten måste vara 
särskilt känslig mot egna agenters förhållningssätt mot extremism och mot aktivister: 
”The state cannot afford to allow its agents to close ranks behind their own wrongdoers 
and avoid punishment.” (Sageman, 2017, s. 365). Bjørgo pekar på hur konfrontationer 
med polis och motdemonstranter snabbt normaliserar våldsanvändning även hos dem 
som från början var emot våld. Han exemplifierar detta med en intervju av en aktivist 
som berättar att hon blivit hårdare för varje konfrontation och att hon till och med nu 
börjat gilla våldet (Bjørgo, 2009).  

Det finns även andra förhållanden som tydliggör att polisen kan påverka individers och 
gruppers radikaliseringsprocesser (se t.ex. avsnitt 2.5), där även andra forskare dragit 
slutsatser som stöder dessa iakttagelser. Ett tydligt exempel ger Abuza (2009), där den 
så kallade Balibombaren uppgav att skälet till att han tog avstånd och blev ett 
nyckelvittne mot terrororganisationens andliga ledare var hans förvåning över 
polisens anständiga och humana behandling. Han blev inte slagen eller torterad utan 
blev istället inbjuden att be tillsammans med poliserna under förhörssessionerna. 

Polisens agerande kan både få positiva och negativa effekter på en 
radikaliseringsprocess. Ett exempel på en negativ inverkan lyfter Bjørgo fram som 
påpekar att anklagelser och ett tryck på enskilda individer eller grupper kan göra att 
personer och grupper blir mer extrema (2015). Andra forskare har funnit att polisens 
repressiva åtgärder kan stärka gängidentiteten i löst sammansatta gäng, trots att 
målsättningen var den motsatta. De som från början inte haft något emot polisen kan 
själva få en negativ hållning till polisen på grund av polisens agerande. Personer som 
blir kontrollerade av polisen på ett sätt de upplever som trakasseri kan dras med i en 
strid mot polisen (Klein, 1995; Klein och Maxson, 2006). Detta är något som har 
framgått i flera intervjuer (se t.ex. avsnitt 14.4 och 14.6). Att polisens agerande kan 
medverka till att skapa en social identitet med en anti-polishållning hos en samling 
individer är välkänt. Polisers beteende kan därmed bidra till att en konflikt eskalerar 
(se Drury och Reicher, 1999; Reicher, 1996; Stott och Reicher, 1998). Det finns gott om 
exempel på situationer som urartat på grund av ett hårdfört agerande från polisens 
sida (se t.ex. Bessel och Emsley, 2000; Waddington,1994). Listan med internationella 
exempel då polisens agerande varit en bidragande orsak till våldsamma upplopp med 
omfattande skador och även dödsfall som följd går att göra lång.  
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Wahlström (2011) pekar på att polisen lätt kan falla tillbaka till odifferentierade hårda 
taktiker trots att de har teoretisk kunskap och träning i dialog och vet betydelsen av 
att tillämpa differentierade taktiska förhållningssätt. Forskning inom det brottsföre-
byggande området visar att poliser tenderar att ha lagföring och att jaga kriminella i 
förgrunden för sitt arbete. Ett sådant fokus leder lätt till att medborgare ses som ett 
problem snarare än som en lösning på dem (Bullock & Fielding, 2017; hänvisar till 
Greene, 2000; Kelling & Moore, 1988; Skolnick, 1966). Det är också något som 
framförts vid vissa intervjuer (se t.ex. avsnitt 14.6). Just tolkningen av omgivningen är 
något som dialogpoliserna har problematiserat. De menar att ett fokus i 
polisorganisationen att upptäcka hot gör att man missar möjligheter (se avsnitt 2.8).  

Det krävs mer än hårda tag och hot för att stoppa skjutningar mellan gängmedlemmar 
som hatar poliser och ser sig själva som gatusoldater. De uppfattar att deras familjer 
och lokalsamhället stödjer det de gör. Det kräver att man förstår de värderingar som 
görs av personerna med anknytning till dessa skjutningar och av människor runt dem, 
och att man försöker påverka den moraliska kompassen i lokalsamhället. Det handlar 
bland annat om att åstadkomma en informell social kontroll (Kennedy, Kleiman & 
Braga, 2017). Det är viktigt att polisen och andra offentliga aktörer uppfattas agera på 
ett respektfullt sätt, utan förutfattade meningar och där det framgår att det finns goda 
intentioner och en vilja att lyssna (Tyler, 2006). Ovanstående förhållanden är något 
som poängterats vid flera intervjuer (se t.ex. avsnitt 14.4) och utgör en viktig 
beståndsdel i dialogpoliskonceptet.  

Hough, Jackson och Bradford (2017) har konstaterat att för legitimiteten är det viktigt 
för offentliga aktörer med maktbefogenheter som polisen att:  

 Behandla människor i enlighet med gällande lagar och regler 
 Behandla människor med värdighet och respekt 
 Lyssna till vad de har att säga 
 Förklara orsaken till de beslut som fattas 

Inom Polismyndigheten finns en utbredd inställning att inte behöva rätta sig efter lagar 
och regler, där man istället själv definierar vad som är rätt och fel. Det handlar inte om 
bristande intern information, utan om ett förhållningssätt som återfinns hos personal 
på skilda hierarkiska nivåer. Förhållandet återspeglas i många sammanhang 
(Holgersson, 2018b; se även Ekman, 1999). Sageman (2017) påpekar att i ett 
demokratiskt samhälle ger medborgare upp sin rättighet att med våld uttrycka 
missnöje, men staten måste då vara opartisk och rättvis och skydda mänskliga 
rättigheter. Det första steget i detta är att staten respekterar legitima protester. 
Polisen och militären måste uppfattas som opartiska där alla samhällsmedborgare 
måste känna sig som fullvärdiga medborgare. I flera intervjuer framgår att de 
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intervjuade inte upplever att polisen är opartisk och rättvis (se t.ex. avsnitt 9.2.1; 9.2.2; 
12.2.1; 12.2.3; 12.4).  

När människor uppfattar polisen som legitim finns goda möjligheter att de följer 
polispersonalens direktiv, inte beroende på en rädsla att blir straffade eller en 
förväntan om att få belöning, utan på grund av en normativt grundad skyldighet att 
följa regler och direktiv. Kvaliteten på mänsklig interaktion är helt avgörande för att 
kunna använda polisen på ett effektivt sätt och hur polisen utför en arbetsuppgift är 
nyckeln till att vinna människors hjärtan och själ (Hough, Jackson & Bradford, 2017). 
Informella möten har större betydelse för uppfattningen om polisen än formella 
kontakter i typiska tjänsteärenden (Ashcroft m.fl., 2003). Det är ett argument som 
både dialogpoliser och andra befattningshavare framfört som skäl till att det är viktigt 
för dialogpolisen att ha kontinuerliga kontakter med personer utan att det ska behöva 
ha anknytning till en specifik händelse (se avsnitt, 14.6; 18.11.5 och 2.4). 

En viktig slutsats som flera forskare funnit är att det är mycket svårare för polisen att 
bygga upp en tillit än att rasera denna (Hough, Jackson & Bradford, 2017 hänvisar till 
Bradford m.fl.; Myhill & Bradford, 2012; Skogan, 2006; 2009). Människors goda 
erfarenheter renderar i en liten positiv effekt med avseende på en ökad tillit till 
polisen, medan motsatta upplevelser har stora negativa effekter. Det är betydelsefullt 
att beakta denna omständighet och verka för att begränsa risken för att poliser agerar 
på ett sätt som raserar tilliten. Detta är något som framförts i flera av dialogpolisernas 
berättelser (se t.ex. avsnitt 11.1). Det verkar emellertid vara många polischefer som 
favoriserar taktiker som den aggressiva ”stop and search”-metodiken som ett 
grundläggande verktyg för att komma tillrätta med brottslighet (se Holgersson, 
2018c). Det kan förklaras av poliskulturen som traditionellt är aktionsorienterad och 
fäster stor vikt vid brottsbekämpande mål.  

När hårda tag prioriteras finns en risk att man hamnar i en situation som är synnerligen 
svår att komma ur. Det är därför viktigt att polisen väljer att agera på ett sådant sätt 
att denna fälla kan undvikas där hårda tag genererar ett behov att ta till ännu hårdare 
tag (Hough, Jackson & Bradford, 2017). Det är också något som har betonats i vissa 
intervjuer (se t.ex. avsnitt 14.4). Ett budskap som forskare har uppfattat att 
polispersonal kan ta till sig är att det för deras säkerhet är bättre att anamma ett 
förhållningssätt som gör att polisen uppfattas som legitim än att välja en strategi som 
går ut på hårda tag (Hough, Jackson & Bradford, 2017).  

När polisen pratar med människor är det viktigt att samtalen genomförs på platser 
som är viktiga i deras vardag såsom i centrum och religiösa lokaler istället för i 
rättssalar (Meares, 2009). Det är också ett förhållande som framförts vid intervjuer (se 
avsnitt 14.4 och 14.6). Vikten av att skapa en respektfull dialog där myndighets-
personer uttrycker sin sympati och förståelse för kriminella och förmedlar att det finns 
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en omtanke för dem angående deras säkerhet och att de ska lyckas har understrukits 
av forskare med erfarenhet av förebyggande polisinsatser mot de svåra problem som 
till exempel lokalt baserade narkotikamarknader kan åstadkomma. I en dialog kan det 
då vara viktigt att medge och be om ursäkt för tidigare dåliga attityder och agerande 
från polispersonals sida (Kennedy 2009; Mentel, 2012; Scott, 2017). 

En intervjuad aktivist berättade att dialogpoliserna genom sitt uppträdande utmanade 
hans svart-vita hatiska bild av poliser (se avsnitt 2.8). En utfrågad forskare var också 
inne på detta och menade att dialogpoliserna kan göra att den stereotypa bilden av 
polisen kan ifrågasättas (se avsnitt 14.3). Likaså poängterade en polis med mångårig 
erfarenhet av att arbeta i socio-ekonomiskt utsatta områden, att om polisen är 
närvarande och bygger relationer i miljöer där det finns ett stort agg mot poliser och 
samhället i stort, försvåras en klassificering som går ut på att det svenska samhället 
och dess företrädare är onda (se avsnitt 14.6). Bjørgo (2009) pekar på att uppfattningar 
om människor kan raseras då de träffar personer i andra grupper som inte stämmer 
överens med sin bild.  

 

3.12 Reflektion, uppföljning och utvärdering 
På flera ställen har framgått att det vore önskvärt med en ökad grad av reflektion, 
uppföljning och utvärdering inom Polismyndigheten. Många gånger verkar det vara 
svårt för polisen att inse, eller att det finns en ovilja att medge, sin roll som medaktör 
i en uppkommen problematik (se t.ex. avsnitt 18.11.3). Det är något som även 
framkommit i tidigare forskningsstudier. I en rapport som presenterades i slutet av år 
2018 identifierades stora utvecklingsbehov i förmågan att reflektera inom 
Polismyndigheten (Holgersson, 2018c, s. 33-40). Som tidigare påpekats är polisen långt 
ifrån att vara en lärande organisation (Arntén Andersson 2013), och polischefer är 
mindre öppna för idéer jämfört med chefer i andra organisationer som undersöktes 
(se Andersson-Arntén m.fl, 2017). 

Knutsson (2015) redovisar att en oberoende utvärderingsfunktion som efter krav från 
regeringen upprättades inom polisen, endast fungerade enligt intentionen en kort tid 
eftersom några höga polischefer blandade sig i arbetet. Utvärderingsverksamheten 
skulle effektivisera polisverksamheten, förbättra rapporteringen till regeringen och 
medborgarna, och bidra till att polisen skulle bli en lärande organisation. Den 
kvalificerade forskare som ledde enheten valde efter ledningens agerande att sluta. 
Funktionen föll helt samman då ett råd bestående av ett antal universitetsprofessorer 
som skulle ha en tillsynsfunktion av utvärderingsverksamheten lämnade rådet.  

Holgersson och Wieslander konstaterade att Polismyndighetens strävan att stärka sitt 
varumärke kan skapa ett dilemma för forskare. Det kan innebära att viktiga 
förändringsbehov inte tydliggörs. Förhållningssättet är heller inte gynnsamt för 
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kvaliteten på utvärderingar eftersom det finns en risk att forskare för att anpassa sig 
undviker att beskriva eller tonar ner viktiga förändringsbehov (Holgersson & 
Wieslander, 2020).  

En bristande förmåga till reflektion, uppföljning och utvärdering tar olika yttryck. Ett 
exempel är att när polisen har utsatts för angrepp, hävdar Polismyndigheten ofta 
paradoxalt nog att det beror på ett lyckat polisarbete (se t.ex. Malmström, 2017; 
Thunberg, 2012; Zimmerman & Nilsson; Westin & Micic, 2018). Angrepp ses som ett 
kvitto på att polisen har ”tryck på rätt personer och grupperingar”, där man framför 
att angrepp gör att det finns anledning att öka trycket ytterligare (se t.ex. Zimmerman 
och Nilsson Malmström, 2017). Att ensidigt tolka angreppen som bevis för ett lyckat 
polisarbete är problematiskt om det helt eller delvis är andra orsaker som ligger bakom 
angreppen. Att poliserna blir ”tuffare” kan få en motsatt effekt (Holgersson, 2018c). 
Det har också framgått av tidigare forskningsreferenser i detta kapitel (se t.ex. Bjørgo, 
2015; della Porta, 2009; 2013; Klein, 1995).  

Ett annat exempel på brister som berörts ovan är hur höga chefer inom polisen under 
många år ignorerat polispersonals varningar om den pågående utvecklingen i 
socioekonomiskt utsatta områden. Poliser har både internt och externt framfört att 
om man inte ändrade sina arbetsmetoder, strategier och hur dessa områden 
prioriterades skulle utvecklingen vara svår att hantera (se t.ex. By, 2013; Goda grannar, 
2008; Nilsson, 2000). Polispersonal varnade också för hur förändringen av polisens 
arbete mot narkotikabrott skulle kunna leda till att konflikter mellan grupperingar 
eskalerade med grova våldsbrott som följd. 

Istället för att vidta åtgärder som skapade förutsättningar att motverka omfattningen 
på problemen i utsatta områden riktade istället polisen in sig på att måla upp 
tilltalande bilder av polisens verksamhet (Holgersson & Wieslander, 2017; se även 
Holgersson, 2014). Det visade sig senare att utvecklingen blev ungefär så illa som vissa 
poliser hade varnat för. Polismyndigheten framförde att det ökade antalet skjutningar 
fick följden att man inte kunde klara av sin kärnverksamhet (se t.ex. Ask, 2016; SvD, 
2017; Vickhoff, 2016). Agerandet skulle kunna sammanfattas till att en strävan att 
saker ska se bra ut har påverkat möjligheten att kunna vara bra (Holgersson & 
Wieslander, 2017). Liknande effekter av detta valda förhållningssätt har kunnat iakttas 
inom andra verksamhetsfält. Det gäller exempelvis för polisens sätt att arbeta med 
näthat, där tilltalande bilder har undertryckt viktiga förändringsbehov (Holgersson, 
2018a).  

Det valda förhållningsättet har dock varit framgångsrikt ur en annan aspekt. En 
genomgång av olika yttranden från Polismyndighetens sida pekar på att den ofta 
framställt sig som ett offer för en viss belägenhet som man betonar kräver en ökad 
resurstilldelning (Holgersson, 2018c). En stor tillit har gjort att många utgår från att 
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den information som Polismyndigheten förmedlar är korrekt och att man därmed kan 
undvika att bli föremål för en kritisk analys. Det kan leda till en positiv spiral med en 
möjlighet att bygga upp en ännu mer positiv bild av polisen. Det har visat sig att 
förtroendet ökat för polisen det senaste året i en statistisk undersökning som utförts 
av SOM-institutet (Martinsson & Andersson, 2019). För en rättsstat är det viktigt att 
människor har en tillit till polisen. Ur den aspekten är polisens starka strävan att 
förmedla en positiv bild av sin verksamhet positiv. Om man däremot har för avsikt att 
utveckla en verksamhet, och för polisens förtroende på lång sikt, är dock nuvarande 
förhållningssätt riskabelt (Holgersson, 2014; Holgersson, 2018b; Holgersson, 2018c; 
Holgersson & Wieslander, 2017). Viktiga förändringsbehov kvarstår och tilliten till 
information som polisen presenterar kan bli låg när det anses viktigare att 
kommunicera ut positiva bilder än presentera förhållande på ett rättvisande sätt (se 
Holgersson, 2014).  

Av berättelser i denna rapport framgår att ansvariga inom Polismyndigheten anses ha 
ignorerat och fortsätter att ignorera varningar om följderna av hållningar som 
uppmuntrar repressiva agerande och hårda tag. Repression har fått stort utrymme i 
Polismyndighetens styrning i jämförelse med den brottsförebyggande verksamheten. 
Dialogpoliser menar att polisens sätt att agera i vissa kretsar leder till ett ökat hat mot 
polisen och andra statliga institutioner, vilket i sin tur medför att hotbilden ökar 
gentemot enskilda poliser och aktörer i andra organisationer. Dessutom pekar 
dialogpoliserna på att polisens agerande bidrar till en ökad polarisering av både 
individer och grupper i samhället.  

Om detta fortsätter är det dock inte otänkbart att Polismyndigheten senare på ett 
framgångsrikt sätt lyckas förmedla att polisen är ett offer för en utveckling som kräver 
ytterligare en ökad resurstilldelning trots att man varit en viktig medaktör till den 
problematik som uppstått. Som framgår av tidigare forskningsreferenser är det ingen 
tvekan om att reflektion, uppföljning och utvärdering behövs för att kunna bedriva en 
ändamålsenlig polisverksamhet (se även t.ex. Knutsson & Tompson, 2017).
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44. Konflikten i Ojnareskogen 

 

 

4.1 Dialogpolisernas berättelse 
Bakgrunden till polisinsatsen i Ojnareskogen var att ett företag ville bryta kalk i ett 
skogsområde som enligt miljörörelsen och ortsbefolkningen hade ett stort naturvärde. 
Efter en flerårig rättsprocess beslutade till slut Mark och miljööverdomstolen att 
företaget som var motpart till de som ville bevara skogen fick tillstånd att bryta kalk. 
När högsta domstolen avvisade alla krav på inhibition (att skjuta upp verkställighet) så 
fanns det inga juridiska hinder kvar mot att beslutet skulle verkställas. Ett skogs-
företag skulle genomföra avverkningen av skogen. Personer från miljörörelsen och 
ortsbefolkningen hindrade emellertid avverkningen genom sin fysiska närvaro i 
skogen. Det var i det här läget som det blev en fråga för polisen att hantera. Jurister 
inom polisen kom fram till att polisen med tanke på det aktuella läget i den juridiska 
processen var skyldiga att agera för att beslutet skulle kunna verkställas.   

Enligt kalkföretaget skulle en förskjutning i bolagets tidsplan innebära avsevärda 
kostnader och betydande merarbete. Det var därför viktigt att snabbt kunna 
genomföra exploateringen av området. Samtidigt var det lätt att inse att en eventuell 
politisk process eller eventuella framtida juridiska utslag som innebar att området 
skulle skyddas, i praktiken skulle få en liten betydelse när väl det initiala arbetet hade 
genomförts eftersom detta ingrepp skulle få omfattande och långvariga 
följdverkningar för miljön. Det låg dock inte inom polisens beslutsbefogenhet att 
kunna fatta ett beslut att skjuta på verkställandet.  

I samband med att polisinsatsen startade tog vi dialogpoliser oss till Ojnareskogen. Vi 
var där tidigare än andra poliser i polisinsatsen. När vi kom till platsen var det väldigt 
mycket folk där. Det var en oerhört upprörd stämning. Man fick en känsla av att nästan 
bli uppäten. Under vårt inledande besök i området kom det en polishelikopter och 
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hovrade över skogsområdet. Det gjorde människor ännu argare genom att det 
uppfattades som en maktdemonstration från polisens sida.  

Från början rådde något av en ”aktivistskräck” främst hos polisen på Gotland. Man 
trodde att det var proffsaktivister tillresta från landet som hade bosatt sig i lägret i 
skogen. En av dialogpoliserna som besökte aktivisterna innan kommenderingen drog 
igång kunde dock konstatera att det till största delen inte alls handlade om proffs-
demonstranter utan att det var ”vanligt folk”. Det blev också snabbt uppenbart hur 
viktigt det var att polisen var transparanta och verkligen agerade efter de konflikt-
reducerande principerna. Det blev dock en ständig kamp inom kommenderingen för 
det fanns en kraft som ville använda en repressiv metodologi. Denne var övertygad 
om att det var ett framgångskoncept.  Det var den metod som dialog-polisen 
förespråkade som ”vann”, men krävde mycket energi. Det var starka krafter emot 
dialogpolisens argument.  

Våra argument byggde på kunskap om aktivisterna, vilka de var etcetera. Dessutom 
efter att ha tillbringat så mycket tid i skogen som vi gjorde blev det uppenbart att det 
skulle medföra mycket negativa konsekvenser om polisen använde en repressiv 
metod. Ett exempel i mängden var att piketen som var representerad i staben föreslog 
klättringskapacitet för att få ned demonstranterna från träden. Förslaget avslogs efter 
argumentation. Dialogpolisen hade erbjudit sig att åka och prata med trädklättrarna 
istället. Ett annat förslag var också att polisen skulle spana på demonstranterna 
nattetid, vilket också dialogpolisen lyckades avstyra. Om polisen hade valt en mer 
repressiv metod än som var fallet hade det i sig kunnat locka personer till platsen som 
har ett intresse av konfrontation och som har ett konfliktfyllt förhållningssätt till 
polisen. Att lyckas med en repressiv metod hade med tanke på storleken på området 
krävt kanske en tiofaldig personalstyrka. Det är en helt annan miljö än ett torg i en 
stad. 

I Ojnareskogen fanns flera miljöorganisationer representerade, Greenpeace, Bevara 
Ojnareskogen, fältbiologer och Ojnarekämparna som bodde flera månader i skogen. 
På plats fanns mycket ortsbefolkning som inte alls var vana att delta i den här typen av 
protester. Det var människor som ansåg att vi var deras polis. Poliskommenderingen 
och staben blev mycket väl medvetna om detta förhållande och tog i så stor 
utsträckning som möjligt hänsyn till dessa omständigheter.  

Polisen kunde ha gjort allt som stod i deras makt för att se till att beslutet skulle 
verkställas. Men om polisen inte agerade på ett hänsynsfullt och avvägt sätt var 
bedömningen att det skulle få omfattande effekter för polisens relation till 
befolkningen på Gotland. Det blev uppenbart för polisen vad man riskerade att lämna 
efter sig om man gjorde ett kraftfullt och illa avvägt ingripande mot de som blockerade 
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skogsavverkningen. Det skulle påverka polisens möjligheter att verka på Gotland 
framgent i vardagen efter att polisinsatsen var slut.  

Det finns befattningshavare inom polisen som bortser från sådana förhållanden och 
inte förstår eller inte anser att det ligger i polisens roll att göra sådana avvägningar. 
Med ett sådant synsätt skulle polisen enbart fokusera på att genomföra en taktik som 
skapade bäst förutsättningar att genomföra verkställighetsbeslutet. Det skulle ha 
inneburit en offensiv användning av lagstöd som till exempel att med våld avhysa 
personer som campar i området, beslagta och förverka tält etcetera som brottshjälp-
medel, genom ljud och skenaktiviteter under flera dygn trötta ut de som övernattar i 
området, försvåra för personer att ta sig till området, lura demonstranterna och göra 
plötsliga insatser mitt i natten i syfte att få ned träd. Med en sådan taktik hade det 
funnits möjlighet att få ned fler träd än som var fallet jämfört med den taktik som 
valdes. Det hade också gått att genomföra operationer som gick ut på att tillfoga träd 
sådana skador att de skulle dö inom några månader eller något år i syfte att minska 
motivationen hos de som skyddar träden mot avverkning.  

Den aktuella kommenderingsledningen förstod dock betydelsen av att polisen har en 
folklig förankring och acceptans. Det bedömdes därför vara av vikt att gå försiktigt 
fram. Det var också något som poliserna på plats förstod. Dessa polisers agerande var 
mycket betydelsefullt och en viktig förutsättning för oss dialogpoliser att kunna lyckas 
i vårt uppdrag. SPT personalen blev utbytta efter lite mer än en vecka. SPT personalen 
hade gjort ett fantastiskt jobb och kämpat kommunikativt hela dagarna i skogen. De 
hade fått utstå en hel del verbala och moraliska påhopp från demonstranterna. Det 
verkade som den nya SPT-personalen som kom till viss del uppfattade att den första 
gruppen nästan led av en lindrig sväng av Stockholmssyndromet. Vi vill dock påstå att 
så inte var fallet, utan de hade jobbat kommunikativt, inlyssnande och försökt att 
utföra sitt uppdrag så proffsigt som möjligt i en svår situation. 

Vi dialogpoliser betonade vikten av att polisen skulle vara transparenta. Det var därför 
enligt oss viktigt att inte ljuga eller mörka polisens avsikter vad gäller exempelvis när 
de övriga poliserna skulle komma till platsen. Detta för att människor inte skulle få 
uppfattningen att vår roll var att förleda dem. Vi hade kommenderingsledningens stöd 
vilket bland annat innebar att vi slapp ”skrapa med foten” för att få övertid. Det gjorde 
att vi kunde vara tillgängliga dygnet runt, vilket var viktigt. Människors oro gjorde att 
vi hela tiden fick telefonsamtal. Folk hade ett enormt behov av att prata med oss. 

När det gällde polisens arbete på plats så behövde skogsmaskinerna ett stort 
säkerhetsavstånd på hundra meter i omkrets. När personer lyftes ut från området tog 
sig andra snabbt in i säkerhetszonen. Det blev mycket rörelser fram och tillbaka både 
för de som protesterade och för polispersonalen på plats. Det hade givetvis gått att 
mångdubbla insatsens storlek, men polisinsatsen var redan så omfattande att det från 
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kalkföretagets och skogsföretagets sida var svårt att hävda att polisen bortsåg från 
deras behov. Det var uppenbart att människors engagemang och arbetsuppgifternas 
karaktär gjorde förhållandena svåra för polisen. Under hela polisinsatsen var vi väldigt 
öppna för att underlätta så mycket som det gick för demonstranterna. Allmänhet fick 
inte köra bil upp till platsen eftersom det var en enskild väg. Skogsvägen var några 
kilometer och många äldre orkade inte gå hela vägen. Polisen har dock tillstånd att 
köra på alla enskilda vägar och ställde upp och hämtade de som hade svårt att gå. 
Visserligen var det inte en så stor mängd människor som vi körde, men det kan tyckas 
lite motsägelsefullt att underlätta för demonstranter att ta sig dit eftersom det logiska 
och praktiska hade varit att sträva efter att ha så lite demonstranter som möjligt där. 
Att agera på detta sätt låg dock i linje med de konfliktreducerade principerna.  

En natt vid gryningstimmarna slog Greenpeace aktivister till och kedjade fast sig i 
maskinerna. Deras agerande spred sig snabbt och demonstranterna talade med otrolig 
respekt om Greenpeace individerna i termer som ”nu har hjältarna från Greenpeace 
kommit”. Vi i dialogpolisen blev väckta tidigt på morgonen och hastade iväg till 
området. När vi åkte iväg från hotellet slet vi med oss frukostpåsar. Vi var dock inte 
direkt hungriga så tidigt på morgonen. Det gjorde att vi inte hade ätit något från 
frukostpåsarna när vi kom fram till platsen och möttes av ganska hungriga och törstiga 
aktivister. De hade suttit där några timmar när vi kom fram. Vi gick tillbaka till bilen 
och hämtade våra frukostpåsar och delade ut innehållet till dem. Det gick lugnt till när 
aktivisterna togs bort. Jag minns att några poliser ställde sig vid staket så att de dolde 
aktivisterna som satt vid skogsmaskinen. Då blev genast aktivister på andra sidan 
staketet upprörda. ”Varför står ni i vägen? Vad ska ni göra? Vi vill se att ni inte gör illa 
våra aktivister!” Polispersonalen kan dock ha fått order att ställa sig där, vilket gör att 
de inte bara kan gå därifrån om någon har en uppfattning att de inte borde stå där. 
Den här typen av känslor och önskemål uppfattar vi dialogpoliser eftersom vi rör oss 
bland människor. I det här fallet var det inte några konstigheter. Polispersonalen 
flyttade på sig. Det var sådana här smådetaljer hela tiden. Det var en hätsk och 
känslosam stämning, men den här typen av beteendekorrigeringar och anpassningar 
reducerade kraftigt aggressionerna mot polisen.  

Det är en stor fördel att dialogpoliserna tillhör polisorganisationen och att inte 
funktionen är placerad i någon annan organisation. Det minimerar beslutsvägarna och 
underlättar kommunikation direkt med polispersonal. Att den funktion vi har ligger på 
polisen är också fördelaktigt med tanke på att polisen inte bara blir de som står för 
fysiska ingripanden utan också står för dialog och för att försöka finna lösningar. Det 
gör det lättare att människor får en mer positiv bild av polisen. De kontakter vi har och 
ett uppbyggt förtroende underlättar för oss att iscensätta möten mellan olika parter. 
Representanter från kalkföretaget kom ut till skogen. Det var en komplicerad 
rättsprocess där det fanns frågor som vi inom polisen inte kunde svara på. Våra 
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erfarenheter är att man genom att ordna möten mellan parter kan minimera 
omfattningen på en konflikt. Det kan även innebära att olika parter gör överens-
kommelser som kan göra att en protestaktion avbryts. Vi i dialoggruppen kan inte styra 
vad olika parter kommer överens om, men vi kan dels verka för att ett möte kommer 
till stånd och även försöka lugna ned och hantera de största känslosvallen för att öka 
förutsättningar för att det uppstår en konstruktiv dialog. I det här fallet stod parterna 
så långt ifrån varandra och det var så mycket känslor inblandade att mötet inte hade 
ett lösningsfokus.   

När det gäller Greenpeace-aktivisterna som satt fastkedjade vid maskinerna kunde 
polisen ha satsat på att klippa bort dem så fort som möjligt, men det fanns en vinst i 
att inte skynda på. Ett syfte med denna typ av aktioner är att få uppmärksamhet i 
media och vi inom polisen kan underlätta en sådan ambition. Genom att vänta med 
att genomföra en insats kan journalister hinna komma till en plats och dokumentera 
och filma aktionen. I samband med Greenpeace-aktiviteten gick en dialogpolis runt 
med sin surfplatta och visade bilder för de fastkedjade aktivisterna och sade ”nu är det 
bild på er i tidningen. Nu är det ute i media vad ni gjort”. Polisen kan välja en annan 
taktik som syftar till att minimera uppmärksamheten, men ur ett demokratiperspektiv 
så ser vi från dialogpolisens perspektiv det som viktigt att verka för att medborgares 
protester blir synliga. För både företag och politiker kan det givetvis finnas en önskan 
att polisen hanterar det på ett annat sätt eftersom en stor uppmärksamhet sätter 
press på dessa aktörer att agera. Ett sådant förhållningssätt från polisens sida flyttar 
fokus från polisens agerande till själva sakfrågan. Genom att polisen anammar ett 
förhållningssätt att det finns en vinst i att en aktions budskap får uppmärksamhet 
istället för att uppfatta att polisens roll är att slå ned och tysta protester är vår 
erfarenhet att det kan påverka beslut som senare tas. Protesten i Ojnareskogen fick 
stor uppmärksamhet och tre år efter protesterna så beslutade regeringen att Ojnaren 
skulle bli ett naturskyddsområde. Miljöministern från miljöpartiet framförde att 
beslutet visar att regeringen tar skyddet av Sveriges natur på stort allvar. För att 
tillgodose den andra parten fattades också ett beslut att utse en kontaktperson som 
tillsammans med regionen, näringslivet och fackliga organisationer skulle ta fram ett 
näringslivspaket för Gotland på 100 miljoner kronor som motåtgärder för de uteblivna 
planerna på kalkbrytning.   

Polisinsatsen i Ojnareskogen höll på i nio dagar. Skogsföretaget avbröt sitt uppdrag att 
avverka skogen. Det var en mycket jobbig kommendering. Vi arbetade oerhört mycket 
och var mycket utsatta. Även om vi inte utsattes för våld blev det mentalt jobbigt. Vi i 
dialogpolisen var polisens ansikte utåt och det var budbäraren man sköt. En del var 
besatta i frågan och våra namn var kända. Det lades upp bilder på Facebook. 
Människor ropade våra namn i skogen. Det fanns människor som avskydde oss två 
dialogpoliser som var i Ojnareskogen. En av dialogpoliserna: 
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”Jag fick en bild på mig där jag fick frågan hur det var att begå brott mot 
mänskligheten. När jag efter polisinsatsen lämnade Gotland så kände jag 
att jag inte skulle kunna åka dit igen.”  

 
Polisen fick kritik efter polisinsatsen med anledning av att det skrivits anmälningar på 
människor. Att så skedde var en del i den aktivitet som handlade om polisens 
skyldighet att reagera på att avverkningen hindrades och visa att polisen såg allvarligt 
på det hela. Människor som inte tidigare hade haft att göra med polisen kunde några 
veckor efter polisinsatsen ringa och fråga hur de skulle göra när de skulle infinna sig 
på ett förhör. Vad det innebar att man blev kallad till ett förhör. Vi gav dem information 
och råd.  

En av dialogpoliserna: 

”Ett år efter polisinsatsen så kunde jag fortfarande få psykiska reaktioner 
i form av hög puls och jag kommer ihåg att jag ofta gick och tittade mig 
över axeln, till exempel när jag handlade. Något år senare när jag åter fick 
ett uppdrag på Gotland i samband med politikerveckan i Almedalen så 
besökte jag själv ett seminarie som handlade om Ojnareskogen. Jag blev 
igenkänd. Det kom fram folk och kramade mig. Då släppte allt och det 
kändes verkligen skönt.”  

 
Vi hade ett svårt uppdrag i Ojnareskogen. En del tror jag inte förstår vad som kunde 
ha hänt om polisen hade valt att agera på ett annat sätt och valt en mer offensiv taktik. 
För det första hade det fått stora negativa konsekvenser för polisen i Gotland ur en 
legitimitetsaspekt. Det var väldigt starka känslor inblandade som inte bara utmärktes 
av att parterna i konflikten stod långt ifrån varandra. Det fanns också två olika läger på 
polisstationen. Att starka känslor spelade in märktes också av vid samverkan mellan 
polisen och andra aktörer såsom Länsstyrelsen. Möten fick inte det utfall man önskade 
utan man fastnade i olika diskussioner och det blev inte klart vem som skulle göra vad. 
Att känslorna var så starka hade dessutom kunnat leda till ett omfattande motstånd 
och med det en risk för skador som följer av ett kraftigt fysiskt ingripande.  

För det tredje hade det med den personalstyrka som fanns inte varit möjligt att lyckas 
med en offensiv taktik. Visserligen hade det gått att avverka fler träd än som var fallet, 
men totalt sett hade det inte gått att genomföra uppdraget utan en väldigt mycket 
större polisinsats. Med tanke på det säkerhetsavstånd som krävdes runt maskinerna 
och områdes karaktär så hade det kanske behövts 1000 poliser för att säkerställa att 
skogsmaskinerna kunde arbeta. Det hade behövts bevakning under natten för att 
demonstranter inte skulle tränga in i området. Det hade behövts bevakning av 
polisfordon och av drivmedelleveranser, drivmedelsdepåer, transportvägar etcetera. 
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Med tanke på att Ojnareskogen senare blev ett naturreservat hade det varit tragiskt 
om träden hade blivit avverkade. I högsta domstolens beslut några månader efter att 
polisinsatsen hade avbrutits framfördes att: 

”Slutsatsen blir att bolagets intresse av omedelbar verkställighet inte med 
erforderlig marginal väger tyngre än de intressen som talar för att ett 
lagakraftvunnet avgörande bör föreligga innan verkställighet får ske. 
Tillståndet bör därför tills vidare inte få tas i anspråk.” (HD, 2012, s. 623)  

 
Skadorna som uppstod i samband med polisinsatsen var relativt små och vi är stolta 
över det vi i dialoggruppen gjorde och hur polisen hanterade situationen. I samman-
hanget så blev vi mycket berörda av ett SMS som vi fick i efterhand från en tongivande 
demonstrant. Hon skrev att hon förstod att polisen haft en tuff uppgift, men att vi hade 
hanterat det på bästa tänkbara sätt och hon tackade oss för vårt jobb. Det kändes 
väldigt bra. 

Det som hände i Ojnareskogen är ett typexempel på betydelsen av att polisen har en 
dialoggrupp, där vi kan verka för att polisens roll blir att försöka kanalisera och stödja 
möjligheten att en meningsyttring uppmärksammas istället för att agera i enlighet 
med traditionellt polisarbete och inrikta sig på att slå ned en protest. Det handlar med 
ett sådant synsätt om att finna lösningar och kanalisera protester i form av en politisk 
process. I Ojnareskogen fångade politiker upp och tog hänsyn till det stora intresset 
att bevara skogen samtidigt som det satsades pengar på företagandet på Gotland. I 
Ojnareskogen stod parterna så långt ifrån varandra så ett möte mellan dem 
resulterade inte i några överenskommelser. I andra fall har protester kunnat resultera 
i överenskommelser mellan olika parter. Ett exempel på detta är taxikonflikten på 
Arlanda (presenteras i kapitel 4). 
 

4.2 Intervju med aktivist i Ojnareskogen 
Jag var på plats fysiskt i Ojnareskogen mellan torsdagen och söndagen, men var 
uppdaterad på vad som hände där innan också. Jag har nämligen varit mycket 
engagerad vad gäller Ojnareskogen under många år. Dialogpolisen tog kontakt med 
mig per telefon och det märktes att de hade gjort research och visste att jag arbetat 
med frågan länge. De sade att de gärna ville prata med mig och frågade om jag hade 
tid och möjlighet. De var artiga, trevliga och öppna. Det här förhållningssättet är något 
som utmärkt de kontakter jag haft med dialogpolisen från och med Ojnareskogen till 
idag. Det har aldrig blivit någon konfrontation. De har alltid ställt öppna frågor och jag 
har uppfattat dem som oerhört lyssnande.  

Det var saker som var problematiska när det gäller aktiviteten i Ojnareskogen. Det 
första var att poliserna som var där var från Stockholm och dessa poliser hade nog 
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föreställt sig en annan karaktär på demonstranter som de skulle möta i skogen. Jag 
ägnade oerhört mycket tid åt att prata med uniformerade poliser att de som deltog i 
protesterna var vanliga människor i form av lantbrukare, pensionärer, barnfamiljer 
etcetera. Det fanns visserligen några enstaka aktivister som hade kunnat göra mer än 
det passiva motståndet, men grupptrycket var sådant att de inte gjorde något annat. 
Det fanns en vänlig inställning till polisen bland aktivisterna. Det var ju inte människor 
som hade haft några konflikter med polisen förut, utan de hade en positiv bild av 
polisen. Jag uppfattade att dialogpolisen omedelbart fattade vad det var för 
demonstranter som var i skogen. Känslan var att dialogpolisen ansträngde sig att 
förmedla denna bild till polisledningen, men att de inte riktigt tog till sig denna bild.  

Det var ett byte av den uniformerade personalen i slutet av veckan och detta byte 
märktes tydligt. Om jag minns rätt så kom dessa poliser till Gotland på fredagskvällen 
och det skulle vara skiftesavlösning på lördagen. När de kom ut till skogen märktes det 
att dessa poliser inte hade förstått hur det gått till under hela veckan. De nya som kom 
hade inställningen att ”nu får vi sluta lalla med de här aktivisterna och bära runt dem. 
Nu får det vara slutburet!”. Polisen ändrade attityd och blev mycket hårdare. Jag kan 
uppleva att vanliga människor som inte ätit och sovit ordentligt under ganska många 
dagar därför snabbt blev ifrågasättande, mer aggressiva och radikaliserade beroende 
på polisens agerande. Det gäller även mig själv.  

Polisen släpade folk hårt. Människor började skrika och gråta. Jag vet att polisens 
internutredning har utrett ärenden om övergrepp på vanliga människor som ägnade 
sig åt civil olydnad. Men dessa utredningar visade sig senare inte leda till något.   

Människor som deltog i protesten på plats uttryckte ”vad faan håller du på med?” till 
poliser. Polisen var hårdhänta på ett annat sätt än förut. De tappade folk när man bar 
dem. De bar folk i halsen. Människor runt omkring blev upprörda. Polisen kunde 
uttrycka: ”Håll käften! Du ska sitta ner. Det här är ett PL 24 område. Om du inte gör 
som jag säger nu så…”. Det var hårt och attityden bland demonstranterna ändrades 
snabbt beroende på detta. Folk fick en olustkänsla och började filma med sina 
mobiltelefoner. Jag tippar att vi var drygt 350 demonstranter och att det var ett 
hundratal poliser. Det gick inte för polisen att få kontroll på de här människorna för de 
bestämde sig att agera. 

Min tolkning är att människors vilja att sätta sig i vägen orsakades av polisens eget 
agerande. Inte någon gång under hela protesten hade det varit så många som hade 
suttit i vägen som blev fallet nu. Var och en av demonstranterna tog ett eget beslut att 
det är ”nog nu!”. Det fanns inga ledare för demonstranterna i skogen utan polisens 
agerande triggade att personer tog detta beslut i stort sett samtidigt. Vi fick då 
akademiker som till skillnad mot förut själva aktivt började ägna sig åt civil olydnad 
genom att sätta sig i vägen. När en pensionerad rektor från en liten ort på Gotland 
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satte sig i vägen fick hon med sig andra. Den pensionerade rektorn var runt åttio år 
och var känd för att vara stringent och vara en aktiv debattör. Man tänkte att när en 
nästan åttiårig dam agerar att ”kan hon så kan ju jag”.   

Polisen började agera i grupper där man gick i bredd. De utstrålade ett helt annat 
förhållningsätt jämfört med tidigare. Man visade makt och styrka. Det hände då något 
i bemötandet från två håll, både från polisens sida och från demonstranternas sida. 
Jag kände att nu kunde det gå riktigt illa. På grund av detta sprang jag bort till ett 
plastband som delade av polisens område mot oss som demonstrerade. Det var någon 
form av sambandscentral för polisen. Det stod en polis vid plastbandet och jag sade 
att ”Snälla, jag får inte tag i Lars21.” och sade att jag trodde att han satt i något möte. 
Polisen svarade att det stämde. Jag frågade vädjande till polisen: ”Kan ni på något sätt 
säga till honom att han behövs här nu? För jag tror att det håller på att gå åt skogen”.  
Polisen sade då med en befallande stämma: ”Du står för nära plastbandet. Du får 
backa en meter”.  

Det som hände och den enskilda polismannens agerande gjorde att det då slog slint i 
huvudet på mig. Jag uppträdde på ett sätt som definitivt inte är likt mig. Det började 
med att jag slog ut med mina händer och sade något i stil med att: ”Jag orkar bara 
inte. Jag känner att det här är på väg att gå åt skogen och du säger att jag ska backa 
en meter i skogen. Det är otroligt jävla löjligt!” Jag vet att jag sedan klev fram till 
plastbandet och sade ”Nu står jag här vid plastbandet. Vad ska du göra nu? Ska du slå 
ner mig nu? Ska du fängsla mig? Vad ska du göra?” Han sade då med samma kalla och 
befallande stämma att ”Du vet att det inte går till så. Nu tar du dig samman och 
backar”. Jag sade att ”jag tänker inte ta mig samman. Jag tänker stå här”. Som en blixt 
från en klar himmel hade jag plötsligt blivit en radikaliserad demonstrant. Det var 
många som fick ett helt annat uppträdande beroende på polisen agerande.  

Situationen fortsatte med att jag sade att jag inte skulle gå därifrån förrän de såg till 
att en dialogpolis kom till platsen. Och i det här läget tog jag min fot innanför 
plastbandet. Jag är den första att medge att mitt uppträdande var löjligt och så 
pinsamt. Men jag kände att det höll på att gå åt skogen och att polisen inte fattade 
det. Polisens agerande hade förändrat mig så att jag visade de sämsta sidor hos mig 
som människa. Jag kommer också ihåg att jag på ett aggressivt och obstinat sätt säger 
”Luften är fri vad faan ska du göra?”. Jag uttryckte också att om det här ska bidra till 
att jag ska få hit en dialogpolis så var jag beredd att fortsätta. Jag hade i det här läget 
också börjat gråta.  

Nu ringdes dialogpolisen ut till platsen. Det fanns ett stort förtroende för 
dialogpolisen. Den uniformerade polisen utsatte människor för rena övergrepp. Det 
som också bör nämnas är att i början av veckan så hade polisen börjat hovra med 
                                                           
21 Dialogpolisernas namn anonymiseras. 
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helikopter över tältlägret i skogen. Och det hände även när dialogpolisen i början av 
veckan stod och pratade med demonstranterna om polisens uppgift och roll i början 
av veckan. Jag vet att den dialogpolis som var där gick undan och jag har fått berättat 
för mig att han skrek i sin mobiltelefon att helikoptern måste iväg. Min känsla var att 
det var en maktkamp inom polisen där det fanns en falang som var för hårda tag 
medan en annan falang ville ha en annan lösning. Det kändes osunt. Jag tror 
människors syn på polisen delades upp i ”good guys och bad guys” och att en sådan 
syn också fanns bland poliserna.  

En del poliser verkade ha inställningen att det där meseriet med att prata med folk, 
det behöver man inte göra, utan nu går vi in och gör det vi ska. Man kände föraktet 
hos dessa poliser. Man måste komma ihåg att de människor som fanns i skogen för att 
protestera inte var aktivister som hade tänkt att kasta stenar. Det var djupt 
engagerade människor som representerade alla aspekter av medborgare i samhället. 
Dessa människor klarade inte av att bli behandlade illa av polisen. För det hade de 
aldrig tidigare varit med om i livet och tänkte inte acceptera detta nu heller. Hade 
polisen fortsatt med att exempelvis bära folk i halsarna hade de triggat människor att 
agera på ett sätt så att polisen hade varit tvungna att använda mer våld. Hade polisen 
använt mer våld hade de mötts av mer motstånd och situationen hade eskalerat. Det 
är jag övertygad om. Polisen var så få i förhållande till antalet demonstranter så de 
hade aldrig klarat av det hela utan att använda extremt mycket våld där människor 
hade skadat sig och av den anledningen inte kunde ägna sig åt civil olydnad. Ett sådant 
agerande från polisen hade i sin tur kunnat rendera i en upptrappning av konflikten.  

Polisen hjälpte indirekt Nordkalk att begå ett lagbrott för att de avverkade nästan sju 
hektar för mycket skog, vilket vi påpekad för vettiga poliser. Någonting hände där 
polisen förstod att det inte var bra. En sak som var uppenbart i början av veckan var 
att polisen var oerhört dåligt förberedda. Det blev exempelvis tydligt genom att 
polisen hade tänkt att använda sig av ridande poliser. Hela området är fullt av 
kalkstenssprickor och folk rider därför aldrig i denna skog av det skälet. Polisen verkade 
ha gjort en dålig analys och det saknades en konsekvensanalys.  

Att polisen inte var tillräckligt analytisk innan man gjorde ingripandet är ett 
demokratiproblem. Hade man varit förberedd hade upplägget varit helt annorlunda 
från första början. Dialogpolisen var mycket viktiga för att det inte gick riktigt snett och 
att utvecklingen istället blev som den blev. Det var också andra poliser som var 
kommunikativa och hade stor betydelse för hur händelsen utvecklades. De kunde styra 
upp polisen inifrån och det motverkade att människor blev radikaliserade. Om polisen 
hade agerat med stor kraft och med en väldigt stor personalstyrka hade den 
demokratiska process och den lösning som nu blev fallet inte inträffat. En annan 
utveckling hade varit att polisen skickade mer personal och att skogen hade avverkats. 
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Fallet Ojnareskogen är ett exempel på att man faktiskt kan stoppa saker och bli lyssnad 
på, men det var oerhört nära att det sista dagen inte hade blivit så.  

På det sätt som protesterna genomfördes och återspeglades i media skapades en 
politisk press. Det politiska spelet fördes på en annan plats. En uniformerad polis 
uttryckte att det var som polishögskolan när man hade klasskamrater som figuranter. 
De bar oss. Sedan så satt vi och fikade på olika platser och sedan så fortsatte 
aktiviteten. Det enda skillnaden var att vi inte hade en gemensam genomgång av 
övningen. Det blev lite som ett spel, där polisen kunde visa kalkföretaget att man var 
där och gjorde något. Jag tror faktiskt att de flesta, både poliser och demonstranter 
undrade vad vi gjorde där egentligen. Vi väntade på att högsta domstolen skulle avgöra 
om detta skulle överprövas eller inte. Alla visste att det var vitalt att skogen stod kvar 
annars fanns det ju inget att försvara. Hela aktiviteten blev något av charader och en 
kuliss där de nytillkomna poliserna som helt plötsligt började agera hårt inte alls 
förstod kontexten och läste situationen. En nyckel till att protesterna inte fortsatte på 
söndagen och spårade ur var att Mellanskog drog sig ur och inte ville vara med om de 
här galenskaperna längre.  
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55. Taxikonflikt på Arlanda 
 

 

5.1 Dialogpolisernas berättelse 
Vi i dialogpolisen fick i uppdrag att ta oss an en potentiell taxikonflikt i anslutning till 
Arlanda flygplats. Många olika parter var inblandade i denna konflikt såsom 
Konkurrensverket, Syndikalister och olika friåkare. Vad det handlade om var att 
Luftfartsverket organiserade området ute vid flygplatsen och de skulle göra om 
uppställningsplatserna för taxiverksamheten på Arlanda. Det här skulle göra att alla 
friåkare missgynnades och att de stora bolagen premierades. Det fanns ganska många 
friåkare som levde på att köra kunder från Arlanda. De kände att deras levebröd skulle 
tas bort så förändringen berörde många människor på ett kraftigt sätt.      

I fallet med Arlanda så upplevde vi att Polismyndigheten nyttjade dialogpolisen på ett 
bra sätt. Man lät oss arbeta med den här frågan och vi hade möjlighet att sätta oss in 
i frågan. Det innebar att vi fick en kunskap om taxinäringen, vad konflikten handlade 
om, vilka parter som var inblandade, vad beslutet fick för konsekvenser etcetera. Vi 
hade kontinuerliga möten med olika parter och besökte den plats där taxibilar på 
Arlanda väntar på uppdrag eftersom alla taxibilar som är intresserade inte kan åka 
fram samtidigt. Om det inte fanns ett kösystem skulle det bli kaos. På platsen där 
taxibilarna väntar finns en rastplats med toalett, mikrougnar, bönematta etcetera. Det 
blev uppenbart att stämningen var irriterad när vi besökte denna plats. Framförallt 
handlade det om meningsskiljaktigheter mellan friåkare och de som var anställda på 
större bolag.  

Det pratades om att det skulle ske en blockad av infarterna till Arlanda, men det tog 
flera månader innan detta hot realiserades. Genom att vi var insatta i frågan och hade 
byggt upp ett kontaktnät hade vi möjligheter att göra mer kvalificerade bedömningar 
om det fanns en risk för att hotet skulle realiseras. I annat fall hade det bara gått att 
gissa, vilket ökade risken för att polisen avsatte resurser i onödan för att det 
exempelvis uppstod ett rykte om att det var på gång med en blockad. Vi hade genom 
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ett kontaktnät och kännedom i frågan möjlighet att avstyra onödig resursallokering. 
Det gjorde att vi kunde bidra till att polisen kunde hushålla med sina resurser på ett 
bättre sätt, vilket ur ett samhällsperspektiv är fördelaktigt.  

Vi var insatta i de olika aktörernas ståndpunkter och vad som var principiellt viktigt för 
respektive part och vad som var mindre viktigt. Genom att vi pratade med olika aktörer 
i konflikten så kunde vi ge ett motpartsperspektiv vid dessa samtal, vilket har 
förutsättningar att öka respektive parts förståelse för den andres argument. Vi kan 
således medverka till att det kommer till stånd en kunskapsöverföring utan att 
parterna träffas. Vår roll skulle kunna liknas vid att vara medlare vid en konflikt. Även 
om vi inte utarbetar förslag som respektive part kan ta ställning till så kan vi bli en del 
av en process som kan underlätta att man kommer till en lösning eftersom de olika 
parterna får kännedom vad den andra parten vill och har därigenom en större 
möjlighet att anpassa sina förslag efter detta.   

Efter att konflikten pågått några månader blev den en blockering av infarten till 
terminal 5 och 4. Det var upp mot 200 taxibilar som stod där. När vi fysiskt hade tagit 
oss till platsen hade redan en polisinsats dragits igång och pågått ett par timmar. Att 
läget var som det var när vi kom ut till platsen visade att det är svårt för poliser utan 
en kunskap om konflikten att försöka medla för att få bilarna att lämna platsen. 
Eftersom det var en hätsk stämning var det också svårt för någon som hade 
beslutsmandat på Luftfartsverket att gå ut till konfliktområdet och försöka få igång en 
konstruktiv dialog. Genom att vi i dialogpolisen hade arbetat med frågan hade vi goda 
möjligheter att omgående arbeta med en lösning. Vi såg vilka aktörer som var 
involverade i blockaden och kunde ta kontakt med rätt individer som representerade 
respektive gruppering. Vi visste vem på Luftfartsverket som ägde frågan och hade 
tidigare haft kontakt med honom. Det gjorde att startsträckan var kort för oss att få 
till stånd ett möte mellan representanter för de som blockerade infarten och 
representant från Luftfartsverket.  

Arlanda är Sveriges största flygplats och den uppkomna situationen var därmed 
tidskritisk. Att utan en kunskap på plats försöka sätta sig in i vad konflikten handlade 
om, vilka parter som var inblandade och vem som hade beslutsmandat i frågan hade 
tagit tid. Det är heller inte säkert att beslutsprocessen när väl ett möte hade kommit 
till stånd hade gått lika snabbt och varit lika framgångsrik. I och med att vi hade lyssnat 
på olika parter och under en längre tid engagerat oss i frågan så fanns ett uppbyggt 
förtroende. Vi som myndighetsrepresentanter hade intresserat oss och lyssnat vilket 
uppskattades. Både de som representerade de som blockerade infarten och den som 
representerade Luftfartsverket i förhandlingarna ville att vi i dialogpolisen skulle vara 
med på mötet. Vi framförde på ett tydligt sätt att vi inte vill lägga oss i förhandlingen. 
Man insisterade ändå på att vi skulle vara med. Vi uppfattades som en neutral part och 
att det för förhandlingen var fördelaktigt att vi var med på mötet. I rummet som mötet 
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ägde rum i satte vi oss i ena ändan av mötesbordet för att tydliggöra att vi inte var en 
part som skulle lägga oss i förhandlingarna.  

Den som hade beslutsmandat från Luftfartsverket uppgav i efterhand att han hade 
förberett sig och funderat igenom vad han kunde gå med på. En sådan förberedelse 
underlättas givetvis av att ha kunskap om den andra partens bevekelsegrunder och 
vad denna skulle kunna tänkas gå med på. Efter någon timme var förhandlingen klar 
och man hade nått en överenskommelse. Två friåkare gick ut och förmedlade vad man 
kommit överens om. Vissa friåkare var arga när de fick höra överenskommelsen – 
andra accepterade detta utan att framföra kritik.  

Friåkarna bestämde sig för att testa den föreslagna lösningen som innebar att man tog 
bort ett staket. Man avbröt blockaden och efter en timme hade alla lämnat. För polisen 
hade det varit en svår utmaning att utan taxichaufförernas medverkan flytta 
taxibilarna. De hade också kunnat återkomma omgående. Konflikten kunde därför bli 
utdragen beroende på att den hade så stor betydelse för friåkarna och deras 
försörjningsmöjligheter. Efteråt fick vi positiv feedback från kommenderingsledningen 
som lyfte fram hur oerhört värdefull dialogpolisens insats var i den här situationen. Vi 
dialogpoliser hade aldrig kunnat lösa händelsen på det sätt som blev fallet om vi inte 
hade fått tid att sätta oss in i frågan innan händelsen. Vi hade getts möjlighet att 
tillägna oss en djup kunskap och byggt upp ett kontaktnät. 
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66. Ockupation av Libyens ambassad 
 

 

6.1 Dialogpolisernas berättelse 
I samband med att den Libyska staten höll på att falla samman var det ett antal Libyer 
i Sverige som kämpade för att kullkasta staten. Det var olika fraktioner, men de hade 
ett gemensamt mål att avsätta Khaddafi. Det var ingen stor skara, men de var extremt 
politiskt aktiva och man manifesterade flera gånger i olika schatteringar utanför den 
Libyska ambassaden i Stockholm. Det här gjorde att vi inom dialogpolisen ganska snart 
fick en god kännedom om de här grupperna, vilka de var och hur många de var i den 
här gruppen. Dessutom började vi förstå hur man betedde sig vartefter utvecklingen i 
Libyen förändrades. I början var det vanliga tillvägagångssättet att man manifesterade 
med flaggor och banderoller med uttryck att man ville ha en ny stat. Man ville lämna 
petitioner osv.  

Trycket på ambassaden var ganska stort under en tid. Vid den här tidpunkten blev 
dialogpolisen ofta engagerade i denna problematik och vi skötte det utan något 
formellt uppdrag som var definierat av någon chef. Det berodde på att vi ofta blev 
direkt kontaktade av personer från dessa organisationer, uppringda av poliskollegor 
som arbetade i yttre tjänst, men även att vi blev kontaktade direkt av ambassaden. 
Det gjorde att vi hade ganska bra kunskap. Precis innan Khadaffis styre föll så var en 
dialogpolis med på själva upplösningen och satt med den som var ansvarig på 
ambassaden. Det fanns ingen ambassadör på Libyens ambassad utan det var en charge 
d’affaires. Han satt med TVn igång och tittade på direktsändning från Libyen. 
Dialogpolisen som var med berättar: 
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”Jag kommer inte ihåg vem som bryter tystnaden men det blir i alla fall så 
att han till slut säger till mig att: - ”Hur ska jag göra Johan22? Ska jag hoppa 
av eller?”.  

Jag tittar på honom och säger: ”Det kan jag på något sätt inte avgöra. Jag 
är skyldig att ta hand om dina rättigheter oavsett vilket beslut du tar nu. 
Jag kan inte föreställa mig vilken svår situation du sätter dig i, men jag 
kommer inte att försöka ge dig något råd.” Då tittar han på mig och säger: 
”jag ska bara gå in på rummet och be. När jag kommer tillbaka så har jag 
bestämt mig”.  

Han gick in och bad och sedan kommer han ut och säger: ”Jag kommer 
fly”. Vad det här betydde vid det här tillfället var jag inte säker på. Om det 
betydde att fly och fortfarande vara på Khaddaffis sida eller fly och hoppa 
av, visste jag inte. Det skulle senare visa sig att han flydde från Sverige.”   

 

Efter det här kom ambassaden att stå tom. Det inträffar en ockupation av ambassaden. 
Polisledningen ringde ut förhandlare och så småningom också dialogpolis. Man 
förberedde sig för att kunna storma byggnaden. Vid den här tidpunkten hade det 
samlats demonstranter utanför. Vi sade till ansvariga för insatsen att vi kände till de 
involverade grupperna och bad att få lite tid. Men vi blev inte hörsammade på något 
sätt. Man struntade i detta och man försöker istället förhandla med hjälp av de 
förhandlare som ringts ut till platsen. Det här sade lite grand om synsättet på 
dialogpolisen – att det inte var riktigt tydligt vad vi gör och vad vi kan. När förhandlarna 
var på plats vid en barrikadering är det de som ska sköta förhandlingen – inte 
dialogpolisen.  

Representanten för dialogpolisen försökte säga till förhandlare att ”tänk på att nu 
förhandlar ni inte med individer utan ni förhandlar med grupper”. Vi försökte förklara 
för förhandlarna att det inte var säkert att den person de pratar med överhuvudtaget 
hade någon beslutanderätt. Jag tror till och med att dialogpolisen tydliggjorde att det 
kunde vara någon här ute på gatan istället som bestämde och hade inflytande på vad 
de inne i byggnaden gjorde. Våra framförda synpunkter bortsåg man dock ifrån. Man 
förhandlade på traditionellt sätt med någon man fick kontakt med inne i bygganden. 
Förhandlingen misslyckades och polisen stormade byggnaden.  

Som tur var blev varken någon polis eller någon av demonstranterna inne i 
ambassaden skadad när polisen gjorde denna stormning. Polisen tömde byggnaden. 
Men vi inom dialogpolisen förstod att det på intet sätt var över.   Dialogpolisen på plats 
försökte fortsätta påtala att det är en skillnad att förhandla med en grupp eller 

                                                           
22 Namn anonymiserat. 
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grupperingar där politiska intressen styr jämfört med att förhandla med enskilda 
individer vid exempelvis ett gisslansdrama. Om det var en gruppering som hade ett 
intresse av att ambassaden skulle ockuperas så skulle bara några andra individer ta sig 
in eller försöka ta sig in i ambassaden. Dialogpoliserna på plats hade pratat med folk 
på platsen och hade fått bekräftat att ockupationen inte var ett verk av enskilda 
individers infall.  

Det fanns inget intresse från Polismyndighetens sida att lyssna på dialogpolisens 
framförda synpunkter. Vi blev inte förvånade när nästan samma scenario inträffade 
en gång till där personer tog sig in och barrikaderade sig inne i ambassaden. 
Fortfarande utan att ansvariga för polisinsatsen tog kontakt och nyttjade oss inom 
dialogpolisen. Den andra gången har vi för oss att polisen dock inte stormade 
byggnaden.  

Inom polisen så förstår man inte att de kontakter vi inom dialogpolisen bygger upp är 
något mer än att bara stå och prata med någon inför, under eller efter ett enskilt 
demonstrationstillfälle. Det är en process där vi efter ett tag blir en trovärdig och 
accepterad förhandlingspart för den här gruppen. Vi har ofta varit med dem i olika 
situationer och delat ögonblick och händelser samt diskuterat förhållanden. De har 
förstått att vi förstår dem. 

Det är viktigt att poängtera att berättelsen inte ska uppfattas som vi menar att vi är 
bättre än någon annan, till exempel att vi skulle vara bättre än förhandlarna att 
förhandla - utan det handlar om att vi har ett specifikt uppdrag som vilken annan 
specialinriktad grupp som helst inom polisen. Inom Polismyndigheten uppfattar vi 
dock att det finns en väldigt bristfällig kunskap om vad dialogpolisens arbete innebär i 
praktiken. 
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77. Aktiviteter med koppling till Eritrea 

 

7.1 Olika grupper med kopplingar till Etiopien/Eritrea 
7.1.1 Dialogpolisernas berättelse 
I Sverige bor det och lever cirka 40 000 personer med bakgrund i Eritrea. Man har 
kommit hit i omgångar från Eritrea och även när Eritrea var en del av Etiopien. De som 
kom hit under en period sitter nu vid makten i dagens Eritrea, det vill säga de som vann 
kriget när Etiopien delades. Det har gjort att Sverige har ett ganska unikt förhållande 
vad gäller den eritreanska diasporan. Vi har både de som är regimkritiker och de som 
idag är regimtrogna eritreaner. De regimtrogna är ganska många i Sverige. De är också 
de som är mest aktiva och synliga, men om de till antal är störst är för oss oklart.  

Kriget och konflikter som låg till grund för kriget är inte lika påtagligt i Eritrea numera 
och regimen är ifrågasatt av flera. Regimen får kritik för att bete sig på ett sätt som 
man anklagade den Etiopiska regimen för tidigare. Regimen i Eritrea har granskats och 
kritiserats i svensk media. Det finns bland annat något som man kallar två-procent- 
skatten. Med det menas att man tar ut två procent skatt av den utländska diasporan. 
De regimtrogna säger att det är en frivillig summa som man betalar. Medan de 
regimkritiska menar att så inte är fallet, utan man måste betala om man vill ha 
möjlighet att åka hem eller att säkerställa att anhöriga i Eritrea inte ska råka illa ut. 
Kritiker säger också att man kväver åsiktsfriheten i Eritrea genom att man inte får 
kritisera regimen. Man menar att regimen beter sig på ett sätt som är allt annat än 
demokratiskt.  

I Sverige är de regimtrogna relativt aktiva på flera sätt, bland annat ordnar man 
festivaler och politiska möten. Allt enligt gällande svensk lag.  Man bjuder in regimen 
till Sverige. Sverige är en viktig plattform för regimen nere i Eritrea och dessa 
omständigheter har lett till att den eritreanska diasporan är ganska polariserad. Det 
här innebär att det är svårt för det svenska samhället och svensk polis att veta hur man 
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ska agera. Hur än polisen gör så kommer vi ha någon emot oss. Polisen blir uppvaktad 
av bägge sidorna som kritiserar polisen att gå den andra partens ärende. Det sätter 
polisen på prov och vi har svårt att veta hur vi ska agera. Polisen har ibland svårt att 
förstå konflikten och innebörden av att man använder Sverige som arena för att föra 
fram sina politiska budskap. Ett exempel på ett vanligt scenario är att när regimtrogna 
har politiska möten och det kommer dit regimkritiker då vill de regimtrogna att polisen 
ska bära ut regimkritikerna. Om det är ett öppet möte för alla och envar så får inte 
polisen agera på det sätt, medan det i andra fall finns en sådan skyldighet. Det har varit 
och är svårt för polispersonal att veta hur de juridiskt ska agera och det har medfört 
att vi ibland slängt ut personer när vi inte haft rätt till det och ibland inte agerat när vi 
haft en skyldighet att agera. Vi vill inte klandra poliserna på platsen för det här är svårt. 
Det finns också så många bottnar i många internationella konflikter som gör det svårt 
att vet hur man bör agera för att undvika negativa reaktioner både på lång och kort 
sikt.  

Om man inte har kunskap finns det en risk att polisens agerande tolkas på ett sätt som 
polisen definitivt inte avsett. Det kan handla om att polisen bara pratar med en falang, 
men inte med andra falanger. I bästa fall tolkas det av de som inte blivit inbjudna till 
att samtala med polisen att det handlar om en okunskap från polisen sida, vilket 
visserligen inte är positivt vad gäller förtroendet för polisen. I värsta fall uppfattar 
falanger som inte blivit inbjudna att svensk polis och även i förlängningen Sverige 
därigenom har tagit ställning i någon annans kamp. Det kan få följder för svensk 
personal i beskickningar utomlands och även för Sverige och svenskar ur andra 
aspekter. Polisens agerande kan därför bli en fråga som utrikesdepartementen måste 
hantera och tvärt om. UD:s agerande kan få effekter för polisen i Sverige.   

Det finns anledning att ytterligare tydliggöra vikten av kunskap i rollen som dialogpolis. 
Om man har ett möte med en grupp och inte kan något om kontexten är det svårt att 
ett aktivt lyssnande får någon annan form än att vara ett parafraserande. Utan en 
kunskap har man svårt att lyfta in andra omständigheter och visa på att det finns fler 
perspektiv. Det kan lätt tolkas av gruppen som samtalar med polisen att man köpt 
deras argument och att de uppfattar att det kommer bli som de önskar. Det är 
fördelaktigt om man istället kan säga att: ”Ja, vi förstår er, men vi vet ju också att det 
finns en annan inställning” och koppla ett sådant resonemang till svensk lagstiftning 
och hur man inom ramen för det svenska demokratiska systemet hanterar en situation 
när det finns olika uppfattningar i en fråga. Om man inte kan exemplifiera och relatera 
ett sådant resonemang till deras kontext kan det lätt bli att de uppfattar att man satt 
och lyssnade på dem och att det sedan blev tvärt om. Om man inte på ett tydligt sätt 
lyckas förmedla hur svensk lagstiftning fungerar ökar det risken för konfrontation när 
de träffar på meningsmotståndare och inte förstår hur detta hanteras i den svenska 
kontexten. Det är svårt att nå framgång och en förståelse om man försöker förklara de 
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demokratiska principerna och svensk lagstiftning genom en generell och övergripande 
förklaring utan att knyta an resonemangen till deras egen kontext.  

De som har makten i deras hemland kan ställa krav på att polisen i Sverige ska agera 
på ett visst sätt. Agerar vi inte på det sättet och att vi inte lyckas förklara varför vi gör 
som vi gör på ett bra sätt finns en risk att man skruvar åt tumskruvarna på hemmaplan. 
De kanske drar in på skyddet för en besiktning, eller ännu värre subtilt piskar på en 
stämning mot Sverige. Förutom att det direkt får konsekvenser i ett annat land kan det 
få följder i Sverige som polisen måste hantera. Som vi tidigare varit inne på så är det 
en växelverkan med många dimensioner som många kanske inte är medvetna om.  

Den svenska polisen vill gärna försöka identifiera vem som är den goda och vem som 
är den onda om man får utrycka sig så förenklat. I många fall är situationen komplex. 
Vissa grupperingar håller ihop i en fråga, men inte i andra. Den Eritreanska/Etiopiska 
kontexten består av flera falanger och de som demonstrerar mot samma sak behöver 
inte vara sams sinsemellan. Det finns en stor mängd folkslag som gått ihop mot 
regimen för att sedan splittra sig. Det är dynamiskt. Det är viktigt att känna till om det 
finns motsättningar mellan olika grupper till exempel i samband med ansökan om 
tillstånd för en allmän sammankomst, om polispersonal skall hänvisa motdemon-
stranter till olika platser beroende på att de är motståndare till varandra trots att de 
demonstrerar mot samma sak och om det exempelvis ska vara en festival att veta vilka 
som kan komma dit och vad som kan hända då. Om polisen inte har kunskap och gör 
felaktiga bedömningar kan det bidra till att det blir en konfrontation som spär på en 
konflikt mellan grupperingar i Sverige. Om polispersonal av välvilja, men i okunskap, 
låter sig fotograferas på ett sätt att det uppfattas att de tagit ställning i en konflikt kan 
det få stor spridning i sociala medier och kan skapa problem. Likaså kan ett visst 
agerande som pekar på att polisen är partisk spä på en konflikt mellan gruppering i 
Sverige. En upplevd partiskhet påverkar polisens trovärdighet och tilliten till samhället. 
Det kan göra det svårare att exempelvis få grupper att acceptera att saker hanteras 
inom ramen för det svenska rättssystemet och att de ska hålla sig inom de 
demokratiska spelreglerna. Polisens agerande kan göra att en gruppering känner att 
de har större legitimitet och skäl att handla på ett visst sätt. Det går att sammanfatta 
de olika exemplen med att om polisen inte förstår vem de har framför sig är det lätt 
att göra misstag.   

Polisens agerande riskerar att få politiska konsekvenser. Både om vi inte agerar eller 
om vi agerar kan det leda till att UD uppvaktas och blir kritiserade. Gör vi något så kan 
polisen dessutom få människorättsorganisationer på oss där de pekar på att man har 
sin fulla rätt att demonstrera i Sverige. Gör vi inte något så har vi sett att det finns risk 
för våld mellan de här grupperna. Det här utspelar sig kontinuerligt på svenska gator 
och torg. Polisen har svårt att förstå dynamiken i det här. Individer som tillhör olika 
falanger kanske sitter och äter mat med varandra och då finns det kollegor som tror 
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att nu är allt frid och fröjd. Då har man verkligen inte förstått helheten när man säger 
så. Dessa kollegor har inte förstått under vilka betingelser den här måltiden sker, eller 
ens varför man sitter bredvid varandra för tillfället. I och med att diasporan i relativa 
termer i förhållande till övriga samhället utgörs av ett mindre antal människor är det 
oundvikligt att de känner till varandra och under vissa betingelser också träffar 
varandra.  Att personer äter med varandra eller deltar i samma festival är långt ifrån 
att de är överens, att de inte deltar i olika politiska spel, eller att de inte är beredda att 
ta till våld under olika betingelser. Det politiska finns alltid med och går inte att bortse 
ifrån. Vi har flera gånger hört att poliser dragit slutsatser som pekar på att man inte 
förstår att en diaspora är uppdelad i olika uppfattningar och att det mycket väl kan 
finnas en konflikt även om det inte ser så ut. Om man inte ser att det finns ett problem 
så förstår man heller inte att det finns både ett behov och möjligheter att förebygga 
och parera att saker inträffar. I värsta fall kan en sådan miss leda till ett brott i form av 
att man angriper någon fysiskt som innebär personskador eller att man angriper en 
besiktning. Vi har varit med om detta.  

Drar polisen slutsatsen att personerna är sams bara för att de går på en gemensam 
fest så innebär det att man tappar fokus och inte tar kontakt med personer och ställer 
relevanta frågor. Chansen att ta höjd för och agera mot ett uppseglande problem blir 
liten och polisen kan istället tvingas att hantera något som plötsligt händer. Förutom 
att ett sådant förhållningssätt kan innebära att polisen måste lägga större resurser på 
något än som hade behövts, är det svårare att hantera något som polisen inte är 
beredd på. Ett angrepp som polisen inte lyckas att hantera tillräckligt bra kan spä på 
motsättningarna mellan olika grupper i Sverige, där risken för våldshandlingar mellan 
dessa grupper ökar. Det är således väldigt viktigt att lokalisera och lägga fokus på de 
konflikter och meningsskiljaktigheter som finns i så tidigt skede som möjligt. Det gäller 
att lokalisera möjligheter och lösningar innan konflikten blommar ut.     

Den här typen av konflikter som visar sig tydligt i den eritreanska diasporan finns 
faktiskt bland andra etniska och kulturella grupper också. Det här är bland de svåraste 
vi har. Samhället är generellt sett okunnigt att dessa spänningar existerar och 
vanligtvis uppmärksammas dessa inte.  Man kan höra kollegor som säger att varför ska 
olika grupper från samma land bråka när de är i Sverige? Med att bråka menar dessa 
kollegor inte bara fysiska konflikter utan även verbala och ideologiska konflikter i form 
av demonstrationer och manifestationer. Då har man missat själva poängen varför 
individer från vissa grupper är här i Sverige. De har kommit till Sverige på grund av att 
de inte kunnat göra sig hörda där de helst vill bli hörda, det vill säga i sitt hemland. De 
har flytt från ett land just för att en regim inte accepterat oppositionella eller deras 
religiösa tillhörighet. Bara för att man kommer till Sverige så slutar man inte att vara 
oppositionell, muslim eller kristen. Det här lever ju kvar i en. Det var en så stark del av 
en själv att man var beredd att fly istället för att inordna sig.  
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I Sverige ges de demokratiska möjligheterna att uttrycka sina åsikter. Då ska vi heller 
inte vara förvånade att de tar de möjligheterna och gör allt de kan för att driva på 
frågan. Man gör det här med alla demokratiska medel man kan. Det påverkar det 
svenska samhället genom att vi får mer demonstrationer och att politiker blir 
uppvaktade av olika diasporagrupper som vill göra sin röst hörd. När man tar hit 
internationella konflikter till Sverige och utövar dessa fullt ut demokratiskt på vår 
arena så innebär det en utmaning. I ett värsta-fall-scenario har vi olika intressen i en 
internationell konflikt där alla parter vill göra sin röst hörd samtidigt. Det här får vi inte 
bli förvånade över. 

När det rör sig om frågor där det finns starka motstridiga intressen får polisen ofta 
kritik hur vi än agerar. Polisen vill gärna se allting i svart eller vitt. När det inte är tydligt 
vad som är rätt-fel agerande så blir polisen ofta handlingsförlamad. Då finns en risk att 
polisen därigenom på olika sätt bidrar till att spä på en konflikt, där olika grupper 
känner att de själva på olika sätt måste agera för att skydda sig eller för att reglera 
olika oförrätter.  

Ju fler olika identiteter med olika perspektiv på samhället som kommit hit desto större 
är risken för att det uppstår motsättningar och att de här motsättningarna kan leda till 
problem. Här gäller det att hitta sätt att förhålla sig till detta. Det gäller inte bara 
polisen utan även för övriga samhället. Det kan exempelvis handla om skolan där det 
finns ett behov att sprida kunskap om innebörden av att leva i en demokrati. I och med 
den roll polisen har i samhället är det viktigt att man inser sin stora betydelse vad gäller 
att påverka grupperingar att hålla sig inom de demokratiska spelreglerna.  

Det vi i dialogpolisen i Stockholm arbetar med när det gäller denna typ av konflikter är 
att försöka stärka de olika grupperingarnas förståelse för vikten att hålla sig inom de 
demokratiska spelreglerna. En del i detta är att de måste acceptera det de ser som 
avigsidor med demokratin, det vill säga att den andre blir hörd och sedd. När det gäller 
exempelvis den eritreanska diasporan har vi lagt ner väldigt mycket krut på bägge sidor 
att försöka lära dem vilka demokratiska ramar som de har att förhålla sig inom. Vi har 
också lagt energi på att ta hjälp av jurister för att kunna ställa beslutsfattare inför 
fullbordat faktum. Jurister har hjälpt oss att ta fram ett underlag så att när polisman x 
kommer till platsen är han eller hon trygg i sitt juridiska uppträdande. Man kan inte 
begära att de skall förstå helheten i konflikten i Eritrea men vi kan däremot se till att 
underlätta för dem att förstå juridiken.  

Vi har fått bekräftelse från aktörer med insyn i problematiken i Eritrea att vi förstått 
kontexten. Det har uppmuntrat oss att fortsätta på den inslagna vägen genom att 
bekräfta vikten av det vi försöker göra i Sverige. Det här är ett exempel på att det här 
med demokrati inte är enkelt och gör sig självt. Det är inte solklart för alla vad som är 
viktiga demokratiska principer och vi ska inte ta för givet att alla förstår utan det här 
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måste vi faktiskt jobba med. Det är därför vi måste sitta ner och prata med folk. Det 
gör så ont när man arbetat hårt med exempelvis den Eritreanska diasporan eller den 
Turk-kurdiska konflikten och får höra en polischef i raljerande ton säga ”Varför ska ni 
sitta i en kurdisk lokal och gråta ut?”  

När det gäller exempelvis Eritrea har polisen givetvis ingen möjlighet att påverka om 
de tar ut två procent skatt eller inte. Men polisen får hantera effekten av att det här 
sker. Polisen kan inte blunda för de här faktorerna och säga att det där är där borta, 
det har inte med oss att göra. Det har det visst. Vare sig vi vill eller inte har det absolut 
med oss att göra.    

Som framgår av de exemplen som vi hitintills lyft fram så krävs en djup kunskap i rollen 
som dialogpolis.  

 

7.2 Ett kidnappningsärende i öknen som fick sin lösning 

 
 

7.2.1 Dialogpolisernas berättelse 
En eritreansk journalist har skrivit saker som den eritreanska regeringen inte gillade. 
Hon har fått en stor uppmärksamhet i Sverige vad gäller frågor kopplade till kvinnor 
och Eritrea. Även om hon inte gått runt med plakat på demonstrationer har hon hörts 
mycket. Vi i dialoggruppen har kommit i kontakt med henne med anledning av detta. 
Den eritreanska regeringen gillade inte alls henne och det gällde även regeringstrogna 
Eritreaner i Sverige. Utan att ta ställning de budskap hon för fram uppfattar vi att hon 
är en erfaren journalist. Hon är orädd och gör sin röst hörd.  

Vi fick kännedom om att det förekom att Eritreaner blev kidnappade i öknen av 
gangstergäng när de försökte ta sig från Eritrea. De här gangstergängen krävde sedan 
pengar av anhöriga för att släppa de som kidnappats.  
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En dag blev den eritreanska journalisten uppringd av en anhörig som berättade att en 
person blivit kidnappad och att en person i Sverige krävde pengar för att den 
kidnappade skulle släppas. Hon ringde upp en av oss i dialoggruppen som inte hade 
någon anledning att misstro den information som journalisten lämnade. Om hon hade 
fel så berodde det på att hon själv blivit lurad. Journalisten berättade att hon inte 
uppfattade att det fanns någon möjlighet att bli trodd om hon ringde till polisen. Hon 
bad en av oss i dialoggruppen att hjälpa henne. Eftersom det rörde sig om mycket grov 
brottslighet och där gärningsmannen/männen till synes för tillfället verkade befinna 
sig i Sverige tog därför denna dialogpolis kontakt med rikskriminalpolisen. Det 
bemötande han fick när han förde fram den information som journalisten hade lämnat 
var: ”Vad är det som säger att hon inte är ett psykfall?” Dialogpolisen förklarade att 
det inte var hans bild av henne och att om informationen var falsk så hade hon själv 
blivit lurad. Dialogpolisen lämnade ett antal detaljer, men det blev uppenbart att man 
inte tror på journalistens historia.  

Dialogpolisen nöjde sig emellertid inte bara med ett telefonsamtal utan han besökte 
också rikskriminalpolisen för att försöka övertyga dem att ta tag i frågan. Efter två 
dagar tog återigen den eritreanska journalisten kontakt med dialogpolisen per telefon. 
Ingen från polisen hade kontaktat henne. Denna gång lät hon desperat på rösten. 
Anhöriga hade blivit kontaktade igen och kidnapparna hade skärpt tonen. Det fanns 
ett telefonnummer som gjorde det troligt att det var en person som befann sig i 
Sverige som hon hade kontakt med. Hon har själv haft kontakt med den amerikanska 
underrättelsetjänsten som hon haft att göra med i annat sammanhang och hon kunde 
lämna över uppgifter och redogjorde för omständigheter. Dialogpolisen tog åter 
kontakt med rikskriminalpolisen. Den här gången lyckades han få dem tillräckligt 
intresserade för att göra något. De satte en utredare på ärendet och genomförde 
spaning. En person greps. Senare visade det sig att detta blev den första dom i Sverige 
som handlade om den här typen av kidnappningar. Det krävdes emellertid väldigt 
mycket för att få rikskriminalpolisen att ta tag i ärendet. Det satt jättelångt inne.  

Senare ringde hon och tackade för att dialogpolisen hade hjälpt henne att få polisen 
att lyssna på henne. I sammanhanget var det viktigt att känna till förhållanden runt 
omkring, bland annat om problematiken med kidnappningar men också om 
förhållandena i regionen med de flyktingströmmar och vägar som Eritreaner valde för 
att lämna landet. Ett uppbyggt förtroende gjorde att hon litade på oss och att hon 
berättade det hon gjorde, vilket var en viktig framgångsfaktor för att det aktuella 
ärendet fick ett positivt utfall.  
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7.3 Intervju med en svensk-eritrean 
Eritreaner som bor i Sverige är uppdelade i två huvudgrupper – regimanhängare och 
oppositionella grupper som är emot regimen. Jag är en aktivist som kämpar emot 
regimen i Eritrea och anordnar många demonstrationer. Därför har jag haft mycket 
kontakt med dialogpolisen. 

Jag anmälde Stockholmspolisen på grund av deras agerande i samband med de öppna 
möten som eritreanska regeringsrepresentanter bjuder in till när de besöker 
Stockholm. En allmän inbjudan går ut till dessa möten, där man välkomnar personer 
från Eritrea som vill veta mer om Eritrea och kunna ställa frågor till officiella personer 
som kommer till Sverige. Det är den enda chans vi Eritreaner har att ställa frågor direkt 
till regeringen i Eritrea, till exempel varför David Isak sitter i fängelse. Jag har aldrig 
varit våldsam eller bråkat och är för icke våldsmetoder. Eftersom inbjudan gällde alla 
Eritreaner så var vår avsikt att besöka dessa möten. Eftersom jag är oppositionell så 
påtalade dock de regimtrogna som arrangerade det öppna mötet för polispersonal 
som stod utanför att vi inte var välkomna. De sade att vi ”vill inte att han eller hon ska 
delta på detta möte”. Det här var odemokratiskt med tanke på att det var ett öppet 
möte. Polispersonalen följde dock de regimtrognas önskemål. Dessa poliser blev då en 
form av vakter till den eritreanska regeringen. Istället för att fråga de som arrangerade 
mötena vad det fanns för skäl till att neka oss att komma in så sade polispersonalen 
bara ”De vill inte ha er där inne. Ni måste gå härifrån”. Polispersonalen visade ingen 
respekt alls utan slängde ut de som de regimtrogna inte ville ha med på mötena. En 
gång hade jag till och med skrivit ut mötesinbjudan på svenska och visade 
polispersonalen att inbjudan var en öppen inbjudan som vände sig till alla Eritreaner 
som ville träffa utrikesministern. Det här struntade dock polisen helt i. Det här pågick 
i nästan tio år när jag till slut kände att det var nog och anmälde Stockholmspolisen. 
Hade jag bråkat kunde jag förstå deras agerande, men jag hade inte gjort detta. 

Några dagar efter att jag gjort anmälan fick jag ett brev att anmälan hade lagts ner. 
Det kändes orättvist att göra en anmälan mot polisen när det är polisen själva som kan 
besluta om att lägga ner fallet. En dialogpolis tog dock kontakt med mig. Vi träffades 
och jag förklarade hela situationen. Jag hade haft kontakt med denne dialogpolis sedan 
tidigare med anledning av demonstrationer.  

Tack vare dialogpolisen så fick vi komma in på den typ av möten som vi tidigare hade 
blivit nekade till att komma in på. Vi tog kontakt med dialogpolisen innan dessa möten 
för att de skulle kunna informera polispersonal och motverka att det skulle uppstå bråk 
inne på dessa möten beroende på de frågor som skulle ställas till de officiella 
representanterna för regimen i Eritrea. De regimtrogna var inte glada att vi fick delta 
på dessa möten, men polisen förklarade att det är ett öppet möte och att de därför 
måste släppa in oss också. Det här resulterade i att varje gång det uppstod problem 



Del C - 7. Aktiviteter med koppling till Eritrea 
 

151 
 

med polisen tog jag kontakt med dialogpolisen i Stockholm. Det var också anledningen 
till att jag tog kontakt med dialogpolisen i samband med ett kidnappningsärende.               

Under en längre tid hade det varit problem med att Eritreaner kidnappades i Egypten 
och att kidnappare krävde pengar av personer som bodde i Sverige. Anmälningar 
gjordes till polisen, men fallen lades omgående ner. I och med att kidnappningarna 
hände i Egypten blev vi tillsagda av polisen att ”Tyvärr, det hände i Egypten. Det har 
inget med Sverige att göra”. Men det var ju svenskar som blev utpressade att betala 
hundratusentals svenska kronor. Vi kände att vi är svenskar och någon måste skydda 
oss. Men ingenting hände. Efter ett par år så blev jag drabbad själv av en sådan 
utpressningssituation. Jag skulle betala 270 000 kronor. Jag tog kontakt med den 
dialogpolis som jag haft mycket kontakt med och berättade att det är personer i 
Sverige som utpressar mig även om personen har blivit kidnappad i annat land. Jag 
sade till dialogpolisen att min erfarenhet är att även om man går till polisen och 
berättade det här så kommer de inte förstå. De har tidigare bara lagt ner liknande 
anmälningar. Jag vädjade till dialogpolisen att hjälpa mig. Han hjälpte mig, men fick 
lägga ned mycket energi och tid på att övertyga polisen att det var något seriöst som 
det fanns anledning att arbeta med. Som argument använde han bland annat att jag 
var en person som hade mycket mediakontakter och att polisen måste agera. 
Dialogpolisens ihärdighet gjorde att polisen till slut kände sig tvingade att ta sig an mitt 
fall. Han tog kontakt med mig och sade att nu kan du komma och göra en anmälan.   

Polisen påbörjade en utredning och satte in avlyssning. Det visade sig att de här 
utpressarna hade tänkt att döda mig efter att de tagit emot pengarna. Under 
avlyssning av mitt fall så framkom även att de skulle döda en person i Kista. Polisen 
satte in spaning under tre veckor och gjorde ett ingripande när utpressarna var på väg 
att döda den här personen. Det hade ingen koppling till mitt fall, men personerna som 
utpressade mig var personer som ägnade sig åt olika kriminella aktiviteter.    

Kidnappningarna utfördes i Egypten, men det var personer i Sverige som var 
medgärningsmän till denna typ av kidnappningar i de fall personer i Sverige 
utpressades på pengar. Denna typ av utpressning av Eritreaner skedde i många länder. 
Det var dock ingen som hade lyssnat tidigare. Det här fallet blev faktiskt det första i 
hela Europa där någon blev fälld för denna typ av brottslighet. Om det inte hade varit 
för dialogpolisen hade det aldrig hänt. På grund av utfallet i detta ärende blev Europol 
och Interpol involverade. Fallet blev en dörröppnare till att polisen i andra länder tog 
sig an dessa typer av fall. Det ledde till att fler blev fällda för denna typ av brottslighet 
i andra länder.  

Jag har och får väldigt mycket intressant information. Det har gjort att 
befattningshavare från andra länder besöker mig i Sverige för att ta del av information 
som berör dem. Det är poliser från Holland, England, Turkiet, Italien, Norge och USA 
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(FBI samt Homeland security). Det är även personer från United Nations Security 
Council, UN Special Rapporteur m.fl. Man skäms för att bo i Sverige eftersom det i 
rapporter skrivits mycket om smugglare med kopplingar till Sverige. Det nämns 
exempelvis i italienska rapporter att det är många svenska kontakter inblandade i 
flyktingsmugglingen. Ändå är det ingen polis i Sverige som är intresserad av den 
information jag har. Poliser från andra länder blir chockade över att den svenska 
polisen inte har något intresse av att prata med mig kring de här frågorna. Jag bor ju 
faktiskt i Stockholm. Det är enkelt för dem att prata med mig.  

När någon i Sverige blir utsatt för utpressning så säger jag att de ska gå till polisen. Om 
de inte lyssnar så har jag tipsat dem att de ska nämna mitt fall. De i Stockholm känner 
ju till fallet, men i andra städer i Sverige känner inte polisen till detta fall. För 
närvarande är det så att de som gör en anmälan gällande denna typ av brott får ett 
par månader senare ett meddelande från polisen om att deras fall lagts ned. Detta 
utan att polisen vidtagit adekvata åtgärder. Polisens handlingsmönster har således inte 
förändrats på någon punkt mer än att det tar längre tid att få meddelande om att ett 
ärende lagts ned jämfört med tiden innan mitt fall. När det gäller mitt fall hade 
dialogpolisen tryckt på att jag var en publik person när han argumenterade för att 
polisen skulle ta sig an mitt fall. Jag tog därför med mig en journalist som filmade 
anmälningsupptagningen. Mitt agerande stärkte dialogpolisens argument, vilket 
skapade en press på polisen att agera. De som inte har kontakter och möjligheten att 
skapa en press på polisen att agera får se sina fall läggas ned. Jag tycker det är hemskt 
att det ska vara så, men vi får försöka kämpa vidare för att förändra den svenska 
polisens inställning. 

Som jag tidigare varit inne på så är Eritreanerna i Sverige uppdelade i de som är för 
regimen i Eritrea respektive oppositionella som är mot regimen. Det är dock viktigt att 
poängtera att det finns olika falanger inom dessa två huvudgrupper. Det finns de som 
är för icke våldslösningar, medan det finns andra som förespråkar andra lösningar. 
Vissa personer är mycket frustrerade över att varit torterade och fängslade i Eritrea. 
De kanske har familjemedlemmar som har suttit fängslade i 16-17 år, precis som David 
Isak, utan rättegång. De blir av naturliga skäl väldigt arga när officiella representanter 
från Eritrea får komma hit och hålla föredrag trots att det finns sanktioner mot Eritrea. 
Dessa sanktioner har inte implementerats i Sverige. Den eritreanska regimen ser 
Sverige som en liten del av Eritrea. De är väldigt stolta eftersom de får komma hit till 
Sverige och göra vad de vill. Detta väcker stark frustration hos de oppositionella i 
Sverige. 

Eritreaner i Sverige som tillhörde oppositionella grupper började bli väldigt våldsamma 
mot regimanhängarna. Dialogpolisen jobbade hårt på bägge sidor för att informera 
hur det demokratiska systemet fungerar i Sverige och hur man protesterar inom 
ramen för detta. Detta arbete har varit mycket värdefullt. 
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I ett reportage på SVT framgick att den eritreanska regeringen tvingar eritreaner som 
bor i andra länder att betala två procent i skatt. Det resulterade i att flera tusen 
regimtrogna Eritreaner ville protestera utanför SVT. Vi i oppositionen kände att dessa 
protester gick att se som ett angrepp på yttrandefriheten i Sverige för oss som för ut 
ett annat budskap än vad de regimtrogna önskar. Av den anledningen ville vi arrangera 
motdemonstrationer. De regimtrogna fick demonstrera mittemot SVT, medan vi fick 
en plats en kilometer därifrån. Vi skulle inte ens se varandra så vi tyckte det var 
värdelöst.  

Vi kom ju dit för att visa oss för dem. Inte för att gömma oss. Efter mycket samverkan 
och förhandling där dialogpolisen var inblandad fick vi till slut ha vår protest 300 meter 
från de regimtrognas demonstration. Vi kunde se varandra, men vi kunde inte gå till 
varandras demonstrationer. Det gjorde att man kunde känna att protesten var 
meningsfull. Detta faktum kunde förebygga att personer tog till andra metoder för att 
protestera mot de regimtrognas demonstration. Ur den här aspekten är dialogpolisens 
arbete mycket viktigt. Det gör att en icke våldslösning kan kännas meningsfull i 
förhållande till att ta till andra lösningar för att göra sin röst hörd. Den här 
demonstrationen och motdemonstrationen genomfördes i sju olika städer i Sverige. 
Det blev inga våldsamheter. De regimtrogna demonstrerade mot svensk media. 
Medan vi i motdemonstrationen tackade svenska media för att de skrev om bland 
annat David Isak. Dessa protester var viktiga. Vi kände att vi fick skydd av polisen för 
att kunna genomföra dessa protester. Det blev en annan mer positiv stämning bland 
de oppositionella. Tidigare hade man bara sett polisen som en fiende som bara hjälpte 
den regimtrogna sidan, till exempel slängde ut oppositionella från allmänna möten. 
Dialogpolisen lyssnade och agerade. Det resulterade i att vi fick samma rättigheter som 
den andra sidan. Det finns fortfarande brister, men vi är väldigt glada att dialogpolisen 
finns.  

Det är väldigt viktigt att dialogpolisen är insatta i den eritreanska kontexten. Det skulle 
annars vara väldigt svårt att förstå olika situationer och omständigheter. Att det kan 
bli ett problem när man försökt förklara saker för poliser som inte har denna kunskap 
har blivit uppenbart vid flera tillfällen. Det skulle uppstå mer tumult om inte 
dialogpolisen förstod kontexten och fattade innebörden av olika skeenden och 
konflikter. Utan en sådan kunskap som påverkar polisens agerande skulle det 
garanterat resultera i mycket mer våld i Sverige kopplat till den eritreanska kontexten. 
Det går att se vad som hänt i andra länder, exempelvis Italien. Samma officiella 
representant från Eritrea som besökte Sverige besökte Rom. Han blev attackerad av 
eritreanska flyktingar som blev väldigt arga över att han höll möte. Han blev nästan 
ihjälslagen. Det är väldigt starka känslor inblandade när personer som blivit torterade 
av regimen träffar på regimföreträdare. Det är därför viktigt att människor erbjuds och 
uppfattar att det finns godtagbara alternativa sätt till att uttrycka sin avsky än att ta 
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till våld. Deras egen upplevelse av att ickevåldslösningar är ett tillfredsställande val till 
att handla på annat sätt är avgörande.       

I och med att dialogpolisen har löpande kontakt med olika falanger och personer i den 
eritreanska kontexten så får dialogpolisen information från de som förespråkar icke 
våldslösningar om dessa uppfattat signaler att det finns risk för en konfrontation. 
Polisen har då kunnat se till att det varit extra poliser på en plats för att kunna 
förebygga våldsamheter.  En konfrontation vid ett tillfälle leder lätt till att konflikten 
eskalerar med nya våldshandlingar som följd. 

Regimen i Eritrea arrangerar en festival i Spånga varje år. Vi känner en stor frustration 
över att Sverige tillåter den eritreanska staten att komma till Sverige och propagera. 
Det finns beslutade FN sanktioner mot Eritrea. I Nordamerika och Kanada har man 
implementerat sanktioner mot Eritrea. Men inga europeiska länder har gjort detta. Ett 
dilemma är David Isak. Det finns en risk att han får en sämre behandling om Sverige 
inför sanktioner. Samtidigt är det många tusen Eritreaner som lider för att Sverige inte 
tar ställning och agerar. På festivalen pekas Eritreaner som är oppositionella ut och får 
inte komma in. Det resulterar i att det blir bråk. Vi har haft önskemål om att 
demonstrera i anslutning till festivalen och har då fått skydd av polisen.  

Representanter för den eritreanska regimen kommer varje månad för att värva över 
Eritreaner till sin sida. Många svenskar känner inte till detta spel. Polisen borde 
uppskatta det dialogpolisen gör mer eftersom det annars skulle ha blivit mycket mer 
fysiska konfrontationer. Man skulle välja andra metoder för att göra sin röst hörd än 
som blir fallet nu.  
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88. Aktiviteter kopplade till den turkiska kontexten 
8.1 Turk-Kurd problematiken 
8.1.1 Dialogpolisernas berättelse 
Vi har arbetat med Turk-Kurd problematiken under en lång tid. Det är och har varit 
spänt mellan grupper i Sverige beroende på händelseutvecklingen i Turkiet. Det har 
varit upplopp vid demonstrationer utanför den turkiska ambassaden. Situationen 
eskalerade och det slutade med att tre föreningslokaler sprängdes. En person sköts i 
samband med en allmän sammankomst. Det var också en mängd hot mellan olika 
grupper. Det fanns en rädsla i olika grupper. I många olika sammanhang har vi lämnat 
ett telefonnummer och presenterat oss. Vi har försökt vara tillgängliga och försökt att 
få kunskap om olika grupper, var de står, vad de tänker, vilken oro de har etcetera. Det 
har gjort att de känt sig hörda och sedda. Vi har genom detta arbete skapat oss 
ytterligare kontakter och relationer. Vi har blivit en naturlig kontaktpunkt i deras 
vardag och fångar upp deras oro som ingen annan gör i samhället. Det handlar inte om 
att de lämnar tips utan att de förmedlar känslor. I kombination med annan information 
som vi har kan vi lägga ihop ett och ett. När vi kan sätta in information i den aktuella 
kontexten kan vi väva ihop det i ett sammanhang. Det kan handla om att vi bedömer 
att det finns en risk att de blir uppsökta av motståndare i bostäderna, att de blir 
hotade, att det blir snabba våldseskalationer i samband med demonstrationer eller 
manifestationer.  

Det är lättare att prata med de här grupperingarna och göra dem sedda och hörda när 
man förstår deras kontext, det vill säga deras politiska uppfattning, deras relation till 
något som händer i Turkiet eller i något annat land. Det är det som är kärnan i deras 
tillvaro och det är därför väldigt viktigt för oss att ha den kunskapen. Att ha en sådan 
kunskap skulle man slarvigt kunna uttrycka gör det lättare att prata med dem. Det gör 
att de kan slänga sig med begrepp som de vet att vi fattar. Vi kan också ställa konkreta 
frågor med anledning vad som hänt någonstans i världen, till exempel när det gäller 
Turkiet-konflikten: ”Hur ställer du dig till att den här borgmästaren blev åtalad i orten 
N?” Vi känner till att det sannolikt är något som berör dem. Genom att ställa frågan så 
visar vi att vi förstår deras problematik och deras känslor. Det gör också att vi får ett 
samtalsämne. Ett samtal som inte sällan innebär att vi kan säga ”Jaha, har det hänt 
också?” som utvecklar vår kunskap som vi i sin tur kan använda oss av när vi träffar 
några andra. Det är klart att vi hade kunnat föra ett samtal utan en kunskap och till 
exempel berätta att man åt en god kebab i Antalya när man var där på semester, att 
det var fina stränder där och det kanske visar sig att den man pratar med har en kusin 
i just den ort man varit. Det går givetvis att få till trevliga samtal på detta sätt, men det 
blir ett helt annat djup om man har en kunskap om deras kontext. En kunskap om 
deras kontext är inte bara positivt vad gäller att kunna prata med dem, det underlättar 
också för oss för att förklara den svenska kontexten som vi representerar.  
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Genom att arbeta med en konflikt som Turk-kurd får vi också inblick i och kontakt med 
andra organisationer. Vi fick exempelvis kontakt med en vänsterorganisation som 
bjudit hit en politiker från Turkiet. En representant för vänsterorganisationen ringde 
upp oss och vi sade att vi gärna ville veta när den aktuella politikern skulle komma och 
var denna skulle bo och hade även andra frågor. Våra frågor förmedlades till denna 
politiker som via SMS uttryckte att ”det här är första gången som polisen bryr sig om 
mitt liv”. Med det menade han inte bara sin säkerhet utan det han stod för, det vill 
säga det han gestaltade politiskt. Han kände att det var någon som tog honom på 
allvar. Det är givetvis inte bara positivt för hans syn på oss utan för vår relation med 
den organisation som bjöd hit honom som det är en fördel att ha en god relation med 
i andra kontexter.   
 
8.1.2 Intervju med professor Paul Levin, institutionen för turkiska studier vid 
Stockholms universitet 
Jag måste säga att jag inte har någon djupare kunskap om polisen som organisation, 
utan den bild jag har fått om polisen bygger på den kontakt jag under ett år haft med 
dialogpolisen i Stockholm. För mig är det slående hur öppna och lärande dialogpolisen 
är som grupp. Det var de som kontaktade mig aktivt efter att tagit del av saker som jag 
skrivit och efterfrågade den kompetens som vi hade på vår institution om Turkiet. På 
vår institution är vi insatta i problematiken mellan kurder och turkar, men också andra 
grupperingar som går att koppla till händelser i Turkiet och dess närområde. På senare 
år har det förekommit våldsamheter i Sverige mellan grupperingar som har kopplingar 
till Turkiet. Det har varit sprängningar och en person blev också skjuten och skadades 
allvarligt i anslutning till en demonstration.   

Om inte det går att åstadkomma en förändring finns det en stor risk för ytterligare våld 
mellan dessa grupperingar i Sverige. Jag uppfattar därför att dialogpolisens proaktiva 
ambition är föredömlig, där de eftersträvar att få en dialog mellan olika grupper och 
polisen, men också att det finns en målsättning att försöka möjliggöra att det ska gå 
att få till stånd en dialog mellan olika grupperingar. Genom ett sådant förhållningssätt 
finns möjligheter att minska risken att det begås brott mellan grupperingarna.  

Det finns anledning att påtala att det finns en underliggande pådrivande yttre faktor i 
form av konflikten mellan PKK och den turkiska militären. Under 90-talet kan denna 
konflikt ha skördat så mycket som 40 000 dödsoffer. Under det senaste året har 
sannolikt flera tusen dött beroende på denna konflikt.  

Något har hänt i den svenska diasporan (svenskar med bakgrund i Turkiet) det senaste 
året. Tidigare fanns det spänningar mellan olika grupperingar i Sverige, men 
våldsyttringar i Turkiet har tidigare inte spillt över till Sverige. Det har skilt sig från 
exempelvis Tyskland där det förekommit våldsamheter mellan olika grupperingar 
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bland annat i anslutning till demonstrationer. Något har således skett i Sverige som 
ändrat det här förhållandet.  

Vi på institutionen kan bidra med kunskap och expertis och tyckte dialogpolisens 
intentioner var intressant att vara med att bidra till att utveckla och studera vad gäller 
att minska risken för våldshandlingar mellan olika grupperingar i Sverige. Vi har en djup 
kunskap om konflikten i Turkiet, om risker framöver etcetera som vi kan bidra med.  

Man brukar tala om ”imported conflicts” men en studie som jämför Tyskland och 
Sverige visar att ”imported conflicts” inte är ett statiskt förhållande utan att kontexten 
i ett land kan påverka om man lyckas kanalisera ilskan så att våldsamheter mellan 
grupperingar kan undvikas. Med tanke på konfliktens omfattning mellan dessa 
grupperingar på 90-talet och att det inte resulterade i våldsamheter visar på ett tydligt 
sätt att det finns möjligheter att undvika våldsamheter. Det handlar om att i den 
svenska kontexten reagera och kanalisera skilda uppfattningar på ett sätt så att dessa 
grupperingar väljer att följa demokratiska spelregler istället för våld.  

Jag uppfattar att dialogpolisens intention skiljer sig från vad man traditionellt sett 
förknippar med polisens verksamhet där de försöker stoppa våldsamheter när de är 
på gång att inträffa, när de inträffar eller att utreda brott efter att de inträffat. 
Dialogpolisen har ett annat förhållningssätt där de ägnar sig åt uppsökande 
verksamhet och försöker få igång en dialog med och mellan individer och olika 
grupper. Det råder en känslig ekologi där det exempelvis finns kurdiska organisationer 
som är närmare eller längre ifrån PKK. Det här är vitalt att känna till för att med 
framgång kunna verka i den här miljön.   

Jag måste säga att jag är imponerad av dialogpolisens kompetens och den förmåga de 
har att fånga upp kunskap. Jag uppfattar att kunskapsutbytet också är ömsesidigt 
eftersom vi forskare och dialogpoliser utvecklar kompetensen genom en gemensam 
process som utvecklar kunskap om hur våld kan minskas mellan olika grupperingar. 

 

8.1.3 Intervju med en företrädare för en kurdisk organisation 
Sverige som land har valt att ta in andra folkgrupper och i med det har man ett ansvar. 
Om man dessutom är medlem i EU har man tagit ett steg mot ett mångkulturellt 
samhälle där det kommer finnas många olika intressen som finns representerade i 
Sverige. Som polis i det här landet har man ett ansvar att ge alla människor samma 
skydd och rättigheter oavsett vilka åsikter man har.  

Det går inte att jämföra polisens sätt att hantera supportrar från två lag jämfört med 
att hantera grupper med olika politiska agenda. Att supportrar bråkar med varandra 
har mer att göra med en dålig kultur och går att lösa på den aktuella platsen. När det 
kommer till kurder och turkar och andra folkgrupper så är konflikten mycket djupare 
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och orsaken till konflikten bottnar i något utomlands som inte går att lösa i Sverige. 
Det är en pågående process där händelser utomlands återspeglas i det som händer i 
Sverige. Det kommer dessutom hela tiden in nya människor från andra länder som bär 
med sig på upplevelser.  

För oss är det viktigt att ha en dialog med polisen för att de ska förstå varför vi är ute 
på gatorna och demonstrerar. Det är viktigt att polisen förstår att vi inte vill ställa till 
problem när vi exempelvis är utanför den turkiska ambassaden. Vi är där för att 
uttrycka oss. För att protestera mot övergrepp som begås av den turkiska staten. Vi 
vill markera att det inte är okey och visa att vi ser vad de gör. Vi vill väcka opinion i 
syfte att få Turkiet att ändra sitt sätt att agera. Vi vill uppmärksamma det hemska den 
turkiska staten gör. Det vi inte står upp mot idag kommer drabba andra längre fram, 
inte bara kurder. Det är det vi försöker förklara. 

När vi står utanför riksdagen, som vi vet är förbjudet, är när det verkligen finns ett 
behov av att väcka uppmärksamhet bland riksdagsledamöterna. Vi vill gå över gränsen 
för att synas och för att höras. Om vi inte har en dialog med polisen kanske de skulle 
få för sig att vi är en grupp som kommer attackera riksdagsledarmötena. Vi är ute efter 
fredliga lösningar. Som kurd i Sverige är den svenska regeringen de enda muskler vi 
har. Vi har inget eget land som kan driva dessa frågor.  Vi har varit med att rösta fram 
och haft dialog med riksdagsledamöter i Sverige. När den svenska utrikesministern 
ifrågasätter handlingar som Erdoğan har gjort då känner vi att vi lyckats.  

Dialogpolisen förenklar och underlättar för oss att få fram budskap genom att polisen 
inte tar i med hårdhandskarna i situationer där detta kan undvikas. Vi kan exempelvis 
ges möjlighet att själva lugna ner en situation om det finns personer som är lite väl 
hetlevrade när de är engagerade i att föra fram en kurdisk fråga. Vi kan stå på en plats 
som gör att vi känner att vi får uppmärksamhet. Hade vi inte haft en kontakt med 
dialogpolisen hade vi blivit missförstådda. När vi befinner oss på en olämplig plats och 
pressen är där och speglar det hela så kanske vi avbryter aktiviteten direkt efter att vi 
vet att vi fått uppmärksamhet. Om det inte blir någon uppmärksamhet så kommer vi 
fortsätta tills vi får uppmärksamhet för en fråga. Då kommer vi tillbaka dagen efter, 
nästa dag också, eller agerar på något annat sätt för att få uppmärksamhet.  

Vid kontakt med dialogpolisen så kan vi förklara att läget är särskilt spänt med 
anledning av saker som hänt i Turkiet som kan öka risken för konfrontationer. Det kan 
finnas en enormt uppbyggd ilska som kan få konsekvenser. Vi delar med oss av våra 
erfarenheter och våra känslor till dialogpolisen och detta kan förebygga att något 
allvarligt inträffar. Vår uppgift är att lugna ner personer som har en stor ilska, men 
också att meddela polisen att det finns en sådan ilska och vad orsaken är. Det kan 
handla om att en persons familj har gått bort, att anhöriga har gripits och torteras, 
eller att en bil blivit förstörd. Det kan vara svårt för polisen att känna till och förstå 
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vilken konsekvens händelser som inträffar utomlands kan få i Sverige. Det kan 
innebära att det blir spänningar i Sverige mellan falanger inom en grupp och mellan 
grupper som har en gemensam agenda vad gäller vissa frågor, men en motstridig 
agenda i andra frågor. Det hela är mycket komplext. De som agerar åt den turkiska 
staten behöver inte vara turkar från Turkiet utan det kan exempelvis vara personer 
från Irak, Mongoliet etcetera. Det är den turkiska staten som triggar och leder andra. 
Dessa behöver inte ha någon direkt koppling till en konflikt. Den turkiska ambassaden 
i Stockholm har en central roll för vad som händer i Sverige och de konflikter som 
uppstår här. Det är väldigt viktigt att dialogpolisen har en djup kunskap om de frågor 
vi brinner för och förstår samband. Det skulle annars vara svårt att förklara saker för 
dem och vi skulle missförstå varandra.  

Min uppfattning är att dialogpolisen kan lämna ett viktigt bidrag i samband med att 
det finns konflikter mellan olika folkgrupper som finns i Sverige. Dialogpolisens arbete 
kan minska risken för konfrontationer och underlätta att personer med olika åsikter 
får föra fram sina budskap. I Turkiet är det inte tillåtet för de som har vissa åsikter att 
demonstrera och föra fram sitt budskap.   

 

8.2 Konflikt mellan två kurdiska demonstrationer  

 

8.2.1 Dialogpolisernas berättelse 
Problematiken och konflikten i Turkiet som förenklat kanske kan uppfattas som att det 
är turkar på ena sidan och kurder på andra sidan är mycket mer komplicerad än så. 
Konflikten i Turkiet påverkas av vad som händer i Syrien och Irak, och det finns en 
mängd falanger inom Turkiet vars agendor ibland är överlappande och ibland är 
motstridiga. Vi fick information om att en för oss okänd kurdisk organisation hade sökt 
och beviljats ett tillstånd att demonstrera på Sergels Torg. Ingen i dialoggruppen kände 
till dem innan. Vi hade inte tänkt att jobba den här dagen överhuvudtaget. Vi såg det 
inte som något konstigt eller problematiskt med en demonstration på Sergels torg som 
bestod av 30 personer.   
 
Någon dag innan demonstrationen skulle genomföras greps HDP:s ledare i Turkiet. 
Han sattes i fängelse. Det resulterade i demonstrationer av en annan kurdisk grupp 
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utanför turkiska ambassaden. Dialogpoliser som var på plats uppfattade att denna 
grupp, känd av oss sedan lång tid tillbaka, planerade en demonstration på lördagen. 
De skulle samlas i Humlegården och sedan gå till Sergels torg. Dialogpoliserna visste 
att Sergels torg redan var upptaget och det förmedlades till företrädare för denna 
grupp. Men bland gruppens anhängare hade det redan spridits att man efter marsch 
skulle samlas på Sergels torg. Den dialogpolis som företrädaren pratade med 
berättade om vilka som hade fått tillstånd att demonstrera på Sergels torg. Sannolikt 
var syftet att kolla om man kunde dela plats. Tillståndet var redan utfärdat och därmed 
inget som var hemligt, utan det var öppen information. Den dialogpolis som 
företrädaren pratade med berättade vilka som skulle demonstrera där och denna 
dialogpolis tror att företrädaren kontaktade den andra gruppen, för en tid senare 
hörde han av sig igen.  

Det var då den involverade dialogpolisen började ana att allt inte stod rätt till. 
Företrädaren för den tidigare kända gruppen framförde att den grupp som redan hade 
fått tillstånd att demonstrerar på Sergels torg och hans grupp står i opposition till 
varandra. Han tonade dock ner konflikten samtidigt som han sade något i stil med att 
han inte ”har koll på alla i min demonstration”. Samtidigt började en annan dialogpolis 
forska lite om den för oss okända kurdiska organisationen och ringde upp dem. De 
sade ungefär samma sak som företrädaren för den kända gruppen. Man tonade 
verkligen ned skillnaden mellan de två organisationerna.  

Dialogpolisen började läsa på ännu mer om den för oss okända gruppen. Hade vi inte 
varit insatt i hela den här kontexten och floran av politiska grupper så var det inte 
självklart att man hade förstått att de här två organisationerna verkligen stod på två 
olika sidor i en konflikt som dessutom hade förvärrats den senaste tiden. De här 
omständigheterna började vi ta höjd för. Samtidigt hade en av oss dialogpoliser 
fortsatt kontakt med den kända gruppen och där man accepterade en annan plats än 
Sergels torg nämligen Soltorget. Soltorget ligger i direkt anslutning till Sergels torg. Det 
är bara att åka nedför en kort rulltrappa så är man nere på Sergels torg.  

Vi började förstå att det faktiskt fanns rejäla motsättningar mellan de här två kurdiska 
grupperna. Det var inte någon annan inom polisen som hade påtalat eller sett det vi 
såg. Trots eller snarare tack vare att vi sysslar med helt öppet och transparent 
informationsutbyte så får vi värdefull information. Vi har ofta fått gehör för de 
förhållanden vi framför. Det är mycket viktigt. Det finns enstaka befattningshavare i 
chefsposition som inte alls lyssnar på oss, men i det här fallet beslutade polisledningen 
att avdela poliser för att kunna hantera den risk för våldsamheter som vi identifierat. 
På utsättningen inför polisinsatsen gick vi dialogpoliser ganska noga igenom att det 
fanns en missämja mellan de här två grupperingarna. På grund av denna missämja 
framförde vi att det inte är osannolikt att det skulle kunna bli handgripligheter. Vi 
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förklarade så gott vi kunde vad de här två kurdiska grupperna stod för. Vi kände att vi 
nådde fram till poliserna.  

Båda demonstrationerna genomfördes samtidigt. Som vi uppfattade det så slutade de 
också av en slump samtidigt. Deltagare ur den större demonstrationen, arrangerad av 
den kända kurdiska gruppen, sökte sig ner till de som demonstrerade på Sergels torg. 
Det blev bråk och poliser fick ingripa. Vi var medvetna om att det skulle vara möjligt 
att så skulle ske. Poliserna var beredda, vaksamma och hade en mycket kortare 
startsträcka än som vore fallet utan den information som vi hade förmedlat. Det gjorde 
att polispersonal snabbt kunde ingripa. En kunskap om vad konflikten handlade om 
gjorde också att det är lättare att som polis inte själv se sig som en måltavla, utan att 
man vet att det är en konflikt mellan två helt andra parter.  

Vi inom dialogpolisen jobbade intensivt med att få information för att kunna göra en 
bedömning och ha en kunskap om vad som händer i Turkiet, Irak och Syrien. Det 
handlade också om att hänga med i nyhetsflödet och kunna tolka olika nyheter och 
händelser. Utan denna kunskap hade det varit lätt att missa att det var en extra stor 
risk att de här grupperingarna skulle hamna i bråk med varandra. Hade vi dessutom 
inte känt till en av företrädarna sedan tidigare, och kanske bara ringt honom innan en 
demonstration, hade den dialogpolis som hade kontakt med honom heller sannolikt 
inte reagerat på det sättet som han uttryckte sig på om den andra gruppen. Nu fick vi 
vibbar om att något inte var som det skulle. Det motiverade en kunskapsinhämtning. 

Vår tolkning och informationsinhämtning gjorde att polisen kunde bemanna 
polisinsatsen med tillräckligt med folk och att de kunde vara förberedda på vad som 
kunde hända. Förutom att våldsamheter i det här fallet kunde minimeras hade 
dessutom konflikten mellan de två grupperingarna i Sverige sannolikt ökat om det 
blivit ett större bråk, med en ökad risk för ytterligare våldsyttringar som följd – som i 
sin tur skulle generera ett behov av att allokera polisresurser.  
 

8.3 Fotbollsmatchen Östersund-Galatasaray 
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8.3.1 Dialogpolisernas berättelse 
Det finns en uppfattning hos vissa personer att genom att vara expert på de 
konfliktreducerande principerna blir man någon slags generalist som kan hantera alla 
typer av folksamlingar. Vi menar att så inte är fallet. Det finns exempelvis personer 
inom polisen i form av evenemangspoliser och supporterpoliser som arbetar med att 
hantera bland annat fotbollsmatcher. De har vanligtvis därför en större förmåga än oss 
dialogpoliser att hantera dessa typer av evenemang, men i de fall ett idrotts-
evenemang har tydliga kopplingar till politiska, religiösa eller etniska frågor så räcker 
det inte med att ha en djup kunskap om konfliktreducerande principer och att ha vana 
att arbeta med idrottsrelaterat våld. Det krävs också en djup kunskap om den aktuella 
kontexten som har starka kopplingar till evenemanget. Polisinsatsen med anledningen 
av fotbollsmatchen mellan Östersunds fotbollsklubb och den turkiska fotbollsklubben 
Galatasaray är ett exempel på detta.  

Östersundspolisen begärde förstärkning från den nationella förstärknings-
organisationen (NFO) med anledning av fotbollsmatchen. De efterfrågade i denna 
begäran specifikt att Stockholmspolisens dialoggrupp medverkade. De hade 
kännedom om att vi arbetade mycket med frågor kopplade till konflikten i Turkiet och 
att en av Stockholmspolisens dialogpoliser talade turkiska. Denne blev kontaktperson 
till en analytiker på Östersundspolisen. Via telefon gavs råd och en redovisning av den 
turkiska kontexten som hade relevans för matchen i Östersund. Vi kände till människor 
som kunde tänkas resa till Östersund för att manifestera samt kunde känna av 
stämningen att det fanns en risk för att det skulle ske någon form av politisk 
manifestation. Redan innan det var dags att åka upp till Östersund hade det sålunda 
skett förarbete. På vägen upp till Östersund ringde vi två dialogpoliser upp olika 
personer som vi har haft kontakt med tidigare och som vi fann relevant att ta kontakt 
med. Det framkom att man kunde beräkna att det skulle komma 500-600 supportrar 
från Sverige, Norge och Finland.  

Väl uppe i Östersund träffade vi kommenderingschef och polisinsatschef och 
redovisade de scenarier som vi upplevde som mest troliga. Vi bedömde att det kunde 
ske en politisk manifestation från anhängare till kurdiska PKK före, under eller efter 
matchen i syfte att synas. Vi bedömde att de inte skulle använda sig av våld, men att 
spänningen var så pass hög att en manifestation kunde trigga igång våldsamheter. I 
södra Turkiet var man på gränsen till något som skulle kunna definieras som ett 
inbördeskrig och vi visste hur känsligt det hela var i den svenska kontexten.   

Kvällen innan matchen så rekognoserade vi och övriga som ingick i kommenderingen 
bland annat arenan. Av en slump såg vi att det stod Galatasaray supportrar i anslutning 
till arenan. Vi kände igen flera av dem från olika polisiära sammanhang. Vissa av dem 
tillhörde kriminella grupperingar från Stockholmsområdet. Andra kände vi mycket väl 
sedan demonstrationer och hade sedan lång tid tillbaka uppbyggda relationer med 
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dem. Olika personer berättade vad de trodde skulle ske på matchdagen. En person 
som har inblick i flera grupperingar i den turkiska kontexten och som vi uppfattar som 
trovärdig uppgav att det med stor sannolikhet skulle ske en aktion från PKK-kurder 
under matchtiden. Det var också något som vi själva hade redovisat som ett omfall när 
vi träffade kommenderingschefen och polisinsatschefen. 

Den här kunskapen förde vi vidare till polisinsatschef och kommenderingschef. 
Samtidigt som vi förde fram detta kunde vi klä informationen i en politisk kontext, där 
vi kunde förklara vad vi kunde förvänta oss för reaktioner från den turkiska 
supportergruppen om detta skulle ske. Vi visste sedan tidigare att det kan gå otroligt 
fort från ord till handling där man använder knytnävar, tillhyggen och vapen. 

Matchdagen började det anlända supportar in till Östersund. Stora torget i Östersund 
uppläts som en supporterplats. Det var en folkfeststämning även om det var relativt 
kallt. Det fanns två krogar som hade inriktning att ta hand om Galatasaray supportrar. 
De som ägde dessa var turkar i Östersund. Koncentrationen blev företrädesvis till en 
krog. Där var vi två dialogpoliser. Vi träffade folk och pratade med dem. Där fick vi 
indikationer och information att man trodde att något skulle ske och vad man 
förväntade sig av en sådan aktion. På stora torget samlades mycket folk. Det var 
mycket god stämning. Vi blev igenkända. Det var ryggdunkningar. Kramar. Personer 
var glada att se oss i detta sammanhang också. De kände till oss sedan tidigare och vad 
vår funktion innebar för något. Vi fick en känsla av att vår närvaro bidrog till att skapa 
en deeskalerande effekt.  

Vid ett tillfälle i Östersund centrum meddelade vi polisinsatschefen att det vore en 
fördel om resurserna flyttades lite och att Galatasaray supportrarna inte på avstånd 
betraktades av personal i Delta-bussar. Att det ur en konfliktreducerande aspekt var 
en fördel att flytta resurserna hade man kunnat uppfatta enbart genom att stå på den 
position som vi gjorde och ha kunskap om de konfliktreducerande principerna. Det 
hade inte behövts någon dialogpolis för att se detta. Någon som arbetar med 
idrottsrelaterat våld hade således gjort det lika bra. Däremot hade någon utan kunskap 
om den aktuella kontexten haft svårt att se om det fanns någon motpart som gjorde 
att det fanns risk för konfrontation. Vi bedömde att det inte fanns någon motpart. 
Risken för våld var enligt oss därför minimal. Argumenten att flytta polisresurserna 
kunde grundas utifrån detta faktum. 

Poliser med en djup kunskap om supportergrupperingar kan bedöma risken för 
konfrontation mellan anhängare till två lag utan att dessa supportrar är klädda i 
respektive lags färger. I den kontext vi rör oss i så finns det grupperingar som i vissa 
frågor har en gemensam syn och i andra frågor kan ha motsatta uppfattningar. Risken 
för konfrontation blir således mycket mer situationsberoende än när det handlar om 
anhängare till olika supportergrupperingar. Det kräver därför en helt annan form av 



Del C - 8. Aktiviteter kopplade till den turkiska kontexten 
 

164 
 

kunskap som inte bara handlar om vilket lag de tillhör, utan en djup kunskap om vad 
det finns för olika synsätt gällande en viss problematik.  

En viktig faktor för att vi kunde bidra med kunskap som var användbar i den aktuella 
kommenderingen hade att göra med den interaktion vi har med personer i olika 
grupperingar. För att kunna diskutera olika förhållanden och frågor som kan generera 
kunskap krävs en djup kunskap om kontexten. Genom att man visar att man har 
kunskap så skapas ett förtroende. Det går givetvis som polis att vara en ”go gubbe” 
och stå och prata om väder och vind och om hur det gått för ett visst lag och deras 
chanser framgent etcetera. I det här fallet var det kallt i Östersund, och det skulle 
kunna öppna goda möjligheter att starta ett samtal, där man kom in på Turkiet, hur 
varmt det var där. Man kan skapa en relation genom att vara trevlig. Men vi har märkt 
att det är en helt annan sak om man kan ha en djupare dialog med dem i frågor som 
de tycker är viktiga. Man skapar därigenom en tillit som gör att det finns större 
förutsättningar att de lyssnar på oss och att man dessutom får en inblick i vilka 
argument som kan vara viktiga att lyfta fram i kritiska situationer. En djup kunskap gör 
också att man kan göra tolkningar av en situation och förstå innebörden av 
information som inte skulle vara möjlig utan en djup inblick i en viss kontext. Om vi 
inte hade haft en djup kunskap om aktuell kontext och sedan tidigare upparbetade 
relationer med centrala aktörer i olika grupperingar hade det inte funnits något skäl 
att vi var där. Vem som helst med en social kompetens och kunskap i de konflikt-
reducerande principerna hade då kunnat utföra de uppdrag som vi var satta på. Men 
då pratar man om en annan slags dialog än vad som vi inom Stockholmspolisens 
dialoggrupp som blir intervjuade i denna rapport definierar som dialogpoliskonceptet.     

Supportrarna skulle gå en promenad från torget till arenan. Promenaden var cirka tre 
km. Vi samverkade med arrangör från Galatasaray vilken väg de skulle gå och att de 
kunde skrika och vifta med flaggor, men att pyroteknik och bangers inte var ok. Vi fick 
känslan att man var väldigt mån i den turkiska supportergruppen att följa dessa 
direktiv eftersom man inte ville stöta sig med polisen eller det svenska samhället. Man 
ville följa de lagar och regler för ordningen som fanns. Vi uppfattade att man hade en 
väldigt god self policing i denna gruppering. Man hade egna vakter. Vi gav polis-
ledningen rekommendationer att det skulle finnas polisiära resurser före och efter tåg 
samt att vi dialogpoliser skulle gå med i tåget. Vi bedömde också att det fanns några 
platser på vägen fram där det fanns möjligheter att det skulle dyka upp en allmän 
sammankomst med PKK flaggor och annat. Det uttrycktes därför att det var bra om 
det fanns en mobil polisiär resurs som kunde hantera detta om något sådant 
inträffade. Vi hade dock inga indikationer på att det skulle ske någon sådan aktion. 

Marschen gick jättebra. I slutet av marschen var det en Galatasaray supporter som 
tände en bengal. Det stämde vad arrangören hade sagt. De hanterade det själva. Man 
tog tag i supportern och släckte bengalen. Gruppen gick till insläppet vid arenan. Det 
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var mycket folk och god stämning. Att göra överenskommelse med arrangör vad gäller 
marsch och hur de själva ska hantera uppkomna problem krävs ingen djup kunskap 
om den politiska kontexten. Givetvis var det en fördel att vi hade en uppbyggd relation 
sedan lång tid tillbaka. Det underlättade kommunikationen, men en generalist i de 
konfliktreducerande principerna hade kunnat utföra arbetsuppgiften. En djup kunskap 
innebär dock en fördel vad gäller att kunna kommunicera med arrangör hur de ska 
hantera vissa grupperingar eller enstaka personer som bedömdes som potentiellt 
problematiska. Likaså gjorde en djup kunskap om den politiska kontexten det möjligt 
att förstå vilka symboler och uttryck som kunde väcka irritation. En sådan förståelse 
kan medföra att polisen kan förebygga vissa planerade provokationer innan en 
situation eskalerar. En ordningsvakt gjorde oss uppmärksamma på att det hade stått 
en individ och smusslat med något under jackan. Det visade sig att det var en kurdisk 
flagga. Man hade från arrangörshåll sagt att det inte var tillåtet med nationsflaggor 
eftersom det kunde väcka anstöt. Likaså upptäcktes att man kastat in en ihoprullad 
banderoll. Det stod Östersund på ena sidan och var en nidbild på Erdoğan på andra 
sidan. På banderollen stod det på turkiska att Erdoğan var en mördare. 

Matchen fortlöpte utan problem, men i 78:e matchminuten så sprang två personer in 
på planen. Det vecklade ut en flagga. Av färgerna såg vi att det var kurdiska flaggor 
med bild på Öcalan. Det är en vanlig flagga i demonstrationssammanhang. Personerna 
blev ifatt sprungna av ordningsvakter och fördes snabbt bort. Målet med att visa 
flaggan var att föra ut ett budskap. Det finns mycket symbolvärde när denna typ av 
grupperingar gör aktioner. Det var sannolikt ingen slump att aktionen skedde i den 78 
minuten eftersom Öcalan bildade PKK 1978.  

Matchen spelades vidare, men när det här hände blev det en otrolig rörelse bland 
Galatasaray supportrarna. Det var som att tända en stubintråd. Man försökte ta sig in 
på plan. Om det i andra sammanhang är en supporter som springer in på planen och 
ställer sig framför en motståndarklack och gör förnedrande tecken så kommer det 
väcka upprördhet. Men i det här fallet handlar det inte om en konflikt mellan två lag 
utan om en politisk aktion där upprördheten har en helt annan dimension. Konflikten 
mellan dessa grupperingar i Sverige har ju till och med renderat att man använt vapen 
och handgranater mot varandra. Det fanns en otroligt uppdämd frustration. Både 
sportsligt – att man låg under mot Östersund, men framförallt att man blev kränkt av 
PKK. Det var också så som det framställdes i turkisk media – att terrorister hade 
sprungit in på fotbollsplanen och avbrutit matchen. Även de turkiska poliser som rest 
med laget var väldigt upprörda.  

I den här situationen blev vår kunskap och kontakter avgörande för utfallet. En av oss 
kunde förmedla budskap på turkiska till kontakter i olika grupperingar att de skulle 
jobba med sin respektive grupp och förklara att den svenska polisen skulle hantera det 
brottsliga beteendet. Att personerna som utfört handlingen var gripna och skulle 
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lagföras. Vi var kända som individer och vår funktion var känd. De hade en tillit till oss 
och ledare i den turkiska grupperingen gjorde oerhört mycket bra. Situationen 
deeskalerade. När matchen var slut tömdes arenan utan problem. Det var ett otroligt 
lugnt efterspel.   

Efteråt blev vi inkallade till staben. De hade via kameralänk sett hur vi agerade. De 
hade sett vilka effekter det fick. När vi kom in i rummet fick vi en applåd. Det var en 
otroligt skön känsla. De tackade oss mycket för att utfallet blev som det blev. Inga 
skadade. Inget tumult. Planinvasionen blev bara som en liten parantes, men hade 
kunnat få stora konsekvenser både i samband med match och efteråt. Det hade även 
kunnat få utrikespolitiska efterverkningar för Sveriges relationer med andra stater och 
för ambassadpersonal i andra länder. Som tur var behövdes inte den kommunaktions-
plan som vi hade verkat för skulle upprättas angående vilka på UD som fanns anledning 
att kontakta om Östersundsmatchen fått en annan utveckling. Vikten av att ha en 
kommunikationsplan hade vi lärt oss sedan tidigare. 

I Östersund fanns det ett stort intresse för det perspektiv och de synpunkter som vi 
förde fram. I dialoggruppens begynnelse var det ett stort problem att få någon att 
lyssna på oss, men det förbättrades succesivt. Tyvärr har det börjat gå i motsatt 
riktning de senaste åren. Vi har fått en allt mer perifer roll. Med ett stort fokus på 
underrättelsetjänsten blir det intressanta hot och hur man ska förhålla sig till detta – 
inte att se möjligheter och hur det kan gå att influera en gruppering att agera på ett 
mer demokratiskt sätt.  

 

8.3.2 Intervju med fotbollssupporter med turkisk bakgrund 
I Östersund var det verkligen viktigt vad dialogpolisen gjorde. Innan matchen var vi på 
torget i Östersund. Dialogpolisen hade riktig bra koll på folk. De umgicks, de pratade 
och lugnade ner. Andra poliser var också trevliga. Många ville ta kort tillsammans med 
poliser som minne. Poliser gick med på det. De var inte hårda. Det var inte som i 
Turkiet. Poliserna i Sverige försökte snacka med folk och inte slå som i mitt land. 
Dialogpoliserna är jättesociala. De vet exakt hur det är med förhållandet mellan turkar 
och kurder. De är väldigt duktiga. Jag älskar dem. De vet vad de gör. 

I Östersund sprang publik in på plan minut 65 (78)23 om jag minns rätt, och hade en 
bild på Öcalan. Men de togs om hand snabbt. Turkiska sidan av publiken blev lite arga 
för du vet det är ju lite krångligt mellan kurder och Turkiet. Dialogpoliserna ”jobbade 
som faan”. De pratade och försökte lugna ned folk.  

                                                           
23 Vid genomläsning av text framför den som hade intervjuats att det var minut 78 som person sprang 
in på planen och inte minut 65 som han nämnde vid intervjun. Han påpekar att han nu vet att Öcalan 
startade PKK det året och att det kan vara därför som de sprang in den minuten, men att denna slutsats 
är hans egen. 
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En av dialogpoliserna har turkisk bakgrund. Men han är 100% svensk och behandlar 
alla lika. Han är turk, men tänker inte så. Det är som han jobbar för den svenska 
regeringen. Polismyndigheten borde rekrytera fler sådana med en utländsk bakgrund, 
men som inte tar parti för någon sida.  

 

8.3.3 Intervju med Ufuk Akalinli, ordförande Galatasaray supporterförening i 
Stockholm 
När det gäller fotbollsmatchen i Östersund hade jag till att börja med i huvudsak 
kontakt med en person som arbetade inom polisens underrättelsetjänst. Sedan när 
matchdagen närmade sig hade jag kontakt med dialogpolisen. Kontakten med 
dialogpoliserna gick jättebra.  

Den viktigaste rollen som dialogpolisen hade i Östersund utspelade sig i samband med 
att det sprang in kurder på fotbollsplan mitt under matchen. Jag hade innan matchen 
sagt att jag kan kontrollera folk till viss grad. Men om det händer något som tände 
gnistan så framförde jag att jag inte kunde kontrollera det hela för då skulle folk helt 
plötsligt bli nationalister. Det var ett avgörande ögonblick när det gick att avstyra att 
vanliga polisen agerade mot publiken, utan att det istället var dialogpoliserna som 
genom kommunikation försökte lugna ner situationen. Dialogpolisen var aktiva och 
förde ett samtal trots att stämningen var upprörd. Det gick att diskutera med folk och 
vi i styrelsen i föreningen var engagerade i denna dialog och efter 3-4 minuter hade 80 
procent av supportrarna gått till sina platser. Sedan gick det att lugna ned de tre-fyra 
värstingarna som drog folk till sig. Hade det här hänt i Stockholm hade det sett helt 
annorlunda ut. Då hade polisen inte haft samma typ av insats utan med våld försökt få 
publiken att återfå lugnet och med fysisk kraft försökt hindra dem från att storma 
planen. Då hade det definitivt blivit kaos. Folk var så pass upprörda. Om polisen hade 
valt en annan lösning än dialog hade många tyckt att de hade rätt att göra motstånd 
och protestera mot kurderna som sprang in på planen.  Nu löste sig det fantastiskt bra.  

Än i dag så säger vi att det var ett fantastiskt avslut på det hela. Dialogpolisen hade 
västar och de ses som de är på plats för att lösa konflikter och inte för att förvärra 
situationen. Det är viktigt att de är utmärkta. Vi hade pratat med folk att det fanns 
dialogpoliser och att de var utmärkta med västar där det stod dialogpolis. 
Dialogpolisen pratade också med folk innan matchen började på torget. De var en slags 
vägledare och kunde komma med information hur vi skulle agera på bästa sätt för att 
undvika problem. De kunde också se till att lösa problem, till exempel att det var vissa 
som inte kom in med sina biljetter. Där kunde de hänvisa till att det fanns en person 
från Östersunds kansli som kunde hjälpa till. Det var värdefullt att dialogpolisen 
pratade med folk. 
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Polisen måste, oavsett om det är en dialogpolis eller ej inblandad, förstå vad som är 
skälet till att en konflikt kan uppstå, hur en sådan kan undvikas och om den uppstår 
hur den kan lösas. Om polisen väljer våld så blir det kaos. Det är bättre att försöka 
prata. De flesta förstår ju. I Östersund berättade dialogpoliserna att de inte gillade att 
folk sprang in på planen. De berättade att de som sprang in på planen var gripna - att 
de skulle lagföras för handlingen och inte kommer undan. Det skulle bli en rättslig 
konsekvens för dem. Det var bra att polisen framförde detta. Det förstod de flesta. 

Om det finns en spänning mellan två folkgrupper från ett visst land är det viktigt att 
polisen har en kunskap om detta. De måste förstå vad det beror på och exempelvis 
betydelsen av en viss flagga och vad det kan väcka för reaktioner. Det är också viktigt 
att prata både innan och efter en händelse och det gjordes i Östersund. I Östersund 
var det inte avgörande att en dialogpolis kunde turkiska eftersom många av oss var så 
bra på svenska, men i andra miljöer så kan det vara bra om det är många bortafans 
som inte kan språket. Det är en fördel att poliserna vet varför vi blir upprörda. Det är 
bra att de vet bakgrunden. […] I det här fallet fanns det en politisk dimension som var 
viktigt att känna till. […]. När det gäller matchen i Östersund så är vi jättetacksamma 
att det fanns dialogpoliser på plats […]. Annars hade utfallet blivit ett helt annat […]. 

 

8.3.4 Intervju med en analytiker inom polisen 
Jag skulle göra en riskanalys med anledning av en fotbollsmatch mellan en svensk och 
en turkisk fotbollsklubb. Tidigare i samband med utbildning i riskanalyser hade vi haft 
en omfattande diskussion vilken nytta vi hade från olika funktioner inom polisen vad 
gäller kunskap som kan ligga till grund för risk och hotbildsanalyser. Under denna 
diskussion så stod det klart att det fanns en skillnad mellan dialogpolisen och 
evenemangs-polisen/supporterpolisen. Det påtalades att dialogpolisen hade en större 
kunskap vad gäller förhållanden runt omkring som kan ha inverkan på ett evenemang. 
De har en kontinuerlig dialog med grupperingar i ett större sammanhang än just 
beträffande ett specifikt evenemang. 

Vi har själva supporterpoliser som följer lag, men jag kunde konstatera att den 
särskilda händelsen vad gäller matchen mellan det svenska och det turkiska laget 
visserligen handlade om fotboll, men att det turkiska laget hade mycket koppling till 
politik. Vi hade ett behov att få en kunskap gällande den turkiska kontexten i Sverige. 
Vi hade ett behov att få reda på mer än det som gällde det idrottsliga, till exempel vad 
man kunde vänta sig för politiska manifestationer, vilka som man kan förvänta sig 
komma hit och vad som händer i världen som kan få effekter på vad som händer kring 
det turkiska laget. I förarbetet inför matchen så sökte vi efter personer inom polisen 
som kunde bidra med en sådan kunskap. I samband med detta blev vi 



Del C - 8. Aktiviteter kopplade till den turkiska kontexten 
 

169 
 

rekommenderade att ta kontakt med Stockholmspolisens dialoggrupp istället för att 
ta kontakt med evenemangspolisen.  

Jag kan säga att utan dialogpolisen i Stockholm hade det varit svårt att få den kunskap 
som var värdefull för att kunna göra en risk- och hotbildsanalys. Vi hade stått ganska 
tomma om man inte haft dialogpolisen under förarbetet som kunde bidra med andra 
aspekter än underrättelsesidan har. Dialogpolisen hjälpte till att tolka innebörden av 
olika faktorer. En fråga som vi exempelvis tog upp var den svenska HBQT certifieringen 
som det svenska fotbollslaget hade. Det var intressant att värdera vad det kunde ge 
för reaktioner och skapa för problem. Efter samverkan med dialogpolisen bedömdes 
det vara en polisiär icke-fråga. Alla typer av frågor kunde vi tillsammans med dialog-
polisen utvärdera för att värdera om man måste ta höjd för dessa och dialogpolisen 
hjälpte till att tolka vad som skrevs på sidor i Turkiet och om det turkiska laget, som 
kunde har relevans för matchen i Sverige.  

Dialogpolisen var också värdefulla under matchen. De kunde också hjälpa till att tolka 
olika förhållanden, där deras kunskap om politik och att kunna sätta frågor i ett 
världspolitiskt sammanhang var mycket viktig. De var också mycket värdefulla vad 
gäller att lugna ned supportar, där deras långvariga kontakter sedan tidigare var en 
viktig framgångsfaktor. Vi är oerhört tacksamma för den hjälp vi fick av dialogpolisen. 
De var en stark bidragande orsak till att det gick så bra som det gick. Det var första 
gången jag hade kontakt med dialogpolisen i Stockholm och jag blev väldigt positiv 
överraskad över deras engagemang, kunskap och vad de kunde bidra med.  Är det bara 
en fotbollsmatch med de risker för bråk som kan finnas är det en sak, men är det en 
fotbollsmatch med en stark koppling till politik är det en helt annan sak och då krävs 
det att man har en djup kunskap om den aktuella kontexten. […] Det är inte något man 
kan tillägna sig snabbt. Det krävs ett kontinuerligt arbete kring frågor som rör den 
aktuella kontexten över tid. Att språkkunskap också är värdefull blev också tydligt 
under samarbetet med dialogpolisen i Stockholm gällande den turkiska kontexten.  

  

8.3.5 Intervju med kommenderingschef inom den särskilda polistaktiken 
Jag var kommenderingschef i samband med en fotbollsmatch mellan en turkisk 
fotbollsklubb och en svensk fotbollsklubb i Östersund. De turkiska supportrarna hade 
inga motståndare i form av risksupportrar, men det fanns en annan dimension av 
politisk karaktär. Det var skälet till att dialogpolisen i Stockholm involverades i ett tidigt 
skede vad gäller denna händelse.  

Jag har en generell uppfattning att pyroteknik är förenat med risker och vill inte att 
något barn ska bli en fackla för att någon fylltratt eller någon upphetsad människa 
viftar runt med en bengal. Om ett brandbefäl kommer fram till att det är farligt så 
skulle jag avbryta matchen oavsett vad domaren sa. För mig var det viktigt att hälsa de 
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turkiska supportrarna välkomna, men att de samtidigt skulle vara medvetna om att vi 
från polisens sida skulle agera om vi fann ett behov av detta. De fick information 
skriftligen, men det förmedlades också muntligen via dialogpolisen. Jag fick 
uppfattningen att de turkiska supportrarna var mycket måna om att sköta sig och hade 
en hög grad av self policing. Under marschen tände en turkisk supporter en bengal, 
men andra var snabbt framme och släckte denna. Jag tror inte detta hade skett om vi 
inte haft den här dialogen med representanter för de turkiska supportrarna.   

Vid ett tillfälle under matchen så blev det en inspringning på plan som 
ordningsvakterna direkt fångade upp. Inspringningen hade ett politiskt budskap. Då 
hände något som vi inte hade tänkt på. Ordningsvakterna tog de här individerna till 
den hörna där det fanns polis och det var ju där de turkiska supportrarna fanns. Det 
blev en kraftig reaktion bland de turkiska supportrarna och tack vare eventpoliserna 
och dialogpoliserna kunde en planinvasion avstyras. Dialogpoliserna från Stockholm 
var superduktiga och lyckades få supportrarna att lugna ned sig. Utan dialogpolisernas 
kunskap och förtroende hos supporterskaran hade vi sannolikt behövt att göra ett mer 
omfattande ingripande. Det är vi i efterhand övertygade om.  

Vi var väldigt tacksamma för att dialogpoliserna i Stockholm var där eftersom det var 
så oerhört mycket känsloyttringar och så akut. Det var väldigt lugnt i övrigt. Hur 
dialogpolisen hanterade situationen i samband med planinvasionen visar hur viktigt 
det är att ha uppbyggda relationer. Med ett grundmurat förtroende och genom att en 
av poliserna pratade turkiska kunde dialogpolisen få personer att lyssna bums, det gick 
inte där och då att försöka bygga upp ett förtroende. Då hade inte den här 
grupperingen lyssnat eftersom det var en så pass upprörd stämning. Att bygga upp ett 
förtroende är ett långsiktigt arbete och en sådan relation kan man inte bygga upp om 
man inte har med sig mycket i bagaget – det krävs kunskap. När poliser möter 
minoritetsgrupper blir man inte trovärdig om man inte har kunskap om deras 
förutsättningar. Det räcker inte att ha sociala och trevliga poliser som jobbar med att 
bygga upp relationer. Begreppet ”Goa gubbar” som används ibland vad gäller hur 
polispersonal ska agera låter populistiskt och fint, men organisationer ställer helt 
andra krav på att vi har kunskap om deras miljö och vad de har för förutsättningar än 
som var fallet tidigare. Idag med den kunskap som finns och den möjlighet som finns 
att sprida information inom respektive organisation duger inte ett sådant 
förhållningssätt längre. Det vill verkligen till att vi har ett professionellt anslag för att 
lyckas.  

Det hade gått snett om dialogpolisen inte hade lyckats lugna ner situationen. Om 
någon hade sprungit in på planen är det svårt att säga hur många andra som hade 
sprungit efter. En grundläggande förutsättning för att lyckas är också att dialogpolisen 
inte arbetar repressivt. Deras särskilda roll gör det möjligt att nå framgång. De kan gå 
in och förklara och händer det något så backar de ut. Sedan kan de gå tillbaka igen. 
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Det skulle inte funka om de först pratar vänligt och sedan agerar repressivt och sedan 
försöker prata vänligt igen. Den roll de har går inte att byta ut. När det är grönt och 
gult läge är det de som ska jobba. Samma förutsättningar gäller även för 
eventpoliserna. 

Jag har kommit i kontakt med dialogpoliserna i Stockholm tidigare. Det var i samband 
med att det var upplopp i Rosengård. En islamisk kulturförening skulle lämna en lokal. 
De hade accepterat detta och lämnat ifrån sig nycklarna. Lokalen tömdes på 
människor. Däremot kom det ett trettiotal ungdomar som inte accepterade att lokalen 
inte längre var en religiös lokal. När dessa ungdomar trängde sig förbi poliserna tryckte 
någon eller några av poliserna på larmknappen. Andra poliser kom dit. I detta tumult 
gick polispersonal in i lokalen och gick med kängor över bönemattor. Det uppfattades 
som en skändning och en hundförare gick in med sin hund, vilket ur ett muslimskt 
perspektiv var mycket kränkande i och med att hunden anses som oren. Det var det 
här som initierade det stora upploppet i Rosengård. 

Jag fick i samband med denna händelse hjälp av dialogpolisen i Stockholm. Jag skulle 
ha ett möte med representanter för den muslimska gemenskapen i mitt konferens-
rum. Dialogpolisen gav råd om hur jag skulle agera. Jag följde dessa råd och förklarade 
att poliserna inte hade handlat som de gjorde på grund av missaktning. Jag bad om 
ursäkt. Flera av de som medverkade vid mötet hade mobiltelefon igång med direktlänk 
till Al-Jazira. I och med att jag följde de råd jag fått och bad om ursäkt så vände 
stämningen. Från att det var istappar i rummet till en helt annan stämning. De sade 
att ”vi ska se till att vuxna går ut på gatorna”. Natten efter var det helt lugnt. Det hade 
inte skett om vi inte hade fått det stödet och kunskapen som vi fick från dialogpolisen 
i Stockholm. […]  

Generellt sett så är våra akademiska kunskaper inom polisen för dåliga i förhållande 
till de behov som finns. Det finns, på sina håll, kunskapsluckor vad gäller exempelvis 
kunskapen om olika etniska grupperingar. Det är inte alltid att poliser exempelvis vet 
skillnaden mellan en sunni-muslim och en shia-muslim. Ibland kan en sådan kunskap 
vara viktig. Istället agerar, som forskaren Rolf Granér säger, polispersonalen fullt ut 
oavsett om man saknar viktig kunskap. Dialogpolisen kan bidra med sådan kunskap 
och det borde finnas lite fler speciellt avsatta poliser för att hantera denna typ av 
frågor. Polisen måste ha kunskap för att inte trampa snett. […]  

I fotbollsmatchen i Östersund fanns det två dimensioner. Det fanns dels resonemanget 
kring risksupportrar och dels den politiska dimensionen. Frågor kopplade till den 
politiska dimensionen vi ställde oss var exempelvis vad vi skulle göra om vi hade fått 
en allmän sammankomst inom ramen för den offentliga tillställningen? På vilket sätt 
skulle den allmänna sammankomsten vara grundlagsskyddad? Vi kom fram till att det 
inte gäller inne på ett område som redan är en offentlig tillställning, men utanför hade 
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det varit helt okey att göra en manifestation. Vad skulle det innebära? Vi hade med 
den politiska dimensionen redan i planeringsarbetet och där bidrog dialogpolisen med 
kunskap. Det handlade om diskussioner kring manifestationer som hade kopplingar till 
PKK och även generella diskussioner kring yttringar för och emot Erdoğan som kunde 
påverkas av det som skedde i Turkiet, men även i andra länder. Även när det gäller 
detta arbete var dialogpolisen i Stockholm värdefull genom att de har en djup kunskap 
om förhållande som hade relevans för kommenderingen i Östersund.  

 

8.3.6 Intervju med stabschef inom den särskilda polistaktiken 
Jag arbetade som stabschef under en kommendering med anledning av en 
fotbollsmatch mellan ett svenskt och ett turkiskt lag där dialogpolisen i Stockholm 
spelade en viktig roll. Normalt sett så är det supporterpoliser eller evenemangspoliser 
som hanterar den här typen av händelser, men den här fotbollsmatchen hade en stark 
politisk koppling. Det blev väldigt tydligt vilken betydelse dialogpolisernas spets-
kompetens hade för utfallet. […]  

Min bestämda uppfattning är att det inte räcker med att sätta in en generalist som är 
expert på de konfliktreducerande principerna som arbetar någon vecka med ett visst 
evenemang. Det krävs en djup kunskap som är relevant i den aktuella situationen. Det 
är ett väldigt långsiktigt arbete. Polismyndigheten hade mycket att vinna på om de i 
högre grad kunde dra nytta av personer som har en spetskompetens vad gäller en viss 
kontext.  

Under hela genomförandet vad gäller fotbollsmatchen mellan det svenska och det 
turkiska laget så var dialogpolisen till enorm hjälp. Dialogpolisen kunde tolka 
kontexten och visste bland annat att en viss flagga eller symbol kunde uppfattas som 
stötande. Att en symbol, färger eller en bild uppfattas som mycket provocerande kan 
vara svårt att förstå utan att ha en djup kunskap om kontexten. […]  

Dialogpoliserna var kända i miljön och min känsla är att bara deras närvaro hade en 
lugnande effekt. De kände till kulturen och hade sedan länge ett upparbetat 
kontaktnät. De utgjorde också ett effektivt språkrör in i vår organisation under 
kommenderingen så att vi hade bättre förutsättningar att situationsanpassa vårt 
agerande för att minimera risken för att det uppstår våldsyttringar. Under ett tillfälle 
under matchen sprang anhängare till PKK in på plan med en flagga. Handlingen väckte 
stor irritation hos den turkiska klacken. […]  

Om dialogpolisen inte hade lyckats lugna ned stämningen är jag helt övertygad om att 
det hade gått illa. Dialogpolisen kontaktade ledare i den turkiska grupperingen i syfte 
att lugna ned situationen. De kommunicerade med rätt individer. De visste vilka de 
skulle kommunicera med och hade uppbyggda kontaktvägar till dem. […]. Det stod 
verkligen och vägde precis där och då. Utan en djup kunskap om miljön och att ha 



Del C - 8. Aktiviteter kopplade till den turkiska kontexten 
 

173 
 

arbetat långsiktigt med personer som ingår i denna kontext hade de som hade uppgift 
att kommunicera med supportergruppering inte lyckats. Det är jag helt övertygad om. 
Dialogpoliserna är duktiga på etniska, religiösa och politiska konflikter. […] 
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99. Aktiviteter kopplade till moskéer 
9.1 Moské som utsattes för skadegörelse 

  

9.1.1 Dialogpolisernas berättelse 
En moské i Stockholmsområdet utsattes för skadegörelse och någon/några kastade 
också så kallade bangers i samband med detta angrepp. Vi i dialogpolisen fick 
kännedom om denna händelse via media. Polisen hade kodat brottet som ett hatbrott 
och i media gjorde man också denna tolkning och det framställdes som att höger-
extremister/nazister låg bakom det här angreppet.  

När vi läste om vad som hänt i media och med vår kännedom om olika grupperingar 
anade vi att det kunde vara något annat än ett hatbrott och att angreppet kunde ha 
utförts av andra än högerextremister/nazister. Det bör bland annat nämnas att 
kontexten är mer komplex än att nazister motsätter sig muslimer och allt de står för. 
Nazism som ideologi och viss form av islam har nämligen under vissa betingelser en 
gemensam fiende i form av Israel och judar. Det gör att muslimer och nazister kan 
protestera samtidigt i vissa sammanhang, vilket kan verka obegripligt om man inte 
förstår bakomliggande orsaker. Vi kunde utifrån bilder konstatera att man ritat några 
hakkors och skrivit muslimsvin m.m. U:et i muslim verkade vara ett turkiskt ü. Det i sig 
gjorde inte att det gick att fastställa vem som var gärningsman, men kunde fungera 
tillsammans med annan kunskap som en indikator på möjliga kopplingar och ursprung. 
Vi kände till att den här turkiska föreningen hade en stark koppling till den turkiska 
diasporan i Sverige och att moskén styrdes av Diyanet-rörelsen. Diyanet är ett statligt 
organ under Religionsministeriet som organiserar Turkiets majoritetsreligion sunni-
islam.  

Vi kände till ordföranden för moskén sedan tidigare och tog kontakt med honom per 
telefon och åkte till moskén. Vi kom dit på en måndag och händelsen hade inträffat i 
samband med fredagsbönen eller på lördagen. Den person som mötte oss i dörren till 
moskén kände vi igen som Sverigerepresentanten för Diyanet-rörelsen. Med våra 
bakgrundskunskaper och en kännedom om vad Diyanet-rörelsen är, deras kopplingar 
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till den turkiska staten, att u i muslim var skrivet med ett ü samt vad som framkom 
under samtalet med ordföranden drog vi slutsatsen att det låg något djupare bakom 
det här angreppet. Det hade inte någon koppling till högerextremism eller nazism. En 
djup kunskap utgör en viktig förutsättning för att kunna tolka in vad som sägs och att 
fånga upp underliggande budskap. Utan uppbyggda kontakter och tillit i de här 
grupperna och kunskaper om kontexten var det således lätt hänt att man drog andra 
slutsatser än vi gjorde.  

På kort sikt fick vår tolkning betydelse genom att befattningshavare inom polisen 
lyssnade på oss och därigenom kunde göra en mer adekvat bedömning av hotbilden. 
Det gick att begränsa resursuttag genom att det gick att avfärda att det skulle råda en 
generellt förhöjd hotbild mot moskéer. På liknande sätt så fanns det möjlighet att 
fånga upp en potentiell våldseskalering tidigt mellan motståndare till regimen i Turkiet 
och anhängare till densamma och vara mer observanta på detta. Att vår tolkning av 
situationen fick en spridning kan också få långsiktiga effekter. Att media och även 
polisen bidrog till att tillskriva högerextrema/nazistiska grupper saker de inte gjort kan 
få till följd att dessa grupper uppfattar att de alltid får skuld för saker oavsett om de är 
inblandade eller ej. Det kan också medföra att antagonister och allmänheten generellt 
får ett felaktigt intryck av omfånget på dess aktivism. Det kan leda till att man tar 
felaktiga motåtgärder. För huvudmotståndare till de högerextrema/nazisterna kan ett 
budskap om att nazister gett sig på en utsatt minoritet i förorten vara en tändvätska 
till att genomföra ett angrepp eller hämnd för denna attack. På detta sätt kan polisen 
genom okunskap bidra till en våldseskalering mellan dessa grupperingar. Dessutom 
finns en risk att polisen tittar åt fel håll och att polisen därmed inte kan utreda och 
förebygga brott på ett önskvärt sätt.  
 

9.2 Moské som utsattes för en ockupation  

 

9.2.1 Dialogpolisernas berättelse 
En moské i ett område hade funnits i flera år och leddes av en styrelse. De predikade 
en moderat form av Islam, utan att vara Islamistisk (mycket förenklat - inte en politisk 
utan andlig Islam). De blev utmanade av en mycket konservativ grupp som är 
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Islamistisk utan att för den delen vara våldsbejakande. Denna konservativa grupp 
uppvaktade boende och försökte skaffa sig anhängare, vilket låg inom ramen för ett 
demokratiskt agerande. Vi fick kännedom om de här aktiviteterna i dialoggruppen. 
Helt plötsligt så hade emellertid den konservativa gruppen ockuperat moskén. Man 
hade helt sonika brutit sig in i den och ockuperade lokalen 

Styrelsen kontaktade polisen och ville ha hjälp med en avhysning. Den lokala 
polischefen tillskrivs att ge ett handlingsförlamat intryck. Vi och andra aktörer med 
kunskap om förhållandena försökte informera honom om läget, men han lyssnade inte 
utan hade för avsikt att på något sätt själv genomföra en medling. Vad vi fick fram så 
informerade han inte ens sina närmaste medarbetare om aktiviteten. Det hände 
ingenting. Dagarna gick och efter ett tag blev ju besittningsrätten ett bekymmer vad 
gäller polisens möjligheter att kunna agera. Innan detta blev ett faktum så fann vi oss 
nödgade att gå förbi den polisiära hierarkin när trycket från boende och tidigare 
moské-besökare tilltog samtidigt som en del frågetecken infann sig i polishuset kring 
vad som hände.  

Det vi då fick som argument när vi lyfte frågan var att ”vi vill inte ta ställning”. Vi 
frågade då om vilken kunskap och information som låg till grund för detta beslut. Vi 
menade att det inte handlade om att ta ställning i en religiös fråga utan om att hantera 
situationen på ett juridiskt korrekt sätt. Vi framförde även att den aktuella gruppering 
som ockuperat moskén av många inte ses förespråkare för att hålla en demokratisk 
agenda i sitt program och att de förordade ett samhälle som är väldigt långt ifrån hur 
vi känner igen samhället idag. Denna kunskap i sig var inte ett skäl för att hindra varken 
andlig eller politisk åsikt, utan förmedlades som kompletterande kunskap till det 
juridiska spörsmålet. Vi förde även fram perspektivet att om vi inte agerade kunde det 
ses som att vi spelade de icke demokratiska krafterna i händerna.  Vi redogjorde för 
att man lokalt skulle få svårt att lösa situationen genom det angreppssätt man valt, 
medling och avvaktan, när man omgående borde agera juridiskt. Argumenten 
bemöttes fortsatt med ”vi inte ska ta ställning”. Polisen frångick i det här fallet sitt 
normala beteende när någon olovligen har trängt sig in i en lokal som juridiskt tillhör 
någon annan enkom för att det rörde sig om en moské. Till saken hörde att den även 
användes och var en moské innan den ockuperades varför någons religiösa rätt under 
alla omständigheter blev kränkt.  

Den här ockupationen drog ut på tiden utan att polisen gjorde något. Det gick veckor 
och ockupanterna var fortfarande kvar. De som ursprungligen hade den juridiska 
rätten till lokalen och som upplevde att de inte fick någon hjälp från polisen blev arga 
och gjorde försök till att skapa en debatt kring frågan. Aktiviteten började få mer 
uppmärksamhet och till slut blev de som ockuperade moskén utkastade av polisen. 
Men det har tagit alldeles för lång tid. Polisen borde ha agerat omgående. 
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Den muslimska organisationen som fått lokalen ockuperad tillhörde enligt egen utsago 
en paraplyorganisation som är en av Sveriges största för muslimska föreningar. 
Paraplyorganisationen sade en sak utåt, för det finns inte så mycket att säga eftersom 
det ur ett juridiskt perspektiv är klart. Från annat håll fick vi däremot höra 
kommentarer att man internt på religiösa grunder stödde den här mer konservativa 
rörelsen, vilka inom citationstecken skulle vara än mer rättstrogna än de andra.   

Det är resten av samhället som ska ta debatten om och kring vad som gäller Islams och 
andra religioners plats i samhället ur ett ideologiskt vs. demokratiskt perspektiv. Man 
kan dock inte bortse från att polisen de facto indirekt riskerar att hjälpa krafter vars 
perspektiv många skulle säga skiljer sig från synsätt som utmärker det demokratiska 
system som vi har i Sverige. Vad vi inom polisen hade gjort genom att vara passiva var 
att vi också medverkat till att stödja ett icke demokratiskt agerande. Det blev 
konsekvensen. För nu såg ju andra runt omkring att det lönade sig att agera på det här 
sättet genom att det svenska samhället inte utmanade ett icke demokratiskt 
beteende. Vi ska ju inte lägga oss i religioner eller åsikter, men felaktiga beteenden får 
vi och ska vi agera mot. Men när vi inte gjorde det och inte utmanade de som 
ockuperade lokalen så blev konsekvensen att andra krafter tog över.  

Det hela handlade om en konflikt som polisen uppfattade som jobbig och inte riktigt 
förstod konsekvensen utav. Istället för att agera handfast och riskera att få en för 
stunden större uppblossande lokal konflikt valde polisen ett passivt förhållningsätt. 
Dialogpolisen har blivit involverade i många komplexa konflikter runt om i landet, i 
vilka kortsiktiga lokala intressen har stått mot djupare och mer långsiktiga intressen. 
Det har i dessa fall blivit uppenbart att polisen inte verkar förstå eller vill acceptera att 
man är en medaktör som genom passivitet eller aktiva handlingar har en viktig och 
unik roll i dessa sammanhang. Polisen kan inte lysa med sin frånvaro. Det går även att 
ha synpunkter på hur övriga samhället agerade i detta och i andra fall. Var till exempel 
debatten i detta fall tillräcklig? 

Men passiviteten stannade inte bara vid att polisen inte agerade på ett önskvärt sätt 
vad gäller att avhysa ockupanterna. Det handlade också om att vi inte gjorde något 
utredningsmässigt. I nästa fas, efter att ockupanterna blivit avhysta, kände sig den nu 
återetablerade styrelsen åter att man fått sin rätt kränkt eftersom man upplevde att 
polisen inte gjorde något i frågan. Ur flera aspekter var detta olyckligt. Det är viktigt 
att polisen har en långsiktig tanke och strategi kring hur man kan stärka demokratin 
och motverka icke demokrati. En sådan inriktning kan minska risken för polarisering 
och extremism i samhället. Dialogpolisen kan spela en viktig roll i dessa sammanhang.  
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9.2.2 Intervju med en medlem i församlingen  
Medlemmarna i församlingen röstade för att skapa en stiftelse för att underlätta 
byggandet av en moské. Vissa individer var dock emot skapandet av en stiftelse 
eftersom de uppfattade att det påverkade deras inflytande på församlingen på ett 
negativt sett. En av dessa personer var en Imam. Det var en konstellation på 4-5 
personer som var drivande att gå emot styrelsens arbete att skapa en stiftelse. Tre av 
dem gick att definiera som väldigt hårdföra. Utåt sett hade de inte åsikter som var 
anmärkningsvärda, men när man satt och pratade med dem internt så framkom att de 
hade åsikter som inte var förenliga med grundläggande regler som finns i Sverige.  

En dag så hittade en föreningsmedlem ett anteckningsblock. Det var oklart vem 
anteckningsblocket tillhörde så han tittade i anteckningsblocket. Det stod en rubrik på 
arabiska i blocket ”Omkullkastandet av styrelsen”. Det framgick att dessa 4-5 individer 
haft ett möte kring detta tema. Det visade sig senare att deras plan var att svartmåla 
styrelsen. De drev en linje att sprida ett rykte att styrelsen förskingrade pengar som 
samlats in för moskébygget. Styrelsen tvingades göra utdrag från bankkonto för att 
visa att inga pengar hade förskingrats. De 4-5 individerna lade ner kraft på 
desinformation framförallt till icke medlemmar i församlingen, men även till vissa som 
var medlemmar. Det hjälpte inte att insamlingen var styrd av regelverk från 
länsstyrelsen, att Ernst och Young var revisorer och att det gick att visa upp utdrag från 
bankkonton att allt var i sin ordning.  

Det började ansluta sig personer som tillhör gruppen Hizb ut-Tahrir. Det är en 
ideologisk islam som är stark i bland annat Indonesien och Pakistan. De vill ha ett 
Kalifat, men det går inte att likställas med Isis. De är inte våldsbejakande – åtminstone 
så länge de inte har makten. Vad de skulle göra om de får makten vet vi inte – för de 
har inte lyckats få makten i något land, men de är inte kända för att genomföra 
terrordåd. De är väldigt radikala i sina åsikter och värderingar vad gäller tillämpningen 
av Islam. De vill inte ha demokrati och den form av föreningsliv som finns i Sverige. De 
vill inte ha öppenhet och att folk ska få rösta, utan de vill ha ett totalitärt styre. I 
samband med val i Sverige har de agerat för att hindra folk att rösta24. De propagerar 
att personer inte ska gå att rösta eftersom människorna i Sverige är otrogna människor 
och att man inte ska anpassa sig till deras system.  

När de här personerna systematiskt började föra ut budskapet att styrelsen inte var 
pålitliga uppstod ett maktvakuum. Beroende på det budskap de spred började 
personer tappa förtroendet för styrelsen. Människor struntade i om styrelsen kunde 
visa upp svart på vitt att papperen var i sin ordning eftersom den här grupperingen 
propagerade så starkt. Direkt efter varje fredagspredikan ställde de sig upp och 

                                                           
24 Den som intervjuas hänvisade till Edström (2018) och Forsberg & Muhamed (2014).   
 
 



Del C - 9. Aktiviteter kopplade till moskéer 
 

180 
 

började skrika. De hade placerat ut sig i moskén på ett genomtänkt sätt så att det 
verkade som det var ett mer utbrett missnöje än som egentligen var fallet. Andra 
påverkades. Kärnan bestod av 4-5 personer och sedan hade de ett antal till personer i 
sin falang så totalt rörde det sig om 10-15 personer. Det blev pajkastning och många 
blev irriterade under varenda fredagsbön. En dag blev det slagsmål i moskén. 
Representanter för styrelsen vände sig till den lokala polisen. Polisen förde fram en 
fråga att om inte ordningen kunde säkerställas i moskén kunde inte moskén stängas 
tillfälligt?  

Styrelsen kom fram till att det bästa alternativet var att stänga ned moskén till 
stämningarna kylts ner lite. En lapp skrevs som sattes upp på moskén - att i samråd 
med polisen är moskén stängd eftersom säkerheten inte kunde garanteras i moskén. 
Det är en stor sak att stänga en moské där människor ska komma och be fem gånger 
per dag. En del personer blev arga på styrelsen för detta beslut. Polisen ifrågasatte 
också påståendet att de haft en del i att moskén stängts och frångick det de hade sagt 
på mötet med representanter för församlingens styrelse. Lapparna omformulerades. 
De som tillhörde den hårdföra grupperingen började be utanför moskén. Det var vinter 
och de fick sympati av människor som ifrågasatte hur styrelsen kunde stänga moskén. 
De täckte över de informativa lappar som styrelsen satt upp. De satte upp egna 
affischer framför de lappar som styrelsen hade satt upp.  

Det gick ungefär två veckor och sedan bröt sig denna gruppering in i den låsta moskén. 
På moskén hade de satt upp lappar ”Tack polisen”, ”Tack stadsdelsförvaltningen”, 
”Tack politiker” för allt stöd. Det var en informationskampanj från deras sida. De ville 
ge sken av att de hade ett stort stöd från de lokala myndigheterna.  

Styrelsen kunde visa sina nycklar till moskén, att det var någon som hade borrat hål i 
låset och att personer obehörigen uppehöll sig i moskén. Den lokala polisen var väl 
medveten om att moskén hade varit låst och stängd på grund av de problem som hade 
uppstått i moskén. Polispersonal kom dit och pratade med de som hade brutit sig in i 
moskén. Efter att dessa poliser hade pratat med närpolischefen meddelade de 
styrelsen att polisen ansåg att detta var en opinionsyttring. En representant för 
styrelsen ringde därför närpolischefen och ifrågasatte hur denne kunde komma fram 
till detta beslut. Polischefen visste att lokalen varit stängd i två veckor och att personer 
hade brutit sig in i lokalen. Han hade haft kontakt med styrelsen för församlingen i 
flera år och visste vilka som formellt representerade församlingen. Polischefen 
menade emellertid att det var en intern konflikt som inte polisen skulle lägga sig i.  

Vid kontakt med den faktiska handläggaren i ärendet – FU-ledaren lovade hon att när 
det var utrett vem som var den ordinarie styrelsen så skulle de individer som hade 
brutit sig in i lokalen att tas ut och lagföras för olaga intrång. Den ordinarie styrelsen 
kunde visa att de var den ordinarie styrelsen. De kunde dessutom visa att de hade 
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nycklar till lokalen. Det fanns videoklipp som hade lagts ut på youtube som visade när 
personer bröt sig in i moskén och klippte av larmet som tjöt25. Det fanns hål i dörren. 
Vi tyckte att det var väldigt tydliga bevis på att någon tagit sig in i lokalen olovligen. 
Men den anmälan som gjordes mot de personer som uppehöll sig i lokalen lades ned. 
Representanter för styrelsen trodde inte sina ögon. Styrelsen trodde att det här var 
lugnt – att om en anmälan gjordes skulle polisen avvisas eller bära ut de som olovligen 
tagit sig in i lokalen.  

Polisen agerande inte. Det blev till slut en rättsprocess. Den pågick i ett år och 
resulterade i att Kronofogden genomförde en avhysning. Efter detta hölls moskén 
öppen för bön. På natten låstes moskén. Låsen borrades dock upp av den hårdföra 
grupperingen som tidigare brutit sig in i moskén. De satte dit egna lås för att få 
besittning över lokalen igen. Styrelsen fick byta lås flera gånger. Kostnaden hamnade 
på drygt 10 000 kronor för låsbyten. Vid ett tillfälle kom polisen dit och en 
representant för styrelsen sade att två personerna var där olovligen. Representanten 
kunde visa upp nycklar som passade till alla lås utom ytterdörren som återigen bytts 
av de som tagits sig in i lokalen olovligen. Polisen på plats gjorde ingenting förutom att 
ta deras id-uppgifter. Styrelsen anmälde de som olovligen var i lokalen, men anmälan 
lades ned. Motiveringen från polisens sida var att det inte var ett brott. Styrelsen 
pekade på att de enligt avhysningen var de som hade besittningen över lokalen.  

Den hårdföra grupperingen som tagit sig in i lokalen olovligen styrde om posten, de 
utfärdade ett bankkort på SEB och började dirigera om medlemmarnas pengar dit. Allt 
detta anmäldes till polisen. Utredningen lades ned. Den hårdföra grupperingen 
försökte även komma åt styrelsen konto på Nordea. Detta anmäldes. Utredningen 
lades ned.   

Vid ett tillfälle var det hetsigt inne i moskén och polis stod avvaktande 30-40 meter 
därifrån. En representant för styrelsen gick till poliserna och sade att det höll på att 
uppstå bråk i moskén, men poliserna sade att de fått order av polischef att avvakta. 
Det var två falanger i moskén. Det var hetsigt. I vilken annan miljö som helst hade 
polisen gått in och avstyrt bråk. Det blev slagsmål i moskén. Slagsmålet hade kunnat 
hindras om polisen inte hade varit passiva. Poliserna som sedan gick in i moskén när 
väl bråket uppstod visste inte om de skulle ta av sig skorna, sätta på skoskydd etcetera. 
Vi skrek kom in bara och avbryt bråket. De gick in och larmade. Fler patruller kom till 
platsen. En representant för styrelsen uttryckte att det var ohållbart det polisen höll 
på med. Han uttryckte att den här grupperingen inte ska kunna komma dit, byta lås 

                                                           
25 Den som intervjuats hänvisar till https://www.youtube.com/watch?v=YMZlUERwo4A – Klippet ligger 
fortfarande uppe och detta klipp laddades ned i samband med anmälan. På film hör man larmet tjuta. Man ser 
att larm förstörs med skruvmejsel. De som tagit sig in i moskén otillbörligen och namngivits i anmälan finns med 
på film. Den som intervjuats menar att det är absurt att polisen inte agerade trots videobevis – vad mer ville 
man ha?  
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och stöka och polisen bara ska stå passiva. När en händelserapport senare begärdes 
ut framgick att en polischef fattat ett beslut om att patrullerna ska avvakta.  

Kvinnor hade haft studiecirklar i över tjugo år i moskén. De avbröts. Kvinnorna hade 
tidigare fått vara i fred i den del av lokalen som kvinnor får vara. De hade tillgång till 
kök, de fikade och hade olika former av studiecirklar. Helt plötsligt satte sig män där 
och övervakade kvinnorna. En studiecirkelledare ringde till en representant för 
styrelsen och sade att männen inte lät dem vara i fred.  

Representanten för styrelsen ringde till närpolischefen och sade att den hårdföra 
falangen var där obehörigen igen och försökte slänga ut kvinnorna som hade 
studiecirkel. Polischefen återkom efter att ringt upp representant för den hårdföra 
falangen och menade att det inte var några problem. Representanten för styrelsen 
sade att det rättsligt är utrett och att den hårdföra falangen inte har rätt att vara där. 
Han frågade om han ska behöva åka dit och inte polisen. Polischefen blev så arg att 
han slängde på luren i örat på representanten för styrelsen. Allt det här och mycket 
annat finns inspelat som styrker hur illa polisen betett sig.  

Polisen upprättade ett rättsutlåtande som gick ut på att de i styrelsen hade 
nödvärnsrätt att slänga ut de som befann sig i lokalen. Representanten för styrelsen 
ställde frågor till polischefen om tanken var att de själva skulle slänga ut personerna 
och inte polisen. Frågan ställdes till polisen om de vill ha slagsmål där inne. Vi i 
styrelsen tyckte att det upprättade dokumentet var rättsvidrigt. Dokumentet som 
polisen upprättade och skickade till oss verkade inte vara diariefört.  

Eftersom polisen inte åkte till platsen när kvinnorna ville ha hjälp åkte en 
styrelserepresentant till moskén. Hans tanke var att säga till männen att den här tiden 
var kvinnornas och att inga män fick vara inne där, utan att männen var tvungna att 
lämna. Innan styrelseledamoten hunnit säga detta flög den ansvariga i den hårdföra 
falangen på honom. Han blev utsatt för våld och utkastad i bara strumplästen. Det var 
mars. Tre kvinnor, varav en var äldre, som försökte hindra att styrelsemedlemmen blev 
angripen, blev själva slagna. De fick synbara skador. Händelsen spelades in på en 
mobiltelefon. Anmälan om misshandel gjordes. Det var uppenbart att ärendet kunde 
drivas vidare. Det var flera målsäganden, det fanns skador, sjukhuset dokumenterade 
skadorna och det fanns video på händelsen. Polisen lade ned anmälan.  

Det stora problemet var närpolischefen. Det var han som satte stopp. Det var också en 
förhörsledare som betedde sig mycket dåligt och försökte påverka oss att inte göra 
anmälningar. Han argumenterade bland annat att det var ”mumma” för SD om vi 
anmälde detta och var pådrivande att vi inte skulle göra anmälningar. Att dessa 
anmälningar sedan lades ned var ju inte så förvånande när polisen aktivt försökte 
hindra oss att göra anmälningar. En representant för styrelsen ifrågasatte 
förhörsledaren och frågade om han skojade: ”Menar du att vi inte ska göra 
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anmälningar för att vi ska vara rädda för vad SD säger?”. Vi uppfattade att ”det var helt 
sjukt – helt absurt”. Vi känner att svensk lag inte gäller för att vi är muslimer. Man 
känner att man inte tillhör det här systemet och då blir man heller inte motiverad att 
tillhöra systemet. Det blir ett parallellsamhälle.  

Styrelsen kom fram till att det var helt ohållbart. Det fanns inte något stöd från den 
lokala polisen. Det var en ideell förening och representanter från styrelsen kunde inte 
uppehålla sig i lokalen 24 timmar per dygn alla dagar i veckan. Styrelsen fann till slut 
att man fick ge upp idén med moskén. De som ingick i styrelsen avgick. Pengarna finns 
fortfarande kvar på kontot.  

Trots att styrelsen fått rätt både i tingsrätten och i hovrätten agerade inte polisen. 
Känslan från styrelsen var att man var rättslös. Uppfattningen var att det som hänt 
aldrig skulle ha inträffat om detta hade hänt i en kyrka. Känslan var att rättssamhället 
var satt ur spel. Det blev senare upplopp i området som inte hade något med 
konflikten i moskén att göra. Vi instämde i ungdomarnas kör. Vi fattade vad 
ungdomarna höll på med. När polisen betedde sig mot oss vuxna på det sätt de gjorde 
var det naturligt att ungdomarna kände frustration över polisens beteende.    

Närpolischefen som betett sig så dåligt mot oss blev befordrad. Senare när polisen har 
velat ha kontakt har de personer som tidigare varit aktiva i styrelsen sagt att de inte 
har något intresse av att samverka med polisen: ”Brinner N26 – låt de brinna. Vi skiter 
i det för ni pissar på oss”. En annan tillfälligt tillsatt närpolischef för området sade att 
det var olyckligt att det blivit som det blivit, men vi kommer aldrig samarbeta med den 
lokala polisen igen. Oavsett om ledningen byts ut. Vi såg att hela strukturen från den 
lokala polisen till cheferna i polisdistriktet var korrupta. Vissa av dem har fått höga 
chefstjänster.  

Grattis polisen! De har bidragit till att en kulturell förening som varit verksam sen slutet 
på 80-talet gått i kras. De har skapat en förort utan en lokal mötesplats där det finns 
möjlighet att påverka ungdomar och andra. Polisen har bidragit till detta genom att 
inte följa svensk lag. Hade polisen bara sagt att det här var ett olaga intrång och agerat 
efter det hade det inte varit några problem. Jag tror att skälet till att polisen inte 
agerade utan var passiva var att de fick intrycket av att det var väldigt många som 
sympatiserade med de som hade brutit sig in i moskén. De ville inte ha problem på sin 
bakgård. Det var en feghet, okunskap och en form av rasism. Inte att de är rashatare 
utan det handlar om hur de prioriterar. Polisen kände att de kunde bortprioritera oss 
för vi har ett annat påbrå. Vi uppfattar att vi inte är lika mycket värda som andra i 
samhället. Det här hade aldrig hänt om det varit svenskar.  

                                                           
26 Område anonymiserat. 
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Polisen har en okunskap och verkar inte förstå de negativa konsekvenserna av sitt 
agerande. Polisen agerade på ett sätt som gynnade en falang som står för icke 
demokrati där vissa starka individer i denna falang vill skapa ett kalifat. Vi som tror på 
det svenska samhället, på öppenhet och demokrati och att religionsutövningen ska ske 
på ett sätt att den passar in i den svenska kontexten och inte bryta mot dess lagar 
missgynnades.   De blir en polarisering och isolering från det svenska samhället som 
de svenska myndigheterna bidragit och fortsätter att bidra med.  

Polisen har dålig koll på vilka falanger som finns i olika länder. Det gäller även den 
slutna polisen. Vid ett tillfälle hände det exempelvis att den slutna polisen verkade för 
att en person från Somalia kom till vårt område för att uppmuntra personer att 
återvända till sitt land. Det var bara det att det var en person som tillhörde en fientlig 
klan till de som bodde i området som de bjudit in. Människorna uppfattade att han 
och den klan han representerade var orsaken till att de fått fly från sitt land. Det blev 
ett himla stök och personen som polisen medverkat till att han kommit till området 
kördes iväg från området och var inte välkommen där27.  

Det är viktigt för polisen att ha kunskap om olika falanger inom olika folkgrupper och 
religioner. Polisen måste förstå att en internationell händelse påverkar vad som sker i 
den svenska kontexten och att det kan genera konflikter. Det har till exempel hänt att 
en religiös inriktning tryckte upp T-shirtar när ISIS härjade som mest som väckte 
upprördhet. Det blev en del tjafs mellan sunnimuslimer och shiiter i området.  Det 
finns en del med dokumenterad psykisk ohälsa som kanske inte kan tygla sin ilska. Jag 
vet till exempel en person med psykisk ohälsa som gått in i butiker och frågat om de 
var shiiter eller sunnimuslimer och sedan stökat i butiken om de haft ”fel” 
trosinriktning enligt honom. Det här gynnar inte någon. Ett annat exempel på en 
konflikt som blossade upp beroende på händelser i utlandet var konflikten mellan 
turkar och kurder som resulterade i sprängningar och automateld.  

Polisen har inte koll på omvärlden och verkar heller inte riktigt förstå att karaktären 
på områden skiljer sig åt. Om vi tar till exempel polisens insats i Södertälje där det 
kriminella nätverket i huvudsak bestod av syrianer och assyrier blev insatsen lyckad. 
Bland oss utövande muslimer är syrianer kända för att ofta var laglydiga och driftiga 
och det gäller både muslimska syrier och kristna syrianer. Samma typ av upplägg var 
tänkt att genomföras i ett annat område, där den kriminella strukturen inte alls ser 
likadan ut där. Södertälje hade en annorlunda demografi än många andra områden. 
Det var mer ordnat. Där fanns en tydlig hierarki där pengarna hanterades på ett likartat 
sätt. I många förorter är det till skillnad från Södertälje hundratals etniska grupper, 
turkar, somalier, kurder, svenskar, människor från Balkan, araber från olika delar av 

                                                           
27 Den som intervjuats hänvisar till Hansson & Lindstrand (1998).  I artikeln nämns inte att det var SÄPO som 
utifrån underrättelsematerialet verkat för att personen skulle komma dit (den intervjuade hänvisar till att han 
fått denna information från initierade källor).  
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världen, shiiter, sunniter, kurder från kommunistiska familjer etcetera. Det är en riktig 
soppa. Här är det små öar som består av kompisrelationer som kan skifta snabbt. I våra 
områden kan lojaliteter mellan olika kriminella grupperingar förändras på en dag. När 
polisen tror att de kan sätta på samma glasögon och jobba på samma sätt i vår förort 
som i Södertälje blir det väldigt fel.  

Det borde finnas i strukturen att polisen har kunskap om omvärlden och hur det 
påverkar olika områden. Poliserna längst ut i linjen behöver denna kunskap. I 
allmänhet verkar de dock helt ovetande och okunniga. De har sällan inblick i att det 
finns olika falanger och har en bristande förmåga att förstå hur olika konflikter hänger 
ihop. Det finnas enskilda poliser som har satt sig in i en problematik, men det är 
sällsynt. Men det behövs verkligen en omvärldskunskap hos polispersonal som arbetar 
i förorter med många etniska och religiösa falanger eftersom det som händer 
internationellt har en stor betydelse för vad som händer i den svenska kontexten. Det 
här kan inte vara avhängt på en enskilds polis intresse eller ointresse att sätta sig in i 
en fråga. 

Både politiker och forskare gör yttranden som polariserar samhället. Man påstår saker 
om området som inte stämmer, till exempel att det finns skäggiga moralpoliser som 
går runt i centrum. Den lokala polisen har en kunskap som gör att de borde ifrågasätta 
denna bild, men deras tystnad förstärker olika påståenden. Likaså påstår forskare och 
även polisen att det finns 3000 islamistiska extremister i Sverige. Man målar upp ett 
stort hot, men man undrar vad denna siffra bygger på för fakta. Ett sådant stort antal 
utgör hela den grupp ungdomar som utövar denna religion i Sverige på ett visst sätt. 
Om det nu är 300 personer som åkt ner och stridit varför har då inte de andra 2700 
gjort detta. Hur kan så få har åkt? Var är de här 3000 extremisterna någonstans? Vi 
frågar oss det. De som är radikala predikanter har få åhörare. Deras lektioner fylls inte. 
Det är inte så många som följer de radikala när de predikar vare sig fysiskt eller på 
sociala medier.  

För både polisen och säkerhetspolisen är det positivt om man för ut ett budskap om 
att det är många extremister. Det kan motivera en ökad resurstilldelning. Vad jag har 
fattat ska det i de 3000 personerna ingå sådana som någon gång ”likat” en kommentar 
på Facebook som är att anse som radikal. Det blir snett när det påstås saker som inte 
stämmer. Det minskar tilliten till olika samhällsinstitutioner. 

Vi känner till vissa som är extrema och personer jag känner försöker påverka dem att 
inte följa ett kall som är extremt - att verka för att ungdomar inte dras in i dåliga saker. 
Utåt kan de som är extrema säga en sak men inåt säger de en annan. Det är internt 
där det går att föra en diskussion och påverka dem. En del individer med extrema 
uppfattningar har gjort kriminella handlingar. De har rakat av sig skägget. De har suttit 
på kåken och kommit ut igen. De har därefter börjat predika och låtit skägget växa. 
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Det här är sådana individer som vi skulle kalla ha så kallade Takfiri-åsikter. De 
rättfärdigar brottsliga handlingar genom att hänvisa till att Sverige inte är ett 
muslimskt land utan krigets boning. De menar då att de får begå stölder och annat för 
att de är involverade i ett krig.  

Vi har möjlighet att påverka personer att överge ett sådant synsätt. Om det är så att vi 
som har ett helt annat synsätt blir behandlade som vi blivit av polisen och samhället i 
övrigt känner man att man inte är en del av det svenska samhället. När bland annat 
politiker och forskare kommer med påståenden som inte stämmer och att 
myndigheter distanserar sig från oss och vi inte får den hjälp som man kan förvänta sig 
så svalnar intresset av att lägga ner kraft på att försöka påverka personer med Takfiri-
åsikter att överge ett sådant synsätt. Olika aktörer i samhället definierar många killar 
som Salafister eller Wahhabiter. Det finns killar som av andra defineras som Salafister 
eller Wahhabiter som verkligen kämpar för att påverka de med Takfiri-åsikter att 
överge ett sådant synsätt. Men forskare, politiker och myndighetspersoners yttrande 
påverkar dem och gör att de tappar kraft och motivation att fortsätta. Det är de här 
personerna som samhället istället borde uppmuntra eftersom de har en viktig roll för 
att kunna motverka extremism. Samhället tar inte denna chans utan agerar på ett sätt 
som bidrar till att skapa en distans. Man nyttjar inte de goda krafter som finns. 
Myndigheter och i synnerhet polisen glömmer att i princip alla dessa har kopplingar 
med förorten. De arbetar inte för kommunen eller stadsdelen, utan arbetar helt 
ideellt. Med tanke på hur arrogant dessa personer behandlas av myndigheterna är det 
ett under att det fortfarande finns eldsjälar där ute.  

För egen del skulle jag kunna definieras som att jag ägnar mig åt fundamentalism, men 
allt som slutar på ”ism” är bara för att folk vill kunna placera människor i kategorier. 
Det säger inte så mycket. Det finns så många variationer och tolkningar att en 
fackindelning är meningslös. Många så kallade experter som yttrar sig har mycket dålig 
kunskap om islam. De kan inte svara på frågor vad som är villkoren för tros-
bekännelsen. Vad som är villkor i tron. Det finns olika grundstenar som Islam är 
uppbyggd på. Då pratar jag inte om Islams fem pelare som ingår i religions-
undervisningen i skolan, utan vilka olika grundstenar som finns och dess villkor – till 
exempel fastan har villkor. Bönen har villkor. Trosbekännelsen har villkor. Tron har 
villkor. Vad är villkoren? Så kallade experter som jag kommit i kontakt med och som 
ofta yttrar sig känner inte till detta och blir chockade när man börjar bena upp 
religionen och de böcker religionen stödjer sig på. Vi har skriftliga traditioner, vi har 
muntliga traditioner, vi har återberättarkedjor, vi har en hel hadith-vetenskap gällande 
autentiseringsgraden på hur olika källor nedtecknas som anger olika grader av 
tillförlitlighet på information. Hur starkt föreskrivet är det att praktisera en viss sak? 
Är det förbjudet eller oomtyckt? Är det haram eller halal (tillåtet eller otillåtet)? Det är 
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så många delar och om du inte förstår de så blir det väldigt olyckligt att uttala sig. Det 
blir lätt fel.    

Om man frågar någon som använder begreppet Wahhabist vad det är så kan personen 
svara att denna inriktning grundades av Muhammad ibn al Wahhab och är en form av 
islam som tillämpas i Saudiarabien. Det enda grundaren har släppt i form av böcker 
och verk handlar om monoteismen – inget om hur du ska leva i din vardag.  Han 
reformerade Islam på det sättet att man återgick till grunderna – att man inte skulle 
hålla på med exempelvis gravdyrkan. Om man frågar personer som använder begrepp 
som Salafister att precisera vad de menar på annat sätt än att uttrycka att Salafister 
har extrema åsikter och är bokstavstolkare så klarar de inte av detta. Jag själv har 
faktiskt ingen bra definition på vad Salafist är för något. Det är därför vi inte använder 
dessa begrepp internt. Vi vet vad Salaf är och att det handlar om en hänvisning till de 
tidiga föregångarna som ligger nära de mest autentiska delarna av Islam och nära de 
ursprungliga källorna. Det är den renaste formen av Islam. Jag försöker efterleva 
koranen, men jag förespråkar inte handavhuggning, halshuggning och piskrapp på 
torget i N28. När jag utövar min religion försöker jag göra det så nära de ursprungliga 
källorna som möjligt och man kanske kan säga att det är Salafistiskt, vad nu det är - 
men det har ingen koppling till att vara våldsbejakande. Man kan gå ändå längre 
tillbaka och säga att jag följer profetens Sunna. Är jag dålig för det? Vad är det som gör 
det så hemskt? Andra lärda som tolkat skrifterna har kallats för Salaf. Dessa lärda säger 
att vi kan hoppas och be för att vi är lika fromma som Salaf var och att vi är på samma 
väg som de var på. Att vi måste vara ödmjuka - om man är på denna väg så är man 
from.   

Den klassificering som aktörer i samhället gör är till ondo. Likaså får en del människor 
besök av säkerhetspolisen. Människor har vänt sig till moskén och berättat detta och 
frågat vad de ska göra. De har fått ett nytt arbete. De har barn att försörja. De har 
frågat om säkerhetspolisen kommer att förstöra deras liv? Det här väcker osäkerhet 
och misstänksamhet. Säkerhetspolisen har ringt, man har bara dykt upp, någon har 
fått brev hem. Människor har ofta inga positiva erfarenheter av den öppna polisen från 
sina länder som de flytt ifrån. Är det vuxna människor så har de ofta en väldigt negativ 
erfarenhet av säkerhetspolisen från sina hemländer. Dessa negativa erfarenheter har 
betydelse för synen på den svenska säkerhetspolisen. Kommer det ut i samfundet att 
SÄPO haft kontakt med dem? SÄPO hade något de kallade för frivilliga samtal. Det är 
inte frivilligt när de tar kontakt med en ungdom och säger att ”vi vill ha ett samtal med 
dig men det är frivilligt”. Det är inte frivilligt. Det är tvingande skulle jag säga med det 
kapital som säkerhetspolisen har bakom sig. Om de tackar nej undrar de om det väcker 
misstankar och vad säkerhetspolisen ska göra. Säkerhetspolisen har stor makt. Det vet 
de sedan tidigare från sina hemländer. Det kan göra tillvaron problematisk för dem. 
                                                           
28 Område anonymiserat. 
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Allt det här kommer upp under samtal man har med killar som blivit kontaktade av 
säkerhetspolisen. Jag vet genom inspelningar att polispersonal sagt till personer att de 
syns för mycket och att de bör ligga lågt. Är det demokrati? Att tysta människor? Att 
myndigheter agerar på detta sätt väcker misstänksamhet och bidrar till en 
polarisering. Det kan minska deras vilja att delta i samhällsdebatten och inte ha ett 
engagemang i samhället. De slutar vara en del av samhället29.  

 

9.3 Intervju med Haider Ibrahim, ordförande i Islamiska shia-samfunden i 
Sverige 
Jag har haft kontinuerlig kontakt med dialogpolisen sedan ungefär tio år tillbaka. Det 
har varit en öppen dialog som varit mycket transparant. Den har byggt på respekt och 
förtroende för varandra. Resultatet av dialogen är att man förstår varandra ännu mer. 
Dialogpolisen förstår hur vi tänker och vi förstår hur polisen tänker. Dialogen berör 
olika frågor med direkt koppling till församlingen, men också andra frågor. Det handlar 
inte bara om våra behov utan också om olika tankar som kommer upp när vi har en 
diskussion. Dessa dialoger är alltid givande och positiva.  

Under de här tio åren vi har haft kontakt med dialogpolisen ser man att vi har lyckats 
bygga broar som har underlättat hantering av olika situationer, exempelvis de två 
terrorattackerna i Stockholm, mordbranden i Järfälla mot oss eller när det skrivits 
saker i media om oss. Råkar vi ut för ett bekymmer då kan vi förklara bekymret. 
Kontakten med dialogpolisen underlättar vardagen för oss, men det handlar inte bara 
om vad polisen kan bidra med för att underlätta en lösning utan att vi också genom 
dialog får uppslag hur det är lämpligt att hantera vissa uppkomna situationer. 

Generellt sett kan inte dialogpolisen lova något konkret och beordra något konkret. 
Samma sak är det ju om vi pratar med en minister. Men kontakten med dialogpolisen 
gör att man kan få fram budskap och information till en myndighet. För oss är det 
väldigt viktigt. Vi skulle vilja ha ännu bättre dialog, men saker tar tid att bygga. Det tar 
tid att bygga upp ett förtroende. Man känner sig trygg när man pratar med de 
dialogpoliser som man under lång tid har haft kontakt med. Det finns fortfarande brist 
på kunskap hos vissa poliser, vilket också gäller dialogpolisen. De som arbetat länge 
som dialogpoliser har ofta en god inblick. De vet att man inte kan tala om muslimer 
som grupp. De vet exempelvis skillnaden mellan Shia och Sunnimuslimer. De vet hur 
Shia och Sunnimuslimer tänker. Det vet hur Salafister och andra trosinriktningar 
tänker. Det tar tid innan man kan förstå det här. Det är en sak vad jag säger, vad jag 

                                                           
29 Efter genomförd intervju har intervjuperson skickat dokument från polisen och skriftliga utsagor som på 
olika sätt styrkt berättelsen.  
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tycker och tror om något. Polisen måste själva värdera om det är rätt eller om det bara 
är en uppfattning från min sida.  

Det finns tyvärr poliser som tycker att de kan tillräckligt mycket och inte bryr sig om 
att försöka lära sig saker. De tycker att de inte behöver ha kunskap för att föra en 
dialog. De resonerar så att de inte behöver veta vad personen de har framförs sig tror 
på utan ”jag pratar med honom som med vilken medborgare som helst”. Enligt dem så 
räcker detta. Men kunskap är väldigt viktigt för det underlättar en diskussion. Det är 
svårt att få samma förtroliga samtal utan att ha kunskap. Det underlättar att bygga 
upp ett förtroende som i sin tur gör att man kan prata om andra saker än om samtalet 
förs på en ytlig nivå. Det är viktigt att ha en kunskap eftersom många gånger är den 
diskussionen berör, uppväxt i andra länder. Personen har en helt annan syn på 
samhället och ett annat sätt att tänka. Det är viktigt att förstå detta. Det går ju bara 
att gå till Frankrike eller USA och se att det generellt sett finns ett annat synsätt och 
förhållningssätt bland många människor där jämfört med svenskar. Det finns skillnader 
i kunskap mellan olika dialogpoliser. Det behövs verkligen ännu mer utbildning för 
polispersonal för att öka deras kunskap. Det gäller framförallt för de som ska verka 
som dialogpoliser. 

 

9.4 Intervju med polis som arbetar på säkerhetspolisen30 
Vår dialogverksamhet syftar bland annat till att möta muslimer ute i det svenska 
samhället och andra grupper som kan vara utsatta. Att man startade upp denna 
verksamhet på SÄPO har att göra med att vi31 efter terrordådet den 11 september 
2001 kände att de svenska muslimerna var en utsatt grupp och att det var viktigt att 
de kände sig inkluderade i samhället. Syftet var att fånga upp deras problem och klara 
ut olika former av missförstånd. Det är viktigt att de inte får uppfattningen att de ses 
som ett generellt problem utan att de kan se sig själva som en del av lösningen. Det är 
viktigt att använda sig av de goda muslimska krafter som finns i samhället som är den 
absoluta majoriteten av våra svenska muslimer, vilka bidrar på ett positivt sätt i det 
svenska samhället. De vill vara med och rensa ut det som är skadligt för deras egen 
tillvaro. Vi vill vara enkla att nå för dem. Vi har fått en oerhörd uppskattning för detta 
arbete. Våldsbejakande islamister är en mycket, mycket liten minoritet men ställer till 
stor skada för våra svenska muslimer.  

Muslimer blir stämplade på grund av attacken den 11 september, al-Quaida och den 
islamska staten. En del människor sätter ett likhetstecken mellan islam och terror. Det 
inkommer väldigt mycket negativa tips från allmänheten och det fanns och finns ett 

                                                           
30 Efter klartecken från SÄPOS kommunikationsavdelning.  
31 Med ”vi” i berättelsen avses vi på SÄPO även om berättelsen berör dialoggruppen som numera heter öppen 
kontaktverksamhet. 
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behov av att verkligen ta reda på hur det ser ut där ute. Många tips kan vi direkt 
avfärda som okunskap. Vindarna i samhället är, i viss mån, exkluderande och det 
förekommer exempelvis att kommunpolitiker inte längre talar med vissa grupper. Det 
gör det viktigt för säkerhetstjänsten och den öppna polisen att få den verklighetsbild 
som finns och inte en projicerad bild som vissa kastar ur sig. Vårt arbete handlar också 
om att bättra på vår kunskap och övrigas kunskap om vad islam är och hur det går till 
att praktisera detta i det svenska samhället. Vi försöker också då tillfälle ges att sprida 
vår erhållna kunskap till andra samhällsaktörer. 

Det är bra att vi sprider kunskap om det svenska rättssystemet inom dessa grupper då 
det förekommer att man tror att rättssamhället kan göra vad som helst mot dessa 
grupper enbart på grund av deras ursprung/religion. Detta skapar en frustration hos 
en del vilket kan leda till en ännu större frustration mot samhället o s v. Det är viktigt 
att inkludera människor i samhället för att undvika att skapa ett utanförskap som 
väcker en ännu större frustration mot samhället och myndigheter i dessa grupper.  

Att vi bedriver dialogverksamhet och inte bara den öppna verksamheten beror på att 
vi har olika roller och att vi över tid sett att det varit svårt för den öppna polisen att 
vara uthållig i detta arbete. Dialogpoliserna i Stockholm har kunnat haft en kontinuitet 
men för andra har det varit svårt i och med att befattningshavare har ryckts till olika 
uppdrag. De har inte hunnit med att ägna sig åt dialogverksamhet i önskvärd 
omfattning där kontinuitet och långsiktighet är viktigt för att kunna bygga ett 
förtroende och ett förtroende är avgörande för att kunna ägna sig åt dialog-
verksamhet. Även om man från ansvarigt håll uttrycker att arbetet ska byggas på 
funktion och inte person så har det visat sig vara svårt. 
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110. Medborgargarden  
 

 

10.1 Dialogpolisernas berättelse 
Efter nyårsnatten i Köln och i Kalmar där det hade skett sexuella ofredanden såg vi en 
ökad aktivitet av medborgargarden. Dels så hade vi haft de tidigare kända 
organisationerna såsom Nordisk ungdom som framfört att de var ute och natt-
vandrade. Nordiska motståndsrörelsen (NMR) var också ibland ute på något de kallar 
trygghetsvandringar. Vi såg i samband med detta nya sammanslutningar som skapade 
medborgargarden som bestod av tidigare okända grupper. En av dessa var en grupp 
som kallade sig för Soldiers of Odin.  

Vi i dialoggruppen försöker hela tiden fånga nya företeelser och vad som händer i 
samhällsklimatet. Vi försöker tolka, få kännedom om och förstå nya samhällsfenomen. 
Vi uppfattade att detta var ett sådant. När Soldiers of Odin kom började det skrivas 
ganska mycket om detta i olika tidningar. De kallades för en nazistisk grupp och de 
beskrevs väldigt svart eller vitt. Det här handlade inte om en demonstration i den 
bemärkelsen att folk gick och demonstrerade på sedvanligt sätt, men det var ändå ett 
sätt att ta plats i samhället för en grupp.  

Vi bestämde oss att försöka få kontakt med Soldiers of Odin för att få en större 
kännedom om dem och veta vilka de var. En dialogpolis sökte kontakt med ledaren för 
den här grupperingen. Vad vi minns skedde det via sociala medier att han helt enkelt 
skickade ett meddelande till personen. Till slut fick han en kontakt med en företrädare 
för Soldiers of Odin. Vi bokade in ett möte med denna företrädare på polishuset och 
han berättade sin historia, vem han var, varför han hade startat Soldiers of Odin och 
vad han ville uppnå, hur organisationen såg ut osv.  

Tidigare hade vi inom polisen bara fått läsa i tidningar om detta fenomen och denna 
gruppering. Informationen i media bildade därmed en bas för att försöka förstå vilka 
de här var och vad de här ville. Med ett sådant förhållningsätt blev vi inom polisen 
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beroende av tidningarnas tolkning och hur de valde att framställa grupperingen. Vi 
hade märkt att när polischefer och andra från polisen uttalade sig på olika platser i 
Sverige så tog de sin utgångspunkt i vad som framkommit i media. Genom att som vi 
söka kontakt och prata direkt med företrädare från olika grupperingar så får vi också 
informationen direkt från källan och den slipper gå via någon annan, vilket ur flera 
aspekter är fördelaktigt. Det går exempelvis att ställa frågor om det är något man inte 
förstår. Frågor kan också sätta igång en tankeprocess hos den man pratar med som på 
lång sikt kan vara fördelaktigt.  

Kontakten med företrädare för Soldier of Odin fortsatte. Vår uppfattning var att den 
här typen av informationsspridning fungerade bra i Stockholm för där förmedlade vi 
de uppgifter som företrädarna sade till oss, det vill säga motpartsperspektivet. Vår 
känsla var att den här informationen faktiskt nådde fram till de poliser i uniform som 
hade i uppgift att hantera olika händelser. Vår uppfattning byggde på feedback från 
olika grupper hur man anser sig blivit bemött av polisen. Forskning har visat att 
negativa möten med polisen är en faktor som kan bidra till att öka polarisering och 
därför är en kunskap inom polisen om en grupp viktig. Det finns därigenom också 
möjlighet att det går att undvika uttalanden där polisens beskrivning inte stämmer 
överens med den syn som gruppen har på sig själv eller sina mål. Olyckliga uttalanden 
från polisens sida kan göra att förtroendet för polisen minskar. Om det händer flera 
gånger kan det utgöra bränsle till en ökad radikalisering. Genom att polisen beskriver 
grupper på ett visst sätt kan de också bidra till att göra dem till legitima mål för 
meningsmotståndare.  

Det här vi gör handlar ju inte om något samarbete med grupperna utan om att bidra 
till polisens förmåga att arbeta konfliktförebyggande och minska risken för 
polarisering. Det är då viktigt att veta vilka de är och vad de vill. Vi uppfattade att 
ledaren för Soldiers of Odin uppmanade representanter i olika delar i Sverige att ta 
kontakt med polisen, men om det gick bra i alla delar av landet vad gäller responsen 
från polisen visste vi inte till att börja med. Att det fanns dialogpoliser som arbetade 
heltid med denna typ av frågor som var fallet i Stockholm var givetvis fördelaktigt 
jämfört med hur det såg och ser ut i andra delar av landet. 

Generellt sett får vi ofta information från centrala företrädare för organisationer hur 
de blir bemötta i resten av landet. Det handlar om hur man möts av menings-
motståndare och hur man bemöts av polisen. Det här försöker vi förmedla. Om 
gruppering blir utsatt för brott försöker vi vidarebefordra den informationen och den 
kunskapen till respektive distrikt. När det handlar om nationella organisationer såsom 
Solider of Odin är det inte bra att bara ha ett lokalt perspektiv, vilket tyvärr ofta är 
fallet. De här personerna som tillhör samma organisation delar nämligen varandras 
upplevelser. Det som händer medlemmarna på en plats påverkar bilden hos 
medlemmarna på en annan plats.     
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Vi får genom dialog med representanter för olika organisationer kunskap om hur olika 
grupper påverkas av myndighetsrepresentanters uttalanden och hur myndigheters 
agerande på annat sätt påverkar dem. Vi får en inblick i hur olika grupperingar 
resonerar, till exempel varför de känner sig felaktigt behandlade och vilka effekter det 
får.  

Om inte vi hade funnits och tagit den här kontakten med exempelvis ledaren för 
Solider of Odin. Vem hade då gjort det? Antagligen ingen. Då hade vi fortsatt att 
betrakta den här gruppen utifrån tidningarnas beskrivning och utifrån ett 
underrättelseperspektiv. När polisen hämtar in information via underrättelser är det 
lätt att missa nyanser, egna berättelser och möjligheten att interagera. 

Vår bedömning är att ingen sannolikt hade lyssnat på Soldier of Odin och att det hade 
kunnat haft en negativ påverkan på hur gruppen utvecklades. Vår uppfattning är att 
det sätt vi arbetar på är oerhört värdefullt för att polisen ska kunna bemöta grupper 
på rätt sätt, dels för att inte bidra till att polarisera grupper och dels för att förstå 
samtiden och den kontext som polisen är en viktig del av. Vi menar att det är en 
betydelsefull förutsättning för att kunna verka och arbeta brottsförebyggande och 
bidra till att minska risken för radikalisering.  

Vi fick information om att Soldier of Odin uppvaktades av en nazistisk grupp. Det går 
att ställa frågan hur utvecklingen av Soldier of Odin hade sett ut om inte vi haft en god 
kontakt med dem och om polispersonal hade agerat på ett annat sätt mot dem. Det 
går nämligen inte att utesluta att ett annat uppträdande från polisens sida hade 
kunnat medföra att de fått en mycket mer negativ bild av myndigheter i allmänhet och 
polismyndigheten i synnerhet. En sådan syn hade kunnat göra att medlemmar anslöt 
sig till den nazistiska gruppen. Frågeställningen om hur Soldier of Odin hade utvecklats 
om vi inte hade haft kontakt med gruppen är kontrafaktisk och därför går det inte att 
ha något bestämt svar. Det är också ett skäl till att betydelsen av vårt arbete inte 
synliggörs, och att vissa chefer inte alls förstår vitsen med att vi ägnar mycket tid åt 
möten som inte har någon direkt koppling till en viss kommendering. Det har likaså 
varit svårt att få chefer att förstå att polisens agerande ibland har en avgörande 
betydelse för risken för att det uppstår en våldspiral (se bl.a. kapitel 10). Man förstår 
inte att polisen är en medaktör som kan påverka en grupps utveckling.  

 

10.2 Intervju med före detta medlem Soldiers of Odin 
I samband med att organisationen startades upp var det väldigt svårt att få tag i någon 
inom polisen som var intresserade av att vi förklarade vad vi hade för tanke att göra. 
Efter ungefär tre månader fick jag kontakt med en person i dialoggruppen i Stockholm. 
Vi hade möte med dem i polishuset på Kungsholmen. Vi fick träffa dem och verkligen 
förklara vad vi hade för tankar. De lyssnade riktigt bra. När vi sedan har stött på 
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problem med poliser i yttre tjänst har dialogpolisen varit jättehjälpsamma mot oss. De 
har lagt ner kraft på att försöka få sina kollegor att förstå. Ett bra exempel är när vi 
stod på Sergels torg och delade ut läsk, glögg och pepparkakor. Det var för att visa att 
vi inte var några farliga busar utan vanliga medmänniskor som lägger ner tid för att vi 
bryr oss om andra. Det kom då två uniformerade poliser och sade att vi skulle gå 
därifrån eftersom vi inte hade tillstånd att göra det vi gjorde. Vi hade inte satt upp 
något bord eller något sådant. Det vi gjorde behöver man inte tillstånd för. Poliserna 
var väldigt griniga och sade att vi skulle lämna platsen.  Jag stod på mig och sade till 
dem att hade de något lagstöd för att vi inte fick stå kvar så skulle vi givetvis lyda, men 
att så inte var fallet.  

Jag ringde till dialogpolisen och sade till de uniformerade poliserna att vi tänkte stå 
kvar tills dialogpolisen kom så att de kan reda ut vilka förhållanden som gällde. 
Dialogpolisen var snabbt på plats. De uniformerade poliserna hade kallat på 
förstärkning så det kom ytterligare en patrull och de muttrande surt. Vi förklarade för 
dialogpolis vad vi hade gjort och dialogpolis förmedlade till de uniformerade poliserna 
vilka juridiska regler som gällde. Vi kunde stå kvar. Vi blev ombedda av dialogpolisen 
att lämna platsen efter ett tag eftersom det skulle vara en demonstration där. Det 
fanns en risk att det skulle kunna bli en konfrontation med de som skulle demonstrera. 
Detta med anledning av att en del uppfattade oss som rasister och nynazister trots att 
vi inte var detta. Vi hade inget intresse av att provocera så vi gick självklart med på 
detta. Dialogpolisen bidrog till att vi kunde genomföra den aktivitet som vi tänkt oss 
samtidigt som de kunde förmedla förståeliga skäl till att vi skulle lämna platsen efter 
ett tag för att undvika att det uppstod bråk.  

Vi har inget intresse av att det skulle uppstå bråk och ha en konflikt med polisen. Tvärt 
om har vi ett intresse av att hjälpa polisen eftersom polisen inte räcker till. Vi stoppar 
bråk på stan och har vi lagstöd så gör vi envars ingripanden32. Jag vet att dialogpolisen 
har försökt att föra ut ett budskap internt inom polisen vad Soldiers of Odin var för 
någon organisation. Men vissa poliser i yttre tjänst verkade ha högst privata 
uppfattningar som styrde hur de agerade. Man fick intrycket av att det byggde på vad 
de läst i media. Jag kommer framförallt att tänka på ett yttre befäl. Han skulle bussa 
oss ut ur stan och göra allt möjligt trots att vi inte gjort någonting. Jag kan faktiskt 
fortfarande känna en avsky för detta yttre befäl på grund av hur han behandlade oss. 
Dialogpolisen har funkat mycket bra och varit vår röst mot övriga polisen. Den kontakt 
jag har haft med dialogpolisen har varit helt suverän.  

De kontakter jag fick med dialogpolisen är den kontakt jag försökte få med alla poliser. 
Man märkte att från det jag började prata med dialogpolisen blev det ett helt annat 

                                                           
32 Ett ingripande som alla medborgare (envar) har rätt att göra när någon begår en brottslig gärning 
varpå fängelse kan följa (lagrum: Rättegångsbalken 24 kap 7§).  
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bemötande från polisen. Det slutade med att de vinkade när de åkte förbi med bilarna. 
Det vi hade problem med var att det inte fanns dialogpoliser i flera städer. De hade 
behövts på flera orter. Vi försökte få kontakt med polisen i alla städer som vi 
etablerade oss i, men det var inte lätt. Dialogpolisen skulle behöva utökas och täcka 
större områden. Dialogpolisen i Stockholm kunde i vissa fall hjälpa till och förmedla 
kontakter i andra städer. 

Om inte dialogpolisen hade funnits hade vi haft betydligt större problem med den 
uniformerade polispersonalen. Dessutom så bidrog dialogpolisen till att polisen kunde 
lägga resurser på andra än oss. Den organisation som jag företrädde finns i tjugotvå 
länder. Mig veterligen har det inte begåtts ett enda brott när personer haft 
organisationens tröjor på sig.  I början lade polisen trots detta faktum enorma resurser 
på att punktmarkera oss och eskorterade oss genom stan, utan att ha belägg för att 
hantera oss som de gjorde. Om vi hade fortsatt att bli behandlade illa så hade det 
kunnat fått effekter på hur gruppen utvecklades. Det var väldigt många olika typer av 
individer med i organisationen. Vissa tyckte inte alls om polisen och spydde galla så 
fort de såg en polisbil, medan andra, som jag själv, aldrig haft något problem med 
polisen eller deras arbete. Om inte dialogpolisen hade hjälpt oss hade det funnits en 
risk att det utvecklats ett större hat till polisen inom gruppen på grund av att man blev 
felbehandlad.  

Vi gjorde ungefär samma sak som exempelvis Lugna gatan och Farsor & morsor på 
stan, med den skillnaden att vi hade en helt annan image. Farsor & Morsor på stan och 
polisens volontärer blir jättebra bemötta av polisen, men de har ingen respekt från 
ungdomarna. För oss var det tvärt om. Vi hade bra respekt hos ungdomarna, men blev 
helt fel bemötta av polisen från början. Inga andra grupper som nattvandrar avbryter 
större bråk. Vi har en tuffare approach där vi inte bara stod och tittade 

I och med att det var olika folk kunde gruppen som sådan ha utvecklat ett hat mot 
polisen och samhället om dialogpolisen inte hade medverkat till att vi blev behandlade 
på ett mer korrekt sätt. Gruppen hade kunnat bli som de huliganerna som sprang och 
slog ner gatubarn i stan. Jag vill inte tänka på hur gruppen hade kunnat utvecklas om 
vi hade fortsatt att blivit behandlade så dåligt som vi blev från början. Jag har haft killar 
med som var anslutna till NMR. De tyckte att det blev för mesigt från vårt håll och 
slutade. Om vi hade blivit fortsatt trakasserade av polisen kunde de ha fått luft under 
vingarna och dragit med sig andra så att organisationen Soldier of Odin hade utvecklats 
i en helt annan riktning än som var tänkt från början. Vissa individer var starkare än 
andra och den behandling som polisen utsatte oss för var urusel. Kontakten med 
dialogpolisen betydde mycket för hur vi blev bemötta av uniformerad polis och i 
förlängningen hur gruppen utvecklades. 
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111. Att minska risken att det uppstår en eskalerande 
våldsspiral 

 

11.1 Dialogpolisernas berättelse 
I april 2016 blev vi i dialogpolisen kontaktade av en nationalistisk organisation som 
bedriver opinion på olika sätt. Det handlar om demonstrationer, manifestationer, 
aktiviteter på sociala medier etcetera. Den nationalistiska organisationen har inte våld 
på sin agenda utan bedriver politik för att nå sitt mål. 

Vi träffade två representanter för denna organisation som ville berätta vad vissa 
medlemmar i organisationen har blivit utsatta för i anslutning till sina bostäder. Dörrar 
har klottrats ned där det stått ”Nazistsvin. Hoppa av vi vet vem du är”. Det var tre 
personer inom denna organisation som hade blivit utsatta. Alla boende i 
Stockholmsområdet. Representanterna uttryckte att det fanns en stark oro bland 
medlemmarna i gruppen. Det handlade om en oro över att medlemmarnas bostäder 
blivit angripna av meningsmotståndare – att vänstern visste var man bodde. Grannar 
och hyresvärdar började undra vad det handlade om och det fanns risk att de trodde 
de stod för saker som de inte gjorde. När en medlems bostad blev angripen för andra 
gången blev han kontaktad av sin värd som undrade vad det var frågan om. En oro 
hade spridits i hela gruppen och man ville få stopp på det här. 

Vi tog deras oro till oss och uppmanade dem att polisanmäla händelserna. Man sade 
att man skulle göra detta och vi bokade in ett ytterligare möte. Vi drog slutsatsen att 
det var viktigt att informera polisledningen och berörda parter inom polisen om våra 
farhågor att det här kunde leda till en våldseskalering inom den politiska miljön.   

Medlemmar i gruppen polisanmälde händelserna. Det gick en eller två veckor till och 
angreppen fortsatte. Det skedde flera angrepp på bostäder. Vi författade en 
promemoria som vi spred inom myndigheten. Vi förmedlade att det var viktigt att se 
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de här angreppen i en större kontext och att det handlade om något mer än 
skadegörelse på enskilda bostäder. 

När vi hade en andra träff med representanter för den nationalistiska organisationen 
framförde de att de upplevde att polisen inte gjorde något i dessa ärenden. På grund 
av problemen med angrepp hade ökat hade de själva börjat med en ronderande 
aktivitet bland medlemmarna. De bevakade varandras bostäder med ett rullande 
schema. De medlemmar som var aktiva blev utsatta ganska frekvent och mådde dåligt. 
Vi fick intrycket att speciellt en av representanterna från den nationalistiska 
organisationen såg ut att vara mycket påverkad av situationen och mådde dåligt. Att 
han såg tagen ut var nog både att han inte kände sig trygg i sin bostad och dels för att 
aktiviteten att ställa upp för varandra och bedriva patrullering för att förhindra 
angrepp var påfrestande.  

Vi i dialoggruppen tog med oss den nya informationen och spred den inom myndig-
heten. Att en grupp som inte har våld på sin agenda tillsammans hade börjat bevaka 
medlemmarnas bostäder på grund av att man inte upplevde att polisen gjorde något i 
de här ärendena. Vi påtalade ytterligare en gång för utredningssidan att det är viktigt 
att samordna de här ärendena och ta ett samlat grepp. Vi var nu inne i maj/juni 2016, 
om vi inte minns fel. Det hade nu blivit upp mot ett 15-tal anmälningar från den här 
gruppen. Vi samtalade med förundersökningsledare och spaningsledare att man 
måste titta på och slå ihop ärendena och påtalade att det rörde sig om politiskt 
motiverade angrepp från meningsmotståndare. 

Regionalt från utredningssidan samlade man in de anmälningar som var gjorda. När 
medlemmarna från den aktuella organisationen gjort anmälan via 114 14 så hade 
ärendena lagts ner direkt. Ingen medlem visade sig ha blivit kontaktad av något 
lokalpolisområde. Det hade exempelvis inte genomförts något målsägandeförhör. Att 
utredningarna läggs ned blir man informerad om som målsägande och det var inte 
konstigt att medlemmarna kände att de inte fick något stöd från polisen eftersom de 
fick ett sådant meddelande omgående efter att de hade gjort en anmälan.  

Vid mötet med representanter för organisationen framfördes att de ville träffa någon 
polischef och utredare för att få en förklaring till att polisen inte agerade på den här 
brottsvågen. Vi förde fram det här till utredningschef och menade att polisen dels 
borde titta på alla utredningar i ett sammanhang. De måste sedan göra 
utredningsåtgärder för att på så sätt minska risken för en våldseskalation genom att 
grupperingen inte kände att de fick någon respons från polisen och försvarade sig 
själva. Vi tycker att man åtminstone borde hålla målsägandeförhör och när brott 
inträffar genomföra dokumentationsarbete på platsen för brottet och om möjligt 
säkra spår. 
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Vi fick till ett möte där tre företrädare för organisationen träffade oss, 
utredningsledare och spaningsledare. Vid det här mötet berättade företrädare för 
organisationen vad man blivit utsatt för och hur man upplevde detta. Spanings- och 
utredningsledare förklarade polisens perspektiv. Att polisen gjort vad man kunnat för 
att lösa dessa brott. I samtalet framgick emellertid att organisationen har gjort 
efterforskningar och bland annat hade sett en bil lämna en plats och genom sina 
efterforskningar hade man kunnat ringa in de personer som sannolikt var de som 
ägnade sig åt dessa aktiviteter. De som misstänktes var ett antal individer som tidigare 
tillhört en vänsterextremistisk grupp. Polisens representanter från spanings- och 
utredningssidan sade att de självklart var intresserade att ta del av de här uppgifterna. 
Under mötet började polisens representanter med något som nästan kunde liknas vid 
ett målsägandeförhör utan att riktigt vara det. Vi från dialogpolisen tyckte det hela 
kändes konstigt och representanterna för organisationen sade att de inte ville föra 
fram dessa uppgifter vid sittande bord, utan att det istället borde ske vid ett 
målsägandeförhör.   

Efter mötet framkom att spaningsledare/utredningsledare hade tittat på ärendena 
men samtidigt inte hittat något som man kunde gå vidare med från regionalt 
utredningshåll utan att utredningar även fortsättningsvis skulle ligga på lokalpolis-
områdena där brotten har skett. Konsekvensen av att man lät brotten ligga kvar på 
lokalpolisområdena innebar att inget hände. Utredningarna fortsatte att vara 
nedlagda. Ingen målsägande blev kallad till förhör. Vi påtalade återigen att polisens 
passivitet innebar en ökad risk för att den nationalistiska gruppen radikaliseras.  

Vid samtal med representanter för organisationen i juni/juli 2016 så visade det sig att 
angreppen mot dem hade eskalerat. En medlem i organisationen hade blivit 
misshandlad på eftermiddagen på Medborgarplatsen. Han blev påhoppad av 
maskerade män – nedslagen och nedsparkad. Ett påbörjat brottsligt angrepp hade 
kunnat förhindrats genom att grannar till en medlem som bodde i södra delarna av 
Stockholm upptäckte tre till fyra maskerade män med basebollträ som närmade sig en 
adress där en medlem i organisationen var boende. Det handlade inte om att polisen 
var på tårna och avbröt ett förestående angrepp mot medlemmar i organisationen 
utan att polisen reagerade på ett telefonsamtal där man inte visste att det kunde 
kopplas till att en medlem i organisationen bodde i närheten. Det var en slutsats som 
drogs senare. 

Vi fick samtal från organisationen beroende på en eskalering vad gäller angrepp. 
Representanter för organisationen meddelade att de kände sig nödgade att vidta 
åtgärder med anledning av detta. Efter egna efterforskningar trodde man sig nu veta 
vilka personer som låg bakom angreppen. De personer man misstänkte hade ett högt 
våldskapital och var sedan tidigare dömda för våldsbrott. De hade tidigare angripit 
andra personer som tillhört nationalistiska organisationer och hade med tillhyggen 
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misshandlat dem och slagit sönder bostäder. Företrädarna för organisationen 
påtalade att det här var potentiella mördare och om de träffade på dem i närheten av 
sina bostäder måste de försvara sig. Dessa företrädare tydliggjorde att gick dessa till 
angrepp med våld så skulle de i organisationen svara med våld.  

Vi tog med oss den här informationen och såg det hela som en oroväckande utveckling. 
Det var uppenbart att det här medförde en risk för radikalisering med en våldspiral 
som följd. Representanter för organisationen nämnde vid samtal att man blivit 
kontaktade av andra nationalistiska grupper. Utan att nämna några namn sade man 
att man blivit erbjuden hjälp av vad vi tolkade som grupperingar som har muskelvålds-
kapital. Man framförde dock att man tackat nej till den här hjälpen och sagt att man 
skulle sköta detta själv. Man ville inte ha en sådan här utveckling och var inte 
intresserade av våld som en lösning på sina problem. Representanter från 
organisationen var tydliga med att man nu känner sig tvingad att hitta lösningar på det 
här.  

Förutom inledande anmälningsupptagning hade inte polisen vidtagit utrednings-
åtgärder i form av att målsäganden eller vittne hade blivit kontaktade av polisen för 
förhör trots att det figurerar uppgifter som gjorde att det kunde finnas trådar att dra 
i. Även om ärendena inte hade gått att driva vidare trots att polisen genomförde förhör 
så hade polisen kunnat vinna mycket på att genomföra dessa åtgärder genom att 
tilliten till polisen och i förlängningen samhället hade kunnat öka. Nu innebar polisens 
sätt att situationen förvärrades genom att det skapade en besvikelse. Känslan att de 
känner sig svikna av samhället förstärktes i och med att de uppfattade att polisen inte 
verkade bry sig.  

Angreppen fortsatte. Sommaren rullade på. I slutet på sommaren aug/sep var man 
uppe i ett 25-30 tal angrepp på bostäder och även angrepp genom misshandel. 
Föräldrar till medlemmar hade också blivit utsatta. Bland annat var det en mamma till 
en medlem som upptäckte att någon hade skruvat bort hjulbultarna till hennes bil när 
hon skulle åka ifrån hemmet. Med i bilen hade hon sina två yngre döttrar. Det hade 
kunnat sluta i en ren katastrof – en allvarlig olycka. Den här medlemmens mamma 
upplevde det så klart som väldigt otryggt. Om det var riktat mot henne eller sonen som 
var medlem kunde man bara spekulera i.  

Med anledning av den nya information vi fick så lyfte vi upp problematiken igen och 
påtalade vikten av samordning. Vi betonade att det var mycket betydelsefullt att 
polisen agerade för att förhindra en eskalering av våld och motverka en radikalisering 
av medlemmarna i den aktuella organisationen. Vid slutet av sommaren gjorde vissa 
befattningshavare inom polisen på dialogpolisens initiativ ett tappert försök till en 
kortare riktad insats. Dialogpolisen hade samverkat med vissa polisbefäl och det 
resulterade i att det genomfördes spaning i vissa delar av Stockholm mot bostäder där 
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medlemmar i organisationen bodde och som hade blivit utsatta ganska frekvent och 
allvarligt. De här riktade insatserna pågick under så kort tid att det inte medförde några 
resultat. Det var i alla fall ett försök att gentemot organisationen visa att polisen tog 
deras oro på allvar eller åtminstone att polisen vidtog några åtgärder med anledning 
av dessa brott. Tidigare hade polisen inte gjort någonting mer än att lägga ned 
utredningarna. Insatsen begränsade sig till att enstaka befattningshavare på en låg 
hierarkisk nivå fattade vikten av att agera. Det handlade inte om att polismyndigheten 
på en högre hierarkisk nivå tog tag i frågan genom beslut om att bedriva spana och 
vidta utredningsåtgärder som gjorde att det fanns förutsättningar att klara upp brott 
och att visa gruppen att man såg allvarligt på angreppen. 

I september så fortsatte de här angreppen mot bostäder, bland annat hällde någon 
ammoniak i brevinkastet till en medlems lägenhet. Det blev en evakuering av hela 
bostadshuset för sanering. Ammoniakdoften spred sig i hela huset. Medlemmen var 
bortrest vid tillfället för angreppet. Vid inandning av ammoniak i hög koncentration 
finns risk för andningsbesvär och lungskada. Ett annat exempel på angrepp var att man 
limmade igen lås och slog sönder fönsterrutor på bostäder. Det blev en viss 
nedtrappning under hösten. Angrepp förekom lite mer sporadiskt. Fortfarande vidtogs 
ingen åtgärd från polisen med anledning av de här angreppen som helt klart hade 
politiska motiv. Utredningarna behandlades på liknande sätt som tidigare. De lades 
ned och målsäganden eller vittnen kallades inte på förhör.      

Polisen började nu se en ökad aktivitet inom vit-maktrörelsen. I vissa sammanhang 
uttalade sig nu vissa chefer inom polisen och förfasade sig över eskaleringen och 
utbredningen av nazistiska grupper som tar plats i samhället. Samtidigt har man en 
grupp som inte är nazistisk, men som är nationalistisk som blir utsatt, där man kunde 
förhindra en radikalisering, men där polisen inte gjorde något för att minska denna 
risk. Genom att polisen inte agerade bidrog vi till att grupper med skilda synsätt 
närmade sig varandra. De som inte förespråkar våld riskerar att känna sig tvingade att 
ta hjälp av grupperingar som har en sådan agenda. Det innebär inte per automatik att 
medlemmarna i en nationalistisk organisation ändrar sin ideologi, men att de kan bli 
påverkade av en gruppering som har mer våldskapital. Ser man att sin egen tro att 
tillämpa demokrati inte fungerar så riskerar det att någonstans att ta stopp, och att 
man ändrar sitt synsätt både till våld och till vilken ideologi man ska anamma. Det kan 
också gynna rekrytering till någon mer våldsam vit-makt grupp.  

Ur ett dialogperspektiv var polisens agerande rent kontraproduktivt. Personer såg att 
polisen vare sig hade ett intresse, en förmåga eller kunskap att sätta de här angreppen 
i ett sammanhang och att samordna utredningar. Vi i dialogpolisen visste att det kunde 
vara svårt att hitta någon skyldig, men att lägga ned utredningar utan att göra 
tillräckliga försök att få tag i misstänkta gjorde ju chansen lika med noll. Dessutom 
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skickade polisens ointresse och oförmåga tydliga signaler till medlemmarna i denna 
gruppering.   

Polisen gjorde till slut en kartläggning med hjälp av de uppgifter man hade fått tidigare. 
Man kunde ringa in en handfull personer som man trodde sig ligga bakom de här 
angreppen. Vi som dialogpoliser bistod med hjälp och kunskaper inom höger och 
vänstermiljö i detta arbete vad gällde vilka som kunde ha den här förmågan, 
kunskaperna och intresset att genomföra de här angreppen på medlemmar i den 
nationalistiska organisationen. Men det blev ingen riktad insats från polisens sida.  

En av de personer som misstänktes vara tongivande i angreppen mot nordisk ungdom 
fick en förändrad livssituation som sannolikt påverkade hans intresse och förmåga av 
att ägna sig åt angrepp mot meningsmotståndare och under vintern 2016/2017 
lugnade sig angreppen ned sig. Blickade man tillbaka hade det totalt varit 34 angrepp 
mot medlemmar i den nationalistiska organisationen som vi i dialoggruppen hade 
kännedom om, med alltifrån skadegörelse till grov misshandel.  

Det som är viktigt att poängtera är att grupper oavsett om man är inom höger- eller 
vänster-falangen delar varandras upplevelser över gruppgränserna. Inom den 
nationalistiska och vit maktrörelsen vet man vad andra grupper blir utsatta för. De här 
angreppen ökade på spänningarna mellan grupper från olika politiska läger. Det här 
fenomenet har vi sett vid tillståndsgivna demonstrationer som vissa grupper 
anordnade, där det kommit motdemonstranter. På plats har sambandet varit tydligt 
utifrån hur individer agerat och hur händelser har utvecklats. Det har handlat om hur 
de som förespråkade våld agerade bland de som inte förespråkat våld som metod samt 
den interaktion som följde inom en viss gruppering beroende på andras gruppers 
agerande. För att kunna tolka vad som skedde krävde en djup kunskap och inblick i 
olika grupper, deras ideologier och hur dessa agerade i sådana här större 
sammanhang. Att polisen bidragit till att risken för våld i samhället ökar var uppenbart 
utifrån de iakttagelser vi gjort.  

Trots att dialogpolisen upprepade gånger poängterade vikten av att polisen måste ta 
tag i problematiken med angreppen mot medlemmar i den nationalistiska organisa-
tionen skedde inte det. Medlemmar kände sig utsatta. Angreppen minskade 
visserligen, men det berodde inte på polisen utan hade att göra med att enstaka 
individer fått helt andra personliga motiv till att inte fortsätta med angreppen. Att 
polisen agerade som de gjort vad gäller angreppen mot medlemmar i organisationen 
spillde även över på oss dialogpoliser. Företrädare för organisationen uppfattade att 
vi inte hade mandat att påverka vår organisation. Varför skulle de prata med oss när 
vi ändå inte kunde påverka polisen att ta angreppen på allvar? Samtidigt hade gruppen 
sett att vi verkligen försökte och förstod sannolikt mellan raderna att vi var 
frustrerade, vilket förmodligen är en orsak till att vi fortfarande har kontakt med 
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företrädare för denna gruppering. Traditionellt lägger polisen kraft på de som är 
våldsbenägna, men dessa är de som man har minst möjlighet att påverka genom 
polisens handlingar. Det är tragiskt att man inte inom polisen insett vikten av att lägga 
ned kraft på grupperingar som har en demokratisk agenda så att de inte ska byta den 
filosofin.  

Den nationalistiska organisationen föraktade polisen enormt mycket efter det som 
hänt. Vi drog slutsatsen att det skulle få flera negativa effekter. Senare visade det sig 
att våra farhågor slog in. Under våren 2017 agerade den aktuella organisationen på ett 
sätt som de tidigare inte gjort i samband med en demonstration på Södermalm där 
det blev en sammandrabbning med en manifestation till stöd för flyktingar. Med tanke 
på information som vi fick om händelsen verkade de krafter i denna organisation som 
inte förespråkade parlamentariska metoder ha växt sig starkare. Vi menar att polisens 
agerande varit en orsak till detta. Det är viktigt att ha i åtanke att polisen genom sitt 
beteende kan påverka utvecklingen om man inte reagerar mot politiskt våld på ett 
adekvat sätt. Polisens beteende fastnar i det kollektiva minnet. 

 

11.2 Intervju med talesperson för en nationalistisk organisation 
Vår verksamhet är av sådan art att vi aldrig söker några demonstrationstillstånd. Detta 
beror på att vi inte genomför några regelrätta demonstrationer i klassisk mening där 
man går från en plats till en annan plats. Den enklaste beskrivningen för att få folk att 
förstå vad vi gör är nog att använda begreppet flashmob. Vi dyker upp på en plats. Kör 
vårt budskap och sedan avvecklar vi. Det mesta vi gör är väldigt spontant. Vi känner 
att vi vill visa vår syn på något och då genomför vi någon form av aktivet. Vissa saker 
är återkommande som protest mot gaypriden. Det är svårt att göra spontant eftersom 
det är en speciell dag. Vi spelar inte på samma spelplan som etablerade partier. Vi har 
inte samma möjlighet att få uppmärksamhet. Därför måste vi alltid agera på ett sätt 
som sticker lite i ögonen på folk. Gärna att vi rör upp mycket känslor så att folk faktiskt 
tänker efter. Vi har därför alltid varit lite flytande på lagens gräns, men väger alltid in 
för och nackdelar med vårt agerande.  

Eftersom många saker är spontana hinner vi inte komma i kontakt med polisen. Det är 
på senare tid när vi ägnat oss mer åt motdemonstrationer och stått kvar lite längre 
som vi kommit i kontakt med polisen. Tidigare hade vi nästan ingen kontakt alls med 
polisen, utan det har varit de sista två-tre åren som kontakten med polisen har ökat. 
Vi har börjat ta en förebyggande diskussion med polisen inför vissa typer av aktiviteter. 
Vi säger då att vi kommer att köra den här aktiviteten så att ni bara vet. Än så länge 
har det inte varit något negativt alls med dialogen, utan det har funkat bra. Om vi ska 
genomföra saker som vi inte vill riskera att de ska bli avbrutna av polisen då har vi dock 
inte kontakt med dialogpolisen. 



Del C - 11. Att minska risken att det uppstår en eskalerande våldsspiral 

204 
 

Första gången vi provade om vi kunde lita på konversation med polisen var i samband 
med att vi genomförde en motdemonstration i anslutning till Folkets demonstration. 
Vi ville se hur polisen skulle agera mot oss och berättade därför för dialogpolisen att 
vi tänkt komma från ett visst håll och frågade om vi kunde gå in där utan att det var 
motdemonstranter i vägen.  Vi sade också att vi inte ville bli eskorterade av polisen 
som brottslingar. Polisen agerade på ett bra sätt. Sedan dess har det varit en ärlig 
kommunikation mellan oss och dialogpolisen. Hade polisen agerat på annat sätt och 
kanske mött upp oss på det sätt vi inte önskade så hade vi inte kontaktat polisen någon 
mer gång.  

Att kontakta polisen kan underlätta både för oss och polisen. Polispersonal kan vara 
förberedda på att vi dyker upp och de slipper få panik i onödan. I samband med att vi 
exempelvis körde lite nattvandring förut tog vi kontakt med dialogpolisen. Vi 
berättade att vi tänkt att genomföra nattvandring och att vi tänkt att gå i centrala 
Stockholm.  

Överlag är medlemmarna i vår organisation rätt skeptiska till enskilda polismän. 
Förtroendet för polisen har aldrig varit jättehög, men vi som har varit med i 
organisationen lite längre har en annan syn på polisen än de yngre. De yngre har i 
princip växt upp med att polisen är dåliga. Vi äldre har därför fått lägga energi på att 
övertyga de yngre så att de inte bara ska se polisen som en fiende. Det blir därför inte 
alls bra när polisen gör konstiga ingripande mot oss. Under Pride 2016 blev vi 
bortkörda för ordningsstörning utan att vi var i närheten av demonstrationståget. Vid 
ett annat tillfälle slog polisen en person i bröstet med en cykel så att han bröt ett 
revben. Vi hade mycket problem med polisens agerande förra året. Det var en lång 
dialog hur vi skulle agera gentemot polisen inför det här året (2017). När alla känslor 
hade lagt sig så fattade vi dock beslutet att strunta i polisens dåliga agerande och köra 
på som vanligt. I år på Pride (2017) tycker vi att polisen skötte sig bra gentemot oss. Vi 
blev visserligen bortskjutsade, men det var kopplat till sättet som vi valde att 
protestera mot demonstrationståget.  Som vi agerade förstod vi att polisen skulle ta 
oss. Det var inga konstigheter. Däremot vid en händelse i Gamla stan agerade polisen 
så dåligt att det till och med är svårt att prata om det. Första diskussion vi hade efter 
händelsen i gamla stan var om vi överhuvudtaget skulle lyssna på polisen någon mer 
gång. Vi ställde frågan om vad vi tjänar på att lyda order och inte springa från en plats 
när vi får våra kameror beslagtagna i två-tre veckor och bli utkörda i skogen när vi 
redan har upplöst vår demonstration och är på väg hem. Då började man undra om 
det är värt det. Att polisen gör ingripanden mot oss när vi genomför en protest kan vi 
förstå, men när det gäller polisens ingripande i Gamla stan så var aktiviteten slut. De 
som varit med på aktiviteten vår på väg till tunnelbanan för att åka därifrån. Då blir 
man beordrad att sätta sig ner och blir bortskjutsad från Stockholm. Då undrar man 
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om det är värt att lyssna. Förutom att vi blev av med kamerorna och utkörda i skogen 
blev en kille misshandlad av polisen. 

Vi kom efter mycket funderande och diskussioner fram till att händelsen i Gamla stan 
skulle ses som en enskild händelse. Men det är inte bara behandlingen av oss som 
påverkar huruvida vi ser någon vinst i att ha kontakt med polisen. Det är också hur 
polisen behandlar andra grupper. Jag har pratat med dialogpolisen gällande 
behandlingen av NMR i Göteborg och frågat om det är någon mening att vi har någon 
kontakt med polisen. Även om vi inte står för samma saker som NMR så uppfattar vi 
sättet som polisen i Göteborg agerade mot NMR som väldigt problematiskt. Vi skulle 
tänka likadant om polisen gjorde så mot vänstern och uppleva det som ett 
bekymmersamt beteende från polisens sida. Polisen väljer att blockera ett visst 
budskap och då reflekterar vi över om det kan bli samma sak för oss. Jag har därför 
ställt frågan om det kommer bli så här i Stockholm också? Där har vi fått försäkran om 
att Stockholmspolisen inte tänker så och att vi därför inte ska oroa oss. Resonemanget 
om vi ska ha kontakt med polisen är en ständigt pågående diskussion. Ju sämre polisen 
beter sig mot oss och andra grupper som inte har åsikter som är i linje med 
etablissemangets uppfattningar desto lägre motivation får vi att ha kontakt med 
polisen. Man känner: ”Okey, polisen hotar demokratin och vår yttrandefrihet och då 
finns ingen anledning att ha någon kontakt med dem.”  

Det som gjort att medlemmar i vår organisation tappat mest förtroende för polisen 
handlar inte om dåliga ingripanden från polisen, utan om hur polisen skötte 
utredningar där medlemmar i vår organisation blev utsatt för brott. Flera medlemmar 
blev utsatta för upprepade angrepp. När man får hemmet angripet tre till fyra gånger 
känner man att det finns ett behov av att polisen gör något. Polisen sade att vi skulle 
göra anmälningar, men det är en process att sitta i telefonkö när man ringer 114 14 
och ska göra en anmälan. Det tar sedan tid att sitta hemma och vänta på att en 
polispatrull ska ha tid att komma och göra en undersökning. I början så åkte inte 
polisen ut för att göra undersökningar. En person hade exempelvis fått sin bil 
sönderslagen för andra gången. Gärningsmännen hade också spottat på bilen. Det 
fanns DNA spår och vi sade när vi ringde till polisen att vi ville att de skulle komma ut 
och göra en undersökning. Telefonisten som tog emot anmälan sade att det kunde 
vara vem som helst som hade spottat så det var inget att åka ut för. De kom därför 
inte ut. Om polisen inte ens försöker så finns ju varken chans att klara upp brott eller 
att de får indicier på vem som kan ligga bakom angreppen. Vi hade kontakt med 
dialogpolisen som försökte hjälpa till att polisen skulle agera på ett bättre sätt vad 
gäller våra ärenden. Dialogpolisen sade bland annat att vi skulle kräva att polisen skulle 
åka ut och göra brottsplatsundersökningar.  

Vi lämnade information, vi lämnade tips på vilka som kunde ligga bakom angreppen, 
men polisen verkade ointresserade. Vi hade exempelvis sett en person utanför en 
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adress. Han gick runt ett hus flera gånger och åkte sedan därifrån i en bil som stod 
skriven på hans mamma. Han är en känd vänsterextremist. Han blev senare gripen 
efter att ha attackerat Soldier of Odin när de var ute och patrullerade i Stockholm city. 
Trots att vi lämnat information till polisen som pekade på att han var inblandad i 
attackerna mot oss så utnyttjade inte polisen tillfället att också utreda våra brott. Jag 
tänkte att nu har man gripit honom för ett brott mot en annan gruppering. Då kanske 
man kan göra en husrannsakan hos honom för att eventuellt hitta bevis. Jag visste 
visserligen inte hur mycket polisen får göra och vet att om polisen inte har några bevis 
så kan man inte agera mot någon. Men känslan var att polisen kunde göra mer med 
tanke på att polisen i övrigt gav intrycket av att vara ointresserade av våra ärenden. 
Ärenden lades ned utan att några utredningsåtgärder vidtogs.  

Det var många saker som hände som gjorde att man började fråga sig varför man skulle 
anmäla brotten när det inte hände någonting. Det enda skälet till att göra anmälningar 
var egentligen att det var en förutsättning att få ut ersättning från försäkringen. Det 
här beteendet från polisens sida gjorde att det blev väldigt problematiskt i gruppen 
vad gäller förtroendet för polisen. Polisens agerande var en katastrof ur det avseendet. 
Eftersom polisen inte kunde skydda oss så fick vi själva bevaka ett par adresser som 
var särskilt utsatta. Vi insåg att nu var vi som mest utsatta. Polisen gör ingenting. Vi 
fick försvara oss själva. Vi var på möte med polisen där det var utredningschefer med. 
Vi framförde att vi skulle vakta adresserna själva eftersom vi inte litade på att polisen 
gjorde någonting. Vi var ärliga och sade att skulle vi bli attackerade så skulle vi försvara 
oss med det våld vi fann nödvändigt. Polischeferna sade att det var farligt att göra så. 
De sade att de som angrep oss hade vapen med sig och att vi kunde råka illa. Då 
svarade vi att då kommer vi möta dem som potentiella mördare. Då blev polischeferna 
väldigt bekymrade, men det hände inte så mycket.  

Att vi sade det vi gjorde handlade dels om att vi faktiskt var tvungna att skydda oss 
själva, men också för att visa allvaret i vad som händer när polisen inte försvarar oss. 
Situationen som uppkom där vi själva var tvungna att försvara oss gjorde att både vi 
och de som angrep oss kunde råka illa ut. När inte polisen tog sitt ansvar och skyddade 
oss så fanns en uppenbar risk för att det skulle bli en våldseskalering. När vi försvarade 
oss så skulle det kunnat rendera i ytterligare aggression från motståndarsidan. Vi sade 
till polischeferna att om de inte löste det här så skulle vi behöva lösa det åt dem. Det 
hade skett angrepp varje onsdag eller torsdag natt tre veckor i rad. När vi vaktade 
adresserna på natten såg vi inte någon polis. Polisen hade ju åtminstone kunnat åkt 
förbi någon gång för då såg man i alla fall att de försökte göra någonting.  

Vi visste att polisen kände till vilka det var som angrep oss. Det var en liten grupp 
människor som alla visste vilka det var, men ändå hände det inte någonting. Om 
angreppen fortsatte skulle vi till slut bli tvungna att tänka i banorna preventivt 
självförsvar. Vi kunde inte sitta och vänta hemma på att bli angripna. Om man inte har 
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ett fungerande rättssamhälle så måste vi som enskilda medborgare försvara oss själva. 
Det är inte en utveckling som vi vill ha. För hade vi velat detta hade vi gjort detta på 
en gång.  

Vi berättade för polischeferna att vi gett dem information och ringt till dem varje gång 
det hände något för att vi själva inte ville agera. Men hände det inte något så var vi 
själva tvingade att gå ut och göra någonting. Vi ville för det första inte ha den 
utvecklingen i landet - att det ska vara våld mellan olika meningsmotståndare. 
Dessutom hade folk familjer och jobb. Vi hade saker som vi riskerade. Man ställde 
frågan ”Ska jag riskera jobb och familj bara för att jag är arg på en kille?” Jag skulle 
jättegärna åka hem till killen och ruska om honom och säga ”lägg av med det här”, 
men jag riskerade hela mitt liv om jag gjorde detta.  

Man kan läsa i media hur polisen går hårt mot högern. Grupper på höger-sidan ger 
intrycket av att bli behandlade hårdare av polisen och samhället som sådant. Våld mot 
vänstern har alltid lyfts upp i media och skapat debatt, men så har inte varit fallet när 
det gäller våld mot högern. Min känsla utan att ha statistik är att våldet mot 
medlemmar i högergrupper är betydligt högre jämfört med vad andra får utstå. Vi som 
tillhör högergrupper känner att vi varken har etablissemanget eller polisen med oss. 
Vi känner att vi är utsatta från alla håll. Man får nästan känslan när man läser media 
att det uppfattas vara lite bra om högern blir tilltryckt.  

Just att man inte kan räkna med något skydd från polisen och att de inte verkar bry sig 
när vi blir utsatta för brott är huvudorsaken till att en person från oss inte ville anmäla 
en händelse då han blev misshandlad av polisen ute i skogen. Han ville inte ha sitt 
namn ute i offentligheten så att han också skulle få hembesök. Vi blev kontaktade av 
polisens internutredning som ville få mer information om händelsen. Vi som var mer 
offentliga personer ville driva vidare det hela, men vi kunde inte göra detta eftersom 
den som hade blivit utsatt inte ville detta. Det tråkiga i det här fallet är att vi hade ett 
vittne och en läkarundersökning som kunde utgöra stödbevisning. I sjukhusjournalen 
framgick att personen hade en lätt hjärnskakning, ett fotavtryck på vaden samt 
rodnader och skrapsår i pannan.  

 

11.3 Intervju med aktivist i en nationalistisk organisation 
Jag växte upp i ett skyddat övre medelklassområde med i stort sett bara svenskar. Jag 
hade inte kontakt med någon annan kultur förutom den svenska och hade 
inställningen att invandrare var välkomna till Sverige. När jag började gymnasiet sökte 
jag till en skola som låg i ett extremt mångkulturellt område. Det var inte något som 
jag uppfattade kunde innebära ett problem utifrån mina erfarenheter eller snarare 
brist på erfarenheter. När jag väl började på gymnasiet fick jag ett bryskt uppvaknande. 
Mina upplevelser gjorde att jag började sympatisera med SD. Senare blev jag av en 
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slump misshandlad av en invandrare utanför krogen och kände att det får vara nog. 
Därför drogs jag med i en organisation på högersidan. Jag och flera andra som tillhör 
min organisation har blivit uthängda i media att vi skulle vara nazister. Nazism är ju 
socialsocialism. Jag har aldrig någonsin identifierat mig med något som är i närheten 
av detta utan är konservativ om jag skulle sätta en beteckning på mig. Jag är försvars-
vän, var stark vän av polisen och var emot sosse-Sverige. Det var så mitt politiska 
engagemang började. Högersidan är väldigt splittrad medan etablissemanget klumpar 
ihop alla grupper. Det kan vara en okunskap i vissa fall, men i de flesta fall snarare en 
strategi för att svartmåla oss. 

Jag har nog samma bakgrund som de flesta har i den organisation som jag tillhör. Jag 
var ganska representativ tills jag blev utsatt för ett övergrepp av polisen. Därför 
kommer du inte få en bra och positiv bild av polisen eftersom jag åkte på stryk.  

Om du skulle spegla mitt perspektiv på ett objektivt sätt och till och med låta mig 
beskriva min verklighet skulle det vara jättebra reklam. Min uppfattning är om folk 
skulle veta vilka vi är så skulle de flesta hålla med oss. Det är min övertygelse. Men ifall 
du, som ändå måste anses tillhöra etablissemanget som forskare vid ett universitet 
och även anställd inom polisen, gör något sådant, och beskriver mitt perspektiv, så 
skulle du ju antagligen bli av med jobbet. Det gör att jag inledningsvis var tveksam till 
att ställa upp på en intervju, men vårt prat innan intervjun gör att jag tänker berätta 
den här historien. Jag måste dock säga att jag inte anmält polismannen som är mest 
aktiv i historien som jag ska berätta. Det beror på att jag och andra som tillhör min 
organisation inte uppfattar att det är någon idé. Det finns flera skäl till detta. Ett är att 
medlemmar i den organisation jag tillhör systematiskt får sina hem angripna och 
vandaliserade av vänsterextremister. Polisen har varit totalt ointresserad av detta, 
trots att vi i princip har gjort hela researcharbetet åt dem. Tilläggas bör också, innan 
jag berättar historien, att jag själv tidigare funderat på att bli polis och förstår att de 
enskilda poliserna har en svår arbetssituation. Jag hade således en mycket positiv bild 
av polisen. Nu har jag noll förtroende.   

Jag har varit med på demonstrationer sedan 2014. När jag började demonstrera hade 
jag inställningen att polisen var på vår sida. Att de såg samma problematik som oss i 
och med att de i stor utsträckning måste hantera kriminella invandrargäng. Den 
inställningen ändrades ganska snabbt när man blev bemött extremt känslokallt av 
polispersonal. Vänstern tilläts kasta sten mot oss, men poliserna hade batongerna mot 
oss. Jag kände att det var konstigt eftersom det inte stämde med min bild, men 
reflekterade inte mer över detta. Sedan gick det 1-2 år och jag drogs med i nuvarande 
organisation. Inställningen till polisen blev nog bättre under perioden då jag var 
inaktiv. Sedan blev jag åter varse om polisens inställning till oss.  
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När man delar ut flygblad eller något liknande bemöts man ofta väldigt bra av den 
första patrullen. Det är avslappnat och de kan småprata med oss. Jag har full förståelse 
att polisen kontaktar oss när vi ägnar oss åt opinionsbildning. De gör sitt jobb. Sedan 
kommer inte sällan fler polisbilar och något befäl. Där någonstans förändras polisens 
sätt mot oss när de får reda på att vi är höger. Kanske har de kontakt med radion och 
får den informationen. Från början är vi vilka som helst, och plötsligt så får man 
känslan av att polisen betraktar oss som potentiella massmördare. Man märker av 
detta snabbt. Man kan få en syrlig kommentar och att poliserna ser hårda ut, men i 
övrigt är det lugnt. De har distans.   

Vi i den organisation jag tillhör har gjort en del grejer som varit stökiga där vi räknat 
med att polisen skulle ta i med hårdhandskarna mot oss. Det är rimligt liksom. Jag 
gnäller aldrig ur den synvinkeln. Att de kör undan oss från en plats har jag full förståelse 
för. Polisen gör sitt jobb, men tycker inte om oss – ja förutom att de inte gjorde sitt 
jobb när de inte utredde brott som begicks mot medlemmar i gruppen. Det var ett 
skämt alltihop hur dåligt polisen agerade.  

Det kanske bara är något jag har fått för mig, men jag tycker jag är bra på att känna av 
stämningar och jag uppfattar att polisen är mer aggressiva jämfört med tidigare. 
Tidigare har vi blivit korrekt men otrevligt behandlade. Nu verkar de ta i lite extra. 
Istället för att bara ta in en i bilen så blir man inlyft i polisbilen. De kör ut en extra långt 
i skogen etcetera. Kanske beror det på att vi och andra grupper på högersidan har 
trappat upp vår verksamhet. Kanske beror det på att de blir styrda av högre chefer på 
ett annat sätt och får skäll för att det är för mjuka. Man kommer onekligen att tänka 
på de yttranden som rikspolischefen Dan Eliasson gjorde där han officiellt uttryckt sin 
missaktning över grupper på högersidan.  

Jag har mycket sympati för enskilda polismän. De blir pressade. De vet inte hur de ska 
agera. Man känner igen många poliser eftersom det känns som man har att göra med 
dem jämt. Stockholm är inte så stort. Det konkreta fall jag tänkte beskriva är ett 
exempel på ett beteende från polispersonal som går över gränsen för vad som är 
acceptabelt. Jag har hört talas om liknade exempel själv och även sett videoklipp på 
ett liknande beteende från polisens sida. Innan jag hoppar in och beskriver hur polisen 
agerade mot mig vid det här tillfället känns det viktigt att ge en bakgrundsbild som kan 
förklara stämningsläget och ge ett perspektiv som kan förklara vissa delar av varför 
polisen tänkte och agerade som de gjorde.  

Händelsen som jag tänkte berätta börjar med att vi genomförde en demonstration 
mot Afghaner som satt på Mynttorget. Vi hade egentligen bara tänkt att protestera 
genom att skrika, och inte att det skulle spåra ut, vilket det till viss del gjorde. Efter 
protesten avvecklade vi vår aktivitet och vi gick från Mynttorget i samlad grupp. Det 
var lugnt. Situationen som vi varit inblandade i var överstökad. Vi gick till Gamla stans 
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tunnelbanestation. När vi kom dit väntade 25 poliser med dragna batonger. Vi var 
coollugna. Den från vår grupp som ledde aktionen sade ”ta de lugnt” när han kom fram 
poliserna. Poliserna sade att de skulle ta våra namn och köra bort oss. Vår representant 
sade att det var okey att så skedde. Vi hade räknat med det innan. Vi ställde oss på 
den plats där polisen hade anvisat. Plötsligt på ett givet kommando stormade alla 
poliser mot oss och skrek ”ner på marken” och kastade ner oss på marken. I och med 
att det var lugnt var vi ju inte beredda på detta så vi tappade mobiltelefoner, glasögon 
och annat på marken. Eftersom jag hade ryggen mot själva händelsen, plus att jag fick 
en rejäl smäll lite senare så är jag inte hundra säker på händelseförloppet i denna 
situation. Men den bild jag har är att vi helt oprovocerat blev nedslängda på marken 
huller om buller trots att vi hade lyssnat på polisen och godkänt deras krav. 

Efter detta ingripande fick vi sitta runt ett träd på ett torg utanför 
tunnelbanestationen. Jag kommer ihåg att en medlem i gruppen sade att ”shit, de är 
ju galna” om polisen. Det här var två dagar efter att Dan Eliasson gått ut i media och 
kritiserat sin egen kår för att inte ta i med hårdhandskarna mot oss. Jag fick det 
berättat för mig så det är bäst att dubbelkolla eftersom denna information är 
andrahandsuppgifter.  Det blir ett litet avhopp från berättelsen men jag måste säga att 
på Pride behandlade polisen oss bra. Det var helt andra poliser än i detta fall. Vid Pride 
fick jag för mig att det var kravallpoliser eller vad de nu kallas för. Dessa poliser är vana 
att arbeta i anslutning till olika evenemang och är generellt sett mycket bättre poliser 
än de poliser vi träffade på i anslutning till tunnelbanan. Jag vet inte vilka de är men 
de verkar vara någon slags piketpoliser. Det är mitt intryck i alla fall.  

Åter till historien och då satt vi alltså och tittade mot varandra vid ett träd. Någon från 
andra sidan gatan ropade ”akta er!”. Det flög en glasflaska som nästan träffade en 
person i vår grupp. Polisen bevakade oss, men i detta läge lyckades ändå två 
vänsterextremister ta sig fram till oss fysiskt och försökte sparka den som satt bredvid 
mig i huvudet. Vänsteraktivisten som försökte göra detta var en person av manligt kön. 
Vi satt alltså med ryggen mot ett håll och tittade på ett träd. Antingen hade polisen 
släppt igenom de här två personerna medvetet eller berodde det på att polisen inte 
haft uppsikt. Jag blev paff, rädd och chockad när man satt ned och någon bakifrån var 
på väg att sparka en kamrat i huvudet. Det blev ju mer en reflex att man då försökte 
ställa sig upp. Jag var på huk när den här vänsterextremisten var en meter från mig. 
Det som hände nu gjorde att jag fick en känsla av att det var med vilja som polisen 
släppte igenom de vänsterextrema. Jag såg inte det här, men bakom mig stod en galen 
polis som har invandrarbakgrund. Jag fick känslan att han bara väntat på det här. Han 
knäade mig i bakhuvudet så att jag slog pannan i kullerstenen. Jag blev helt yr av 
smällen i huvudet. Så jag låg ner på marken. Då satte han sitt knä på mitt bakhuvud 
och bara tryckte. Jag fick ett stort märke av det här. Jag var lite uppkäftig och skrek: 
”Vad faan håller du på med?” när jag låg där. Jag gjorde inget motstånd. Han skrek 
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något i stil med ”håll käften” eller om det var ”håll tyst”, är inte riktigt säker. Det var 
något sådant.  

En kompis till mig blev rädd när han såg hur den här polisen hängde på nacken och 
mitt huvud låg mot kullersten. Det var en stor polis. Så kompisen tog bort polisens knä 
från min nacke när situationen var lugn och sade något i stil med ”du knäcker ju nacken 
på honom!” Polisen, som jag fått förklarat för mig, tog då upp batongen eller 
knytnävarna. Jag såg ju inte det här eftersom jag hade huvudet i backen. Jag hörde att 
han skrek:  ”Rör du mig en gång till då jävlar ska du få se på vrede!” Han var helt jävla 
galen.  

Efter det här satte de handfängsel på mig och sade att jag skulle in i polisbilen. Man 
tänker ju inte rationellt i en sådan här situation så jag var jävligt grinig. Jag sade något 
olämpligt i stil ”jävla idiot vad håller du på med?” Jag hade ju inte gjort motstånd eller 
någonting. Av någon anledning så släpade de mig först lite på marken och sedan ställde 
de mig upp och sedan så sade de ”nu går vi mot bilen”. Då gick jag först upprätt och 
för  mig okänt skäl så bestämde de sig för att jag inte skulle gå upprätt utan tryckte ner 
mitt huvud så att jag gick som en sax resterande 10 meter till bilen. Jag gjorde absolut 
inget motstånd. När jag berättar det här nu så hatar jag känslan, för det känns som 
man ljuger, för det är så absurt.  

Sedan låste de in mig längst bak i bilen. Det såg ut som ett litet hissutrymme. Polisen 
som hade knäat mig i huvudet varnade mig för att sparka eller göra någonting. Sedan 
slängde han igen dörren överdrivet hårt. Hade jag haft tårna eller någon annan 
kroppsdel där hade de krossats. Men man fick känslan att detta var ointressant. Jag 
satt i polisbussen i drygt två timmar. Jag hade vinterjacka och tjocktröja på mig. Att 
det var två timmar fick jag berättat för mig. Det stod tydligen i en polisrapport om 
händelsen att polisen tagit oss åtta över åtta och kört ifrån platsen tio minuter över 
tio, om jag inte minns fel. Jag hade ju ingen koll på tiden, men i efterhand så känns det 
att det kan stämma. När jag och några andra medlemmar i min organisation blev 
avsläppta i skogen var klockan runt halv tolv. 

Jag hade suttit länge i bilen. Jag var jättevarm. Jag visste inte hur länge jag skulle sitta. 
Det kändes som jag höll på att svimma av värmeslag. Jag satt med handfängsel så jag 
kunde inte knacka, utan jag stampade i golvet för att få kontakt med poliserna. Det tog 
en minut innan jag fick någon reaktion och kontakt med en polis. Det är samma polis 
som knäat mig i bakhuvudet. Han frågade ”vad faan håller du på med? Jag har ju 
varnat dig!” Jag svarade att jag höll på att få värmeslag. Jag frågade honom om han 
inte kunde öppna dragkedjan på min jacka lite i alla fall. Nej sade han och smällde igen 
dörren.  

Fem minuter senare så skulle de fotografera mig. Då öppnade samma polis dörren och 
skrek ”Ut ur bilen!”. Jag hade ju handfängsel och bilbälte så jag sade ”det är lite svårt 
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med bilbälte”. Han verkade inte höra utan började skrika ”Gå ut ur bilen” och sedan 
skulle han börja slita i mig i kragen. Jag upprepade att jag hade bälte på mig och då tog 
han av det utan att på något sätt ge någon ursäktande signal att det kanske inte var så 
lämpligt att skrika och börja slita i mig när jag hade bilbälte på mig. De tog ut mig för 
att fotografera mig och självklart ställde de mig på ett sådant sätt att det skulle vara 
lätt för media att fotografera mig. De ställde mig utåt så att media kunde foto mig 
samtidigt som polisen tog sina foton. Sedan tog de in mig i bilen igen och jag fick sitta 
där en stund till. Två kompisar till mig sattes också in i bilen. Polisen körde iväg med 
oss från platsen och det hände inte så mycket förrän de började släppa oss på väg 259 
ca 2 mil från Stockholms city, ute i skogen. De släppte oss en och en och vi fick inte 
veta var de andra blivit släppta. De släppte oss med ganska långt avstånd mellan oss. 
Det var typ en körsträcka på 10-15 minuter mellan varje person som släpptes. Lite svårt 
att säga exakt. Jag släpptes sist. Åtminstone trodde jag så då, men det visar sig att det 
var en person som satt inne i bilen på golvet, men det visste inte jag då.  

Jag blev avsläppt och när de tog ur mig ur bilen var polisen som knäat mig i huvudet 
lite skadeglad och sade ”det blir ju bra om man bara lyssnar” sedan borstade han mig 
på jackan så där alldeles för hårt. Därefter tryckte han ner kepsen på mig över ögonen. 
Då sade en kvinnlig polis med en ironisk ton: ”Du ser ut att vara lite varm! Har du inte 
öppnat jackan?” Jag skulle inte ha brytt mig om det här idag, men jag var ju lite grinig 
beroende på den behandling jag hade fått. Då sade polisen som knäade mig i huvudet 
”bussen har slutat gå” samtidigt som han flinade. Jag frågade honom om jag var 
misstänkt för brott varpå han svarar nej. Men varför har ni då avvisat mig till skogen 
frågade jag. Jo, du har stökat i stan och betett dig som skit svarade polisen. Jag sade: 
”är jag inte misstänkt för något brott har ni inte rätt att köra ut mig i skogen.”. Ni har 
rätt att avvisa mig från en plats men inte köra iväg mig så här långt. Jag vet inte om jag 
hade rätt när jag sade detta, men jag sade så i alla fall. Han svarade något i stil med att 
det är ”inte du som skriver lagarna” och att jag inte hade koll på dessa och avslutade 
meningen med ”din pajas”. Då sade jag en ganska dum grej. Jag sade att vi får väl se 
hur det blir med det i framtiden vem som skriver lagarna. Det var ju lite korkat att säga 
så, men det blev så. Samtidigt var det här ett ganska gott tecken på mitt förtroende 
för polisen eftersom jag stod där ensam med polisen i skogen och slängde ur mig detta. 
Jag hade ett slags grundläggande förtroende för poliskåren fram till det där 
ögonblicket. Man hade ju tidigare blivit behandlat korrekt även om de kunde vara 
jävligt otrevliga. Det är nu det gick överstyr.  

Jag har för mig att den kvinnliga kollegan har tagit av handfängsel och höll ett 
polisgrepp på mig där mina armar var på ryggen. Jag hade antagligen kunnat ta mig ur 
greppet men gjorde inget försök till detta. Polisen som hade knäat mig i huvudet hade 
tagit tag i mig runt nacken. Jag stod så. En polis som såg till att mina händer var på 
ryggen och en annan polis som höll mig om nacken. Då sade polisen som hade knäat 



Del C - 11. Att minska risken att det uppstår en eskalerande våldsspiral 

213 
 

mig i huvudet: ”Vad faan sa du?” och så slog han in mitt huvud i bakdörren på 
piketbussen. Jag ramlade omkull på marken. Den kvinnliga polisen höll i min 
vänsterarm. Han satte ett knä på axeln och sedan tog han någon form av armlås och 
drog armen uppåt. Det är typ ett förbjudet brottargrepp för att det är så farligt 
eftersom man kan bli skadad. Och sedan bände han armen uppåt så att axeln fick en 
onaturlig vinkel medan han skrek ”Va faan sa du? Vad faan sade du?”. ”Våga säg det 
igen!” Våga säg det igen!” ”Det är vi som bestämmer!” ”Det är vi som bestämmer!”  

I det här ögonblicket öppnades dörren till polisbussen. Då tänkte jag ”gud hjälp mig”. 
Nu kommer en till polis. Han kommer att avstyra allt det här. Jag tänkte att två poliser 
kan vara galna, men tre poliser är inte galna. Nu kommer han säga att det inte var 
okey. Men han sade: ”Hur var det här då?” och skrattade. Jag låg ihopkrupen med 
benen på ett konstigt sätt. Han tog tag i mina anklar. Det här var så jäkla sjukt. Sedan 
drog han ut benen och ställde sig på mina vader. Det här var, som jag uppfattar det, 
typ en 120 kilos kille. Sedan stod han på mina vader i 10-20 sekunder. Jag kan inte säga 
exakt hur länge. Det var svårt med tidsuppskattningen. Det gjorde ju fruktansvärt ont. 
Under den här sekvensen lugnade polisen som knäat mig i huvudet ner sig lite grand 
för jag sade inget. Jag bara skrek av smärta. Det svartnade för ögonen. Sedan släppte 
alla tre mig på en gång. Jag var chockad och låg på marken. Nu ligger du kvar här medan 
vi åker annars tar vi in dig i häktet och då jävlar ska du få se sade en av poliserna. 
Polisen som knäat mig i huvudet sade att ”Ja just det.  Du bor i N33” och sade något i 
stil med ”att det kan vara bra att veta”. Jag antar att han sade detta för att jag inte 
skulle anmäla dem. Det var den reflektion jag gjorde senare.  

Jag kan ha glömt eller missat någon detalj i min historia. Jag kommer ihåg att jag 
frågade polisen som knäade mig i huvudet om hans bricknummer tidigare, vilket han 
faktiskt gav mig, högst motvilligt. Men vilket numret var kommer jag givetvis inte ihåg 
nu.  Jag låg kvar på marken. Sedan åkte de iväg. Då kravlade jag mig upp. 

Jag får känslan när jag berättar om den här händelsen för dig att jag överdriver eller 
att jag ljuger. Det hela är så absurt. För att få en större förståelse för kontexten måste 
man säga att jag är en slags rättshaverist i grund och botten. Inte en sådan som typ 
lever i skogen, men jag uppfattar att samhället är inne i en systemkollaps. Men att den 
går långsamt. Polismyndigheten var en av de få myndigheter som jag fortfarande hade 
ett förtroende för. Jag tänkte att man kommer till poliskåren av idealistiska skäl och 
inte för att tjäna mycket pengar. Man kommer dit för att man vill göra rätt. Polisernas 
högsta chef uppfattar jag visserligen vara en korrupt idiot, men inte poliskåren. Och 
en enskild polisman kan vara galen och våldsbenägen, men tre stycken? Det trodde 
faktiskt inte jag. Det kanske är naivt, men jag trodde inte det förekom sådant inom 
poliskåren.  

                                                           
33 Nämner rätt område där aktivist bor. 
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Man kan säga att det är ett ganska typiskt svenskt att ha förtroende för 
polismyndigheten. Jag hade ett fundamentalt förtroende för polisen. Det är faktiskt 
totalt borta för mig nu. Nu för tiden känner jag ett obehag om jag ser en polisbil. Det 
har jag aldrig gjort förut. Jag har alltid tyckt – även när jag blivit behandlad lite halv-
kasst förut, att poliser ändå varit bra människor.  

Det jag säger nu ska inte uppfattas som att jag går runt och tror att polisen kommer 
att göra detta, utan bara för att försöka åskådliggöra min bild av hur jag uppfattar 
deras maktfullkomlighet. En känsla jag har är att om polispersonal hade lust skulle de 
kunna åka hem till mig, dra in mig i piketbussen, spöa skiten ur mig så att jag nästan 
dör, och sedan dumpa mig utanför ett sjukhus och sedan komma undan med det. 
Känslan är inte att de kommer att göra det. Känslan är att de kan göra det och komma 
undan med det. Jag har noll förtroende för poliskåren numera. Verkligen noll 
förtroende.  

Jag måste säga att jag är väldigt mycket mot våld som princip, men det är klart att det 
drar sig en del före detta huliganer till organisationen som inte bryr sig om detta och 
konsekvenserna. De har haft ganska många sådana här historier och jag har alltid tänkt 
att de nog är överdrivna.  

Det går att lyfta fram två aspekter. Om jag skulle bli spöad som fotbollshuligan, vilket 
jag aldrig skulle bli eftersom jag inte är fotbollshuligan, men då skulle jag resonera 
”okey jag mötte en galen snut som spöade mig”. Men polismannen som knäade mig i 
huvudet visade genom sitt sätt att prata, hans kroppshållning och i hans ögon att han 
verkligen hatade oss. Vilket är rimligt att anta då han på grund av sin bakgrund 
förmodligen är en politisk motståndare till oss.  Han kanske beter sig illa mot andra 
också men den tolkning jag har är att hans handlingar var politiskt motiverade. Vi 
demonstrerar mot något som han själv är stark anhängare av. Det är det som gör det 
extra obehagligt eftersom man vet hur det gått i andra länder som har spårat ur. Säg 
att den här polariseringen pågår fem år till då kanske jag hade fått en kula nacken 
istället i skogen. Den här polisen hade inga spärrar. Han hatade mig. Det var ett rent 
hat jag kände. Han fick utlopp för sitt hat mot mig och det han tror att jag står för. Jag 
menar att det här handlar inte om att han spöar någon för att han tycker att det är kul. 
Det finns en viss skillnad här. Det är ju särskilt allvarligt när den högsta chefen inom 
polisen gör politiska uttalanden som Dan Eliasson gjort. Och om polischefen i Göteborg 
Erik Nord har kommit överens om marschvägen med NMR och att sedan Dan Eliasson 
verkar ha gått in och påverkat det beslutet. Det måste ju i sådana fall vara någon slags 
otillåten handling? Jag trodde att Sverige styrdes av lagar och regler, men det verkar 
med tanke på hur Göteborgspolisen hanterat NMR:s tillstånd inte vara så. Att man 
resonerar i stil med ”de här tycker inte vi om, så därför bortser vi från de här reglerna 
och lagarna som normalt gäller.”  
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Det som inte framkommer när vår organisation har lyfts fram är att vi inte tycker att 
vänstern ska åka på stryk av polisen. Men vänstern tycker att vi ska åka på stryk och 
just nu är det vänsterns uppfattning som får genomslag. Vi hade aldrig behandlat 
vänstern så här om vi fick bestämma. När någon på högersidan åker på stryk så får 
man känslan av att media och etablissemanget tycker det är lite roligt. Men hade det 
varit vänster som råkat ut för samma sak hade det blivit ett himla liv. De här 
omständigheterna bidrar ju till att öka polariseringen. Sverige är inne på en farlig väg, 
där polisen med Dan Eliasson i spetsen i högsta grad bidrar till den här polariseringen.  

 

11.4 Intervju med annan aktivist i samma organisation  
Jag berättar i korthet vad som hände och saker som stack ut. Efter att vi varit på 
Mynttorget och var på väg till tunnelbanan blev vi nedsatta utanför tunnelbanan. 
Poliserna gick bestämt mot oss och skrek sätt er och det gick förhållandevis rätt till. 
Det jag uppfattade som märkligt var att en vänsterperson kastade en vas emot oss när 
vi satt ner. Jag såg inte direkt vad som hände, men N34 ska ha ställt sig upp och blev 
hårt nedputtad i marken. Det jag såg var att det var en polis som satt sitt knä hårt i 
nacken på N och verkade ha ganska mycket tyngd mot N:s nacke. Min första reaktion 
var att få bort knät genom att ta tag i det eftersom det såg obehagligt ut. Men jag 
lyckades inte göra något. Det som hände då var att den här polisen böjde sig fram 
emot mig, väldigt nära. Han skrek typ ”Vad gör du? Vad gör du?” och sedan fick jag en 
känsla av att han utmanade mig och fortsatte skrika ”Våga bara, våga bara. Jag svär. 
Jag svär”. Han sade så flera gånger och man fick känslan som om han ville att jag skulle 
göra något.  

Sedan blev vi till slut insatta i en polisbil. Jag och en annan satt inne i bilen. Tydligen 
satt N och några andra bakom där jag inte såg. Först så var det en spänd stämning i 
bilen. Den andra personen från den grupp jag tillhör som satt inne på golvet i bilen 
bakom försökte säga något lättsamt, typ om de tränar på gymmet. Han fick inget svar. 
Då sade jag efter några minuter, vi kanske hade hunnit åka någon kilometer eller nåt. 
Då sade jag att jag har min cykel vid Dramaten och jag har inget SL kort med mig.  Då 
sade han att det skulle du ha tänkt på tidigare. Nu kör vi bara ut dig. Sedan 
småskrattade poliserna lite. Då sade jag att det var skadeglädje när de skrattade så 
där. Den polis som satt bredvid mig sa då att jag kunde prostituera mig om jag inte 
ville gå hem eller nåt liknande. Ja, jag vet det låter rätt osannolikt, men han sade det. 
Sedan fortsatte den där jargongen och de skrattade.  

De körde ut oss i skogen. Ett par blev utsläppta. Sedan var det N:s tur. Jag hörde inte 
jättemycket vad som hände. Polisen som satt framför mig som var extra våldsam och 
den kvinnliga polisen som körde var de som gick ut först och skulle se till att N skulle 
                                                           
34 Personen som intervjuats ovan. 
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gå ut. Sedan hörde jag ett dunk och då så kollade jag i den här backspegeln som var 
framför mig. Nej, det var egentligen inte en backspegel utan det var någon slags skärm 
där man kunde se bakåt. Sedan hände det som jag tyckte var mest märkligt. Polisen 
som hade suttit bredvid mig och kommit med det där dåliga skämtet tittade på mig 
samtidigt som han hånlog och sade: ”Nu ska du få se på sadism”.  Han gick ut och 
sedan såg jag inte vad som hände, men jag hörde ett gallskrik bakom bilen. Det jag har 
fått berättat var att han ställde sig på N:s vader.  

Jag såg sedan att N låg kvar på marken och då tänkte jag att de hade slagit honom 
medvetslös. När de gick in i bussen sade jag: ”Va faan har ni gjort?”. Då sade han: ”Nej, 
det är konfidentiellt” och sedan så småskrattade poliserna. Sedan tror jag att det var 
den manliga polisen som satt bredvid mig som sade ”Den här har inget SL kort så kör 
honom in där”. Det var ett stort radhusområde. De körde längst in i radhusområdet 
och det fanns inga kommunikationer eller någonting. Jag skulle gå ut ur polisbilen. 
Polisen framför mig som hade varit våldsam vid tunnelbanan han kastade min keps, 
mina nycklar och plånbok på marken. Sedan ställde han sig bara 10 cm från mitt 
ansikte. Sedan stod han så där i flera minuter. Sen sade han: ”Var det nåt du ville säga 
förut?”. Han menade nog situationen utanför tunnelbanan när jag tagit tag i hans knä. 
Han sade det gång på gång. Jag hade i åtanke det de hade gjort mot N. Jag var livrädd. 
Jag sade därför: ”Ingenting”. Men han fortsatte i någon minut.  

Sedan sade polisen som hade dragit de där dåliga skämtet att ”du är på hal is X35” eller 
nåt sånt. Sedan gick de in i polisbilen och körde iväg väldigt långsamt. Jag plingade 
sedan på dörrar för att låna telefon. Sedan blev jag hemskjutsad.  

 

11.5 Viktiga principer för att minimera risken för en våldsspiral ur 
dialogpolisernas perspektiv36 
Signalen från vissa polischefer om vikten av hårdare tag och lagföring är lättsåld hos 
politiker. Bestämda uttalande från polischefer har gett intryck av att ”hårdare och 
offensiva tag” är polisens samlade inställning hur man bör agera för att minska 
tillväxten av extremism. Detta trots att det finns mycket kunskap inom polisen att ett 
sådant agerande från polisen kan få motsatt effekt. En polischef talade exempelvis till 
politiker i riksdagen, utan att nämna kunskap och erfarenheter som dragits i samband 
med att SPT-konceptet har utvecklats. Riksdagsledamöter gavs med polischefens 
ensidiga beskrivningar inte en chans att värdera polisarbete i sin helhet. Genom denne 

                                                           
35 Sade aktivistens namn. 
36 Delar av den empiri från intervjuer med dialogpoliser som presenteras i detta avsnitt även redovisad i 
Holgersson 2018a och Holgersson 2018c. Så är även fallet vad gäller avsnitt 11.4 och 11.5 där en kortfattad 
redovisning av dessa intervjuer görs i Holgersson 2018c. Forskningsrapporten inkluderar även en reflektion kring 
trovärdigheten i berättelserna (se Holgersson, 2018c, s. 69). 
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och andra polischefers sätt att agera blir det i praktiken polisen som ensamt tar 
ansvaret för en komplex demokratifråga. 

Kontakten med vissa grupperingar har påverkats av dåliga polisingripanden. Utan en 
kontakt innan en aktivitet har polisen sämre förutsättningar att vara förberedda och 
möjligheten att göra överenskommelser försvåras. Det ökar risken för att det uppstår 
konfrontationer. Hårdare tag ökar risken för skador på demonstranter och 
polispersonal. Hårdare tag kan också leda till att hatet mot polisen och samhället blir 
starkare. Det är ingen gynnsam lösning för att minska polarisering och framväxt av 
extremism.  

När dialogpoliskonceptet utvecklades var det vanligt med konfrontationer mellan polis 
och vänsterautonoma som renderade i skador både på demonstranter och poliser. I 
en sådan situation går det för polisen att bara skylla på de som hamnar i bråk med 
polisen, men polisen lyfte sig själva och såg sin del i att det gick som det gick. Polisen 
utvecklade sitt sätt att arbeta och konfrontationer minskade kraftigt och därmed också 
risken för skador på polispersonal och demonstranter. Nu håller polisen att göra tvärt 
om fast med högersidan. Då får vi räkna med mer skador på demonstranter och 
poliser. Vi får räkna med att polisen får avsätta mer resurser till att hantera dessa 
frågor och att polisen får mindre resurser till andra aktiviteter.  

Ett annat problem som riskerar att leda till en våldsspiral är att polisen har en låg 
förmåga att agera mot hatbrott. Vi dialogpoliser har sett hur spänningarna ökat mellan 
grupper med anledning av det som skrivs på nätet. Det är viktigt att ha klart för sig att 
det också finns en omfattande problematik med hatbrott mellan och inom olika 
grupper med migrantbakgrund i Sverige. Hat och fördomar bland individer i dessa 
grupper uppfattar vi till och med kan vara starkare än den rasism som bygger på en 
föreställning om europeisk kulturell och etnisk överlägsenhet. Det beror på att 
migrantgrupper kan ha färska erfarenheter av övergrepp från andra etniska grupper i 
sina hemländer. Sådana motsättningar och fiendebilder mellan och inom grupper med 
migrantbakgrund kan utmynna både i rasistiska och religiösa hatkampanjer och i 
fysiska hatbrott. Utmaningen för det svenska samhället att hantera konflikter mellan 
olika etniska och religiösa grupperingar blir större i takt med att fler människor från 
olika konfliktområden kommer till Sverige. Det kräver en kunskap för att förstå dessa 
motsättningar och hur internationella händelser kan göra att konflikter i den svenska 
kontexten blossar upp. Vi dialogpoliser har sett att det är viktigt att polisen ökar sin 
förmåga att upptäcka och agera mot olika typer av hatbrott.  
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112. NMR 

 

12.1 NMR demonstration Stockholm, 2016-11-12 
12.1.1 Dialogpolisernas berättelse  
Som tidigare påtalats betraktar polisen ofta en händelse som en isolerad händelse. 
Men att en händelse har stor betydelse för nästa händelse är något som blivit tydlig 
under de år som vi arbetat som dialogpoliser. Det kollektiva minnet hos en gruppering 
är en central fråga att beakta.  Av den anledningen kommer denna redovisning som 
fokuserar på NMR:s demonstration den 12 november 2016 i Stockholm också att 
innehålla mycket information som bara indirekt berör denna händelse.  

Till att börja med finns anledning att beskriva en händelse när NMR sökte tillstånd att 
hålla en demonstration i Borlänge den 1a maj år 2016. Göteborgs dialogenhet som var 
satt att sköta diskussionerna med NMR betedde sig inte på ett  sätt som NMR förväntat 
sig, utan man var väldigt anonym. Man hörde inte av sig. Kanske för att man i Göteborg 
har ett fokus på dagen för en demonstration/manifestation och inte ser det som viktigt 
att kontinuerligt arbeta med att ha en dialog med grupper innan och efter en händelse. 
NMR fick känslan av att polisen försökte trixa med deras tillstånd. Det var en sådan här 
klassisk sak som väckte en reaktion.  

Vi i Stockholms dialoggrupp fick information genom kontakter i NMR innan aktiviteten 
den 1a maj skulle ske - att man planerade denna aktivitet. Vi var uppe och träffade 
NMR och redan tidigt började vi föra första maj på tal. Sedan ringde en av oss 
dialogpoliser in till tillståndsmyndigheten några dagar senare och frågade hur det gick 
med tillståndsbiten. Vi visste att NMR hade lämnat in en ansökan om tillstånd. En av 
oss dialogpoliser fick då en väldigt skarp reprimand från ansvarig för Göteborgs 
dialogenhet som var väldigt bekymrad över att vi hade tagit de här kontakterna. Vi mer 
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eller mindre förbjöds av dialogansvarig i Göteborg att föra en kontakt med NMR. De 
skulle föra denna dialog.  

Det blev dock så att på grund av den långvariga relation med NMR som nuvarande 
dialogpoliser i Stockholms dialoggrupp hade ärvt och vårdat vägrade NMR till slut att 
prata med dialogpolisen i Göteborg. Det här visar hur viktigt ett förtroendeskapande 
arbete är. Det är viktigt att uppfatta att vårt syfte inte är att framhäva dialogpolisen i 
Stockholm utan skälet till att vi lyfter fram detta är att tydliggöra betydelsen av 
förtroendeskapande långvarigt arbete.  NMR uppfattade att Göteborgs dialogenhet 
inte var tillförlitliga. NMR framförde att den enda polisen de kommer att föra samtal 
med är Jakob37 vid dialogpolisen i Stockholm. Det handlar således om individnivå och 
inte organisationsnivå. Stockholm erbjöd hjälp till kommenderingschefen med 
anledning av detta. Men kommenderingschefen sade ”tack, men nej tack – vi behöver 
inte er hjälp” tills i princip dagen innan det här skulle ske.  

Då bad man från kommenderingens sida en av oss i dialoggruppen i Stockholm att 
komma upp till Borlänge. En av oss fick då åka upp och hjälpa dialogpolisen i Skåne 
som nu fått ansvaret för att konversera med NMR. Dialogpolisen i Stockholm fick i 
princip vara en slags förhandlare mellan NMR och dialogpolisen i Skåne, vilket var en 
absurd situation. Hade inte dialogpolisen i Stockholm gjort detta hade inte 
dialogpolisen i Skåne haft någon kontakt med NMR på demonstrationsdagen. Det är 
vi helt säkra på. Så viktigt är förtroendeskapande åtgärder och att man inte ljuger för 
dem. Det väckte mycket negativa känslor hos NMR att dialogpolisen i Göteborg inte 
svarade på deras frågor, att man inte pratade med dem, att man var anonyma och inte 
gav intrycket att vara intresserade av dem. Till saken hör också att NMR i Dalarna har 
en historia av att känna sig illa och felaktigt behandlade av polisen vid olika tillfällen. 
Man saknade därigenom helt förtroende för polisen. Man ville inte ha kontakt med 
polisen överhuvudtaget, men man har ett förtroende för dialogpolisen i Stockholm.  

Det finns i sammanhanget anledning att ge en kort och därmed förenklad bild av NMR. 
Det är en sluten rörelse som har en grundinställning att det är ett förtryckarsamhälle 
där judiska intressen styr. Polisen blir en del av detta förtryckarsamhälle som man inte 
vill befatta sig med. Dialogpolisen i Stockholm hade tills den 12 november 2016 dock 
kontakt med företrädare för hela den nationella högern, men det handlade om ett 
förtroende som byggts upp under lång tid på personbasis.    

Inför den 12 november hade NMR en stor farhåga att polisen inte skulle uppträda 
schysst mot dem. Deras oro var kopplad till händelser som inträffat tidigare. Det 
handlade framförallt om 1:a maj i Borlänge 2016 som nyss nämnts, men även om en 
händelse som inträffade på Medborgarplatsen i Stockholm i januari 2016. Händelsen i 
Borlänge handlar om att NMR uppfattade att polisen schabblade med tillstånds-
                                                           
37 Namn anonymiserat. 
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hanteringen. Polisen har traditionellt sett trott det varit ett smart sätt att ligga och 
släpa på tillståndsdelen. Polisen har uppfattningen att det ligger någon form av taktisk 
vinst i detta genom att polisen behåller initiativet. Polisen förstår inte i andra änden 
vad som händer och vilka intressen som finns hos dem som vill anordna 
demonstrationen. Den som vill anordna en demonstration har ett behov av att få 
beslut för att kunna organisera aktiviteten, att kunna sprida budskapet att det sker en 
aktivitet och uttrycka en åsikt. När polisen beter sig på detta sätt riskerar det att bidra 
till att dessa grupperingar radikaliseras i och med att de uppfattar att demokratin inte 
fungerar.  

Händelsen på Medborgarplatsen i januari år 2016 var också viktig i sammanhanget. 
Den har sin upprinnelse i att polisen genom sin underrättelsetjänst fick kännedom om 
att NMR skulle demonstrera på en namngiven plats i Stockholms city och sedan skulle 
man gå någonstans. Det här var information som kom in och man kraftsamlade från 
polisens sida under något dygn med hästar, SPT etcetera. Men man tog inte kontakt 
med dialogpolisen som är den enda grupp inom polisen som har till sin profession att 
samtala med grupper som NMR. När NMR kom till samlingsplatsen möttes de upp av 
hästar och SPT personal. NMR medföljde dem till Medborgarplatsen. Där utbröt bråk 
mellan polisen och NMR. Polisen har förberett en fålla med band för NMR där de 
prompt skulle stå. De ville inte detta. De var nämligen rädda för att polisen skulle 
angripa dem. Med tanke på vad som utspelades på Medborgarplatsen kunde man inte 
säga att deras farhågor var tagna i luften. NMR ville utföra sina manifestationer i dessa 
sammanhang utan att använda våld. Att visa upp ordning och ett disciplinerat 
uppträdande är en grundtanke vid dessa tillställningar. De enda två aktörer som fanns 
på Medborgarplatsen den dagen/kvällen var polisen och NMR. Ändå lyckades det bli 
bråk, våld och ett stort antal gripna.  

I efterhand ställde vi frågan varför vi i dialogpolisen inte hade blivit kontaktade. Det 
svar vi fick var att man bedömde att om dialogpolisen fått reda på det så är vi så pass 
transparanta att motparten skulle förstå att polisen fått tips om den förestående 
aktiviteten. Man skulle därmed riskera att röja källan. Vi ställde en motfråga om inte 
NMR ändå skulle fatta att polisen fått information om aktiviteten när de möttes av 
hästar och massor av SPT personal på sin samlingsplats. Det visade sig att kommen-
deringschefen hade saknat förtroende för dialogpolisen. Det ska tilläggas att det var 
personens absolut första kommendering. Kommenderingschefen bad senare, på ett 
som vi uppfattar genuint sätt, om ursäkt att han inte tagit kontakt med dialogpolisen.  

Vi fick information från NMR att hade dialogpolisen varit på plats hade våld med allra 
största säkerhet kunnat undvikas. Det är vi också fullständigt övertygade om hade varit 
fallet. En av oss dialogpoliser fick ett argt samtal efteråt från NMR som undrade vad vi 
höll på med egentligen. NMR fick reda på att polisen inte hade informerat dialog-
polisen om sin insats. De tyckte det var för jäkligt. Om polisen var där varför var då inte 
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dialogpolisen där var deras tanke. Vi kan tycka att det är okey att vara försiktig och 
agera för att minska risken för att någon förstår att polisen fått information om en 
aktivitet, men det borde främst gälla vid grova brott och terror. Men de här 
människorna skulle demonstrera. Dessutom var det som sagt inte så svårt att räkna ut 
att polisen fått information med tanke på vad dessa människor möttes av på sin 
samlingsplats.  

Hur de hade blivit behandlade var grunden för rädslan för att möta polisen den 12 
november. Vi i dialogpolisen skötte kontakten med NMR inför deras demonstration 
den 12 november 2016 och det gick alldeles utmärkt. Förberedelserna och hela 
aktiviteten den 12 november gick bra fram tills på slutet. Det är då en enhet inom 
polisen, som för övrigt var den enhet som var inblandad i bråket på Medborgarplatsen, 
som hamnade i konfrontation med NMR.  

Upprinnelsen till bråket var att NMR på väg till tunnelbanestationen blev angripna av 
några vänsteraktivister som slängde något mot dem. Det blev då bråk. Men istället för 
att enheten från polisen skyddade demonstrationståget och på ett enkelt sätt tog bort 
de som störde NMR så vände sig polisen mot NMR och då blev det fullt slagsmål. Det 
var väldigt mycket våld från polisens sida och det kom väldigt väldigt snabbt. Något 
sådant våld hade inte varit nödvändigt under hela dagen vid något tillfälle fast det hade 
varit mer känsligt i andra situationer. Hundar och hästar kom ganska snabbt till platsen 
och biträdde den enhet som hade initierat bråket med NMR. Vi iakttog 
konfrontationen från drygt 100 meters avstånd och kunde se hela situationen även om 
avståndet var för långt för att se hjälmnummer och därmed på individnivå kunna 
fastställa vilken polis som gjorde vad. Efter konfrontationen så fortsatte NMR att gå 
mot tunnelbanestationen i Gamla stan. 

När NMR kom ner i tunnelbanestationen så har vi i efterhand fått reda på att det var 
en vänsteraktivist som skrek åt NMR. Det är upprinnelsen till ett nytt bråk. Vid detta 
tillfälle såg vi inte vad som hände eftersom vi fortfarande var ett hundratal meter efter 
NMR när de gick ned i tunnelbanan. Det som mötte oss när vi tagit oss ner i 
tunnelbanestationen var aktivister från NMR som låg utslagna på golvet. De blödde. 
De hade fått skador. Pepparsprayen låg tät. Vi tog kontakt med företrädaren från NMR 
som stod med sin gruppering vid helikopterplattan. De var väldigt upprörda över hur 
polisen hade agerat. När vi var på väg ut till den platsen där NMR stod fick vi ta emot 
hånfulla kommentarer från arga poliser. De hade hjälmar och masker på sig så man 
såg inte vilken polis som sade vad. Att situationen var som den var satte en press att 
komma fram till en lösning. En diskussion påbörjades med två företrädare för NMR.  

Poliser på plats sade att NMR inte fick komma in i tunnelbanan om de bar med sig sina 
sköldar. Det var sköldarna som man störde sig väldigt mycket på. Okey, tänkte vi. Det 
här var en bisak. Det var bara en symbolgrej. Det gick inte att fästa någon vikt vid. 
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Vi samtalade med NMR att vi måste lösa situationen. Vi kunde ansvara för våra killar, 
om man säger så, och de för sina. Sedan fick vi reda ut problemet med vad som hänt 
här efteråt. Lösningsfokus var att lyckas få NMR från platsen utan att mer våld 
uppstod. NMR gick med på att åka därifrån, men de ville ha reda på var de skadade 
och omhändertagna var och var de hade tagit vägen. Vi pratade med platschefen för 
polisen och sade att NMR skulle åka därifrån. De ville upp till tunnelbanan. Vi fick okey 
på detta.  

När vi gick med NMR upp till perrongen möttes vi av väldigt arga kommentarer från 
poliserna. Poliserna var så himla arga. De har ju slagits med NMR och man kunde till 
viss del förstå deras känslor även om det inte var professionellt att slänga ur sig 
kommentarer. Det hade gått att föra fram ett argument att de också har en skuld i det 
inträffade, men det var inte läge att ta upp detta då. Aktivisterna var upprörda hur de 
blivit behandlade, men de kontrollerade sig och kom inte med kommentarer, medan 
poliserna slängde ur sig kommentarer.  

Vi kunde röra oss fritt i NMR-samlingen för det var ingen som var så arg på 
dialogpolisen att vi blev angripna. Däremot fortsatte beteendet från polispersonalen. 
Vi får en mängd hånfulla tillrop av personal från den polisenhet som varit inblandad i 
bråket. NMR-aktivister frågade senare ”Vad är det med era kollegor? De verkar arga 
på er?”.  

På plats gjordes vissa överenskommelser med NMR. Bland annat var det fyra aktivister 
som var omhändertagna för PL 13 §. Någon skulle föras till sjukhus. De satt nere i 
tunnelbaneentrén. De litade inte på polisen så en av oss två dialogpoliser på plats 
följde med företrädare från NMR så att denne fick prata med de här individerna. NMR 
ville egentligen inte lämna utan att veta var deras kamrater hade tagit vägen. En av 
oss följde därför företrädare för NMR till ambulans och han fick säga hej till sina killar. 
Då var allting lugnt. De kunde därför till slut åka därifrån. Det tog 30-45 minuter på 
plattformen innan de åkte iväg.  

Vi två dialogpoliser fick som sagt väldigt mycket hånfulla kommentarer från poliserna 
och vi såg på deras blickar och kroppsspråk att de inte gillade det vi höll på med. Men 
i efterhand fick vi också kommentarer från poliser som var på plats att de uppskattade 
vår insats. Om inte vi hade varit där hade det varit problematiskt att få NMR att lämna 
platsen och det hade blivit betydligt mera bråk menade de. Den här händelsen låg till 
grund för framtiden. Det är därför det var tyst från NMR:s sida under ett år. Vi tolkade 
det inte som att de var arga på dialogpolisen. Vi skakade hand när vi skiljdes åt och vi 
har ordnat tillbaka vissa föremål som beslagtogs såsom fanor. Vi från dialogpolisens 
sida har levt upp till de överenskommelser som vi hade, men däremot var de missnöjda 
över polisens agerande. De har skäl för sitt missnöje.  
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Vi menar att det inte fanns grund för det våld som NMR utsattes för. Det hade inte 
behövts. Det är vår uppfattning. Alla var på väg hem. Aktiviteten var slut. Det var över. 
Den allmänna sammankomsten hade genomförts. Det hade gått bra. NMR var inte 
intresserade av bråk. De skulle på en fest. Allt hade gått bra tills den här polisenheten 
dyker upp. Ett polisbefäl från enheten sade: ”Att nu har de fått slåss lite så nu är de 
nöjda.” Polisbefälet menade att både aktivisterna och poliserna var nöjda. Man kände 
att dessa befattningshavare inte tog sin uppgift på allvar. Dessa individer verkade inte 
förstå att man som polis var där för att skydda demokratin. Man såg det här som ett 
gäng människor som ville slåss och man såg sin egen roll där också - att man också ville 
slåss för att känna att det varit en bra insats. I efterhand blev NMR besvikna på att vi 
dialogpoliser inte vittnade om vad NMR hade blivit utsatta för i tunnelbanan. Eftersom 
vi kom ner i tunnelbanan efter bråket fanns ju ingen möjlighet att vittna om vad som 
hänt. Dialogpoliser har tidigare åberopats som vittnen och under rättegång framfört 
att polispersonal agerat på ett felaktigt sätt. Vi hade givetvis vittnat även denna gång 
om vi hade varit på platsen när konfrontationen uppstod.   

En sak som vi tänkte på när vi kom ner i den här tunnelbanehallen och det hade varit 
våldsamt upplopp och folk var slagna kors och tvärs var att ingen gripits för brott. Det 
blödde från huvuden och folk transporterades bort där i ambulans. Varför slängde man 
bara i väg dem på en PL 13 §. Det fanns 3-4 individer med tydliga skador. Man hade 
film från SL osv som man hade möjlighet att styrka upp händelsen med. Det är svårt 
att förstå att inte någon greps för brott när de som varit inblandade i bråket var kvar 
på platsen. Det är ju en sak om gärningsmännen försvinner iväg och inte är gripbara. 
Det här bidrog inte till att vi ändrade vår inledande uppfattning att det var ett onödigt 
ingripande. Ej heller det faktum att av någon anledning så levererade inte polisenheten 
en enda filmsekvens från sina medburna videokameror till bildanalysgruppen efter 
händelsen. I sammanhanget finns anledning att betona att en polisenhet kan ha gjort 
ett korrekt och bra ingripande även om någon inte blir lagförd för exempelvis våldsamt 
upplopp och att det motsatta förhållandet kan råda, det vill säga att även om 
någon/några blir dömda för våldsamt upplopp kan ingripandet i sig varit omotiverat 
och genomförts på ett oproffsigt sätt.  

Ett felaktigt ingripande mot en gruppering leder lätt till att denna gruppering reagerar 
och då gör sig skyldig till brott som de kan bli fällda för. Detta får då en extra negativ 
effekt på polariseringen genom att de inte bara blev angripna på ett som de uppfattar 
orättfärdigt sätt, utan att det var de som blev dömda för bråket som polispersonal på 
plats hade stor del i.   

En intressant faktor som det finns anledning att lyfta fram var efterspelet till denna 
händelse. Det var inget unikt utan det är något vi iakttagit vid flera tillfällen. Vi träffade 
centrala befattningshavare för kommenderingen och framförde vår bild av händelsen. 
Vi redovisade vad NMR hade blivit utsatta för och vad vi tyckte om detta. Vi upplevde 
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att cheferna var rejält missnöjda med vad som hade utspelat sig i tunnelbanan, och de 
blev framförallt väldigt irriterade över det vi berättade om att vi fått nedsättande och 
hånfulla kommentarer av polispersonal. Visserligen verkade cheferna inte tycka det 
var lyckat att det inte hade gått bra på slutet av kommenderingen eftersom de, precis 
som vi, trodde att risken för konfrontation och bråk var över i och med att det enda 
som återstod var att NMR skulle ta sig därifrån. Men det var beteendet mot oss som 
hamnade i fokus. Inte behandlingen av tredje man. Att det ses som allvarligt när det 
uppstår en konflikt inom polisen, men att man kan behandla tredje man lite hur som 
helst utan att det blir samma reaktion, var något vi iakttagit flera gånger förut.  

Flera gånger har vi i dialogpolisen fått information och fått en inblick i att det pågått 
en kamp mellan olika fraktioner inom organisationer som vi haft en dialog med. De 
slutsatser vi dragit efter att ha fått en inblick i olika grupprocesser är att polisens och 
samhällets beteende gentemot en gruppering har betydelse för den interna kampen. 
För att tydliggöra betydelsen av polisens beteende mot NMR kan det vara lämpligt att 
ta ett exempel från den nationella högern. Under 2014 fick vi information från olika 
delar inom Svenskarnas parti (SvP) att det pågick en intern strid som förenklat kan 
uttryckas som en kamp mellan en sida som vill använda sig av våld som metod och en 
sida som kan betecknas som förespråkare för den parlamentariska idén att föra ut sitt 
budskap, även om man inte stod upp för den till hundra procent. Det var 
partiledningen inom svenskarnas parti som stod för idén att man gjorde bäst nytta 
politiskt genom att vara på gator och torg med flygblad och tal, än att åka hem till sina 
meningsmotståndare och skada dem. Den här kampen i svenskarnas parti mellan 
dessa två sidor pågick under hela valrörelsen. Vi pratade med personer. Vi var hemma 
hos personer. Vi förstod att det fanns ett våldskapitel som kunde aktiveras när som 
helst, men man avstod eftersom man ville lyckas parlamentariskt – även om man inte 
var parlamentariker på det viset som en del definierar en parlamentariker.  

När vi hade samtal med NMR under våren 2016 så tonade sig samma bild upp som vi 
två år tidigare sett i svenskarnas parti. Man hade startat ett politiskt parti. Det sades 
att man förbjudit medlemmar att begå brott osv. Samtidigt finns det förvisso det som 
en del betecknar som en romantiserad bild av en gatukamp i denna gruppering. En syn 
är att detta är en ädel kamp, men även om det inte är lika tydligt som i svenskarnas 
parti så finns det en del i NMR som vill agera politiskt och parlamentariskt och en 
annan del som vill gripa till våld.  

Genom att polisens beteende ständigt bekräftar den våldsbejakande delen i NMR – att 
de lever i en förtryckarstat, att polisen inte agerar demokratiskt osv. fylls bränslet på 
att gå utanför de demokratiska ramarna. Det är det som håller på att ske. Varje gång 
polisen gör de här misstagen så fylls skaran på av personer som vill ha våld som metod. 
Argumentet tryter för de som vill kämpa parlamentariskt. Sedan att det går att se dem 
som att de har en våldsideologi och romantiserad idé om revolution. Det må vara hänt, 
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men om man bara ser till det faktiska våldet på gatan som sker nu och vill undvika det 
så är det viktigt att stå upp för deras rätt att demonstrera. Det är det vi inte gör. Vi 
göder istället den här utsatthetskänslan genom att vi inom polisen beter oss som vi 
gör.  

Det går exempelvis att lyfta fram hur polisen hanterade en allmän sammankomst i 
Saltsjöbaden en tidig lördagsmorgon. NMR hade högtalare och förde ut ett politiskt 
budskap och fick hela sin bil omhändertagen38. Det är sådana här saker som ger en 
grogrund till andra strömningar än de som ligger i linje med en parlamentarisk idé. 
Varje gång vi har samtal med NMR så var det något som hänt, till exempel att någon 
som arbetar som byggnadsarbetare har blivit stoppad av den lokala polisen när han 
var på väg till jobbet och blivit rapporterad för brott mot knivlagen. Rent objektivt var 
det korrekt. Han får inte ha en kniv på sig mellan sitt hem och arbete när man är 
byggarbetare. Av olika skäl var det dock uppenbart att han blivit stoppad bara för att 
han tillhörde NMR. Sådana här historier finns det mängder av. Framförallt i Dalarna 
där det av den information vi fått tillgång till verkar som NMR blivit utsatta för märkliga 
ingripanden. Den enskilda polisen som inte har en inblick i kontexten tycker säkert att 
han eller hon gör en bra insats. Men då ser man inte hela bilden, det vill säga hur den 
enskilda polismannen bidrar till att öka frustrationen i den här gruppen som är negativt 
för att få gruppen att välja demokratiska lösningar.  

Det händer att vi från dialogpolisen får kritik för att vi försöker uppmuntra 
grupperingar att välja en parlamentarisk idé framför att hålla sig till en våldsagenda. 
Så var till exempel fallen när det gäller svenskarnas parti. En del ifrågasatte att vi 
genom att uppmuntra dem att ta en parlamentarisk väg så bidrog vi indirekt till att det 
skrevs spaltmeter om dem. De fick mycket utrymme inför valet 2014. Vi fick frågan om 
vi inte förstod att de är nazister. Vi förklarade att vi måste göra som vi gör eftersom 
det är vår skyldighet. När man sedan tittar på resultatet så fick de 1500 röster i valet. 
Det var en fördubbling mot tidigare. De kom dock inte in i någon kommun och de 
förlorade den kommun som de tidigare satt i. Hade det varit bättre att de istället för 
att försöka få framgång genom att följa en parlamentarisk idé hade lagt sin kraft på en 
våldsagenda? Om vi underlättar för dem att följa en demokratisk linje så motsäger vi 
det vi försöker förmedla till dem när de framför att demokratin inte fungerar. Då kan 
vi säga. Jo, det fungerar. Här får ni stå. Det kan i sammanhanget vara intressant att dra 
en parallell till vårt arbete med olika grupper från andra länder som vi försöker påverka 
att följa det demokratiska system som finns i Sverige.  

 

                                                           
38 https://www.youtube.com/watch?v=sAxlxGcDf84 ”Mångkulturen kommer till Saltsjöbaden” 
[Hämtad 2017-03-03] 
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12.2 NMR demonstration i Göteborg, 2017-09-30 

 

12.2.1 Dialogpolisernas berättelse  
Vi har noterat att det finns ett antal polischefer, samhällsdebattörer och andra aktörer 
vars ambitioner att bekämpa hemska ideologier får motsatt effekt och riskerar att öka 
omfattningen och förekomsten av politiskt våld i Sverige. Genom ett stort kontaktnät 
har vi fått indikationer på att vissa forskares beskrivningar av grupper har underblåst 
negativa strömningar i samhället. Dessa forskare har uppfattats undanhålla viktiga 
nyanser, perspektiv och fakta. Det har förekommit att vi kunnat konstatera att faktiska 
sakförhållanden i deras beskrivningar varit direkt felaktiga. Det gäller beskrivningar av 
gällande rätt, vad som inträffat vid en viss händelse eller hur interaktionen sett ut 
mellan vissa grupper och polisen. De slutsatser vi dragit är att forskares beskrivningar 
har bidragit till att öka risken för att grupper och enskilda individer känner att det är 
legitimt och motiverat att angripa medlemmarna i en viss grupp. Ett sådant beteende 
riskerar att generera i en våldsspiral. Vi har iakttagit att vissa forskare, vars avsikt 
verkar vara att motverka tillväxten av vissa grupperingar, istället stärker dessa 
grupperingar. Det finns även vissa enstaka forskare där vi blivit oroliga över deras 
underliggande drivkrafter och ställningstaganden.  

Utifrån våra iakttagelser är vår uppfattning att forskare kan bidra till att öka 
polariseringen i samhället. Det finns också anledning att beskriva hur journalister kan 
underblåsa krafter i samhället på ett sätt som de kanske inte tänkt sig. Om tidningar 
och media-redaktioner ger journalister med en viss ståndpunkt utrymme finns ett 
behov av att de också ser till att andra perspektiv kommer fram och ställer skilda 
förhållningssätt mot varandra, det vill säga att man strävar efter att skapa en 
nyanserad debatt. Istället kan man se det motsatta. Ett exempel på detta är en debatt 
i Metro (Metro, 2017) som betecknas som en duell kring hur polisen ska hantera 
nazistiska grupper som vill demonstrera. Men det visar sig att de som ska duellera har 
samma uppfattning i den fråga som ska diskuteras. Då är det ju svårt att beteckna det 
som en duell.  
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Det vi i rollen som dialogpoliser har konstaterat ske i de här grupperna när vissa 
perspektiv inte lyfts fram är att det gynnar individer som inte tycker om demokrati. 
Faktorer som en ensidig debatt där bara vissa perspektiv lyfts fram, att det tar länge 
för vissa grupper att få beslut av polisen när de söker tillstånd att demonstrera och att 
tillstånden begränsas visar dem att demokratin inte fungerar. Representanter i dessa 
grupper reagerar och resonerar så att man förbjuder dem, att man dribblar med dem, 
att man skriver osanna texter om dem. De uppfattar att de försökt välja en 
demokratisk väg och konstaterar att: ”så här svarar demokratin och dess förespråkare 
och liberala tidningar på sådana försök från vår sida”. De som förespråkar ett mer 
våldsinriktat förhållningssätt i de här grupperingarna kan själva få större motivation 
att ta till icke parlamentariska metoder. De kan dessutom i den interna argumentation 
i dessa organisationer kring vilka metoder som ska väljas använda dessa exempel på 
att det demokratiska systemet är förljuget och inte är ett bra alternativ. De blir 
starkare i förhållande till de individer i dessa grupperingar som förespråkar att de ska 
hålla sig till metoder som accepteras inom ramen för det demokratiska systemet. Det 
finns därigenom en risk att det sker en polarisering där det lätt uppstår en ond spiral. 
Risken för att enskilda individer och gruppen som helhet väljer andra lösningar än de 
parlamentariska för att driva igenom sin ideologi ökar.  

En debatt som inte är nyanserad och som går ut på att kritisera polisen för att vi 
”skyddar nazister” kan få andra konsekvenser. Det kan uppmuntra individer att 
angripa medlemmar i vissa grupperingar eftersom man uppfattar att man får belägg 
för att polisen inte skyddar samhället från dessa individer på det sätt man borde göra. 
Det som framförs i rikstäckande och etablerad media förstärks av olika politikers 
yttranden och agerande. Att den nyss nämnda problematiken uppstår med att 
individer själva känner att de måste agera för att polisen uppfattas missköta sin uppgift 
beror dock framförallt på att vi har en polis som inte i tillräcklig hög utsträckning 
förklarar grunden till varför vi agerar som vi gör. Polischefer verkar väldigt känsliga att 
göra tydliga utspel inom detta område som kan förklara vad vi gör och varför. Det finns 
enskilda debattörer som gör det här åt oss, men inte ens då tar vi chansen och hänger 
på för att förklara den problematik vi har att hantera som har sin grund i hur 
grundlagen menar att vi ska hantera olika dilemman kring yttrandefrihet. 

Det har förekommit att polischefer gjort negativa uttalanden kopplade till SD och har 
varit ännu tydligare i det avseende gällande organisationer ännu längre ut på det en 
del benämner som högerkanten. Det är problematiskt när det uppfattas att personer 
i rollen som polis tar politisk ställning, till exempel att twittra ut sin inställning till 
nationalsocialistiska organisationer. Det blir än värre när man också genom beslut 
särbehandlar organisationer som har en viss ideologi istället för att stå upp för 
demokratin.  
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Det är ganska naturligt att högre chefer lättare förordar en lösning med hårda tag mot 
nazister eftersom detta inte möter så stort motstånd. Tvärtom kan dessa chefer få en 
mängd positiva kommentarer att de vågar ta ställning mot nazism. Att tjänstemän gör 
politiska ställningstaganden får dock en mängd negativa konsekvenser. Vi får 
kännedom om detta genom kontakter med medlemmar i olika grupperingar och även 
genom att läsa vad som skrivs på hemsidor som tillhör vissa grupperingar.  

På det sätt som polisen skötte och yttrade sig i frågor kopplat till NMR:s ansökan om 
tillstånd att demonstrera den 30 september 2017 i Göteborg kan användas som ett 
pedagogiskt exempel för att konkretisera det generella resonemang som vi fört ovan.  

Om man studerar processen kring tillståndshanteringen i Göteborg så kan man 
konstatera att polisen genom rättschefen i Göteborg i mitten av augusti i ett skriftligt 
meddelande påpekade att:  

”Grundlagen ger alla rätt till yttrande-, mötes- och demonstrationsfrihet, 
friheter som är så starka och demokratiskt viktiga att det förväntas av 
polisen att göra mycket stora ansträngningar för att garantera dem. 
Polisen har små möjligheter att vägra någon dessa rättigheter. […].” 
(Polismyndigheten, 2017a) 

 
En polischef och kommenderingschefen gjorde någon dag senare yttranden som låg i 
linje med rättschefens skriftliga meddelande (se Alm, 2017; Lenas, 2017a). Ett flertal 
skribenter ifrågasatte att polisen skulle ge NMR tillstånd att demonstrera på aktuell 
plats (t.ex. Lindquist, 2017). Det hade i det här läget behövts att polisen hade gått ut 
och verkligen fört ut grundlagens andemening och vad polisen har att förhålla sig till 
som svar på skribenter som med bestämdhet gav en annan bild. Även om det finns 
enstaka skribenter (Madon, 2017) som anlade ett annat perspektiv så pumpades ett 
budskap ut som gav intrycket av att polisen skyddade nazismen när det egentligen 
handlade om att skydda demokratin.  

Tillståndsgivningen drog ut på tiden. I början av september meddelade polisen i 
Göteborg att NMR skulle få ett begränsat demonstrationstillstånd. Dessutom påtalade 
Erik Nord i ett pressmeddelande om beslutet att polisen skulle arbeta offensivt mot 
bland annat hets mot folkgrupp, men att ”det kan vara svårt att i förväg säga var 
gränsen för brottslig handling går när det gäller rubriceringen hets mot folkgrupp” 
(Polismyndigheten, 2017b).  
 
Polisen gick också ut med flygblad till de som skulle demonstrera och gav liknande råd 
som presenterades i pressmeddelandet samt vände sig också till motdemonstranter 
med uppmaningen att se till att det inte blev ordningsstörningar för då kunde polisen 
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istället fokusera på att dokumentera och ingripa mot brott som till exempel hets mot 
folkgrupp.  

Det finns anledning att notera att med de attribut som exemplifierades i 
Göteborgspolisens pressmeddelande skulle exempelvis Frälsningsarmén och Arméns 
musikpluton hamna i riskzonen att bli rapporterade för hets mot folkgrupp. Även 
polispersonal i och med att de har uniform, har ett uniformt beteende och att det 
faktiskt i polisens emblem finns tecken som använts av fascistiska organisationer. Men 
varken frälsningsarmén, arméns musikpluton eller polispersonal löper denna risk 
eftersom det enligt polisen skulle göras en ”samlad bedömning” och i denna ingår att 
väga in vilken ideologi som de som demonstrerar har. I ett PM upprättat inom polisen 
av polisens rättschef i Göteborg två dagar efter att polisen hade meddelat att NMR 
skulle få ett begränsat demonstrationstillstånd så tydliggörs polisens inställning i 
frågan (Polismyndigheten, 2017b). I detta dokument framfördes att:  

”Nazistiska partier har avlöst varandra genom åren, men de finns 
fortfarande kvar och har en tendens att anpassa sig till rådande regelverk. 
[…] färgen på klädseln har förändrats från rött och svart, till brunt och 
svart, till grönt och vitt. Detta till trots är den uniforma framtoningen, 
retoriken och budskapet detsamma”.  

 
Utifrån hur texten är formulerad såg polisen det som ett problem att någon med en 
sådan ideologi försökte anpassa sitt beteende för att hålla sig inom gällande 
lagstiftning. Normalt sett har ju polisen ett intresse av att påverka personer att hålla 
sig till gällande lagstiftning. Men inte i detta fall. Den springande punkten var kopplat 
till den ideologi som gruppen har.  

Visserligen förbjöd inte polisen NMR att demonstrera. De särbehandlades dock vad 
gäller hur tillståndet hanterades och de begränsningar som de fick i förhållande till sin 
ansökan. I kombination med vad som framförts i olika dokument och yttranden av 
vissa polischefer var det svårt att inte dra en annan slutsats än att vi har en politisk 
polis som avgör vilka åsikter som är acceptabla respektive inte acceptabla. 
Grundlagens andemening och vikten av demonstrationsfrihet verkade ha en perifer 
betydelse i sammanhanget. Vi var tillbaka i det förhållande som rådde i början av 1900-
talet innan grundlagen förändrades på ett sådant sätt att polisen inte längre skulle 
kunna göra politiska bedömningar om vilka åskådningar som är önskvärda och inte. 
Med tanke på detta skulle man kunna förvänta sig kraftiga reaktioner i media där 
samhällsdebattörer ifrågasätter polisens agerande.  

Så blev dock inte fallet, men i en artikel i SvD ställde sig Anna-Lena Lodenius frågande 
till polisens agerande. Anna-Lena Lodenius drog samma slutsats som vi gjorde att det 
förändrade beteendet har att göra med att polisen har påverkats av den allmänna 
debatten där många uttryckt att NMR inte skulle få demonstrera (Efendić & Thurfjell, 
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2017). Eva-Maria Svensson, professor i rättsvetenskap på juridiska institutionen i 
Göteborg påtalade i en lokal Göteborgstidning att polisen kan bestämma marschväg 
och plats för demonstrationen om det är en förutsättning för att upprätta ordningen. 
Att begränsa demonstrationsrätten för vissa grupper menade hon inte är rätt väg att 
gå: 

” – Då är risken att den som har makten för tillfället börjar förbjuda 
organisationer som man inte gillar. Förbjuder man en typ av organisation 
är det lätt att förbjuda flera, och då är man ute på en väg som inte är så 
bra” (Eurenius, 2017) 

 

Huvuddelen av artiklarna i media några dagar efter att beslutet blivit offentlig riktade 
kritik mot polisen (Drevinger, 2017) gällande att, och var, polisen skulle tillåta 
nazisterna att demonstrera. 

På NMR:s hemsida Nordfront framgick att man ställt en fråga till polischefen Erik Nord 
om ”exempelvis en kommunistisk demonstration, med en liknande estetik, skulle kunna 
vara ”hets mot folkgrupp” ifall denna påminner för mycket om en demonstration från 
1930- och 40 talet.” Polischefens svar och Nordfronts analys av polisens agerande 
redovisas i en artikel på hemsida: 

— Kommunister? Nej, det skulle förmodligen inte utgöra hets mot 
folkgrupp. Möjligtvis om man hyllade Pol Pot då. 

Istället menar Nord att Motståndsrörelsens vikt vid rasfrågor är 
avgörande och erkänner därmed att ”likhet inför lagen” inte gäller och att 
yttrandefriheten, enligt Göteborgspolisen, ser olika ut beroende på vilket 
politisk ideologi man bekänner sig till. […]” (Holmquist, 2017) 
 
 

På hemsidan för NMR konstateras också att: ”Ifall man studerar Nord ur ett bredare 
perspektiv framgår också bilden av en starkt politisk polischef.” Olika yttranden av 
polischefen exemplifieras genom skärmdumpar från Twitter och genom att referera 
till uttalanden i media.  
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I artikeln i Nordfront med anledning av polisens beslut att begränsa tillståndet 
framfördes att: ”I och med dessa hot från en politiskt motiverad polischef blir din 
medverkan ännu viktigare” (Holmquist, 2017) 

På kort sikt medförde polisens agerande att de själva bidragit till att öka risken för att 
demonstrationen skulle bli större och mer problematisk att hantera än som hade blivit 
fallet om de hade valt en annan strategi. Dessutom skapade polisens retorik om NMR:s 
demonstration förväntningar hos allmänheten. Om inte polisen efterlevde dessa 
förväntningar skapades en frustrerad allmänhet som legitimerade ”vänster våld” i 
vissa personers ögon. 

Polisens agerande och yttranden riskerar att vi ”ger nazister rätt” när de säger att 
demokratin inte fungerar eller går att lita på. Om polisen i Göteborg skulle fullfölja den 
inslagna vägen kunde NMR och andra med en liknande syn på etablissemanget peka 
på ett konkret fall som stärkte deras världsbild och gjorde det lättare att övertyga 
andra om detta förhållande.  Polisens agerande kunde bidra till att ena nationella 
rörelser i Sverige och få tillbaka en liknande struktur som under den tid Salem stod på 
topp, men med den skillnaden att NMR kunde få ledartröjan istället för en mer 
moderat ledning.  

Polisens sätt att agera kan bidra till att göra samhället mer polariserat. Polisen riskerar 
att indirekt legitimera icke demokratiska perspektiv och beteenden genom sina 
uttalanden och beslut. En polarisering innebär att det blir närmare till våld på 
ytterlighetskanterna som riskerar att också drabba representanter för de etablerade 
partierna. Vi har redan fått sådana indikationer. 

Genom polisens beslut och yttrande inför demonstrationen i Göteborg kunde individer 
som var mot nazism få en skev bild av vad polisen kunde och fick göra. Deras 
förväntningar och krav på oss att ingripa på felaktiga grunder ökade. Debatten tog en 
fel ansats genom att man inte utgick från vad som var tillåtet juridiskt och vilket som 
är andemeningen i grundlagen, utan vad man tycker att polisen borde göra. Till det 
kom en bristfällig eller till och med en avsaknad av reflektion kring frågan om hur och 
på vilket sätt som det ur ett strategiskt perspektiv var bäst att bekämpa extremism. 
När polisen och många debattörer såg förbud och begränsningar av yttrandefriheten 
som bästa sättet att bekämpa en ideologi så gick man emot både erfarenhet och 
forskning.  

Vi i dialoggruppen i Stockholm har omfattande erfarenhet av hur polisens och 
samhällets agerande påverkar olika grupperingar och menar att grundlagen är 
genialisk utformad i detta avseende. När den skrevs så skrevs den av människor som 
verkligen förstod de etiska dilemman som kunde uppstå och det är det vi nu står inför. 
I Sverige är det generöst vad gäller att kunna uttrycka en åsikt. Det är för att man inte 
ska känna sig tvingad att ta till våld för att göra sig hörd. Det står ingenstans om vilken 
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åsikt man får framföra. Det finns begränsningar vad gäller vissa symboler som man 
inte får bära och några handlingar som man inte får utföra. Lagstiftaren har sett det 
som viktigt att inte försöka kväva en ideologi eftersom det då tar ett annat uttryck. Det 
finns anledning att ställa frågan vad konsekvensen blir om vi försöker förbjuda något 
som vi inte kan förbjuda? Det är ju inte så att dessa grupper helt plötsligt lägger av och 
ger upp sin ideologi.  

Det finns en uppfattning i NMR och liknande rörelser att många svenska medborgare 
öppet skulle hålla med deras åsikter om det inte var så att etablissemanget på ett 
framgångsrikt sätt lyckades vilseleda människor. På en fråga på NMR:s hemsida till en 
av frontfigurerna i NMR hur han såg på framtiden svarade han: 

”–Vi har egentligen folkviljan med oss. Det finns en massa 
nationalsocialister där ute som bara inte vet om att dom är det än” 
(Nordfront, 2019) 

 
En sådan förklaringsmodell underlättades av Göteborgspolisens agerande. Det fanns 
en stor skillnad mellan polisens agerande mot Svenskarnas parti (SvP) vid förgående 
val jämfört med hur man hanterade NMR. SvP hindrades inte att följa de demokratiska 
spelreglerna utan kunde genomföra en valturné för att attrahera ett tänkt valunderlag.  

Att ansvariga inom polisen inte kom ihåg och drog slutsatser av vad som hänt tidigare 
gjorde oss mycket besvikna. Hur polisen hanterade SVP i förra valet var ett exempel. 
Externt fick polisen kritik för hur vi agerade gällande SvP. Polisen blev ifrågasatta hur 
de kunde avsätta så mycket resurser att åka med dem som ett cirkuståg runt om i 
Sverige och skydda dem. Crescendot var när de fick demonstrera i Stockholm och att 
det blev en gigantisk insats. Vad blev resultatet vid valet? Jo, folk röstade inte på dem 
i den utsträckning som de hoppades. De tog konsekvensen och partiet upplöstes.  
Ingen klocka ringer idag. Vi gör det omvända mot vad vi gjorde då. Vi driver en grupp 
framför oss som är ännu värre vad gäller våldskapital. Polisen och även samhällets mål 
bör vara att det blir så få som möjligt som vill använda våld som politiskt medel. Om 
NMR och andra liknande organisationer inte ser den demokratiska vägen som en 
möjlig väg till framgång. Om man tar bort denna förhoppning och tro, vilka vägar och 
alternativ återstår då? 

Det kan vara viktigt att ha i åtanke att ideologin nazism inte dog ut bara för att man 
bombade ut Tyskland 1945. Ideologin kommer inte försvinna nu när vi försöker 
begränsa deras rätt att demonstrera eller försöker lagföra bort dem. Som det är nu så 
finns det inget bättre alternativ än demokrati. Ett argument mot detta som vi ibland 
får höra var att Hitler vann just genom demokrati och att det därför finns ett behov av 
att skydda demokratin från denna typ av ideologier. Att säga att Hitler tog makten med 
hjälp av demokrati är dock en väldigt förenklad historiebeskrivning. Man gjorde våld 
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på demokratin. Man mördade och skrämde politiker så att de inte tog sig till 
parlamentet. Sedan var det mer formalia. En annan sak var att Tyskland tilldömdes 
stora skadestånd efter första världskriget på ett sätt som uppfattades som 
förödmjukande. Det skapade ett hat i kombination med en hög arbetslöshet och ett 
svagt framtidshopp för många människor. Det gjorde det lättare för en sådan som 
Hitler att göra sig hörd. Efter andra världskriget så hade man lärt sig den läxan. Man 
inrättade Marshallhjälpen och samtidigt antogs FN stadgan gällande allmänna 
förklaringar om de mänskliga rättigheterna med bland annat artikel 19-21 för att 
minimera risken att skapa en grogrund till att något sådant hände igen. Det man bör 
observera är att det finns människor i Sverige som idag förståeligt nog känner sig 
hotade av organisationer kopplade till nazism som ideologi. Men en sak man då 
glömmer bort är proportionerna. Utan att på något sätt trivialisera eller nonchalera 
nazismen som ideologi så måste vi förhålla oss till det faktum att staten Sverige inte 
står och faller med att 1000 nazister demonstrerar i en stad. Om dessa istället skulle 
välja andra metoder för att försöka få igenom sina politiska budskap skulle det 
däremot bli ett jätteproblem.  

Med anledning av utvecklingen vad gäller hanteringen av NMR påtalade Karin Olsson 
i en artikel i DN att den liberala mötes- och demonstrationsfriheten var resultatet av 
bittra erfarenheter av en konservativ stat och poliskår. Hon menade att debatten kring 
NMR stundtals varit avslöjande då även framträdande debattörer på ett lättsinnigt sätt 
förhållit sig till grundlagen och svensk rättstradition. Hon pekade på att nazisterna inte 
är nöjda med polisens beslut eftersom polisen: 

”av hänsyn till ordning och kollektivtrafik avslog deras starka önskemål 
att få gå längs avenyn. Arrangemanget förkortades också med två 
timmar. Mer exakt vad som ligger till grund för demonstrationstillståndet 
går inte att säga eftersom analysen till stor del är sekretessbelagd. Men 
polisens möjligheter att begränsa demonstrationsrätten är liten, och det 
får bara göras av strikt formella skäl, till exempel för att upprätthålla 
säkerheten och för att se till att trafik och framkomlighet inte störs alltför 
mycket. […] Lagen är utformad för att ge polisen minsta möjliga utrymme 
att vägra eller försvåra en demonstration, oavsett vilka åsikter det handlar 
om. Godtycket ska elimineras. Detta är hela idén bakom grundlagarna om 
demonstrationsfrihet och även yttrandefrihet: staten ska få blanda sig i så 
lite som möjligt. […] Men lagens anda är också att polisen inte ska ägna 
sig alltför mycket åt prognoser om vad som kan komma att hända. 
Individer som begår brott ska lagföras på plats och oroligheter på grund 
av arga motdemonstranter i stort sett ignoreras. Det senare är lätt att 
förstå och hålla med om. I USA kallar man det för hecklers veto, att det 
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inte är den som vill störa en demonstration som ska få sätta 
dagordningen.” (Olsson, 2017) 

 
När det gäller vad Nazisterna gjorde så var det extremt. Även om omfattningen var 
mycket mindre finns det också andra folkgrupper än judarna som utsatts för folkmord. 
Det finns också pågående konflikter där människor blir mördade, där anhöriga är 
fängslade och blir torterade för att de tillhör en viss folkgrupp. I Sverige finns det 
många konflikter mellan olika folkgrupper som inte är så kända där människor blir 
oerhört kränkta av att en viss grupp demonstrerar och får för fram sitt budskap. 
Oppositionella som flytt till Sverige undan en regim reagerar mycket kraftigt när 
regimtrogna grupper får demonstrera i Sverige och tvärt om, när grupper som klassas 
som terrorister i vissa länder får göra sig hörda väcker motsvarande reaktioner. För att 
minska våld mellan grupper i Sverige så arbetar dialoggruppen i Stockholm mycket hårt 
för att övertyga olika grupper om att följa de demokratiska spelreglerna. Ur den 
aspekten är polisens agerande mot NMR olyckligt. 

Två veckor innan NMR:s tillståndssökta demonstration dök drygt 50 nazister upp i 
Göteborg. De gick den marschväg man fått avslag på utan att ha tillstånd. Polisen 
avbröt inte marschen och gjorde inte några ingripanden. Eftersom polisen valt att 
begränsa nazisternas tillstånd den 30 september gick det att dra slutsatsen att det var 
bättre att inte söka tillstånd om man vill gå en viss väg. Polisen gjorde inte några 
ingripanden och det var först senare man kommunicerade ut att man inlett en 
förundersökning med anledning av flaggor och andra kriterier som låg i linje med det 
som hade angivits på flygblad. Som vi befarade skapade polisens retorik förväntningar 
som inte uppfattades infrias. Reaktionerna i sociala medier lät inte vänta på sig där 
man ifrågasatte varför polis stod bredvid och tittade på och inte gjorde ingripanden. 

Olika grupper gick ut med anmodan att samlas i Göteborg. Afa i Skåne skrev till 
exempel: 

”Polisen i Göteborg utlovade gripande av uniformerade, sköldbärande 
nazister med nazisymboler. Till er som nu förstår att det var tomma ord: 
Ni är välkomna till Antifascistisk aktion! Vi sätter handling bakom våra 
ord. Vi ses i Göteborg 30/9!” 

 

Polisens agerande visade sig fått den effekten att det förenade den vänster-automona 
sidan på ett sätt som var länge sedan vi hade sett. Vi såg att personer som tidigare 
förespråkat parlamentariska metoder och hade stor inverkan i vissa grupperingar 
började förespråka andra metoder.  
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Utifrån det budskap polisen hade fört ut i bland annat flygblad kontra hur polisen 
agerade drog både NMR och vänstern samma slutsats att det rörde sig om tomma hot 
från polisens sida. Det var ganska intressant med tanke på att dessa grupperingar i 
övrigt har helt skilda uppfattningar. 

Det framkom i media att polisen hade slarvat bort tips angående NMR:s marsch och 
polisen medgav att så var fallet. Man beklagade att man brustit i rutinerna. Polisen fick 
också kritik i media. En forskare kritiserade polisen i DN för att man tillåtit marschen 
och inte gjort ett ingripande. Vi har haft att göra med denna forskare flera gånger och 
uppfattar honom som mycket kunnig i demokratifrågor. Även om det inte var hans 
ambitioner uppfattade vi att hans text riskerade att bidra till att legitimera att personer 
tog lagen i egna händer om nazister tilläts att demonstrera. Hans frågeställning: ”Hos 
sådana som jag själv: klarar inte polisen att skydda demokratin mot nazismen, måste 
vi då försvara oss själva?” (Jonsson, 2017)  var i sammanhanget inte alls bra för att 
minska risken för våld. Särskilt med tanke på andra påståenden och förhållanden som 
lyftes fram i hans text.  

Den tillståndssökta demonstrationen som skulle genomföras den 30 september fick 
begränsat tillstånd beroende på trafiksituation och risk för ordningsstörningar, men 
den otillåtna demonstrationen anvisades inte annan väg. Det rimmade illa med 
polisens tidigare analys. Om man sammanfattar processen hade polisen först varit 
tydlig med att det var svårt att begränsa ett demonstrationstillstånd. Sedan 
begränsade man ändå NRM:s demonstrationstillstånd efter en lång handläggning utan 
att på ett klart sätt redovisa underlaget för detta. Man hade också betonat att man 
såg det som viktigt att ingripa under vissa kriterier och skickade ut signaler vad som 
innefattas med dessa kriterier, men följde sedan inte dessa riktlinjer.  

I media framgick att Statsministern Stefan Löfven inte skrädde orden när han beskrev 
sina känslor efter den otillåtna nazistdemonstrationen i helgen. Han sade att: ”Nu vill 
regeringen bjuda in riksdagspartierna till samtal om hur de antidemokratiska 
strömningarna ska kunna motverkas. Men SD är inte välkomna i diskussionerna” (TT, 
2017a). 

Detta förstärkte den negativa bild som finns av etablissemanget i dessa kretsar och 
gynnar tvärtom framväxten av antidemokratiska krafter. Det finns skäl att reflektera 
över det tal Stoltenberg höll 2011, timmarna efter ett av modern tids värsta terrordåd 
i Europa. Han ställde sig upp och sade att ett angrepp mot det öppna och demokratiska 
samhället ska mötas med mer öppenhet och demokrati. Han hade verkligen tagit sig 
tid och funderat. I Sverige så har det istället blivit ett partipolitiskt spel där politiker 
inte klarar av att vara rationella nog att låta en demonstration med kanske 800 
nazistsympatisörer demonstrera. Låt ordet sjunka in. Demonstrera. Även om alla dessa 
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sympatisörer skulle flytta till en och samma kommun skulle de sannolikt inte få så 
många röster i ett val att de skulle få en plats i politiska organ i kommun.  

Vid kontakter som vi har haft med anledning av politikers yttrande den senaste tiden 
och debatten i media har det framkommit att människor som flytt från andra länder 
där oppositionella har förföljts drar paralleller till hur debatten låter i Sverige. De har 
blivit mycket oroliga även om de definitivt inte tycker om nazism. De har uppfattat att 
Sverige är inne på en farlig väg och har framfört att om känslor ska vara ett kriterie så 
ska exempelvis inte de röda fanorna tillåtas på 1a maj med hänsyn till människor som 
flytt hit från vissa länder.  

I det här läget tyckte vi att Nils Funcke var briljant på TV-nyheterna. Han förklarade 
verkligen vikten av att försvara de demokratiska principerna och tydliggjorde att 
demonstrations- och åsiktsfrihet inte existerade för att skydda majoriteten utan för 
att skydda minoriteter. I Aftonbladet samma dag så yttrade sig Nils Funcke att ”Och 
vem ska definiera vilka åsikter som är odemokratiska? Kommer det även att gälla 
Kommunistiska partiet, anarkister, djurrättsaktivister? Jag är väldigt rädd för det 
sluttande planet” (TT, 2017b). Nils Funcke framförde vidare att han är kritisk till att SD 
inte bjuds in av regeringen till samtalen om att motverka antidemokratiska 
strömningar:  

”– Ska man tolka det som att regeringen även vill begränsa ett 
riksdagspartis möjligheter att demonstrera? Frågan må vara insinuant, 
men det här är ytterligare ett tecken på att de här tankarna kan få mer 
vittgående konsekvenser än man först avser, säger Funcke.” (TT, 2017b) 

 
Nils Funcke var tidigt ensam om att stå upp för ett annat perspektiv i den offentliga 
debatten och har fått några enstaka andra som följt hans exempel. En ledare i 
tidningen Folkbladet pekade på att: 

”Politiker i ledande ställningar ger sig in i nazistfrågan med en hetta och 
glöd som om nazism i Sverige vore ett allvarligt politiskt hot och inte den 
lilla - och av polisen väl kända - grupp av vilsna unga män med mycket 
obehaglig framtoning som de faktiskt är. […] Det finns kort sagt inga 
realpolitiska orsaker alls att ge en handfull nazister den enorma 
uppmärksamhet de nu får i och med rikspolitikernas frenetiska intresse för 
den lilla nazistgruppens sandlåda.” (Andersson, 2017) 

 
Kontinuerligt har det i olika reportage i media framgått att Tyskland har problem med 
att Nazister begår våldsbrott. Idag i Expressen var det exempelvis ett reportage med 
rubriken ”Nazistterror tillbaka i Tyskland” (Larsson, 2017) som beskrev att åtta nazister 
åtalades för sprängningar. De som förespråkar hårdare tag genom förbud och 
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restriktioner verkar blunda för denna typ av information. Man verkar inte reflektera 
över vad som är det mest effektiva sättet för att bekämpa dessa krafter.    

I både Aftonbladet (Johansson & Wiman, 2017) och SvD (Wiman & Johansson, 2017) 
framgick att polisen skulle bygga om sitt garage i Göteborg till arrester. 
Presstalesmannen ville inte kommentera utan hänvisade till Erik Nord som inte var 
anträffbar för kommentarer. Det man kan fråga sig är om de reflekterade över vilka 
signaler man skickade. De konfliktreducerande principerna var helt lämnade åt sidan. 
Det här byggde ytterligare upp förväntningar om att polisen skulle ingripa.  

På nätet kunde vi se att den autonoma rörelsen samlade ihop sig både från Skåne och 
Stockholm. Situationen eskalerade precis på det sätt som vi hade farhågor om. Det 
som inte lyftes fram i media var att det var polisen som bidragit till att bygga upp den 
här eskaleringen. Att betänka är exempelvis att det var polisen som dragit 
marschvägen i närheten av synagogan. NMR ursprungliga intresse var att gå på Avenyn 
för att synas, vilket polisen inte beviljade. Intressant med tanke på att syndikalisterna 
beviljas ett sådant tillstånd varje år. Hur ska polisen hantera marscher som grupper 
med en icke-demokratisk agenda anordnar som har revolution som ett mål? Ska vi 
ingripa mot dem? Förbjuda att de går en viss sträcka i centrum?  

Två representanter för Juridikfronten som är aktiva vad gäller att anmäla brott 
begångna av företrädare för nationalistiska rörelser avslutade en artikel på ett sätt 
som underströk de uppfattningar vi har i dialoggruppen: 

”Vi försvarar på intet sätt NMR. Att tillämpa bestämmelsen om hets mot 
folkgrupp på ett sätt som inte är rättssäkert och som saknar tillräckligt 
stöd i praxis och i lagens förarbeten, kan skada allmänhetens förtroende 
för lagstiftningen och rättstillämpningen. 

Nazisternas uppfattning, att de utsätts för godtycklig maktutövning och 
åsiktsförtryck, bör inte ges stöd genom obetänksamma polisiära åtgärder 
eller oförsiktiga debattinlägg. 

Den som vill se ett förbud mot bruk av vissa symboler eller ett förbud mot 
nazistiska organisationer bör diskutera denna fråga och driva den 
politiskt, istället för att hävda att allt nazister gör redan är straffbart.” 
(Nordqvist & Enander, 2017) 

 
Det är skönt att dessa synpunkter framfördes av en part som inte kan avfärdas genom 
att de inte skulle vara juridiskt kunniga eller att de skulle sympatisera med nazism. 

Förvaltningsrätten i Göteborg kom fram till att NMR:s marsch skulle avkortas. Att de 
inte skulle börja vid Svenska mässan och att de inte skulle passera cirka 200 meter från 
en synagoga. Vi har inte hunnit läsa domen, men läste man de argument som lyftes 
fram i media från domstolen kunde man konstatera att det var många typer av 
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marscher som framgent skulle få begränsade demonstrationstillstånd om det är så att 
det ska råda en likhet inför lagen, till exempel att ett skäl som anges är att det är väldigt 
mycket människor i centrala Göteborg den dagen (se Yousefi, 2017).  
 
Det kändes märkligt att en tjänsteman i kostym på förvaltningsrätten ansåg att denne 
hade kompetens att avgöra polisens förmåga att säkerställa ordning och säkerhet. Att 
denna inte hade koll blev ju tydligt genom att NMR:s marsch enligt förvaltningsrättens 
beslut skulle avslutas vid Ullevi där GAIS en timme senare skulle ha insläpp till sin 
hemmamatch. Den aktuella dagen hade GAIS gratis insläpp. Det finns många 
vänsterextrema i GAIS supporterklubb och är den större klubb i Sverige där man kan 
säga att det finns en politisk dimension i supporterklubben. På nätet så var 
tongångarna hotfulla. 

Till viss del har NMR ökat i storlek, men vi uppfattar inte att den nazistiska eller för den 
delen den nationella rörelsen totalt sett har ökat om man tittar på utvecklingen under 
de senaste tjugo åren. Att NMR ökat i popularitet anser vi bero på avsaknaden av 
alternativ. Om man läser media så har SÄPO inte samma uppfattning som oss. De 
menar att nazisterna har ökat i antal (Wiman, Sundkvist & Svensson, 2017). Om 
uppgifterna i media stämmer kring SÄPO:s uttalande kan man ställa frågan hur de vet 
det om man som man själv säger inte följt dem? Om man exempelvis tittar på Salem 
demonstrationen och andra aktiviteter så har de, åtminstone fram till nu, minskat 
istället för att öka. Dessutom har de nationalistiska organisationerna vid 
demonstrationer över tid generellt sett blivit mindre militanta. Många symboler och 
handlingar som utmärkte deras beteende tidigare har försvunnit eller minskat i 
omfattning.  

Efter den stora utsättningen inför polisinsatsen i Göteborg ställde en dialogpolis från 
Stockholm frågor till en polischef i Göteborg. Dialogpolisen undrade vad tanken var 
bakom polisens valda strategi och taktik mot NMR. Dessa kritiska frågor uppskattades 
inte och dialogpolisen berättade att polischefen i mycket argt tonläge framförde: ”Jag 
vet inte vad din politiska hemvist är någonstans!” och dialogpolisen berättade vidare: 

”Jag förstår först inte vad hen insinuerar, men när polletten ganska 
omgående trillar ner säger jag chockat och upprört ”Vad är det du säger?” 
Jag fortsätter sedan med samma upprörda stämma att säga att jag är 
demokrat, varvid hen i samma mycket arga ton som förut säger att ”SD är 
också sprungna ur nazismen och de är rasister. De kanske får 19-20 
procent av rösterna och det polariserar samhället”. […] Efter samtalen 
kände jag mig chockad över att en hög chef hade insinuerat att jag var 
nazist bara för att jag argumenterade kring frågor som jag uppfattar 
handlar om hur vi kan stärka demokratin.    



Del C - 12. NMR 
 

240 
 

Jag kom senare att tänka på att jag när jag börjat i dialoggruppen hade 
blivit anklagad av underrättelsetjänsten att jag var vänsterautonom. Det 
var en varning från underrättelsetjänsten som fick stor spridning på 
myndigheten och skickades runt till en mängd befattningshavare. […] Att 
underrättelsetjänsten skrev som de gjorde berodde på att de inte alls 
fattade innebörden av att lyfta fram ett motpartsperspektiv. De trodde att 
det man förde fram var ens egen uppfattning […]  

Det går också att fundera på innebörden av polischefens framförda 
inställning till SD. Om man inte fäste stor vikt vid de demokratiska 
principerna och inte lägger kraft på att likhet inför lagen ska gälla, vem 
står näst i tur att bli behandlade på det sätt NMR har blivit?”. 

 

Under den stora utsättningen redovisades ett antal faktorer i prioriteringsordning vad 
som gällde för kommenderingen. Senare hade vi en mindre utsättning, där beslut i 
stort återupprepades. De redovisades på en PowerPoint slide som omfattande fem 
punkter: 

Bild 1. De fem punkter som ingick i redovisningen av beslut i stort.   

Det intressanta med beslut i stort var direktiven om att polisen skulle säkerställa att 
NMR kunde samlas och lämna samlingsplatsen, men att det inte fanns upptagen en 
målsättning att deras allmänna sammankomst skulle kunna genomföras. Att en 
kommendering satte upp ett mål att en gruppering skulle ta sig till en samlingsplats 
men att man inte tog upp som målsättning att de skulle kunna genomföra 
manifestationen var ny för oss. Det hela blev inte mindre märkligt av direktivet: ”Andra 
allmänna sammankomster ska kunna genomföras”. Att betänka är att NMR hade sökt 
tillstånd, medan en stor annan allmän sammankomst inte hade gjort detta. Man kan 
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tycka att den som sökt tillstånd åtminstone borde ha säkerställts samma rättigheter 
som en arrangör som inte sökt tillstånd när det gällde polisen uppgivna 
prioritetsordning. En erfaren dialogpolis som inte var med på aktiviteten i Göteborg 
framförde med en uppgiven ironisk ton till oss: ”Varför leder man inte ner dem direkt 
i arresten? Det blir ju mycket lättare för alla.” Genant nog så låg det lite i det han sade.  

En annan sak som betonades vara viktigt under den stora utsättningen var att 
deltagare i NMR demonstration skulle rapporteras för de brott de begick. Trots att 
kommenderingsledningen målade upp att det var andra som det var mycket större 
potentiell risk att de skulle begår brott nämndes det inte att det var viktigt att dessa 
skulle rapporteras för brott. Presentationen av beslut i stort indikerade att NMR skulle 
särbehandlas i förhållande till de andra allmänna sammankomsterna. Det framgick 
tydligt av sista punkten i och med att den inte är formulerad som att ”vi ska rapportera 
brott som begås”.  

Under utsättningen så framförde kommenderingsledningen att vi inte skulle göra 
massingripanden, men betonade samtidigt att ”vi uppmuntrar verkligen egna 
initiativ”. Och tillade att ”ni har verkligen vårt stöd”. Vi fick nästan känslan att man ville 
att NMR ska bli involverad i våldsamheter så att man hade möjlighet att avslå framtida 
tillståndsansökningar från dem. På det sätt som information presenterades och att 
man sedan betonade vikten av att ta egna initiativ gjorde det hela väldigt nyckfullt. 
Man hade verkligen bäddat för att de ska bli problem och lämnade över bedömningar 
till polispersonalen längst ner att göra avgöranden som man inte var beredd att göra 
på ledningsnivå. Det är klart att poliserna blev påverkade av det de läste i media. Det 
hade varit så otroligt starkt språk att det var klart att det fanns en risk att det 
påverkade hur enskilda poliser skulle agera.  

Ett annat problem var tillståndsprocessen. Om man skulle sammanfatta tillstånds-
processen så kom NMR in med en begäran om att marschera en sträcka. 
Slutdestinationen på deras väg visade sig redan vara upptagen. Någon har hunnit före 
och begärt platsen. NMR fann uppenbarligen det som logiskt att de inte kunde ha den 
plats de tänkt sig och kom in med ett nytt förslag där de bara rundade den här platsen 
som var upptagen. Då sade polisen nej till det förslaget. Då kom NMR med ett tredje 
förslag. Då sade polisen nej till det också. Polisen kom med ett eget förslag där NMR 
skulle passera en synagoga. NMR sade ja till förslaget som polisen presenterade. NMR 
hade varit tillmötesgående och uppträtt i demokratisk anda.  

Om vi tar på oss NMR:s glasögon som ser det demokratiska korrupta samhället som 
sin fiende. Hur resonerar de? De hade ett förslag. Samhället i form av polisen lämnade 
ett förslag som de gick med på, men förvaltningsrätten sade att det här var alldeles för 
nära synagogan: ”Här kan ni inte gå!”. Det är inte konstigt om NMR resonerade: ”Men 
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vi har ju inte bett om det”, ”det är ju ni som gett oss den vägen”. Förvaltningsrätten 
menade att: ”Ja, men ni måste stanna på ett annat ställe och får inte lika lång marsch”.  

Där förvaltningsrätten sade att NMR marsch skulle sluta var i anslutning till en 
fotbollsstadion.  Efter visst tandagnissel så sade NMR ”Okey” även till det nya avslutet 
på sin marsch och att marschen skulle avkortas i tid. Det var samhället i form av 
förvaltningsrätten som fattade detta beslut. Beslutet överklagades till Kammarrätten. 
Kammarrätten kom fram till att ”Nej, ni kan ju inte få sluta er demonstration där vid 
den tiden. Det är ju olämpligt”. NMR kände att: ”Men vi har ju inte begärt det. Det är 
ju länsrätten som sagt att vi ska göra det. Och vi har accepterat deras beslut”. ”Ja”, 
säger kammarrätten, ”men det funkar inte utan er marsch måste avkortas i tid.” Då 
ska man betänka att de här människorna redan är emot demokrati. De har uppträtt på 
ett bra sätt ur ett demokratiskt perspektiv. Eftersom hela frågan är känslig med NMR 
måste vi återigen betona att vi inte pratar om deras åsikter - utan deras beteende när 
det gäller tillståndsförfarandet. När vi vet att de är emot demokrati är det väldigt svårt 
att låta trovärdig och säga att ”visst är det här med demokrati bra – ni fick ju gå!” ”Fick 
vi?” ”Vi fick ju inte gå den vägen vi ville. Inte en tid vi ville. Vi fick inte släppa fram 
åhörare. Våra meningsbelackare blev hänvisade till en plats där de inte ens behövde 
söka tillstånd för […]” Det blir naturligt om de inte direkt blev mer positiva till det här 
med demokrati. Det är deras glasögon. Det är svårt att runda detta förhållande och 
vara trovärdig när man som dialogpolis ska försöka att komma och prata demokrati 
med de här människorna.  

NMR gick ut med att de ska ha en ny samlingsplats. Samlingsplatsen var en rejäl bit 
från platsen där de skulle börja sin demonstration, typ ett par kilometer. Här trodde 
polisen att vi var smarta och förkortade deras demonstrationstid och nu gjorde NMR 
det här. Det kom att öka vår arbetsbelastning.  

Vi hörde att andra poliser påtalade att NMR visste vad som gällde under sin marsch 
från samlingsplatsen till startpunkten för demonstrationen, men att de ändå fällde upp 
banderoll och därför fick ta konsekvensen av detta. Med andra ord att de får skylla sig 
själva att det blev som det blev. Det dessa poliser inte verkade reflektera över var att 
konsekvensen av att fälla ut banderollen var att det blev en allmän sammankomst som 
har ett starkt skydd i grundlagen. På något sätt verkade många vara förblindande av 
att det var nazister som demonstrerade. Tänk om man bytte ut ordet nazist mot 
exempelvis vänstern. Det hade blivit ett ramaskri om polisen agerat på samma sätt 
som de gjorde mot nazisterna. På något sätt var det just för att de är nazister som det 
upplevdes som okey att polisen gjorde som de gjorde. Ju hårdare polisen agerade mot 
NMR ju mer hyllade kom polisen att bli. Mobbens åsikt råder. Det är idiotsäkert att 
agera hårt mot nazisterna. Få klagar. Ingen reflekterar över om det var rätt (juridiskt) 
eller bäst (strategiskt).  
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I media framgick redan på kvällen efter händelsen att polisens insats varit 
framgångsrik (Johansson & Ahlborg, 2017). Den hyllades av människor. Folk verkade 
inte förstå konsekvensen av polisens agerande, utan såg det som ett bra 
tillvägagångssätt för att besegra nazismen. Att så var fallet kanske inte är så konstigt 
med tanke på den bild och budskap som polisen förmedlade. Vi kanske vann slaget, 
men definitivt inte kriget. Många verkade inte reflektera över vad som kan bli följden 
av att förbjuda och begränsa möjligheten att demonstrera.  

Polisen fick ta emot ensidiga hyllningar av Göteborgspolisen agerande i media. På SVT 
text39 framgick att:  

”Polisen får beröm för sitt arbete vid nazistdemonstrationen i Göteborg. 

´Jag är stolt över polisens arbete i Göteborg idag´, skriver statsminister 
Stefan Löfven på sin Facebooksida. 

Justitieminister Morgan Johansson (s) har framfört regeringens 
uppskattning till både rikspolischefen Dan Eliasson och regionpolischefen 
Klas Friberg.  

Centerledaren Annie Lööf ger polisen ett högt betyg, liksom Liberalernas 
rättspolitiska talesperson Roger Haddad. ´Polisen har gjort en oerhört fin 
insats´ säger den senare.” 

 

Poliskollegors reaktioner som vi läser om på sociala medier pekade också i en liknande 
riktning, till exempel ”Faan, vad stolt jag blir över er insats i Göteborg.”40 Vi hade dock 
konstaterat att det fanns en del poliser som var mer reflekterande och funderar ett 
steg längre.  

Genom polisen och samhällets förhållningssätt stärktes de inom NMR som 
förespråkade icke demokratiska metoder. I samband med bråket med polisen syntes 
att det fanns personer med olika agendor inom NMR. Vi kunde också på sociala medier 
se att vänster-autonoma grupper blev stärkta av det som hände i Göteborg och att det 
fanns en risk att de förväntade sig att polisen generellt sett ska agera som 
Göteborgspolisen gjorde. De verkade samla sig på ett sätt som det var flera år sedan 
de gjorde.  

En händelse kan tolkas på helt olika sätt beroende på vilket perspektiv man har. 
Polisens och samhällets agerade i Göteborg stämmde överens med vissa gruppers bild 
av etablissemanget. Det förstärkte deras världsbild som ökar risken för en polarisering 
och radikalisering. Vi har tidigare lyft fram att det finns en uppfattning hos NMR att de 
                                                           
39 SVT-Text, sidan 106, 2017-10-01.  
40 Facebook, inlägg UMF (Forum för poliser). 
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har ett starkt stöd och med tillförsikt ser fram mot valet hösten 2018. Den politiska 
redaktören på Nordfront skrev bland annat att ”Hundratusentals sympatiserar med 
Nordiska motståndsrörelsen […] Om det räcker för oss att ta oss in i riksdagen återstår 
att se, men det kommer i alla fall inte bli några SvP siffror. Oppositionen är för stark 
idag […]”. Han menade emellertid att det viktigaste inte är att komma in i riksdagen 
utan att mobilisera en massrörelse mot systemet. Han påtalade dock att ”Samtidigt 
vore det fruktansvärt roligt om vi får flera riksdagsmandat och tvingar systemet att 
betala för dem, medan vi lägger motioner i Sveriges riksdag om vad som borde göras 
med förbrytarna och utmanar dem i talarstolen inför folkets beskådan.”.  Han skrev 
dock att: ”Än mer fantastiskt vore det om vår rätt till riksdagen oss förvägras, vilket 
bara skulle göra att stödet till oss växer ännu mer.” Det som åsyftas var diskussionen 
bland politiker om att förbjuda NMR. Den politiska redaktören skrev att: ”Att 
regeringen och riksdagspartierna nu går in och vill ändra lagen för att offentligt vilja 
hindra Motståndsrörelsens framfart visar att det politiska ledarskiktet i detta land tar 
oss på största allvar.” (Vejdeland, 2017).  

Trots att Göteborgspolisen och andra samhällsaktörer har helt andra ambitioner 
spelar deras agerande NMR i händerna. Agerandet från dessa aktörer utgår från deras 
egen referensram om vad som borde vara ett effektivt sätt att bekämpa NMR. Men 
för att förstå effekterna av agerandet finns ett behov av att anlägga NMR:s syn på 
världen. Vi kan konstatera att många handlingar är kontraproduktiva i förhållandet till 
de mål aktörerna hade med sina handlingar.    

 
12.2.2 Komplettering av dialogpolisernas berättelse (februari 2019) 
Nordiska motståndsrörelsen kom inte in i riksdagen vid valet hösten 2018. De fick 
heller inte tillräckligt många mandat för att komma in något annat politiskt organ. Till 
skillnad vad som var fallet med svenskarnas parti (SvP) har polisen och andra 
myndigheter agerat på ett sätt att NMR på goda grunder kan hävda att de 
särbehandlats vad gäller bland annat rätten till demonstrationsfrihet. De kan skylla på 
att detta är skälet till valresultatet. Det stärker deras bild av att de är motarbetade av 
etablissemanget.   

  
12.2.3 Rapportförfattarens egna iakttagelser rörande demonstrationen i Göteborg 
den 30 september 201741  
Det framgick vid morgonsamling på dagen för polisinsatsen i Göteborg den 30 
september 2017 att dialogpolisen inte skulle lyssna på orderkanalen på grund av att 
belastningen var hög på denna kanal.  

                                                           
41 Kort sammanställning av fältanteckningar redovisas. 
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08.43 fick dialogpolis från Skåne ett samtal från NMR. Han uttryckte: ”Faan, Romeo 
röjer uppe på samlingsplatsen för NMR”. NMR var inte alls nöjda. Dialogpolis sade att 
det här var konsekvensen av ledningens uttryck på utsättningen att egna initiativ 
uppmuntrades i kombination med oklara direktiv. Att dialogpolisen inte hörde vad 
som hände på orderkanal ökade risken för att de inte alls var med i matchen och kunde 
förebygga missförstånd. Vid samtal med personal på Romeo så sade de att de bara 
kollat om det fanns vänsterextrema i anslutning till NMR:s samlingsplats. NMR 
uppfattade det annorlunda. Dialogpolis sade att det inte borde vara NMR som ringde 
dialogpolisen för att informera dem om vad som hände, utan tvärt om.  

Senare på samlingsplatsen för NMR på en Maxiparkering cirka två kilometer från 
Liseberg fanns två dialogpoliser och den uniformerade avdelningen Delta 85. Personal 
från Delta 85 konstaterade att på det sätt som polisen valt att kommunicera i media 
hade medfört att polisen inte kunde backa. Polisen hade målat in sig i ett hörn. Genom 
sitt agerande och yttranden i media hade polisen själva bidragit till att skapat något 
som inte hade behövt bli en så stor kommendering. Det hade kunnat hanterats med 
en betydligt mindre personalstyrka om man valt en annan approach, menade personal 
från Delta 85.  

Personal på Delta 85 framförde bestämt att det var viktigt - oavsett vad vi som poliser 
tänker och tycker om en ideologi och en åsikt, att det var lagstiftningen som vi skulle 
förhålla oss till. Flera poliser utryckte att det verkade finnas en dold agenda, där det 
kommit politiska direktiv om att polisen skulle agera hårt mot NMR.  

Både personal i Delta 85 och dialogpolis berättade för rapportförfattaren att 
polisledningen sagt att NMR:s marsch till samlingsplatsen skulle stoppas om det blev 
fråga om en olaga demonstration. Vissa poliser uttryckte att det var märkligt med 
tanke på det starka skydd som finns i grundlagen vad gäller en allmän sammankomst. 
Brottet är ett bötesbrott, där enbart den som anordnar sammankomsten blir straffad. 
Att stoppa en allmän sammankomst står inte i proportion till brottet, menade de. De 
upprepade slutsatsen att det finns en dold agenda där det primära verkade vara att 
utåt visa att polisen agerade hårt och bestämt mot NMR.  

Vid möte mellan polispersonal från Delta 85, dialogpolis och ledare42 från NMR 
framförde NMR att man var orolig för att polisen skulle attackera dem. Polispersonal 
från Delta 85 och dialogpolisen garanterade att så länge det inte var en olaga 
demonstration skulle polisen inte göra ett ingripande. Dialog genomföres gällande 
lastbil som NMR ville ha med sist i tåget. Dialogpolis framförde att det inte gick att ha 
med lastbil i marschen från startpunkt till slutpunkt, men från samlingsplatsen till 

                                                           
42 Det finns en ledare för NMR. I texterna har ordet ”ledare” en vidare betydelse och innefattar andra funktioner 
med ansvar som chefen för den parlamentariska delen av NMR samt även andra typer av chefsbefattningar inom 
NMR. 
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startpunkt kunde lastbilen vara med. Ledare från NMR ville ha med lastbil hela tiden. 
De var oroliga att de skulle få ljudutrustning sönderslagen om de själva inte bevakade 
lastbilen. De tyckte dessutom att det var ett konstigt argument att lastbilen inte skulle 
få plats i demonstrationståget. Det var en liten lastbil och bredden på demon-
strationen var större än bredden på lastbilen. En ledare ställde en fråga till dialogpolis 
om denne under alla år varit med om att NMR eller någon annan organisation fått ett 
avslag från förvaltnings- och kammarrätten på att demonstrera med den typ av 
argument som varit fallet denna gång. Dialogpolisen sade att han inte varit med om 
detta.  Polispersonal redovisade vilken väg kommenderingsledningen ville att NMR 
skulle marschera till startpunkten för den allmänna sammankomsten och över-
lämnade en karta till NMR där vägen var markerad. Ledare från NMR gick iväg och 
diskuterade polisens förslag på marschväg från samlingsplats till startpunkten. 

På plats var det nu drygt 400 aktivister från NMR. Det var svårt att uppskatta exakt 
eftersom en del var inne i Maxi och en del stod bland bilar på parkeringsplats.  

Ledare från NMR kom tillbaka till dialogpolis och personal från Delta 85. De framförde 
kort och tydligt att: ”Vi gillar inte att bli vallade på bakgator”. Det uppstod en 
diskussion där polispersonal framförde att det var den väg som erbjöds. Det 
förklarades att det var otänkbart att NMR gick viss väg, exempelvis förbi svenska 
mässan, och att de gator som föreslagits var fördelaktiga för att kunna skydda NMR 
från motdemonstranter. Ledare för NMR framförde att polisen måste ändra sig och 
justera vägen mellan samlingsplats och startpunkt. Poliser på plats sade att 
kommenderingsledningen inte gick med på att ändra marschväg. Ledare för NMR sade 
att de fortsättningsvis inte kommer söka tillstånd för att demonstrera och tillade: ”Vi 
förlorar mycket mindre än ni gör på att vi inte söker tillstånd. Vi förlorar lite för att vi 
inte blir lika många, men ni förlorar mycket mer”. Resonemanget fortsatte att det 
framgent skulle bli som i Göteborg för två veckor sedan - att det bara kommer vara 
den innersta kärnan i NMR som kommer att gå för att inte polisen ska få kännedom 
innan. Polisen stod fast vid sitt beslut. Dialogpolis sade till en ledare i NMR: ”Du ser 
missnöjd ut?”. Deras blickar möttes utan att det behövdes förmedlas några ord.  

Det finns anledning att stanna upp vad gäller ovanstående resonemang. Ledarna för 
NMR var väl medvetna om att de hade ett dåligt förhandlingsläge vad gällde deras 
möjligheter att påverka polisens beslut denna dag. Polisen var så många att de kunde 
hantera NMR. När ledare från NMR sade att de aldrig kommer gå med på detta 
handlade det inte om att de i praktiken kunde välja någon annan väg. De försökte dock 
påtala för polisen att denna förhandling inte bara gällde dagens arrangemang, utan 
framtida arrangemang. Om man förde upp detta förhållande på förhandlingsbordet så 
blev det ett annat förhandlingsläge. Polisledningen var dock obeveklig. De hanterade 
situationen som om det vore en enskild händelse.   
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Genom att NMR sökte tillstånd gavs polisen möjlighet att hamna i ett överlägset 
förhandlingsläge vad gäller vad NMR skulle tillåtas göra under den aktuella dagen. För 
att NMR skulle ha intresse av att framgent söka tillstånd måste förhandlingen mellan 
polisen och NMR vara ett givande och tagande. Vid detta tillfälle och under hela 
kommenderingen var det dock uppenbart att kommenderingsledningen inte gav med 
sig en enda tum vad gäller de önskemål som NMR hade.  

Vissa deltagare i NMR tilldelades hjälmar och plastsköldar. Hjälmarna plockades upp 
ur en bil och hjälmarna såg helt nya ut. Dialogpolis sade: ”Nya hjälmar?”, varvid en 
ledare svarade att ”Det blir så när dina kollegor slår oss i huvudet”. Kommentaren var 
inte aggressiv, men den var heller inte sagd med glimten i ögat, utan mer ett 
konstaterande.  

NMR ställde upp sig. De var cirka 600 stycken. Senare berättade presstalesman för 
polisen att han har fått uppgiften om att NMR var 570 stycken. NMR uppskattade att 
de var 650 stycken. Fanor bars av medlemmar i NMR längs höger och vänster flank. De 
höll fanorna uppåt, men flaggorna var rullade runt stång. Längst fram i NMR:s tåg var 
det en individ som höll i en ihoprullad banderoll. Han fick hjälp av andra personer och 
började veckla ut den varvid en ledare sade ”fäll inte ut banderollen”, men ändrade sig 
och sade ”Nej förresten fäll ut banderollen”. Framför de med banderollen gick fem 
personer från NMR grupperade i linje med plexiglassköldar med märkningen 
”Nordfront.se”. Marschen påbörjades. Trummor användes inte. Det var tyst när de 
gick. Det var ett stort mediauppbåd. När de gått ett par hundra meter så framförde 
dialogpolis till ledare för NMR att kommenderingsledningen bedömde ”med tanke på 
banderoll och att ni går med sköldarna på det sätt ni gör - att ni når upp till att vara en 
allmän sammankomst”. En ledare för NMR sade med glimten i ögat till dialogpolisen 
att: ”Skriv upp mig som ansvarig så tar jag böterna”.  

Dialogolisen tydliggjorde för ledaren att: ”om ni inte ni tar ned banderoll och slutar att 
gå i bredd med plastsköldarna så kommer kommenderingsledningen att anvisa er en 
plats för den allmänna sammankomsten som inte är bra”. Dialogpolisen pekade på en 
byggarbetsplats i industriområdet på höger sida i marschriktningen. Ledare för NMR 
såg till att personerna rullade ihop banderoll. De som gått i bredd med sköldar föll in 
på sidorna. Det var nu två istället för fem som gick med sköld framåt.  

Hela den här sekvensen finns skäl att reflektera kring. NMR agerade så att de nådde 
upp till en nivå att det räknades som en allmän sammankomst enligt kommenderings-
ledningen som de efter varningar från polisen ”frivilligt” skulle tillbakaträda ifrån. Det 
går att dra en parallell till om en polis skulle säga att han vill att en person ”frivilligt” 
låter honom gå in och titta i dennes bostad med hot om att en tvångsåtgärd i annat 
fall kommer att genomföras. Det går inte att kringgå rättegångsbalkens regler på detta 
sätt. Det räknas inte som om personen gått med på detta frivilligt beroende på att 
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denna känt sig pressad att tillåta detta. I det här fallet handlade det om en 
grundlagsskyddat rättighet som NMR tillbakaträdde ifrån, om man nu ska utgå från 
kommenderingsledningens definition av en allmän sammankomst. NMR ville inte bli 
anvisad en dålig plats för sin allmänna sammankomst.   

Polisen har juridiska möjligheter att anvisa väg eller tilldela en allmän sammankomst 
en viss plats. Polisen bestämmer då vägen eller platsen för den allmänna 
sammankomsten. Det finns skäl att notera att det kan vara en skillnad mellan kan och 
bör vad gäller val av väg och plats. De som deltar i opinionsyttring vill givetvis få sina 
röster hörda där val av väg och plats blir viktigt. När polisen tilldelar en plats eller 
anvisar en väg görs i normalfallet en avvägning mellan demonstranternas önskemål 
och hur sammankomsten påverkar trafiksituationen och ordningen. I det här fallet 
verkade polisen inte göra en sådan avvägning. Polisen hade redan anvisat en väg för 
NMR som polisen hade bedömt som lämplig ur en trafik och ordningssynpunkt. De i 
sammanhanget mycket små justeringar som NMR gjorde av sitt demonstrationståg 
kunde rimligtvis inte ha någon påverkan på vara sig ordningsläget eller 
trafiksituationen. Det var svårt att tolka detta på något annat sätt än att skälet var att 
kommenderingsledningen i efterhand ville undvika att få kritik för att NMR fick 
demonstrera längre än de fått tillstånd för. Med tanke på vad som utspelade sig var 
det lätt att få samma uppfattning som flera poliser framförde till rapportförfattaren 
att det finns en dold agenda. Högst prioritet verkade vara att utåt kunna visa att 
polisen agerat hårt mot NMR.  

Marschen fortsatte. NMR:s demonstrationståg gick längs bakgator i ett 
industriområde. Med tanke på hur polisbussar och huvuddelen av polispersonalen 
stod vända var det lätt att få intrycket att huvudmålet var att se till att NMR inte avvek 
från marschvägen snarare än att skydda dem från angrepp. Det blev också än mer 
tydligt med tanke på att en bro och ett par andra platser där det fanns goda 
möjligheter att angripa demonstrationståget med stenar inte hade säkrats av 
polispersonal. Det går givetvis att reflektera kring detta förhållande med tanke på att 
argumentet från polisen var att denna väg uppgavs vara lämpad för att skydda 
demonstrationståget och att detta angavs vara prioriterat.  

När demonstrationståget kom till Örgrytevägen var det lätt att få uppfattningen att 
demonstrationståget skulle svänga upp på Örgrytevägen med tanke på hur polisens 
bussar placerades. Demonstrationståget leddes dock in på Fabriksgatan. I direkt 
anslutning till korsningen Örgrytevägen – Fabriksgatan stod ett 30-tal personer på 
vänster sida om demonstrationståget. Ett tiotal av dessa började ropa ”Inga nazister 
på våra gator” och liknande tillmälen. Övriga var passiva. Det uppstod tumult i främre 
delen av NMR tåget, men personal från Delta 85 agerade väldigt bra. Genom både 
fysisk handling och muntlig kommunikation med personer från NMR som hade sköldar 
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kunde poliserna hindra att det uppstod en konfrontation. Rapportförfattaren såg i 
ögonvrån att det kastades något föremål från motdemonstranterna.   

När man precis fått känslan att Delta 85 nog lyckats avvärja att NMR vek vänster med 
anledning av närvaro av motdemonstranter så vek de med sköldarna 45-60 grader åt 
vänster. Delta 85 försökte hindra att de gick ner på Åvägen i riktning mot Svenska 
mässan. En ledare för NMR stod i samma linje som Delta 85 och försöker liksom 
polispersonalen att med fysisk kraft hindra de med sköldarna att gå fel väg. En person 
från NMR som inte var någon av de ledare som pratat med polisen var väldigt aktiv 
med att försöka förmå personer att tränga igenom polisens linje. Personer från NMR 
sprang bakom ett hörn i förhållande till där rapportförfattaren stod. Av ljud att döma 
och att personer kom tillbaka med pepparspray i ögonen var det uppenbar att det 
skedde någon form av konfrontation bakom hörnet. Om vissa personer hamnat där 
trots att de inte avsett att involveras i en konflikt med polispersonal var oklart. 
Erfarenheter från tidigare demonstrationer är att det inte är ovanligt att så kan ske där 
personer trycker andra personer framför sig, eller att personer hinner ta sig förbi en 
punkt innan polispersonal upprättat en linje. De har då själva inte varit involverade i 
konfrontationen trots att de står på fel sida av konfrontationslinjen och riskerar 
därmed att gripas.   

Polispersonal som följt NMR:s marsch uttryckte sig förvånat och kritiskt till att 
motdemonstranter tillåtits stå i omedelbar anslutning till NMR:s marschväg. En av 
personerna som hade stått i denna folksamling var dessutom en av de ”värsta” i AFA i 
Göteborg. En polisanställd frågade sig hur det var möjligt med tanke på hur mycket 
resurser som polisen förfogade över och att polisen valt en marschväg som de 
argumenterade för just var vald för att kunna skydda NMR.  

På plats frågade sig också polispersonal varför de med sköldarna bytte riktning. De 
med sköldarna gav intrycket att vara taggade på konfrontation. Personal från Delta 85 
påpekade att det kanske var svårt att hantera vissa personers adrenalinstinnhet trots 
att disciplin är något som värderas högt i den aktuella grupperingen. Det var något 
som Delta 85 tog upp med vissa deltagare med sköldar i demonstrationen. Enligt Delta 
85 gav de intrycket att skämmas. Det går att tänka sig att det skett en missuppfattning 
var marschvägen gick. Detta med tanke på hur polisfordonen kördes upp i riktning 
längs Örgrytevägen, och att demonstranterna tidigare gått efter dessa fordon. Det gick 
att tolka situationen som att marschvägen hade förändrats med anledning av närvaron 
av motdemonstranter. Hade polisen sett till att det inte hade varit motdemonstranter 
på vänster sida i direkt anslutning till NMR:s marschväg hade det varit lättare att 
fastställa orsaken till att NMR avvek från marschvägen. 

Ett annat skäl som diskuterades var att det fanns ett intresse att passera förbi svenska 
mässan och att någon med denna agenda styrde de med sköldarna att agera som de 
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gjorde. Samtidigt, om det fanns ett sådant intresse, hade det varit mer fördelaktigt att 
vika av redan i höjd med Örgrytevägen. Dessutom borde i så fall inte en av ledarna för 
NMR i så hög grad, som både personal från Delta 85 och rapportförfattaren kunde 
iaktta, fysiskt försöka hindra de i NMR som gjorde avsteg från marschvägen. 
Visserligen kunde det vara någon ledare i NMR som inte informerat de andra om sitt 
uppsåt43. Personal från Delta 85 framförde att de uppfattade att de tre ledare som de 
samverkat med under marschen såg mycket besvikna ut efter konfrontationen med 
polisen på Fabriksgatan. Rapportförfattaren uppfattade situationen på samma sätt. 

En stor samling motdemonstranter kom närmare och närmare. Delta 85 var frågande 
till varför deltapersonal på platsen inte var mer aktiva och tryckte undan 
motdemonstranterna så att avståndet blev större mellan dem och NMR. Det kastades 
bangers från motdemonstranterna. Motdemonstranter trycktes bakåt. Avståndet 
mellan motdemonstranter och deltagarna från NMR ökade. 

Ledarna för NMR hade möte med dialogpolis och personal från Delta 85. Personal från 
Delta 85 berättade att en polis brutit armen, vilket ledare för NMR tyckte var tråkigt. 
En chef från Delta 85 kliade sig upprepade gånger i ögat och förklarade att ”jag har 
pepparspray i ögat”, varvid en ledare sade: ”Det var väl knappast av oss”. Varken 
personal i Delta 85 eller ledare för NMR verkade nöjda med den uppkomna 
situationen.  I samband med tumultet i hörnet av hus hade ett antal personer från 
NMR gripits för våldsamt upplopp. Två av personerna menade ledare för NMR var 
särskilt fel att de gripits. En av dem var talare och ledargestalt inom NMR. En annan 
person var press och kvinna. En ledare skakade på huvudet och sade irriterat och 
uppgivet: ”Varför släpper man inte mediemänniskan. Det är ju helt bisarrt!”.  

Argument framfördes av ledare för NMR att det var viktigt att ledaren som skulle tala 
släpptes för att det inte skulle bli kaos. Ledarna försökte få polispersonal att förstå hur 
viktigt det är för dem att få denna ledare fri och en ledare drog en parallell till hur 
polispersonalen skulle ha reagerat om det var rikspolischefen Dan Eliasson som satt 
där. Trots att samtalet var allvarligt uppstod lite skratt eftersom bägge parter insåg att 
exemplet inte alls var bra eftersom Dan Eliasson inte var omtyckt inom poliskåren. En 
av ledarna erbjöd att han kunde bli gripen istället för ledaren som skulle tala.  

Kommenderingsledningen beslutade att NMR skulle få köra sin allmänna 
sammankomst där de var. Ledare för NMR framförde att de ville använda sin 
högtalarbil. Dialogpolisen förmedlade frågan till kommenderingsledningen. Dialog-

                                                           
43 Efter att i efterhand ha tittat på film så verkar det vara en ledare från NMR som inte pratat med 
polisen som styr personerna med sköldarna åt det håll de går 
https://www.youtube.com/watch?v=EdzN9l-lh3w ”Revoltera mot förbrytarna – Demonstration i 
Göteborg 30/9 2017” (tid 2.26) [Hämtad 2017-11-27].  
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polis fick till svar att NMR inte fick använda sin högtalarbil. Dialogpoliserna och 
personal från Delta 85 fick under demonstrationen inte några positiva besked som de 
kunde förmedla till NMR. NMR skulle således hålla en allmän sammankomst utan 
ljudanläggning på en plats där ljudnivån var hög.  Med tanke på allt som hänt var det 
dessutom nu bara cirka 15 minuter kvar av NMR:s tillståndstid. Det var denna tid som 
gällde enligt polisen.  

Under demonstrationen verkade det med anledning av yttranden, kroppsspråk och 
fysiskt agerande mellan individer i NMR att det fanns spänningar mellan personer som 
förespråkade parlamentariska metoder kontra de som förespråkade andra metoder 
för att NMR skulle nå sina mål. Polisens agerande gav intrycket att i hög grad spä på 
dessa spänningar.  

Både innan, under och efter demonstrationen poängterade dialogpoliser att polisens 
agerande kunde missgynna respektive gynna de inom NMR som förespråkar 
parlamentariska metoder för att nå sina mål. Det var också andra befattningshavare 
inom polisen som förde fram denna ståndpunkt. De som pekade på detta menade att 
polisen själva bidrog till att göra situationen värre och att det i förlängningen riskerade 
att skapa extremism. Andra befattningshavare inom polisen hade helt andra 
uppfattningar och såg inte polisens eventuella påverkan på interaktionen inom NMR 
som något intressant att beakta.  

Utifrån vad som framkom av artiklar och annat publicerat material på NMR:s hemsida 
Nordfront framgick att agerandet från polisen och andra myndigheter kunde väcka 
starka känslor. De konflikter som fanns inom NMR mellan de som förespråkar 
parlamentariska metoder kontra personer som förespråkar andra metoder för att nå 
sina mål redovisades inte på dessa hemsidor. Enligt dialogpoliserna var det därför lätt 
att inte uppfatta att det förekommer en sådan diskussion och att förstå betydelsen av 
att myndigheter agerar så att de stärker de som vill följa parlamentariska metoder.  
 
 
12.2.4 Intervju med strategisk rådgivare i polisens kommendering i Göteborg 
På Maxi-parkeringen i Mölndal där NMR samlats var vår avsikt att de inte skulle få 
påbörja en tillståndslös demonstration och gå därifrån. Skälet var att det var utanför 
deras demonstrationstillstånd. Vi menade att det var en ordningsstörning bara på den 
grunden att de bröt mot det tillstånd de hade fått. Om de gjorde så skulle de få ha en 
stillastående manifestation. Eftersom det var samma arrangör såg vi det som brott 
mot villkoren i deras tillstånd. NMR filmade sig själva hela tiden och den filmen satt vi 
i kommenderingsledningen och tittade på. När det övergick till att bli alldeles för 
mycket manifestation i tåget så att de nådde upp till nivån en allmän sammankomst 
så fick dialogpoliserna i uppdrag att upplysa ledarna i NMR om att de skulle hänvisas 
att ha en stillastående manifestation i anslutning till där de var nu, om de inte 
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förändrade marschtåget så att det istället kunde räknas som en transport till 
startpunkten för marschen och inte en allmän sammankomst. Uppdraget till 
Dialogpoliserna och Delta var att NMR fick välja om de ville ha en stillastående 
demonstration eller följa de direktiv som lämnades. NMR gjorde förändringar efter de 
direktiv de fick och fick fortsätta marschen mot startpunkten för den tillståndsgivna 
demonstrationen. Jag stod tillsammans med en annan polischef nära Liseberg och kan 
dock tycka att NMR:s marsch såg väldigt mycket ut som ett demonstrationståg.  

Att NMR till bland annat dialogpoliserna förde fram att de inte tänkte söka tillstånd 
som ett argument för att de skulle få igenom vissa önskemål när det skedde 
förhandling om exempelvis marschväg och högtalarbil resonerade vi att söker de inte 
tillstånd så är det inte självklart att de ska få gå igenom en stad. Nu har man sällan den 
polisresurs som krävs för att stanna en demo, men en tillståndslös demonstration kan 
mycket väl bli ställd på en plats. Argumentet till personer som ingår i en sådan demo 
kan vara att de stör trafiken och att de får skylla sig själva eftersom de inte ens 
bemödat sig om att söka tillstånd. Från polisens håll kan framföras att vi inte har 
trafikvakter och att vi inte har de resurser som gör att vi kan hjälpa dem att nå fram 
till sitt slutmål. Jag och Erik Nord har framfört till politiker att de måste titta på 
ordningslagen för nu blir det nästan så att en tillståndslös demonstration har större 
rättigheter än någon som valt att söka tillstånd. Någon som sökt tillstånd har man mer 
möjlighet att modellera med. Jag menar i grunden att en tillståndslös demonstration i 
sig gör sig skyldig till ordningsstörning bara genom det att de stoppar upp trafiken.  

Argument som ledare för NMR förde fram att de förlorar på att inte söka tillstånd, men 
att polisen skulle förlora mer än dem om de inte söker tillstånd stämmer inte. Det ger 
visserligen ett mindre gynnat läge för oss, men framförallt ger det ett mindre gynnat 
läge för dem själva. De riskerar att bli attackerade utan att ha något som helst polisiärt 
skydd. Det finns en anledning att NMR söker tillstånd och det är för att de vill ha polisen 
på plats. Vi uppfattar att risken att de skulle dyka upp utan att söka tillstånd inte är så 
stor eftersom en huvudanledning till att de söker tillstånd är att den stora polisiära 
bevakning som de får omkring sig är en del av deras strategi. De får uppmärksamhet 
och de får skydd för sin demo. Om de dyker upp spontant blir inte genomslagskraften 
lika stor. Vi inom polisen får heller inte samma problem med motdemonstranter som 
om det skulle vara känt att de skulle demonstrera. Det är klart att det kan hända att 
det dyker upp motdemonstranter och då kan det bli konfrontation mellan NMR och 
motdemonstranterna på någon gata som vi inom polisen inte har någon möjlighet att 
förhindra. Det ligger inte i NMR:s intresse att hamna i de här lägena. När NMR för fram 
att de inte tänker söka tillstånd så ser vi det lite som ett tomt hot med tanke på deras 
strategi. Vi har som sagt lyft dilemmat till politiker att som ordningslagen är skriven 
med villkor och annat så hamnar nästan tillståndslösa demonstrationer i ett 
priviligierat läge i jämförelse med de tillståndsgivna om man inte arbetar hårt med Brb 
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16:3 (Ohörsamhet mot ordningsmakt) och ger dem mycket ordningshållande 
befallningar, men det gör vi sällan eftersom vi inte är tillräckligt med folk för det.   

Under tillståndsprocessen så var det utpräglade förhållningssättet att vara 
underlättande. Jag var själv inte involverad i tillståndsprocessen och jag upplevde att 
man var mycket mer underlättande än jag själv hade varit. Jag hade inte alls gett NMR 
en demonstrationsväg genom hela stan, utan gett dem en stillastående plats med 
hänvisning till trafiken eftersom en demonstration försvårar för människor att ta sig 
till olika evenemang i Göteborg. Vid detta tillfälle var det många evenemang inom ett 
område som vi kallar evenemangsområdet. Jag hade gått på det gamla beslutet som 
man tog i Skåne på 90-talet.  

Om jag varit involverad i tillståndsprocessen hade jag gett rådet att NMR skulle få ha 
demonstration utanför evenemangsområdet eller en stillastående sammankomst 
inom evenemangsområdet. Att marschera är ingen mänsklig rättighet. Det står inte i 
ordningslagen att det kravet till varje pris ska tillmötesgås. Om de ska få tillstånd 
handlar om vilka inskränkningar det får för tredje man och risk för allvarliga trafik-
störningar. I det här fallet var det allvarliga trafikstörningar. Hela stan var avspärrad. 
En shoppinghelg i Göteborg så är det allvarliga trafikstörningar var man än hade 
placerat NMR i de centrala delarna av Göteborg. Nu blev det hela Örgrytevägen och 
spårvagnarna som går till Liseberg som inte blev brukbara. Det påverkade hela 
Korsvägen som är en stor knytpunkt i Göteborg. Vid tillståndsgivningen har man i 
alldeles för liten omfattning tagit hänsyn till allvarliga trafikstörningar och tredje mans 
rörelsefrihet i Göteborg. Nu var det gjort innan jag involverades i arbetet och 
förvaltningsrätten tyckte att man skulle vara mindre generös vad gäller 
tillståndsgivningen. Sedan kommer kammarrätten och tycker att man till och med ska 
korta ned tiden för tillståndet. Jag uppfattar med tanke på domstolarnas beslut att 
man kan se tendenserna till att polisen faktiskt hade kunnat göra mer restriktioner i 
sin tillståndsgivning.  

Min uppfattning är att polisen hade kunnat nöja sig med att enbart tillåta en 
stillastående demonstration. Om NMR söker tillstånd igen så finns ingen anledning att 
ge dem tillstånd i de centrala delarna av Göteborg med anledning av att de gjorde sig 
skyldiga till våldsamt upplopp. Om de söker tillstånd igen får de räkna med att få en 
stillastående demo en bit utanför stan. Nu har de själva uppträtt på ett sätt som inte 
är fördelaktigt för dem och dessutom att en tillståndslös demonstration genomfördes 
den 17 september ligger dem också till last vid framtida tillståndsansökningar.  

Vår uppfattning var att deras plan var att gå fram till Liseberg och sedan göra en 
utbrytning på Örgrytevägen och sedan ta sig till Korsvägen som var där de 
ursprungligen ville starta. Hela marschen från Maxiparkeringen var väldigt dåligt 
bevakad. Det hade gått att attackera NMR:s demonstrationståg på mängder av ställen. 
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Det var därför inte förvånande att aktivister hade lyckats tagit sig till en plats i direkt 
anslutning till NMR:s demonstrationståg i korsningen Örgrytevägen-Fiskarvägen. Det 
var en svag bevakning. Här kan vi vara självkritiska och jag kan tycka att det hade varit 
önskvärt om polisinsatschefen hade omfördelat resurserna och utgått från att det var 
i det här avsnittet av Göteborg som problemen skulle komma att uppstå. Det hade gått 
att reflektera över om det hade behövts att stå och bevaka stora delar av stan när NMR 
fanns i Mölndal. Men det fanns flera avvägningar som polisinsatschefen var tvungna 
att göra. 

När jag stod i anslutning till Liseberg så tänkte jag att om jag hade varit anarkist så 
hade jag inte stått på Heden och hoppat, utan istället satsat på att förstöra för NMR 
att ta sig till sin startpunkt för demonstrationen. När det stod på NMR:s hemsida 
kvällen innan att de skulle samlas i Mölndal då hade jag nog förstått att de aldrig skulle 
komma till sin startpunkt för demonstrationen. Ett omfall skulle ha varit ungefär den 
här händelseutvecklingen - att det blir en marsch i Mölndal istället och att det skulle 
hända något när de kom i närheten av mässan. De skulle inte snyggt och prydligt ställa 
sig och gå sin marsch enligt polisens direktiv. NMR var tydliga innan att de skulle trotsa 
polisens beslut om demonstrationsväg och samlingspunkt. Det fanns ett omfall att de 
skulle samlas på annan plats, men eftersom det blev så uppenbart att det skulle ske 
hade det varit bra om det istället plockades upp och inte längre var ett omfall. 
Dilemmat var att polispersonal stod och höll vägar på den ursprungliga färdvägen 
eftersom vi lovat att NMR skulle få gå denna och då kunde man heller inte släppa 
bevakningen där. Då skulle den nämligen snart vara invaderad av motdemonstranter 
och inte vara möjlig att gå. Det hela var en balansgång.  

Det vi inhämtade mycket information om under kommenderingen var vad som gäller 
juridiskt. Frågor som vi behandlade var när det blir en allmän sammankomst? Om det 
är en tillståndslös allmän sammankomst eller är det samma sammankomst som de fått 
tillstånd för, men att de bryter mot villkoren? Det var sådana frågor som diskuterades 
mycket under demonstrationsdagen. Omvärldsanalys som bland annat omfattar hur 
grupperna tänker var redan gjord och det blev inga nya omvärldseffekter bara för att 
de samlades i Mölndal. NMR var ju tydliga med att de inte tänkte följa förvaltnings-
rättens, kammarrättens eller polisens beslut och det var inget som förändrades under 
demonstrationsdagen. NMR gick ut och sade att de skulle trotsa dessa beslut och det 
var väl känt. När det gäller eventuella avvägningar att polisen inte skulle ta vissa beslut 
och att gå med på vissa krav från NMR för annars skulle de bli arga och inte söka 
tillstånd nästa gång var inget vi tog hänsyn till i beslutsfattandet. Det underlättande 
beteendet från vår sida hade vi redan haft under tillståndsarbetet och det hade vi bara 
så länge de följde oss och inte gick emot oss och agerade på ett sätt som vi inte kommit 
överens om när de var utanför sitt tillståndsområde. De har inte särskilt mycket 
rättigheter där och det var viktigt att tydligt markera detta. Kommenderingschefen var 
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väldigt tydlig på den punkten och dialogpolisen hade inte något förhandlingsutrymme 
med tanke på NMR:s beteende.  

Om man reflekterar kring den information som vi i Göteborgspolisen gått ut med kring 
hur vi skulle agera mot brottet hets mot folkgrupp så verkade det ha påverkat NMR 
för de var inte alls enhetligt klädda.  

Med tanke på vad din rapport handlar om så fick jag ett konstigt intryck av en 
dialogpolis från Stockholm. Han gick på mig mycket hårt som om jag hade hittat på allt 
det här. Han framförde hur dålig vår taktik var och att det bara skulle föda hat och att 
de bara skulle bli ändå fler. Jag blev väldigt förvånad för Göteborgs dialoggrupp har 
inte alls den här synen. Det är intressant att vi har dialoggrupper som har helt olika syn 
på det här. Jag fick till och med en obehaglig känsla på det sätt som dialogpolisen 
framförde sitt budskap att han var under påverkan av NMR.  

I Göteborg har vi haft ett tydligt förhållningssätt i det här att vi tycker att man har fått 
hålla på med nazistisk propaganda alldeles för länge i Sverige, utan att man fått 
repressalier för detta. Vi är väl lite trötta på att Sverige inte lever upp till fjärde artikeln 
i FN-konventionen mot diskriminering och att en del av underlättandet kan ha gått för 
långt. Det blir en delaktighet i spridning av nazistisk propaganda. Vi har känt att det 
här har nått en gräns att marschera runt i uniformer som man gjorde i Stockholm. Det 
här är precis det man avsåg att förhindra när man skrev konventionen på 60-talet. Att 
det här inte skulle få förekomma öppet i länderna, men det förekommer i Sverige 
sedan 7-8 år tillbaka helt ogenerat. Vi hade en tydlig målsättning att testa av var 
gränsen för hets mot folkgrupp gick och få det prövat en gång för alla. Helst ända upp 
i HD. Det fick vi inte nu eftersom det inte blev alla de här attiraljerna.    

 

12.2.5 Intervju med jurist 
Du har nu sett en filmsekvens (Nordfront, 2017) från NMR:s samlingsplats vid Maxi 
och när de tågade därifrån vad är din reaktion? 

Det var en allmän sammankomst, icke-tillståndsgiven. 

Varför? 

De hade plakat, och initialt hade de även en banderoll, med vad som får uppfattas som 
politiska budskap. De framförde en opinionsyttring inom ramen för sin 
grundlagsskyddade demonstrationsfrihet, alltså var det att se som en demonstration. 
Ser man till helheten, utöver opinionsyttringen, så var även de övriga kriterierna för 
en allmän sammankomst uppfyllda; demonstrationen var anordnad för allmänheten, 
det var ett stort antal deltagare och det var fråga om ett organiserat arrangemang.   
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Ledare i NMR blev tillsagda att bland annat vika ihop banderoll när NMR:s marsch 
lämnat Maxi, hur ser du på det? 

Polismyndigheten inskränkte genom handlandet gruppens demonstrations- och 
yttrandefrihet.  

Hur ser du på det? 

Eftersom det, enligt min uppfattning, även utan den aktuella banderollen var att se 
som en allmän sammankomst så reglerade polisen genom sitt handlande (att be dem 
vika ihop banderollen) innehållet i den allmänna sammankomsten vilket inte är tillåtet.  

I sammanhanget kan också nämnas att polisen fått JO-kritik för dylikt handlande 
tidigare då deltagare i en allmän sammankomst ombetts att ta bort sina plakat. I det 
fallet som jag avser hade plakaten en avgörande betydelse för opinionsyttringen, vilket 
fick till följd att den allmänna sammankomsten sågs som upplöst med anledning av 
polisens agerande. I nu aktuellt fall anser jag inte att banderollen hade den avgörande 
betydelsen, sammankomsten ska inte ses som upplöst genom polisen agerande. Dock 
fanns inget lagstöd för polisen att reglera formerna för opinionsyttringen, varför 
agerandet inte var lämpligt. Om brott begås som en del av opinionsyttringen ska 
polisen naturligtvis ingripa mot dessa. I detta fall var dock inte innehållet på 
banderollen brottsligt varför ett ingripande inte heller kan ske på den grunden.  

Under marschen blev ledare i NMR tillsagda att om de inte bland annat vek ihop 
banderoll så skulle de bli hänvisade att ha en stillastående allmän sammankomst. Hur 
ser du på det? 

De hade genom dom i kammarrätten medgivits tillstånd till en gående allmän 
sammankomst. I tillståndet hade villkor uppställt för genomförandet avseende till 
exempel tid och plats. Detta agerande skulle innebära en omprövning av det givna 
tillståndet.  

Ett tillstånd till allmän sammankomst är ett gynnande förvaltningsbeslut som vinner 
negativ rättskraft. Detta kan i princip inte omprövas till nackdel för 
tillståndsinnehavaren. Ett undantag från principen om negativ rättskraft gäller 
situationer där tvingande säkerhetsskäl påkallar en återkallelse (t.ex. bombhot). Med 
hänsyn till att det i grunden handlar om grundlagsskyddade fri- och rättigheter så 
anses Polismyndighetens befogenhet att med hänsyn till ordning och säkerhet ingripa 
mot en allmän sammankomst framgå av ordningslagen och dessa bestämmelser är 
uttömmande.  

I nu aktuellt fall kan inte sådana ordningsstörningar anses ha existerat för att grund för 
omprövning av beslutet ska anses ha förelegat. Demonstranterna hade vecklat ut en 
banderoll, vilket ogillades av polisen. Detta var dock en del i deras grundlagsskyddade 
demonstrationsfrihet och den kan inte utan grund inskränkas hur som helst.  
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Göteborgspolisen har hänvisat till FN artikel 4 från 1960 som skäl att agera som de gör 
mot att nazisterna går, hur ser du på det? 

I sammanhanget bör man också ta hänsyn till FN:s konventioner om mänskliga 
rättigheter vari bland annat rätten till åsiktsfrihet och yttrandefrihet omnämns. Den 
konvention som Göteborgspolisen hänvisar till omnämner också att 
konventionsstaterna i sitt arbete mot rasdiskriminering ska ta hänsyn till just 
konventionerna om de mänskliga rättigheterna. 

Med tanke på den filmsekvens du sett och efter att du läst mina iakttagelser i samband 
med deltagande observation samt tagit del av annan information som kommer 
presenteras i denna rapport är det några allmänna reflektioner kring polisledningens 
agerande som finns skäl att lyfta fram? 

Det finns en hel del att säga. Att polisledningen har en annan uppfattning än att NMR:s 
marsch var något annat än en allmän sammankomst är uppseendeväckande. Det hela 
blir inte bättre, utan snarare än mer besynnerligt, om man istället anlägger 
polisledningens perspektiv, och det faktum att de gav direktiv om att NMR ”frivilligt” 
skulle tillbakaträda från att räknas som en allmän sammankomst,  genom tvång att de 
inte skulle få genomföra sin tillståndsgivna demonstration. Av de filmer du visat och 
genom att läsa andra saker i din rapport så tycker jag det finns all anledning att hänvisa 
och lyfta fram några citat från ett tidigare JO-beslut (JO 4439-1997). Av den 
information jag har tagit del av, avseende region Västs hantering av NMR-marschen, 
verkar flera förhållanden som JO påpekade högst relevant även i detta fall: 

”Det kan sammanfattningsvis konstateras att polismyndigheten i detta 
ärende har visat prov på en förvånande brist på kunskap om det 
regelsystem som gäller för genomförandet av demonstrationer och andra 
allmänna sammankomster.”  

”Av det för rättsstaten utmärkande kravet på saklighet och opartiskhet i 
myndigheternas verksamhet följer att polismyndigheten, varken när den 
beslutar i tillståndsfrågan eller när den planerar för och genomför den 
insats som demonstrationen bedöms kräva, får låta sig påverkas av den 
uppfattning som beslutsfattarna eller den allmänna opinionen kan ha om 
det budskap som är avsett att förmedlas genom demonstrationen.” 

”De brister i handläggningen av frågor rörande tillämpningen av reglerna 
om allmänna sammankomster som jag har kunnat iaktta i detta och ett 
antal tidigare ärenden visar enligt min mening på ett behov av 
utbildningsinsatser riktade till de befattningshavare inom polisväsendet 
som har att fatta beslut angående sådana sammankomster.” 
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12.2.6 Intervju med person i SPT-organisationen i befälsställning 
Jag tycker att det var en mycket lyckad insats. Jag uppfattade dock att dialogpoliserna 
var missnöjda på grund av att polisens agerande hade gjort att deras möjligheter att 
kommunicera med NMR hade raserats. Men utifrån detta och andra tillfällen kan jag 
se att det finns ett behov att dialogpoliserna i högre grad anammar ett 
helhetsperspektiv. De måste se det utifrån ett större perspektiv.  

Vi kan ta agerandet mot NMR när de vek av mot Svenska mässan. Vid agerandet mot 
NMR när de vek av mot Svenska mässan var vår lägesbild att det inte fanns något annat 
sätt att agera mot NMR än att bromsa dem så att de inte nådde Svenska mässan där 
det fanns en stor gruppering motdemonstranter. Jag vet inte annars vad man skulle ha 
gjort. Jag har ju inte en riktigt klar bild över situationen och dialogpolisens uppfattning 
i just denna fråga då vi inte gick med i tåget. Det gick inte att de här grupperna möttes 
utanför Liseberg. Då skulle vi ha haft ett våldsamt upplopp med 1000 stycken personer 
mot NMR. Det jag menar med att dialogpolisen måste se frågan ur ett större 
perspektiv är att de måste förstå det hela bättre ur ett taktiskt operativt hänseende 
men jag tror även att det är viktigt att den operativa ledningen får en större förståelse 
kring dialogpolisens roll. 

Jag kan konstatera att Delta 85 poliserna från region syd gjorde ett jäkla bra jobb i 
samband med NMR:s demonstration.  […] Personalen som tjänstgjorde i Delta 85 var 
superproffsiga. De kunde skifta mellan att använda våld och sedan vara 
kommunikativa. Det är inte helt lätt att göra den växlingen. Man såg verkligen att Delta 
85 klarade av detta och att det funkade att agera på detta sätt.  

 

12.2.7 Intervju med person i Delta 85 
Många ser att vi löser uppgifterna på ett bra sätt och det beror på att den personal 
som ingår i Delta 85 är motiverade, frivilliga och handplockade. En viktig faktor är att 
vi också ofta får jobba tillsammans. […] Poliser som ingår i Delta 85 är sådana som är 
vana att arbeta i ordningsgrupper och fokusgrupper. De har därigenom stor erfarenhet 
att verka i lite tuffa miljöer. Det gör att dessa poliser klarar av en högre stressnivå och 
har en förmåga att prata även i det röda läget. […] 

En sak som vi ser som viktigt är inte att bara försöka kommunicera under ett 
ingripande om så är möjligt, utan även kommunicera efter ett ingripande för att 
förklara varför vi gjorde som vi gjorde. Det uppfattar jag att vi är duktiga på.  

En sak som vi ser som viktigt är att vara förutsägbara. Vi vill inte lura någon i en fälla. 
De ska inte känna sig blåsta eller lurade för det handlar om ett förtroende. För oss är 
det viktigt att vårt ord faktiskt betyder något. I Göteborg den 30 september var det lite 
problematiskt eftersom vi själva inte riktigt hade klart för oss vad som gällde. Vi hade 
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så väldigt olika bilder vad gäller juridiken, taktiken och strategin. Det borgar inte för 
en stabil eller robust kommendering. […]  

I Göteborg så kändes det att det var toppstyrt och att det skilde sig mycket från region 
syd och Stockholm. När det är en och samma myndighet är det ju olyckligt att 
skillnaderna är så pass stora. 

Vi i Delta 85 går mitt i en folksamling istället för att iaktta dem från distans. Det är 
positivt ur flera aspekter. För det första gör det att man kan agera snabbt. För det 
andra så har vi lättare att bedöma situationen och de människor som ingår i en 
folksamling. […] i och med att vi uppträder som vanliga poliser och inte fysiskt ser ut 
som vi har laddat för kamp så sprider vi ett annat lugn. […] 

Jag har varit med på hela resan från Göteborgskravallerna 2001 till denna händelse 
och jag tycker att polisens sätt att agera har utvecklats enormt […]  

I Göteborg hade alla polisinsatschefer olika lägesbilder både under planerings-
processen och i genomförandet. Att det gick bra i Göteborg berodde på att 
polispersonal i linjen var kompetenta men det berodde också på att vi hade en skopa 
tur. En annan reflektion är att utifrån att det nu gick jättebra i Göteborg och att vi 
hyllas unisont i media, där alla chefer är snabba med att dunka en i ryggen och säga 
att man gjorde en bra insats så finns en risk att man inte kommer utvärdera och lyfta 
fram det som faktiskt gick dåligt. Vi höll oss inte till någon form av plan. Det fanns ju 
ingen riktig plan. Den hemliga planen som kommunicerades ut i media fanns inte. Min 
känsla när vi satt i planeringsprocessen var att det här är ju precis som Göteborgs-
kravallerna 2001 igen. Man har inte lärt sig något. […] Nu är insatsen hyllad så jag tror 
inte att det kommer genomföras en behövlig kritisk reflektion vad som kan förbättras. 
[…]      

Att inte NMR vek på Örgrytevägen som hade varit det bästa om de ville ta sig till 
Svenska mässan tror jag beror på att det finns en schism i NMR mellan den 
parlamentariska och den mer militanta delen. Den parlamentariska falangen och den 
militanta falangen i NMR har samma mål men olika medel för att nå dit och att det kan 
vara en orsak till det som inträffade. De ledare som vi pratade med som framförallt 
företräder den parlamentariska falangen i NMR kändes ärliga och uppriktiga när de 
framförde att det som hänt inte var bra. Det blir ganska tydligt på youtube att det 
faktiskt är någon som beordrar ”vänster vänster”. Jag tror inte att de var riktigt på det 
klara med internt om de skulle vika upp eller inte. Hade NMR vikt upp på Örgrytevägen 
hade vi haft det betydligt svårare att stoppa dem. Det var en bred gata som gör det 
svårt att hindra någon från att rinna igenom. Att motdemonstranterna fick stå precis 
intill NMR:s tåg var en orsak till att NMR agerade som de gjorde. I en så pass toppstyrd 
organisation som NMR så svängde de andra med mer eller mindre automatiskt när de 
med sköldarna vek upp mot motdemonstranterna.  
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Jag tror att det är en stor risk att NMR kommer demonstrera utan tillstånd nästa gång. 
Det var också något de sade att i storstadsregionerna kommer de inte söka tillstånd, 
men man kan tänka sig att de gör det i de mindre orterna för där möter de inte samma 
motstånd. Det blir också svårare för oss att trixa med vägen och argumentera att de 
inte kan gå en viss väg i en liten ort exempelvis att de vill gå upp till hoppbacken i Falun. 
När jag hörde att det finns centrala befattningshavare i Göteborg som tror att NMR 
kommer söka tillstånd framgent och som skäl till bedömningen framför att NMR 
förlorar mer än polisen på att inte söka tillstånd så tänker jag spontant: ”Oj, är vi på 
samma planet?”. För att polisen ska kunna vara med på förhand så är det en stor fördel 
att NMR söker tillstånd. Nu kan det ju dyka upp vilken dag som helst, till exempel en 
tisdag i ett skiftbyte eller mitt i sommaren när det är ont om personal. Den 17 
september i Göteborg är ju ett tydligt exempel på detta.  

 

12.2.8 Intervju med annan person i Delta 85 
Att Delta 85 fungerar bra tror jag har att göra med uttaget av personalen. Det har 
funnits möjlighet välja ut lämpliga personer. Alla som ingår i Delta 85 tror på 
konceptet. Jag tror mycket på vikten av våldsnedrustning. Om vi använder mindre våld 
så kommer motståndarna i sinom tid också att använda mindre våld. Men om vi 
trappar upp våldet så kommer motståndarna hela tiden hitta motmedel hur de ska 
bemöta det våldet och då kommer våldet att trappas upp.  

Alla i Delta 85 är villiga att försöka använda mindre våld, men när det behövs används 
våld. Egentligen handlar det om att följa polislagens 8§ och 10 §. En annan viktig faktor 
är att många i Delta 85 inte har en egen agenda. De tar inte jobbet personligt. Jag 
märkte det lite när andra deltapoliser stod på ett ställe och vi sade om ni backar lite 
blir det bättre och de svarade ”Vi ska faan inte backa bak”. Jag tror att de tänkte att 
nu har NMR varit dumma och då ska de (poliserna) inte flytta på sig. Det blir en 
prestigefråga snarare än att man ser till helheten. Det uppfattas som en personlig 
förlust om man går där ifrån och man har en inställning ”då vann dom”.  […]  

En erfarenhet jag drog efter kommenderingen i Göteborg den 30 september var att 
man har sämre ledningsförhållanden i väst än vi har i Skåne. […] I Göteborg kändes det 
som mycket mer kommandostyrt. Det får till följd att enskilda poliser och enskilda 
grupper inte kan fatta rätt beslut på plats utan att man istället efterfrågar beslut. Då 
blir beslutsvägarna så långa att vi hamnar på efterhand. Istället för att agera så 
reagerar vi.  

Under kommenderingen i Göteborg kände jag att polisinsatscheferna inte hade en 
gemensam lägesbild och inte en gemensam målbild. Deras lägesbild och målbild skiljde 
sig framförallt från den kommenderingschefen hade. I planeringsskedet hade den tät 
som vi tillhörde målbilden och lägesbilden att vi skulle slå till mot NMR. Det skulle 
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aldrig bli någon marsch utan vi skulle lagföra dem för hets mot folkgrupp innan de 
nådde sitt slutmål. Men när jag pratade med den polisinsatschef som jag senare fick 
beroende på att NMR samlades på en annan plats så delade inte han alls den 
lägesbilden. Det var högst oklart om det var kommenderingschefens vilja att vi skulle 
ha en lugn kommendering eller om viljan var att vi skulle lagföra NMR. […].  

Vi hade planerat att genomföra en kil med anledning av hets mot folkgrupp, men på 
morgonen då demonstrationen skulle genomföras fick vi information om att det inte 
skulle bli något av den planen för att man gjort en annan bedömning jämfört med 
tidigare vad gränsen för hets mot folkgrupp gick. Den informationen fick vi dock inte 
av polisinsatschefen utan av någon annan. Det var väldigt rörigt. […] 

Jag tycker att resultatet av kommenderingen blev jättelyckat. Vi använde våld, men 
inte för mycket våld. Vi visade att så här kan man inte göra för då blir man lagförd. Jag 
tycker att kommunikationen med NMR blev jättebra även om vi inte alls delade samma 
lägesbild. Deras lägesbild var att andra ville ge sig på dom. Vi tyckte att det var de själva 
som hade missbrukat sitt tillstånd.  

Att motdemonstranter stod i anslutning till NMR:s demonstrationståg på 
Örgrytevägen tycker jag var dåligt hanterat av polisen. […] Varför NMR inte vinklade 
på Örgrytevägen där de hade störst förutsättningar att nå Svenska mässan vet jag inte. 
Om NMR hade vikt av på Örgrytevägen hade vi aldrig kunnat hålla dem där.  Någon i 
min avdelning hade en teori om att när de passerat Örgrytevägen och skrek ”vänster” 
var för att de ville att sköldbärarna skulle vända upp mot vänster och skydda deras 
demonstrationståg mot motdemonstranterna som stod åt vänster och att det 
missuppfattades så att alla vek av vänster och sedan var det inte någon som riktigt 
hade någon hejd. Eller berodde det på att det var lite splittrat i lägren inom NMR och 
att de olika delarna hade olika agendor. Men helt klart är att motdemonstranterna 
hade en inverkan på det hela för hade NMR haft en plan att vika av hade de gjort det 
på Örgrytevägen. Jag tror därför inte att NMR:s taktik var att gå mot Svenska mässan 
utan att de vek upp mot motdemonstranterna för att visa att det var de som har 
makten på gatan. Gatans makt är viktigt i de här grupperna och man tolererar inte att 
man står och skriker åt dem på det viset.  

Att det blev en konfrontation har att göra med att motdemonstranterna tilläts att stå 
där de gjorde, men vi hade på grund av detta en fantastisk tur. Just för att det blev en 
konfrontation där det blev medförde att vi från polisens sida hann att gruppera ut oss 
innan det samlades många motdemonstranter. Vi kunde därför hålla dem åtskilda på 
ett bra sätt. Hade demonstrationståget kommit bort till Korsvägen som jag har för mig 
nästa korsning heter – där stod allt folk. Där hade det varit mycket svårare att hålla 
stånd. Jag uppfattar att vi hade mycket tur att det gick så bra som det gick. Att det 
behövdes tur uppfattar jag beror på att det inte fanns någon riktigt bra grundplan. […].  



Del C - 12. NMR 
 

262 
 

Jag tror att det efter demonstrationen uppstått en ännu större splittring inom NMR, 
där vissa menar att man ska använda mer våld medan andra menar att bara man är 
lite smartare och kan fortsätta att ha sina marscher så vinner man poäng. De tre ledare 
som vi i Delta 85 samverkade med upplevde vi var mycket besvikna. De stod för det 
parlamentariska. De som stod för det militanta ville inte alls samverka med oss. Jag 
tror inte NMR kommer söka tillstånd framgent, åtminstone inte i de stora städerna. 
Det innebär för polisens del att det kommer att bli mycket mer problematiskt. Visst 
kommer vi om det är många som ska demonstrera från NMR få underrättelser om att 
det kommer genomföras en demonstration men situationen blir svårare att hantera 
för polisen. Det innebär att vi kanske måste ta i för mycket vad gäller personaluttag än 
som hade behövts annars, eller så blir vi för lite personal.  

 

12.2.9 Intervju med person i SPT-organisationen i befälsställning44   
Det som hände i Göteborg är ett kapitel i sig. Jag har ganska mycket synpunkter på hur 
polisen i Göteborg agerade. Jag förespråkar att polisen ska vara objektiva och inte 
blanda in känslor i sitt beslutsfattande och agerande. Jag tycker att vi ska behandla alla 
lika. Oavsett vilken organisation det rör sig om borde det vara samma sak som gäller. 
Jag upplevde inte att det riktigt var så i Göteborg. Det handlar både om tillstånds-
hanteringen innan arrangemanget och under själva genomförandet. När NMR gick 
från Maxi-parkeringen så tog de fram banderoller och då gjorde polisen en halvhalt på 
dem. De sade åt dem att man skulle ta undan banderollerna. I min värld var det 
klockrent att det var en icke tillståndsgiven allmän sammankomst och den har samma 
grundlagsskydd som en tillståndsgiven sammankomst. Att polisen i det läget stoppade 
demonstrationen och sade åt NMR att ta ned banderoller var inte snyggt. Jag brukar 
tänka att man byter ut NMR mot RFSL och om det hade varit en mångfalds-
demonstration istället och att man sagt till dem att ta ned sina banderoller. Då tror jag 
att det hade blivit en annan reaktion i samhället och medialt. Normalt avbryter vi heller 
inte en demonstration med 500 personer bara för att ett tjugotal personer begår brott. 
Vi differentierar ut dem som begått brott. Sedan ser vi till att underlätta för de andra 
att fortsätta med sin demonstration. Så upplevde jag inte att det var gällande NMR 
utan man tog chansen att avbryta demonstrationen. 

Kommenderingen i Göteborg har hyllats mycket i media och rent taktiskt operativt var 
det fantastiskt bra. Vi såg hur bra SPT och MIKen funkar. Man ska hylla de som jobbade 
operativt. Men i de normativa strategiska och juridiska delarna så fanns det mycket i 
övrigt att önska.  Jag upplever att det vi gjorde med NMR i Göteborg grusade många 
möjligheter till en framtida dialog med NMR […]. Det finns en stor risk att NMR inte 

                                                           
44 Tidigare i rapport framgår att hyllningarna vad gäller polisens agerande mot NMR i Göteborg fick stort 
genomslag. Ett medvetet val har gjorts att även redovisa andra perspektiv. Valet att beskriva dessa perspektiv 
ska inte tolkas som att de flesta som ingick i polisens kommendering var kritiska till polisens agerande.  
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kommer att söka tillstånd och att vi därför inte kommer veta var och när de dyker upp. 
Genom vårt agerande i Göteborg försvårade vi för oss själva förutom att vi bröt mot 
vissa grundläggande regler.  

 

12.2.10 Intervju med person inom underrättelsetjänsten 
Ska man vara helt krass. På det sätt som polisen hanterade upplägg och 
kommunikation med extremistmiljöerna kopplat till NMR:s demonstration den 30 
september kan jag säga att jag aldrig sett en så snabb radikalisering av både höger/ 
vitmakt-sidan och den autonoma sidan. Det var en radikalisering mot polisen och inte 
mot varandra. Det var något nytt. 

Det som föranledde denna snabba radikaliseringsprocess började ganska tidigt. 
Polisledningen ville ha ett underlag för att kunna neka NMR tillstånd. Det här var alltså 
innan man hade börjat planera något. Som jag uppfattar det hela hade ledande 
befattningshavare inom Göteborgspolisen redan bestämt sig i förväg att ”vi ska inte 
ha några nazister på våra gator. I vart fall inte på Avenyn. Punkt slut.”. Polisledningen 
lade sedan beställningar av beslutsunderlag efter denna önskan.  

Något underlag för att kunna säga nej till NMR fick man inte fram. Det gick inte att 
skriva något sådant. Det var helt omöjligt. Efter det gick de ut nationellt och begärde 
ut erfarenhetsberättelser där NMR har orsakat ordningsstörningar. De fick några 
stycken sådana exempel, men det är sällan som NMR orsakar ordningsstörningar. När 
det blir ordningsstörningar i samband med NMR demonstrationer så har det oftast 
berott på att de angripits av meningsmotståndare.  Så det höll inte. Sedan kom det ett 
rätts-PM från region väst. Rättsavdelningen verkade ha utfört ett beställningsjobb från 
kommenderingsledningen. PM var utformat för att ligga till grund för att kunna agera 
mot Tyrrunan, utan att väga in JK:s tidigare yttranden i frågan. Det bör noteras att efter 
kommenderingen konstaterade JK återigen att Tyrrunan redan är prövad och att den 
inte är att anse som hets mot folkgrupp.   

NMR upplevde till en början att de hade en bra dialog med polisen. De ville gå längs 
Kungsportsavenyn. Det hade ett viktigt symbolvärde för dem. NMR hade ett möte med 
polisen. Det framgår att de själva upplevde att det blev en medling där de skakade 
hand med representanter för polisen att de skulle få en gå en bit av avenyn.  

Efter överenskommelsen med NMR ändrar sig dock polisledningen. Man lade om 
marschvägen radikalt, medvetna om att NMR skulle bli missnöjda över beslutet. Det 
här gjorde man inte i dialog med NMR, utan det skedde i form av en 
envägskommunikation med NMR och via media. NMR hade således ett önskemål. 
Polisen sade på möte att det alternativet får ni inte gå utan ni får ett annat alternativ. 
Sedan slänger polisen på ett tredje alternativ utan att kommunicera med NMR. 
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Dialogdelen i de konfliktreducerande principerna följdes inte av kommenderings-
ledningen. NMR blev förbannade och kände sig överkörda.  

Efter detta offentliggjorde polisen två flygblad (Polismyndigheten, 2017c). Ett som 
riktade in sig mot NMR. Enligt de konfliktreducerande principerna ska man underlätta 
en organisations legitima avsikter, men istället gick polisen in och försvårade för dem 
att genomföra sin demonstration. Och man pratade inte med NMR. Det var 
envägskommunikation som också bröt mot fundamentala principer i de 
konfliktreducerande principerna som är grund för hela SPT-konceptet. I flygbladet 
vände man sig till de som ska delta i NMR:s demonstration. Man radade upp massa 
kriterier som skulle göra att deras deltagande ansågs vara en brottslig handling. Det 
polisen gjorde var att man gick in och generaliserade hela gruppen. Det var också ett 
brott mot differentieringsdelen i de konfliktreducerande principerna. Samman-
fattningsvis har polisledningen brutit mot tre grundläggande förhållningssätt i de 
konfliktreducerande principerna. 

Samtidigt som man riktade ett flygblad mot NMR så riktade man ett flygblad till 
motdemonstranterna. Man skrev något i stil med att det inte var förbjudet att delta i 
en icke tillståndsgiven demonstration. Det var bara arrangören som kan ställas till 
ansvar. Be era kamrater att släppa gatstenarna och inte vara maskerade för vi behöver 
alla våra resurser för att kunna agera mot bland annat brottet hets mot folkgrupp. Man 
går således in och flörtar med den autonoma sidan och andemeningen var att  ”ta det 
lugnt här för vi ska trycka till nazisterna”.  

Man hotade upp NMR och ställde sig lite på samma sida som de autonoma och ville 
ha hjälp av dem.  Det ses ju självklart som en ytterligare distansering från NMR. NMR 
var listiga. Två veckor innan den tillståndsgivna demonstrationen skulle äga rum 
ordnade de en demonstration i Göteborg där de gick den marschväg som de hade sökt 
tillstånd för men inte fått. De medförde fanor och hade till och med de gamla sköldarna 
där det bara är en tyrruna på och inte står Nordfront.se. De basunerade ut de rekvisit 
som polisen hade sagt vara hets mot folkgrupp. De genomförde sin demonstration 
utan att det uppstod några ordningsstörningar och höll tal. Polisen gjorde inte några 
ingripande. De blev inte rapporterade för brottet hets mot folkgrupp.  

De konstaterade att det var tomma hot från polisen. Samtidigt såg de autonoma att 
polisen hade lovat att om de inte störde ordningen så ska polisen rapportera NMR. De 
autonoma kunde konstatera att de inte stört ordningen, men att polisen ändå inte 
hade agerat mot NMR för brottet hets mot folkgrupp. De autonoma fick uppfattningen 
att polisen skyddade nazisterna och att de därför måste göra något själva. Det här i 
kombination med polisledningens agerande i media där man bland annat kritiserade 
Annie Lööf gjorde att NMR och motdemonstranterna fick en oproportionerlig stor 
uppmärksamhet i media. 
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Debatten gick så högt att till och med en professor skrev i en mycket poliskritisk artikel 
i DN 170919 att ”klarar polisen inte av att skydda demokratin mot nazismen, måste vi 
då försvara oss själva?”. Det blev en polariserad debatt där de som argumenterade för 
vikten av att skydda yttrandefriheten i praktiken blev tystade av media 
etablissemanget.  De autonoma kände stöd i hur den allmänna debatten utvecklade 
sig. Titta här, man säger att vi måste agera själva. Det gjorde att man förde samman 
den våldsbejakande delen av den autonoma rörelsen med de mer moderata delarna 
av de autonoma grupperna. Det uppstod en ökad acceptans för våld.  

De hjälmar som NMR bar under demonstrationen den 30 september var första gången 
vi såg. Anledningen att man har på sig hjälmar var att man befarade att man skulle bli 
utsatt för våld eller involverad i våldsamheter. Jag vill påstå att en ökad användning av 
skyddsutrustning är ett tecken på en ökad radikalisering i en grupp. På 
demonstrationsdagen var NMR listiga genom att de samlades ett par kilometer i 
vägens förlängning från den ursprungliga starten på demonstrationen. Kommen-
deringsledningen fick frågan om samlingen inte var att betrakta som en allmän 
sammankomst, men det tyckte man inte. Man menade att det bara var en samling 
folk. Jag menar att det var uppenbart att det var en allmän sammankomst. NMR 
började gå. NMR styrdes om så att de fick gå på bakgator. Aftonbladet gick senare ut 
med att de fått information redan innan kommenderingen om att polisen hade en 
hemlig plan. Polisen skulle trycka NMR på en enskild gata och skära av 
demonstrationen och rapportera dem som bar fanor och sköldar för brott. Jag skulle 
tro att det NMR gjorde har sin orsak i att de hade fått reda på eller hade en känsla av 
att polisen skulle göra så. De hade inget att förlora på att avvika från den anvisade 
vägen. Man kan också fråga sig att om en allmän sammankomst väljer att gå en annan 
väg än de fått direktiv om, ifall man då ska gå in och avbryta den allmänna 
sammankomsten istället för att skydda denna? Jag upplever att polisen avbröt den 
allmänna sammankomsten, men kommenderingsledningen har säkert en annan upp-
fattning. Tidigare när det genomförts demonstrationer har polisen riktat in sig på att 
gripa de som bråkat och sedan har man strävat att underlätta för demonstrationståget 
att gå vidare. Men jag uppfattar att polisledningen tog chansen att NMR inte skulle få 
gå längre. Man ville inte ha några nazister på gatorna helt enkelt.  

Man kan lyssna på de intervjuer som görs på plats där en arrangör från NMR säger att 
det är makalöst vilka proportioner detta fått och hur vi blivit behandlade. Man tog 
även upp det faktum att rätten gjort inskränkningar vad gäller deras demonstration. 
Själv har jag svårt att få ihop hur rätten resonerar vad gäller att en offentlig tillställning 
kan konkurrera ut en allmän sammankomst. Men det finns väl jurister som kanske kan 
förklara. Ledare för NMR sade att det var mycket tveksamt om man ska söka tillstånd 
framöver med anledning av att när de inte sökte tillstånd så gick allt bra, men att det 
blev stora problem när de sökte tillstånd. Sedan bara ett år tillbaka har NMR på grund 
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av polisens agerande börjat distansera sig från polisen. Polisens agerande i Göteborg 
kommer göra att de distanserar sig ytterligare från polisen. Från polisledningens sida 
var man emellertid nöjda, för det blev inga värre upplopp, endast ett fåtal skadade och 
NMR kunde inte genomföra sin demonstration på grund av hur de själva agerade. Men 
man verkar inte förstå de negativa effekterna av polisens beteende. För att förstå 
konsekvenserna finns det anledning att hänvisa till det som framförs på 
Polismyndighetens interna sidor som beskriver de grundläggande principerna i SPT-
koncept: 

”Det kan till exempel vara så att en konflikt mellan en grupp och polisen, 
där medlemmarna av gruppen anser sig illa behandlade eller kränkta, får 
en särskild symbolisk betydelse. Händelsen kommer då att finnas kvar i 
medvetandet som ett kollektivt minne som påverkar gruppens agerande 
och som också kan komma att omfattas av de som kommit in i gruppen 
senare. Det kollektiva minnet utgör en grund för misstro och fientlighet 
och kan påverka synen på polisen och relationen mellan gruppen och 
polisen under mycket lång tid framöver.” (Polismyndigheten, 2016).  

 

Polisens agerande i Göteborg kommer inte bara få negativa effekter på kort sikt utan 
riskerar i hög grad få negativa konsekvenser på längre sikt. Det finns en motsättning 
och spänning mellan de inom NMR som förespråkar parlamentariskt respektive icke 
parlamentariskt agerande. Inom NMR rörelsen så uttryckte en del att detta var den 
sämsta demonstrationen någonsin. Generellt sett så kände man sig svikna och pekade 
på att det de benämner som folkförrädarna har visat sig sitt rätta ansikte genom sitt 
övergrepp mot yttrandefriheten. De som är för den utomparlamentariska kampen kan 
få vatten på sin kvarn och rättfärdigar olika former av beteenden. Polisens agerande 
riskerar att bidra till att medlemmar radikaliseras. Efter händelsen i Göteborg så 
klättrade till exempel personer in på Vetlanda polisstation och klistrade polisstationen 
full med klistermärken.  

Så vitt vi vet genomfördes inte sprängningar i Göteborg i organisationens namn, men 
det finns i sammanhanget anledning att lyfta fram vad som riskerar hända om 
medlemmar radikaliseras och väljer icke parlamentariska metoder för att bekämpa ett 
system som de upplever motarbeta dem. Det som hände NMR i Göteborg den 30 
september befäster och förstärker den redan etablerade bilden av polisen och övriga 
etablissemanget som en motståndare med en ökad radikalisering bland 
medlemmarna som följd. Det finns i grunden en acceptans för enskilda aktörer. En 
radikalisering ökar risken för att personer agerar i autonoma celler eller enskilt.  

Det finns en mängd mindre organisationer och grupperingar som till viss del delar 
NMRs åsikter men som inte aktivt deltagit vid evenemang. Det kan inte uteslutas att 
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sådana grupperingar reagerar på uppfattningen om politiskt motiverad polis och väljer 
att sluta upp med NMR.  

Slutligen innebär en minskad eller helt utebliven dialog mellan NMR och 
Polismyndigheten att det blir svårare att hantera kommande evenemang. Sannolikt 
kommer inte NMR att söka tillstånd. Det kommer innebära att de få en sämre 
uppslutning, men de kan nog samla ett par hundra stycken bara genom interna 
kanaler. Det kan förorsaka ganska stora problem till att börja med under valrörelsen.  

Det känns tragiskt att det är vi själva inom polisen som bäddat för ovanstående 
utveckling. Och polisens agerande i Göteborg har också fått konsekvenser i den 
vänster-autonoma miljön. Även om polisen uppfattas stå på motdemonstranternas 
sida har de autonoma efter demonstrationen fört ut att det är tack vare de massiva 
mot-demonstrationerna som nazisterna stoppades. Arrangemanget har gett dem luft 
under vingarna och de har ökat sin rekryteringsbas. Den autonoma miljön är ganska 
stukad på grund av ett flertal domar och skadestånd kopplade till våldsamma aktioner 
inför och under förra valrörelsen. Det kostade lite för mycket för dem. De har 
fortfarande svårt att mobilisera folk. Trots att man höll på nästan ett år lyckades man 
exempelvis med anledningen av demonstrationerna i Hamburg bara samla en buss 
från Stockholm och en från Skåne. Vissa åkte visserligen enskilt ner dit, men det var 
inte så många. Det talar på kort sikt emot att de ska kunna samla tillräckliga styrkor 
med kort varsel för att kunna angripa NMR om det uppstår icke tillståndsgivna 
demonstrationer.  

Att polisen ska ingripa mot hets mot folkgrupp och andra typer av brott ingår alltid i 
BIS (beslut i stort). Taktik och strategi är något som vi brukar hålla internt. Att 
kommenderingsledningen i Göteborg gick ut via media och kommunicerar ut detta 
blev inte alls bra. Detta i kombination med polisens agerande i Göteborg skapar falska 
förväntningar på hur polisen ska agera. Det förväntas att polisen ska missgynna 
nazistiska organisationer och att polisen ska agera mot nazistiska demonstrationer. 
Det finns dock en risk att om NMR demonstrerar och polisen inte agerar på det sätt 
som förväntas, vilket ur flera aspekter kommer vara svårt, innebär det en grogrund för 
en ökad tillväxt i den autonoma miljön.     

 

12.3 Demonstration Göteborg 11 november 2017 
12.3.1 Dialogpolisernas berättelse 
Polisen i region Bergslagen hade idag kommenderat in personal för att ta hand om en 
förmodad demonstration från NMR. Någon demonstration genomfördes dock inte 
där. Onödiga polisresurser allokeras således för att hantera NMR. Den hyllade insatsen 
från polisens sida mot nazismen den 30 september har så här långt ur flera aspekter 
fått sådana följder som vi misstänkte.   
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Istället genomförde NMR en demonstration i Göteborg. De hade inte sökt tillstånd för 
denna. Utifrån olika texter och filmsekvenser är det uppenbart att Göteborgspolisen i 
sina beslut vägde in vilken åsikt som de som demonstrerar hade.  Om ett etablerat 
politiskt parti som av samma skäl blivit utsatt för ett liknande ingripande hade det 
skapat rubriker. Eftersom det handlar om nazister verkade det vara helt okey. Ett 
sådant agerande spär på risken för en radikalisering. På grund av polisens agerande i 
Göteborg åkte NMR till Kungälv och delade ut flygblad. Precis som vid demon-
strationen i Göteborg överutnyttjades lagstödet även i Kungälv vad gäller störningar 
på trafiken för att kunna agera mot personer som har nazistiska åsikter och vill utnyttja 
sin demonstrations- och åsiktsfrihet. 

Polisens agerande mot NMR kan jämföras med hur polisen agerade mot en 
opinionsaktivitet kopplat till att ensamkommande skulle få stanna i Sverige som 
genomfördes på Centralstationen i Stockholm nio dagar senare. Det är en plats som 
kan innebära att en viktig knutpunkt för transporter lamslås. Av någon anledning hade 
polisen vid ett tillfälle gett tillstånd till demonstrationen på denna plats, men de som 
gav tillstånd verkade inte ha funderat på dess konsekvenser. Tillståndet skapade 
förväntningar hos denna grupp att de även skulle få tillstånd nästa gång de sökte 
tillstånd att demonstrera på denna plats. De fick inte tillstånd men det fanns 
indikationer på att de trots avslaget tänkte genomföra en demonstration på denna 
plats. Finns det en risk för att trafiken allvarligt kommer att störas måste polisen ha en 
beredskap att kunna göra ett ingripande, men när det gällde resursuttag så avsattes 
inte tillräckliga resurser för att kunna säkerställa att en sådan åtgärd kunde 
genomföras. Det i sig var olyckligt, men förhållandet blev än mer problematiskt med 
tanke på hur polisen i Göteborg hanterade NMR. Objektivt sätt kunde polisen bli 
kritiserade för att inte vara konsekventa. När polisen agerar på olika sätt beroende på 
vem som demonstrerar riskerar polisen som värdeneutral aktör att bli ifrågasatt. 

På grund av att NMR ansåg att polisen attackerat dem i Göteborg den 11 november 
2017 på ett orättfärdigt sätt lade de på sin hemsida ut bilder på poliser: ”Vi efterlyser 
därför identiteten på några av de poliser som deltog under statsmaktens kamp mot 
yttrandefriheten” (Nordfront, 2017a). Det var intressant så till vida att det liknade det 
sätt som NMR agerat vad gäller politiska motståndare. Polisen uppfattade detta som 
ett hot (Grill, 2017). Utvecklingen var väntad med anledning av vad som kunde bli 
konsekvensen om polisen uppfattas som en part i en politisk konflikt. Vi fick på olika 
sätt känslan att ansvariga inom polisen inte alls reflekterade över att deras agerande 
var en bidragande orsak till den uppkomna situationen.   
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12.3.2 Beskrivning av demonstration i Göteborg 11 november utifrån olika texter och 
filmsekvenser 
Beskrivningen av demonstrationen på NMR:s hemsida inleds med att: 
”Motståndsrörelsen fick idag kämpa hårt mot den politiska polisen för sin rätt att 
uttrycka sin åsikt.”.  På hemsidan framfördes att: ”Polisen försöker stoppa 
demonstrationen, då man menar att det är en ’ordningsstörning’”. På hemsidan 
framfördes vidare att femton minuter senare försöker polisen anvisa plats för en 
stillastående manifestation ”då man menar att demonstrationen ’stört ordningen’. Det 
har dock inte varit någon ordningsstörning, förutom polisens egna våldsamma försök 
att stoppa den grundlagsskyddade demonstrationen”. (Nordfront, 2017a)  

På en videosekvens på NMR:s hemsida med texten ”polisprovokation” (Nordfront, 
2017a) kan man se att polisen stoppat demonstrationen genom att agera fysiskt mot 
deltagarna i den allmänna sammankomsten. Vissa demonstranter låg på marken. 
Poliser stod framför demonstrationståget med dragna batonger. Anledningen som 
anges på NMR:s hemsida var att en demonstrant hade gått utanför trottoaren. Utifrån 
vad som framkom på videosekvensen kunde detta inte uteslutas vara skälet till 
ingripandet. På polisens hemsida gällande händelsen framgick att: 

”Vid Lisebergs södra parkering har ett 40-tal svartklädda personer 
samlats, enligt en inringare. Polis åker till platsen för att samtala med 
personerna som verkar starta en demonstration, detta utan tillstånd. De 
svartklädda tar fram fanor och påbörjar en marsch mot centrum. Mycket 
tyder på att det rör sig om NMR. Vid Korsvägen uppmanas demon-
stranterna av polis att avbryta sin demonstration.” (Polismyndigheten, 
2017d) 

 

Redovisningen på polisens hemsida - att demonstranterna uppmanades att avbryta sin 
demonstration överensstämde med beskrivningen på NMR:s hemsida. 
Presstalesmannen fick frågan i media varför polisen avbröt demonstrationen idag och 
inte för två helger sedan. Hon svarade: 

”Jag har svårt att göra jämförelsen mellan händelserna. Vi bedömer det 
från fall till fall och i dag var det stopp” (Alm & Fahlander, 2017) 

 

Två timmar senare gick dock polisen ut med en rättelse och menade att man inte alls 
avbrutit demonstrationen: 

”Ett förtydligande, söker man inte tillstånd kan man inte räkna med att få 
gå över Göteborgs mest trafikerade gator utan då får man stå still och 
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demonstrera. Detta skedde idag, demonstrationen avbröts således inte 
som tidigare uttryckts.” (Polismyndigheten, 2017e)  

 

Det var lätt att få intrycket att detta är en efterhandskonstruktion. Det var också så 
NMR tolkade det hela på (Nordfront, 2017b). Upplevelsen hos demonstranterna var 
helt klart att demonstrationen avbröts. Det var också den information som polisen gick 
ut med på sin hemsida. Rättelsen var även intressant ur andra aspekter. Det verkade 
som Göteborgspolisen uppfattade att grundlagsskyddet var svagare om man inte 
sökte tillstånd och att det då bara kan blir fråga om en stillastående demonstration, 
inte att anvisa väg för demonstrationen till mindre trafikerade gator. Dessutom, av 
videosekvenserna att döma var det svårt att se att demonstrationen skulle ha den 
störning på trafiken som motiverade detta argument. Skyddet för att kunna 
genomföra en allmän sammankomst är stark. 

Göteborgspolisens agerande i Göteborg resulterade i att NMR åkte till Kungälv. NMR 
skrev på sin hemsida att: ”Ryktet om att aktionen är avslutad i Göteborg är något 
överdriven…” och framföder vidare att: ”På grund av att centrala Göteborg tycks vara 
en zon där polisen förbjudit oppositionell politisk verksamhet så beslutade sig 
demonstrationsdeltagarna att åka till Kungälv. Där genomförs just nu offentliga 
flygbladsutdelningar på flera platser”. På hemsidan framgick att:  

”När polisen samlat mod och manskap gjorde man hela området i Kungälv 
där Motståndsrörelsen befann sig till ett PL 24-område och avvisade 
samtliga demonstrationsdeltagare. Aktiviteten i Kungälv blev dock lyckad, 
där många flygblad kunde utdelas. Kungälvsborna visade stort intresse för 
det nya parti som kommer att ställa upp i kommunen under nästa års val.” 
(Nordfront, 2017c)  

 

På NMR:s hemsida kopplat till aktiviteten i Kungälv så fanns en videosekvens där 
aktivist frågade polis ”Får vi inte vara här?”, där polis svarade ”Nej, ni ska åka hem nu. 
Det är PL 24 område.” Av polislagens 24 § framgår att: ”I samband med allvarliga 
störningar av den allmänna ordningen eller säkerheten får Polismyndigheten, om det 
är nödvändigt för att ordningen eller säkerheten ska kunna upprätthållas, förbjuda 
tillträde till ett visst område eller utrymme.” (Polislag.1984:387). Det var svårt att se 
att aktiviteten som genomfördes i Kungälv innebar att polislagens 24§ var tillämpbar. 
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12.4 Intervju med Pär Öberg, chef för den parlamentariska delen i NMR 
Det jag verkligen tycker är viktigt att få fram är att andra måste börja se saker och ting 
ur vårt perspektiv. Men man försöker inte detta. De kanske har uppfattningen att jag 
är en kille som bor i lilla Ludvika som lägger ner min tid på ett marginaliserat parti och 
att det därför inte finns någon vinst att prata med mig. Samtidigt lägger de ner stora 
resurser på att försöka bekämpa oss på olika sätt. Man kan då ifrågasätta varför de 
lägger så stor energi på oss om vi bara är ett litet marginaliserat parti. De borde ha ett 
intresse att även prata med oss. Det har de aldrig. Det tolkar vi som att de är rädda för 
oss eftersom de inte har argument att bemöta det vi framför. De är rädda för att våra 
åsikter kommer att vinna spridning.     

De kan prata om oss i oändlighet och lägga miljoner i budgetar gällande 
våldsbejakande extremism. Om de ska öka sin kunskap vore det då inte lämpligt att 
prata med de som är utpekade att vara extremister? Jag träffade exempelvis Mona 
Sahlin på ett möte där hon hade ett föredrag. Jag sade till henne att det fanns två sätt 
att behandla en fiende. Det ena är att man försöker krossa fienden. Det andra att 
förhandla med fienden för att få till en lösning så att man slipper ha en konflikt. Jag 
sade till henne att hon har 15-16 personer som arbetar med våldsbejakande 
extremism, men att de inte gjort en enda ansats till att prata med oss. Jag frågade hur 
det kunde komma sig, och om det inte fanns ett intresse av att vi hade en dialog? Mona 
Sahlin skakade bara på huvudet och svarade inte ens. De hade inget intresse av att 
prata med oss överhuvudtaget, men de ville gärna arbeta med de här frågorna och 
uttala sig i media om oss.  

Det är samma sak med Alice Bah Kunke. Jag tycker visserligen att hon gjorde vissa bra 
saker när hon blev minister. Jag skrev därför till henne. Jag frågade henne också om vi 
inte kunde diskutera där jag skulle kunna få ge mitt perspektiv. Det borde vara 
intressant tyckte jag, men jag fick svar från en sekreterare att hon inte hade tid. Det 
kan man bli lite sur på. För det betyder att de har en dold agenda och inte kan prata 
med oss för det finns ingenting de kan säga. Om vi pratade med varandra så fanns det 
möjlighet att jag skulle ta intryck av de argument de framförde och tvärt om. Jag är 
övertygad om att vi skulle få en större förståelse för varandra om det inte är så att de 
har en dold agenda som går ut på att föra folk bakom ljuset. Det vill säga att de vet att 
vi har rätt, och har som mål att det inte ska komma fram att vi har rätt. Jag tycker att 
man får det bekräftat hela tiden att det förhåller sig så.  

Vi är motarbetade från väldigt många håll. Alla de här trakasserierna bekräftar våra 
åsikter. De bekräftar att vi lever i ett korrupt system. Resten av samhället är rädda för 
våra åsikter. De vill inte diskutera med oss överhuvudtaget. Jag har bjudit in flera 
ministrar till diskussion. De har inga argument. Däremot använder de sin poliskår och 
andra myndigheter för att trakassera oss.  
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År 2004 blev jag misstänkt för olaga kårverksamhet. Nationella insatsstyrkan slog in 
dörren hos mig och jag fick en MP5 rakt i ansiktet. De gick igenom alla mina album och 
allt annat. De mätte till och med bostaden om den stämde efter ritningarna. I 
slutändan blev det inget brott ens. Jag såg på vissa poliser i insatsstyrkan att de tyckte 
det var skitlöjligt. De är vana att fånga riktiga skurkar. Jag blev förd till en SÄPO-lokal. 
De pratade med mig om massor av saker och det blev uppenbart att de 
telefonavlyssnade mig.  

Jag känner att samhället vill sätta dit mig. Jag är väldigt laglydig, men fanns tidigare 
upptagen i den så kallade Nova-listan när jag bodde i Stockholm. Jag fick reda på vilka 
som var med på listan och det var knarkkungar och riktigt superkriminella individer. 
Att jag var med på listan är löjligt för jag sätter en ära i att vara karaktärsfast och 
laglydig. Jag har inte någon lust att göra kriminella saker så det är så sjukt att jag blir 
så jagad hela tiden. Det gäller alla våra killar. Per Sjöberg blev till exempel stoppad. 
Han hade arbetsknivar med gipsrester i en verktygslåda bak i bilen. De gjorde en stor 
sak av detta och det var tydligen brott mot knivlagen. De kan stoppa oss och ta 
skruvmejslar. Det har hänt att polisen stjäl kontanter vid husrannsakningar. De 
trakasserar oss helt enkelt. Det är rena rama bananrepublikspoliser. Alla människor 
gör sig skyldiga till olagligheter om man bara hårdgranskar dem. Sedan kan systemet 
välja vilka man ska gå på. Det är våra åsikter som gör att vi blir behandlade på detta 
sätt. Vi vet att det är så och ibland säger vissa poliser till och med detta.  

Det innebär inte bara att man tappar förtroende för demokratin utan att man börjar 
hata polisen i allmänhet. Det leder till en radikalisering. Man tänker om polisen kan bli 
beordrade och får göra så här så finns det ganska många fel i samhället.  

När polisen beter sig som de gjort mot oss så uppfattar man att de är korrupta och att 
det inte finns något hopp för nuvarande samhällsordning. Det är polisledningen som 
är korrupt, där det verkar finnas ett mål att utrota oss. Vi förstår att de flesta poliserna 
agerar som de gör bara för att de har fått order uppifrån. Vem som helst förstår ju att 
vi inte har någon chans mot polisen som organisation där varje polis har en pistol och 
pepparspray m.m. När man märker att det är lönlöst att följa de demokratiska 
spelreglerna kommer man titta på andra lösningar. Jag tror inte att man kommer att 
sluta att demonstrera, men däremot ser jag en utveckling att man kanske börjar utföra 
hämndaktioner mot polisen. Det är olagligt och inget vi förordar. Det är en framtida 
utveckling som jag hoppas inte kommer inträffa, men som tyvärr kan tvingas fram. 
Polisledningen bryr sig inte om enskilda poliser råkar illa ut. Ibland undrar jag om 
politiker och polischefer strävar efter en sådan utveckling för att de ska kunna 
terroristklassa oss och därmed har möjlighet att fängsla ledningen.  

När polisen använder grovt våld mot oss har det helt klart en radikaliserande effekt. 
Polisens beteende påverkar både enskilda individer och utvecklingen av NMR som 
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organisation. Fortsätter det så här - att det blir hårdare och hårdare och att någon 
aktivist dör finns anledning att fundera på hur det gick till när IRA kom till. Man bör 
förstå orsaken till framväxten av sådana organisationer som sätter våld i det främsta 
rummet för att nå sina mål.  Det är helt klart att situationen kommer att eskalera om 
utvecklingen fortsätter som den gör nu. Jag försöker internt inom NMR motverka en 
sådan utveckling, men jag blir också arg när människor skadar sig på grund av polisens 
agerande.  

Ett exempel på en händelse som kan användas för att åskådliggöra hur polisen 
påverkar radikaliseringen i en organisation inträffade den 12 november 2017 i 
Stockholm. Vi hade en allmän sammankomst och vår känsla inom NMR var att polisen 
tyckte att vår manifestation gått för bra. Det hade varit helt lugnt på vår sida. På 
vänstersidan stökades det väldigt mycket och poliserna fick gripa flera av deras 
aktivister. Kanske gick polisledningen därför ut med ett direktiv att det verkligen var 
nolltolerans mot nordiska motståndsrörelsen och att allt som vi gjorde skulle tolkas 
som en provokation. De poliser som senare angrep oss är dock kända för att bete sig 
illa och de har betett sig illa flera gånger så händelseutvecklingen kan bero på detta. 

Allt hade som sagt gått enligt planerna och det fanns inget att klaga på vad gäller vårt 
beteende. Vi gick ner i tunnelbanan. Jag gick inte bland de främsta utan kom ner i 
tunnelbanan först när situationen hade urartat. Det jag fick berättat för mig var att en 
av våra killar hade gått lite före de andra. Han var på väg in i spärrarna på tunnelbanan. 
Det var då någon som kom ut från pressbyrån och började skrika åt oss. Personer från 
NMR som var i nära anslutning till pressbyrån skrek tillbaka. Killen som gick längst fram 
hade redan gått förbi platsen och var inte delaktig i händelseutvecklingen. När 
tumultet startade, som bara handlade om att man skrek åt varandra, slet poliserna 
tillbaka killen som var på väg in genom tunnelbanespärrarna och knuffade in honom i 
händelsernas centrum. Han hade initialt ingenting med händelse att göra. Polisen 
vevade vilt med batongerna och det spelade inte någon roll var man var på väg. Polisen 
misshandlande personer från NMR med sina batonger och sprutade pepparspray. 
Killen som polisen hade slitit tillbaka från spärrarna slogs medvetslös. Polisen fortsatte 
att slå honom i huvudet med batong när han låg medvetslös på marken. Han fick 
permanenta hjärnskador och har fortfarande problem. Han har problem med minnet 
och huvudvärk.  

Som en direkt åtgärd efter denna händelse var att vi slutade att prata med 
Stockholmspolisen. Vi tyckte att de betett sig mycket illa. Jag upplever att 
dialogpoliserna tog alldeles för lätt på sin uppgift när vi skulle tillbaka hem från den 
allmänna sammankomsten. De var inte närvarande och när de väl kom verkade de vilja 
snacka bort händelsen. En av oss hörde dessutom en dialogpolis klaga på oss när han 
pratade i telefon och var inte det minsta opartisk. Dialogpolisen kunde ha gjort mer 
och jag tog illa vid mig att de inte tog det mer allvarligt.  
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Vi pratade inte med Stockholmspolisen på ett år. Vi har inget annat att förhandla med. 
Det fanns liksom ingen anledning för oss att prata med dem när det hade gått som det 
gjort. Vi skötte oss på det sätt vi kommit överens om under den allmänna 
sammankomsten och sedan blev vi misshandlade i tunnelbanan när vi ska åka därifrån. 
Tidningarna fick det de vill ha. Bland annat Expressen skrev att vi hade orsakat massor 
av bråk. Expressen är långt ifrån kända för att bedriva objektiv journalistik, men det 
var ändå tråkigt att de och andra medier skrev att vi förorsakat bråk när så inte hade 
varit fallet. Det var poliserna som hade attackerat oss. Vid sådana här händelser blir 
man besviken. Vårt syfte är att få ut ett budskap och då blir man arg när vi får skulden 
för att polisen misshandlade oss.  

När det gäller killen som fick hjärnskador på grund av ingripandet i tunnelbanan gjorde 
vi en anmälan till polisens avdelning för särskilda utredningar. Det är väldigt sällan som 
vi gör anmälningar eftersom vi inte tror på att vi når någon framgång. Men det som 
hände i tunnelbanan var ett så tydligt exempel på ett felbeteende från polisens sida 
att jag gjorde en anmälan omgående. Tanken var att de som ansvarade för 
utredningen skulle kunna begära ut filmer från kameror i tunnelbanan. Då ringde en 
människa från den här enheten och sade att det inte hade begåtts något brott. Jag 
frågade hur han visste det. Han ville först inte svara på frågan, men sedan sade han att 
han läst vad poliserna som gjort ingripandet hade skrivit. Det kändes märkligt att 
någon som ska utreda poliser tror på det de poliserna som genomfört ett ingripande 
skriver. Man ville inte lyssna på oss och polisen gjorde ingenting åt vår anmälan. När 
sådant händer blir man uppgiven och personligen känner man att man har lust att 
hämnas. Om jag planerar en demonstration och människor som deltar i denna 
demonstration får livslånga skador så blir det något jag går och tänker på mycket. Jag 
ringer den här killen ibland för att man känner att man hade ett ansvar i och med att 
det var jag som planerade demonstrationen. Den här polisen som slog kilen var rabiat. 
För det första ska polisen generellt sett vara restriktiv med att använda 
teleskopbatongen i huvudet på människor. För det andra att slå en medvetslös 
människa i huvudet är helt horribelt.  

Personer i NMR påverkas av denna typ av händelser. Om man tar till exempel 
Dalanästet inom NMR så är det en ganska avslappnad stämning gentemot polisen. Det 
är inte så hetsigt, men det är klart att det kan hända att man ifrågasätter vad polisen 
gör i en viss situation. När man är med personer i NMR från Stockholm så känner man 
att de är betydligt hetsigare. Det är för att de upplevt så mycket mer konstiga saker. 
Allt ifrån det som hände i tunnelbanan den 12 november 2017 till det som sker i 
vardagen.  

Ett annat exempel av många då vi blivit behandlade på ett sätt som andra inte blir är 
den 11 november 2017 i Göteborg. Polisen begick ett brott när de avbröt en 
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demonstration. De gjorde ett kraftigt fel, men det finns ingen inom polisen som 
behöver ta ansvar för detta.  

Ett ytterligare exempel är Göteborg den 30 september. Vi skakade hand med 
polischefer som var inblandade i kommenderingen och gjorde överenskommelser att 
vi skulle följa en viss plan. Det enda vi hade kvar att förhandla om var hur lång sträcka 
vi skulle få gå på avenyn. Att vi skulle gå på avenyn var klart, men de menade på att 
det kanske skulle bli trafikstörningar. Man skulle höra efter med lokaltrafiken om det 
var okey. Senare fick vi ta del av ett papper från lokaltrafiken där det stod att det inte 
var några problem sett ur deras perspektiv.  

NOA (Nationella operativa avdelningen) lyfte därefter hela planeringen från Göteborg 
till Stockholm. Vi fick uppgifter om att rikspolischefen Dan Eliasson hade lagt sig i 
planeringen. Vi skulle få börja demonstrationen på ett helt annat ställe än vi kommit 
överens om och gå en jättekort sträcka. Vi blev anvisade att gå på platser där vi inte 
hade önskat och hela planeringen var upplagd som en fälla. Vi fick tips om att det var 
en fälla för att gripa så många som möjligt av oss. Man byggde om ett garage till ett 
tillfälligt häkte och det var i närheten av detta garage som tanken var att vi skulle 
vistas. Planen var sannolikt att massgripa oss för våra kläder och våra plakat. 
Förmodligen hade man velat pröva om våra jackor och annan utstyrsel är hets mot 
folkgrupp.    

Vi trakasseras på många olika sätt. I dagsläget får vi inte något konto i någon bank. Det 
här skedde som i ett trollslag. Jag är övertygad om att SÄPO är inblandade. Om SÄPO 
ringer och säger att de här människorna sysslar med terrorverksamhet och de ska helst 
inte ha något konto finns det inte en bank som säger att det där måste vi väl ändå 
pröva. Vi får inte något konto fast vi är ett lagligt parti. De kan inte specificera vad vi 
gjort. Sedan skickas Skattemyndigheten på oss i andra ändan. De säger att de vill se 
lite mer av våra transaktioner. Vi svarar att vi kan visa våra kassaböcker och gå igenom 
vår kontanthantering, men att det är det enda vi har. De säger att det vore bättre om 
vi hade ett konto. Vi säger att vi inte får något konto.  

Det är ingen slump att detta plötsligt uppstår, utan det är helt klart organiserat. Att 
SÄPO ägnar sig åt sådana saker är ganska sjukt. En del kanske ställer sig frågande och 
undrar om det verkligen är SÄPO. Jag har fått bekräftat att så är fallet. När jag 
exempelvis arbetade som IT-konsult fick jag helt plötsligt sparken. Det var helt oväntat. 
Jag gick in till min chef och trodde att jag skulle bli befordrad eftersom mitt projekt 
hade gått bra. Då fick jag istället sparken. Jag blev helt tagen på sängen. Jag var bra 
kompis med en som satt i styrelsen som berättade att SÄPO hade kontaktat VD:n och 
sagt att jag var en säkerhetsrisk. På det företag jag arbetade gjorde vi bland annat 
bankapplikationer. För mig bekräftar det mina åsikter att SÄPO är korrupt. Att polisen 
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är korrupt. Man låtsas vara rättvisa, vänliga och följa regler och lagar, men man gör 
inte det. Man får lätt se baksidan av systemet om man säger så.  

Jag ser det som att vi drar av masken på systemet. Det här systemet låtsas vara trevligt, 
låtsas ha yttrandefrihet, låtsas ha demokrati. Men prövar man det som vi gör så 
framkommer att det där finns inte. Det här får till följd att vi bygger ett samhälle i 
samhället. Vi skiter i det andra samhället. Vi bygger ett samhälle som vi vill ha det, det 
vill säga ett rättvist och fredligt samhälle där man inte ljuger, lurar varandra eller beter 
sig illa. Vi ska bygga ett samhälle i samhället eftersom vi tror att det andra samhället 
kommer rasa samman förr eller senare. Folk kommer då se att vi är mycket starkare. 
De kommer se att vi har ett eget samhälle och vill hellre vara med där. I och med att vi 
separerar oss från det vanliga samhället blir det vi mot dom. Jag är ganska positiv som 
person, men jag har inte någon positiv framtidssyn hur man förvaltar landet. En viktig 
del i mitt engagemang är att jag vill att mina barn ska få en trygg och fin framtid. Jag 
vill inte att de ska leva i något hemskt Mordor där de förgörs av det här systemet.  

När samhället agerar som de gör så spelar de egentligen oss i händerna. Det finns 
exempelvis människor som lägger ut ett Facebooksinlägg som kan vara ganska 
oskyldigt, till exempel en dikt där man skojar om muslimer så blir de misstänkta för 
hets mot folkgrupp. De kallas på förhör och riskerar straff och behandlas på ett sätt 
som de aldrig varit med om tidigare. Det finns personer som gått med i NMR efter en 
sådan behandling eftersom de uppfattar att det är något kraftigt fel på samhället. Det 
är en jakt på oliktänkande och man flyttar fram gränserna för vad man inte får säga. Vi 
fick höra av en jurist inom polisen när vi var i Almedalen att nu får man inte säga 
förbrytare – att vi inte får kalla politiker för förbrytare. Det hade prövats i tingsrätt fick 
vi reda på. Jag känner att de där reglerna är helt godtyckliga och att man gång efter 
annan kan sätta fast människor för hets mot folkgrupp. Det finns gott om 
organisationer som faktiskt bara sitter och söker igenom nätet och letar efter fel som 
vi gjort, sagt eller skrivit. De anmäler det och påstår att det är jättekränkande. De får 
rätt och folk hamnar i fängelset. Det har hänt flera gånger med våra ansvariga utgivare. 
Det är en form av aktivism att de helt enkelt letar fel hos oss.    

Det är oroande hur rättssystemet fungerar. Vera Oredsson blev till exempel dömd i 
tingsrätten för att ha heilat på offentlig plats. Domen var absurd. Den som tagit kortet 
menade att han tagit en serie bilder. Vera Oredsson vinkade, men hon heilade inte. På 
en av de många bilder som han tog såg det ut som hon heilade. Rätten hade ett 
konstigt resonemang. Även om hon inte heilade så borde hon ha förstått att det kunde 
ha uppfattats som att hon heilade. I hovrätten friades hon visserligen, men 
resonemanget i tingsrätten visar hur knäppt det hela är.  

Tillståndsgivningen när det gäller våra manifestationer har blivit helt absurd. Göteborg 
den 30 september 2017 är ett bra exempel på detta. Men det finns andra. Exempelvis 
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fick vi inte vara på Mynttorget i Stockholm den 25 augusti 2018. Man angav att det 
fanns politiker som var säkerhetsobjekt och hävdade att det därför var för farligt att 
ha oss på Mynttorget. Vi fick då en ny plats som var Gustav Adolfs torg och det blev en 
överenskommelse att vi skulle få gå en viss marschväg. Helt plötsligt fick vi reda på att 
man ”från högre ort” hade bestämt att vi inte skulle få gå den utlovade vägen. På 
frågan varför svarade de att ”det kan vi inte säga”. Vi hade fått klartecken från 
tillståndsenheten, men helt plötsligt hävdade man att det var för många aktiviteter för 
att vi skulle kunna gå. Vi erbjöd oss att vi kunde gå nästa helg, men efter timmar av 
väntan på ett sådant beslut resulterade det i att de återkom och sade att vi då fick 
komma in med en ny ansökan så fick de se om de hann behandla den. Jag reste mig 
och gick ut från mötet. Den förändrade marschvägen vi hade fått var helt värdelös. Vi 
skulle gå en kort marsch på bakgator. Vi såg det som förnedrande att gå denna väg. 
Därför gjorde vi aldrig det. Det blir snävare och snävare att ens få uttala sig och 
demonstrera. 

Vi blir hela tiden anklagade och angripna på ett felaktigt sätt. Ett exempel är att man 
hävdar att vi vill ha en förintelse samtidigt som man säger att vi förnekar förintelsen. 
Det blir ologiskt. De får bestämma sig. Det är sant att vi förnekar förintelsen, men jag 
förstår inte hur de då får det till att vi vill ha en förintelse. Vi förnekar att det hände 
som det har beskrivits och i vårt samhälle vill vi verkligen inte ha något liknande. Jag 
är orolig över medias upptrappning av alltihop. Det påverkar även myndigheter. Ett 
exempel på detta var när det var en sprängning på en skola i Hässleholm. Det blev ett 
herrans liv. Då uttalade sig polisen att personen vare sig kunde kopplas till IS eller NMR 
som om denna jämförelse var värdens självklaraste. Man tänker varför i helvete skulle 
vi vilja spränga en skola? Till och med talesmän för polisen tror att vi är terrorister. Hur 
kommer det sig? Svaret är media. 

I media är det en hetsjakt mot oss. Det påstås att media tappat makt, men maler de 
saker om och om igen så påverkar det människor. Det var exempelvis en stor sak lokalt 
i Ludvika. Där körde alla medier de mest hårresande lögner om oss. Det gör ju att vissa 
tror att vi är terrorister. Att vi går att jämföra med IS som skär halsen av folk på ett 
torg. Man tar illa upp att människor ens kan tro detta. Om vi nu var ute efter att vara 
terrorister och kriminella varför skulle vi då välja att vara med i en politisk organisation 
som i stort sett är den mest bevakade organisationen av alla i Sverige. Om jag hade 
ambitionen att vara kriminell hade jag inte ägnat mig att hålla på med vårt parti.  

Jag är nu misstänkt för det som hände i Göteborg. Jag är misstänkt för brott mot 
polislagen i Ludvika för att det stod några killar med en banderoll några meter fel. 
Dessutom är jag misstänkt för att jag i Almedalen 2017 skulle ha skrikit hell seger, men 
det stämmer inte. Förra året i Almedalen så kom de fram och sade att jag hade olagliga 
tatueringar. I det här fallet var de sjysta. De anmälde mig inte utan varnade mig bara 
eftersom tatueringarna i det här sammanhanget kunde uppfattas som hets mot 
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folkgrupp. De hade sett tatueringarna från en drönare. Jag pratade med en jurist inom 
polisen vid ett annat tillfälle i samband med att jag var på en badstrand och frågade 
honom om jag fick vara där med mina tatueringar. De är inte anskrämliga tatueringar. 
På ena armen står det Hell seger. Juristen sade att det nog inte är tillåtet att jag visar 
dem där eftersom spridningsrekvisitet uppfylls. Jag ställde då frågan om jag då 
hädanefter måste bada i långärmat bara för att polisen helt plötsligt kommit fram att 
detta uttryck är hets mot folkgrupp. Det var det inte när jag tatuerade mig för länge 
sedan. Han sade att det var säkrast. Det har blivit så löjliga proportioner.  

Jag är övertygad om att polispersonal blir hetsade inför kommenderingar. Jag har till 
och med sagt att jag gärna skulle vilja vara med på en utsättning och förklara vad NMR 
är för något för att undvika att det byggs upp falska bilder av oss. Man stör sig på att 
man ska bli dömd på en missuppfattning och mediahets utan att få chansen att 
förklara sig. Vi blir dömda för andra saker än vi egentligen står för. Det finns en stor 
okunnighet. En tidigare ansvarig utgivare blev till exempel dömd för en artikel om 
Horst Wessel. Vi försökte säga att den här personen dog innan den officiella förintelsen 
hade startat. Han kunde omöjligt veta det, men sådant struntar man i. Bara man pratar 
gott om någonting som har med tredje riket att göra så är det hets mot folkgrupp. Om 
vi publicerar ett foto på Adolf Hitler är det hets mot folkgrupp oavsett i vilket 
sammanhang vi publicerar den, inte om någon tidskrift eller tidning som skriver 
populärhistoria publicerar samma kort. Så fort vi gör det anses det att vi gör oss 
skyldiga till hets mot folkgrupp. Det råder inte likhet inför lagen. 

Brottet hets mot folkgrupp är en ”gummiparagraf”. Åklagarväsendet säger att de får 
påtryckningar på att rasistiska organisationer ska förbjudas, vilket jag för övrigt inte 
anser att vi är, men Åklagarmyndigheten säger att vi inte behöver ett förbud mot 
rasistiska organisationer eftersom Sverige har lagen hets mot folkgrupp. Åklagaren 
uppger att denna lag kom till för att man i Sverige ska kunna hålla ner den här typen 
av organisationer. Man öppet erkänner att man håller på med galenskap.  

Om vi tar händelsen i Göteborg den 30 september 2017 så är många av oss anmälda 
för hets mot folkgrupp. Effekten av det här är att jag tänker att staten är helt korrupt. 
Det var så att justitieminister Morgan Johansson träffade World Jewish Congress som 
är en amerikansk lobbyorganisation. De var väldigt upprörda över demonstrationen i 
Göteborg - att vi fick demonstrera i en så stor stad, så öppet och dessutom klädda som 
vi var på deras högtidsdag Jom Kippur. Vi hade inte en aning om att de firade ”nån Jom 
Kippur” denna dag. Morgan Johansson beskrev efter mötet att det var ett fruktsamt 
möte och att Sverige skulle se över vår lagstiftning och se vad vi kan göra inom ramarna 
för vår lagstiftning. Efter detta möte anmälde organisationen Civil Rights Defenders 
oss. Denna organisation verkar ha som ambition att likna Amnesty international, men 
i styrelsen sitter många med judisk bakgrund. De är från Helsingforskommittén som 
räknas som en judisk frontgrupp. De har så klart god kontakt med bland annat World 
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Jewish Congress. De gjorde en anmälan som egentligen är utformad som en 
förundersökning. En åklagare har sedan använt denna anmälan för att väcka åtal. 
Anmälan är helt knäpp. Enligt denna skulle alla som var med på demonstrationen och 
inte gick därifrån dömas för hets mot folkgrupp. Det var inte så att det var något 
specifikt beteende utan att de menar att hela andan var 30-talets Tyskland. Därmed 
menar man att man borde ha förstått att går man med i manifestationen så gör man 
sig skyldig till hets mot folkgrupp.  

Vår syn på våra politiker är att det inte är de som styr. Istället är det mer eller mindre 
en skuggregering som styr dem. Det kan man se många exempel på. Det handlar om 
att de som egentligen styr påverkar våra politiker och säger att använd er polis, gör 
vad ni vill, men de där ska inte gå på våra gator och torg. Det är så tankarna går. Man 
tar också illa upp av att man aldrig får uttala sig och känner sig exkluderad. 

Vi sökte tillstånd i Göteborg den 30 september 2017 och polisen fick därmed där och 
då ett stort numerärt övertag, vilket gjorde att vårt förhandlingsläge var dåligt. Det 
enda vi kunde göra var att förhandla om hur vi skulle agera framgent vad gällde att 
söka tillstånd. Beroende på det som hände där och vad som hänt vid andra tillfällen är 
det håll vi går åt att vi ska satsa på icke tillståndsgivna demonstrationer. Vår empiri 
pekar på att det är mycket bättre. Vi hade exempelvis en demonstration två veckor 
innan 30 september 2017 som fortlöpte utan problem. Ingenting hände. Det blev inget 
rättsligt efterspel heller. Det kom några motdemonstranter som ställde sig i en klunga 
och skrek på oss, men det var inte någon av oss som ens petade på dem. Ibland undrar 
man om alla poliser, kravallstaket och annat är det som skapar en konflikt. Jag skulle 
vilja att man agerade på ett helt annat sätt mot oss.  

Vi har inte någon ambition att vara de första som är aggressiva utan vårt mål är att få 
ut vårt budskap. Om vi blir attackerade så försvarar vi oss så klart. Det kan då bli fråga 
om att vi använder oss av våld, men det är inte något vi börjar med, utan vårt 
huvudsyfte är att få ut vårt budskap. Vi struntar egentligen i de som protesterar mot 
oss. Jag kan ofta känna att de mest är sorgliga individer. De för inte fram någon åsikt, 
utan bara att de är emot oss. De här grupperna finansieras till exempel av 
Socialdemokraterna när det gäller Juridikfronten. I Expos fall är det Aschbergs 
medieimperium och andra krafter som pytsar in massor av pengar. I Civil Rights 
Defenders är det bland annat George Zoro som betalar massor av pengar till dem plus 
hjälporganisationen Sida som betalar 50 miljoner per år till dem. Man kan nästan leva 
på att vara ”antirasist”.  

Man kan också ta ett exempel med Tess Asplund som hoppade fram framför oss med 
knuten näve eller killen som första maj i Ludvika bara stod och skrek små snoppar när 
vi sade något. Han fick nu dela ut ett pris på QX-galan, som visserligen ur mitt 
perspektiv inte är något att eftersträva. Han fick bli någon form av småkändis genom 



Del C - 12. NMR 
 

280 
 

att likt en mentalpatient ha skrikit ”små snoppar”. Folk tar tillfället i akt. Det är större 
chans att bli känd på detta sätt än att vara med i idol eller något annat program.  

Vi är oroliga för att samhället utvecklas mer och mer till att bli en totalitär stat. Nu 
börjar man prata om att man ska ha ansiktsigenkänning överallt - som i Storbritannien 
och ännu värre i Kina. Varför behövs den här förföljelsen. Jag instämmer i den analys 
som en dialogpolis gjorde att SÄPO ser saker och ting från ett underrättelseperspektiv. 
Jag menar att det ibland är bra att titta utifrån ett annat perspektiv. Det är bra att sätta 
sig in i motpartens perspektiv. Gör man inte det får man bara underättelsetänket i 
huvudet. Det är inte positivt för då ser man faror med allt och ser alla som skurkar och 
jagar bevis som styrker detta. Genom att göra detta skapar man till slut skurkar.  

Kallar man någon terrorist hela tiden så skapar man till slut en terrorist. Till slut är man 
inträngd i ett hörn så mycket och så stigmatiserad i samhället att man räknas och 
behandlas som en terrorist - då är gränsen för att bli en terrorist mycket kortare. Jag 
misstänker att en del vill ha en sådan utveckling och hitta en anledning till att förbjuda 
oss. Men jag kommer inte sluta att tycka det jag tycker om man skulle förbjuda vår 
organisation. Jag kommer ha den uppfattningen tills jag dör. Det skulle bli en 
underjordisk organisation istället. Vi ger aldrig upp så enkelt är det. Mina åsikter är 
dock inte helt statiska utan jag är en ständig sanningssökare, men jag står fast vid vad 
jag tycker och det kommer jag inte ändra på. De kommer inte kunna skrämma mig till 
tystnad. Då får de mörda mig i sådana fall. Om jag skulle se att jag hade totalt fel skulle 
jag ändra mig. I och med att vi blir behandlade som vi blir och vi inte inbjuds till någon 
diskussion blir det svårare att få in andra perspektiv.  

Vi blir utsatta för många olika typer av trakasserier. Det gör att folk förstår att vi blir 
utsatta, att det är orättvist och att systemet är totalt genomruttet. Det stärker vårt 
synsätt och gör det lättare att få medlemmar. Så hårt som vi blir ansatta kan det dock 
innebära att vissa inte vågar gå med för att de förstår vilka konsekvenser det får för 
dem. Det blir därför en utsållning av vilka som går med. De som söker sig till oss är mer 
radikala. De vet vad det innebär och är beredda att göra stora uppoffringar i livet för 
organisationen.  

 

12.5 Intervju med advokat Sargon De Basso (februari 2019) 
Överlag är det så att myndigheterna har en mer aktivistisk hållning gentemot NMR-
relaterade incidenter. Man söker, på grund av NMR:s förkastliga ideologi, aktivt sätt 
att kunna lagföra dem i situationer där man aldrig annars skulle försöka lagföra. 
Exempelvis när det rör fall av brott mot ordningslagen och situationer i gränslandet för 
våldsamt upplopp. Det finns en ökad benägenhet från polisiärt- och åklagarhåll att 
åtala och driva mål till domstolen. Det finns en osynlig gräns för vad som är bortom 
det acceptabla i vår rättsstat och den gränsen går vid NMR. Det gör att man har andra 
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glasögon på sig från myndighetshåll. Man har en mer aktivistisk hållning för att 
statuera exempel och för att markera tydligt sitt avståndstagande.  

Det finns också ett annat inslag som jag inte sett i andra sammanhang. Det finns 
intresseorganisationer som systematiskt anmäler medlemmar i NMR och får gehör för 
dessa anmälningar hos åklagare. Normalt sett brukar en åklagare hålla en distans till 
privata aktörer som försöker driva en sak till allmänt åtal, men så är inte fallet med 
NMR. Organisationer som Civil Right Defenders, Juridikfronten med flera ligger bakom 
massanmälningar och egna utredningar som legat till grund för allmänna åtal mot 
NMR-anslutna. Detta inslag är annars mer vanligt förekommande i länder som USA.  

Rättssamhället kan förhålla sig sakligt och objektivt till en misstänkt terrorist med 
islamistisk bakgrund, till livsstilskriminella som ingår i olika kriminella nätverk m.m. 
Men det händer någonting när det kommer till NMR. De väcker en avsky och vrede 
som saknar motstycke och som präglar hanteringen redan innan anmälan upprättats 
till ingivet åtal.  

Jag tror inte på denna modell. När jag pläderar i NMR-relaterade mål så säger jag inte 
sällan att de måste behandla klienten som vilken annan person som helst. Annars får 
de vatten på sin kvarn och kan hävda martyrskap som sedermera används i den egna 
propagandan. Rättssamhällets sätt att agera mot NMR får därigenom motsatt effekt.  

När rättsstaten intar en repressiv hållning till en organisation som NMR så är det min 
bedömning att det bara kan få två effekter. Det ena är att det leder till en 
radikalisering. Det andra är att de till vissa delar bara försöker byta kostym och flyga 
under radarn. Oavsett vilket alternativ som blir fallet så blir det ett större problem än 
det var innan. Ta Tyskland som ett exempel som av naturliga skäl haft ganska hårda 
lagar kring organisationer med en nationalsocialistisk ideologi. Där har effekten blivit 
att det skapats ett parti som lite mer förtäckt driver en likartad politik och som 
därigenom fått en mycket bredare plattform. Det finns likheter med 
Sverigedemokraterna som hade en helt annan framtoning när jag växte upp på 90-
talet. De bytte ut begrepp som ras och idag pratar de om ”svenskhet”. 

Trycket mot NMR kan väl leda till att en viss falang inom NMR radikaliseras, medan en 
annan falang kanske iklär sig en annorlunda kostym. Det kommer bli mer 
svårhanterligt och förrädiskt att hantera. Jag har sagt det i någon plädering och 
vidhåller att det kan vara på sin plats att låta en nationalsocialist få vara en 
nationalsocialist. Alternativet är att de ändrar framtoning, använder ett mer socialt 
accepterat språkbruk och terminologi och under falsk flagg får en mycket bredare 
plattform och uppslutning. 

Jag var försvarare i ett brottmål i samband med en händelse på Medborgarplatsen. I 
korthet så hade NMR-medlemmar med anledning av en demonstration ställt upp sig 
med sköldar i en linje. Någon ropade att de, i strid med polisens instruktioner, skulle 
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marschera. De tog tre steg fram. Poliserna tog fram batongerna och sedan säger filmen 
som spelades upp på rättegången det mesta. NMR:arna ”blev ganska duktigt 
påpucklade” av polisen och därtill fick fängelse för våldsamt upplopp. Det kan nog 
tänkas vara ett våldsamt upplopp i lagens mening att ta de där stegen. Jag ifrågasätter 
inte det, men sett till straffvärde och omständigheter kring det hela så tror jag inte det 
hade slutat med lika hårda straff och behandling om det varit en annan grupp än NMR 
som hade tagit tre steg framåt.  

Jag har även haft mål där klienter som varit NMR:are har blivit frikända. De har då fått 
åtnjuta samma rättssäkerhetsgarantier som andra medborgare. Man kan inte säga att 
domstolarna överlag har hemfallit åt den här aktivismen som jag tidigare nämnt, utan 
den har oftast stannat vid polis och åklagare.  

Domstolarna har inte landat i någon välsorterad praxis vad gäller Hets mot folkgrupp 
kopplad till NMR. Utfallet av målet som kommer tas upp i Göteborg i augusti 2019 blir 
en bra värdemätare där blotta deltagandet i ett demonstrationståg i princip ska anses 
utgöra hets mot folkgrupp.  

Många gånger har jag fått frågor från journalister om ”hur jag kan företräda 
nationalsocialister?”. Den typen av frågor har jag inte ens fått när jag företrätt 
mordmisstänkta. Jag skrev till slut en artikel som bland annat publicerades i 
Dalademokraten med rubriken ”Därför företräder jag en nationalsocialist” där jag 
förklarar advokatens roll i en rättsstat. Artikeln fick spridning i andra tidningar (se t.ex. 
De Basso, 2015).  

NMR vill många gånger ligga i gränslandet, som jag uppfattar det, i rent PR-syfte. Om 
vi tar Almedalsveckan så fick NMR:s närvaro spaltkilometer i media. Det ger dem gratis 
PR och skapar ett intresse för deras organisation. Även om de framställs som en farlig 
organisation är det alltid människor som lockas av det. Det värsta för NMR vore om de 
inte fick uppmärksamhet i media. Jag känner inte till deras medlemsantal, men jag 
gissar att de växt i takt med att de fått medial uppmärksamhet de senaste åren. De har 
också ökat sin trafik till sin hemsida Nordfront. se på grund av medial uppmärksamhet. 
Den 8 juli 2017 stod Simon Lindberg på Almedalen och höll ett tal. Han uttryckte 
följande:  

”Vi har fått reklam i mångmiljonbelopp i utbyte mot vårt deltagande här. 
Jag vill tacka Aftonbladet, Expressen och DN och många fler. Tack för all 
uppmärksamhet. Tack för alla nya medlemsansökningar ni har gett vår 
organisation. Grattis för att ni för första gången i ert liv gjort något bra för 
Sverige. Hade ni inte ljugit så förbannat hade ni fått blommor av oss, men 
nu får ni nöja er med en applåd. En applåd till våra kära folkförrädare.”     
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Det är klart att det är jobbigt för de flesta människor att se nationalsocialister 
marschera på våra gator. Jag har förståelse för detta och det måste man ha respekt 
för. Ur ett strategiskt perspektiv är dock det sätt som samhället valt att agera på inte 
alls bra om man nu vill NMR illa, men i ett samhälle där signalpolitik ses som viktigare 
än realfrågorna är det naturligt att protestera och visa avsky mot NMR bedöms som 
mer angeläget än att faktiskt verka för att NMR blir svagare och färre i medlemsantal.  

 

12.6 Intervju med Gunno Gunnmo om hur han ser på polisens sätt att 
hantera nazistdemonstrationer445 
Om man ska ta ett nyligen inträffat exempel går det exempelvis att lyfta fram 
Nazistdemonstrationen i Falun maj 2017. När man planerar en sådan kommendering 
tycker jag att polisen bör fundera på hur det kommer att se ut att polisen håller tillbaka 
demonstranter och att det sedan går förbi 100 stycken nazister med nazistsymboler. 
Som polisen hanterar denna typ av marscher är inte bra. Det skapar en bild av att 
polisen skyddar nazismen.  

Jag menar inte att man ska avbryta aktiviteter som marschen i Falun, men jag tycker 
att man kan pröva olika saker. Jag tycker att polisen måste vara tydliga med att föra ut 
att så länge det är tillåtet att uttrycka saker offentligt kommer polisen respektera 
detta. Samtidigt som man måste våga göra ingripanden och förklarar att det är för att 
klarlägga vad som exempelvis är tillåtet att bära med sig i ett demonstrationståg. 
Polisen kan även i tillstånd reglera att demonstranter inte får gå uniformerad eller i 
uniformsliknande kläder. Det måste polisen våga göra. Så länge de söker 
demonstrationstillstånd kan man föra diskussioner om olika förutsättningar, bland 
annat vad de bär med sig för föremål. Om de inte söker demonstrationstillstånd så är 
det en otillåten demonstration och polisen kan då göra en värdering om de utgör en 
fara för ordningen. Om det senare sker en konfrontation mellan de som demonstrerar 
och andra kan polisen skingra folksamlingen som sådan. Polisen ska givetvis slå vakt 
om yttrandefriheten och det är viktigt att polisen förklarar att det är polisens uppgift. 
Men jag tycker att polisen har blivit slappa vad gäller att vara på tårna och att polisen 
inte gör ingripanden och agerar på ett sätt som man borde göra för att försvåra för 
dessa typer av organisationer att växa.  

Jag tror tyvärr att det som händer är en anpassning till samhällsklimatet. Att man blir 
mer tolerant till fascistiska och nazistiska organisationer. Även när det gäller JK har det 
skett en förskjutning. När jag var chef så hade JK folk i jour och vi hade ett nära 

                                                           
45 Gunno Gunnmo har efter att han slutat som länspolismästare i Stockholm varit engagerad i romska frågor, 
bland annat som ledamot i kommissionen mot antiziganism.  
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samarbete med dem exempelvis vid händelsen i Brottby. Att så inte är fallet nu tror 
jag beror på att polisen inte i samma utsträckning som förut tar den typen av 
konfrontationer som de gjorde på min tid för att få juridiska klarlägganden. Det 
handlar exempelvis om att ta föremål i beslag för att pröva om de är att anse som 
gatustridsvapen eller om symboler kan jämföras med hakkors eftersom de 
symboliserar samma ideologi. Även om det i efterhand visar sig att polisens beslag 
hävs så har polisen i alla fall gjort vad de kan mot grupperingar med denna typ av 
ideologier.  

Jag tycker det är viktigt att domstol prövar om det är tillåtet eller inte och att polisen 
även förbjuder vissa demonstrationer. På den tiden jag var chef för Stockholmspolisen 
fick vi till exempel rätt av Kammarrätten när vi förbjöd Nazisterna att demonstrera på 
kristallnatten. Det handlar mycket om hur polisen argumenterar. Jag är inte så säker 
på att det finns samband mellan att polisen förbjuder en demonstration och att det 
gynnar de som är för våld i en gruppering. Det är uppmärksamhet man eftersträvar. 
Polisen kan argumentera för att man vill ha saken prövad som förklarar sitt beteende.  

Det är samtidigt viktigt att polisen är personneutrala vad gäller de som de ska ingripa 
emot. Om en enskild deltagare går in och stjäl något i en butik så förekommer det att 
det tolkas som ett tecken på oordning i en hel grupp istället för att se det som en 
handling av en enskild individ. Samma typ av handling kan tolkas helt annorlunda om 
det rör sig om en annan gruppering. Då kan det förklaras med att det beror på dåligt 
agerande från enskilda individer, där inte hela gruppen belastas för detta beteende. 
Ett exempel som kan tydliggöra det hela var demonstrationerna emot löntagarfonder 
som var ganska stökiga tillställningar. De som deltog hade knytblus och kostym och 
det fanns en intern motvilja inom polisen att använda våld mot dem, vilket inte varit 
fallet om det varit personer från en annan gruppering som hade agerat på ett liknande 
sätt. Vissa individer blir det försvarbart att använda våld emot bara för att de tillhör en 
viss gruppering. Det är inte okey, utan polisen ska vara personneutrala.    

 

12.7 Intervju med jurist, polisregion Stockholm, angående vilka 
förhållanden som vägts in i beslut 
Min erfarenhet av att hantera tillstånd i Stockholm är att det ibland uppstår 
diskussioner där det är mycket känslor inblandade. Ett viktigt rättesnöre vid dessa 
bedömningar har varit att utgå från att demonstrera är en grundlagsskyddad rättighet. 
I och med detta är möjligheterna att göra inskränkningar när någon söker tillstånd 
väldigt små. Det händer att detta ställs på sin spets. Det senaste året har vi haft ett par 
sådana ärenden i Stockholm. Ett exempel är Folkets demonstration på Raul 
Wallenbergs torg. Då handlade frågan om religionsfriheten kontra 
demonstrationsfriheten.  



Del C - 12. NMR 
 

285 
 

Religionsfriheten är absolut. Den är inget man får inskränka och i hierarkin står den 
över demonstrationsfriheten eftersom vi faktiskt kan inskränka demonstrations-
friheten. Då måste man göra en bedömning utifrån de faktiska omständigheterna 
huruvida religionsfriheten blir inskränkt av en allmän sammankomst. Man hävdade 
från judisk församling att man kände ett obehag att gå på gudstjänst. Med all respekt 
för deras känsla som man ska ha stor respekt för, men det är de faktiska 
omständigheterna som man måste beakta, det vill säga huruvida en demonstration 
hindrar en gudstjänsts utförande eller hindrar att deltagarna tar del av gudstjänsten. 
När det gäller Folkets demonstration var den inte riktad mot den judiska församlingen 
och de hade inget intresse av att hindra religionsutövningen som fanns där. Av den 
anledningen gjorde vi bedömningen att den allmänna sammankomsten skulle tillåtas 
eftersom den inte inkräktade på religionsfriheten.    

När vi gör de här bedömningarna så utgår vi från en praxis som utformats under lång 
tid. Det sträcker sig ända bak till nittiotalet. Utifrån denna praxis kan man konstatera 
att möjligheterna att inskränka demonstrationsfriheten är väldigt liten. Om vi ska göra 
detta måste vi ha på fötterna. De gånger vi gjort inskränkningar har vi kunnat visa på 
en historik. Vi har gjort inskränkningar när det gäller exempelvis National-
demokraterna när de ville gå genom stan i adventshandeln och ville passera Karl den 
XII staty. Vi kunde visa på att det tidigare skett mycket ordningsstörningar och där även 
högern hade stått för ordningsstörningarna just vid den platsen. Därför kunde vi avslå 
deras begäran. Karl den XII var väldigt symbolisk, däremot när de har önskat gå genom 
stan utan att passera någon symbolisk plats har vi inte sett att vi har möjligheten att 
inskränka deras demonstrationsrätt. 

När vi hade Salemdemonstrationerna var det inte högern som stökade, vilket gjorde 
att vi inte kunde gå på dem i första hand utan att vi hade att agera mot dem som 
faktiskt störde ordningen. Högern störde ordningen först när de blev attackerade, men 
de var inte de som förorsakade bråken. När man ska ta hänsyn till om man kan 
misstänka att det kommer ske en allvarlig ordningsstörning så avser lagstiftaren 
anordnaren, inte huruvida de angrips av motdemonstranter. Sedan finns det möjlighet 
att avslå om det förväntas ordningsstörningar i anslutning till en demonstration. Det 
skulle kunna gå att göra en vid tolkning av detta. Men som vi i Stockholm har tolkat 
det hela så är det fortfarande anordnaren som ska ha förorsakat dessa 
ordningsstörningar. Annars kan ju motdemonstranter i praktiken se till att en 
anordnare inte får demonstrera.   

Vi fick in en ansökan från ”vänstern” att de ville genomföra en allmän sammankomst i 
Salem samma dag och tid som Salemfonden traditionellt genomförde sin marsch. I 
dessa fall var man tvungen att ta hänsyn till en viss historik så att de som brukade gå 
en viss sträcka har företräde oavsett om de kommit in med ansökan först eller inte. En 
annan faktor när det gällde Salem var att det var motdemonstranter som gjort att det 
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blev så stökigt som det hade blivit tidigare. Dessa två argument tillsammans gjorde att 
vi avslog deras begäran och de fick istället genomföra en stillastående allmän 
sammankomst. Visserligen i närheten av Salem-fondens marsch så att de kunde göra 
sig hörda och sedda som en form av demokratiskt utbyte. Våra argument prövades 
ända upp till kammarrätten. De höll i kammarrätten.  

Har vi på fötterna och att det är arrangören som man har anledning att misstänka 
kommer stå för ordningsstörningarna har polisen inga problem att avslå en begäran 
med hänsyn till ordning och säkerheten. Vi kan då säga att visst ni ska få demonstrera 
men vi avgör var och om det ska bli en stillastående demonstration. Jag blev faktiskt 
förvånad att förvaltningsdomstolen och kammarrätten resonerade som de gjorde när 
det gäller tillstånden för NMR:s demonstration i Göteborg. Det gällde bland annat att 
förvaltningsrätten ansåg sig kunna göra en bättre bedömning av ordning och 
säkerheten än polismyndigheten och, när det gäller kammarrättens bedömning, att en 
offentlig tillställning gavs företräde framför en allmän sammankomst. Bedömningarna 
som förvaltningsdomstolen och kammarrätten gjorde sticker ut jämfört med de stora 
antal domstolsutlåtande som jag tidigare tagit del av.    

När det gäller att agera mot sköldar och symboler så har det inte räckt till att nå upp 
till brottet hets mot folkgrupp. Det är den praxisen vi har att rätta oss efter i nuläget. 
Sedan är det så att hets mot folkgrupp är en sådan lagstiftning som förändrar sig över 
tid beroende på vad som är acceptabelt i samhället. En sak som man tittar på just nu 
inför valrörelsen 2018 är om det går att villkora när någon söker demonstrations-
tillstånd att de inte får ha sköldar. Det kommer i sådana fall vara ett generellt förbud 
som gäller alla grupper. Plakat skulle vara svårt att förbjuda och ur den aspekten kan 
det vara svår att förbjuda sköldarna om de utifrån märkning kan ses som en form av 
opinionsyttring. Vi har haft problem att ta sköldar sedan ett tjugotal år tillbaka och 
initialt handlade det om AFA. Sköldar har inte bedömts som brottsverktyg.  

Även när det gäller flaggor har man många gånger i Stockholm fört en diskussion kring 
de stänger/pinnar som flaggorna sitter på. När det varit pinnar som varit spetsade har 
man plockat pinnen, men gett tillbaka flaggan. De bedöms ändå kunna ge uttryck för 
sin ståndpunkt om de har flaggan. Det går givetvis att ta stänger/pinnar i förebyggande 
syfte, men i och med att vi inte nått framgång i de fall vi tidigare gjort detta så måste 
vi ha på fötterna om vi ska göra denna tvångsåtgärd. Vi måste i stort sett kunna visa 
att man vet att de kommer använda dem eller att de i den aktuella situationen har 
använt dem.  

När det gäller symboler som Tyrrunan så har den provats flera gånger och är i nuläget 
inte bedömd som hets mot folkgrupp. Gamla HD domar är från slutet av 90-talet och 
då hade de som blev dömda symboler som var förbjudna. Vid dessa tillfällen så bar de 
misstänkta även andra symboler som sammanknippas med nazism, men det är inte så 
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att dessa symboler enbart är förknippat med nazism. Det gör att de enskilt inte når 
upp till hets mot folkgrupp. Däremot kan olika attribut som tillsammans förstärker 
varandra göra att man når upp till hets mot folkgrupp utan att de enskilda 
handlingarna eller symbolerna självständigt når upp till denna nivå. När man ska prova 
lagstiftning så ska man göra det på rätt ärenden, där vi har en chans att få framgång. 
Om man ska avbryta en allmän sammankomst så är det viktigt att man har mycket på 
fötterna och att det finns förutsättningar att nå framgång. Det får inte vara så att man 
under förespegling att testa lagstiftning stör och försvårar för en grupp att genomföra 
sin allmänna sammankomst.       

När det gäller bedömningen vad som är en allvarlig trafikstörning så kommer 
demonstranter om det gäller E4an genom Stockholm inte tillåtas att stoppa trafiken. 
Men på större vägar inne i Stockholms tillåts demonstranter att stoppa upp trafiken. 
Hur länge man tillåts exempelvis att sitta på en väg och stoppa trafiken beror på vilken 
väg det är. Antingen får man sitta en kort tid eller en lite längre tid. En rörlig 
demonstration som genomförs i Stockholm bedöms inte orsaka en allvarlig 
trafikstörning.      

Polisens enda möjlighet att inskränka en allmän sammankomst som genomförs, 
oavsett om den är tillståndsgiven eller inte, är att använda sig av upplösningsinstitutet. 
Då måste det upp i väldigt höga nivåer för att vi ska få göra något. Har du en 
tillståndsgiven kan du påverka genom villkoren. Där kan vi påverka i inledningsskedet. 
Har vi en allmän sammankomst så kan vi upplösa den eller anvisa den väg. Givetvis 
också ingripa mot enskilda individer som begår brott. Vi har inget lagstöd för att kunna 
anvisa någon en plats, det handlar istället om att vi säger att det är olämpligt att du 
står där du står nu, utan att du får stå där istället. En demonstration som förflyttar sig 
kan vi anvisa en väg, men om vi anvisar en plats så blir det en annan sak än att anvisa 
väg.  

I Stockholm har vi inskränkt demonstrationer både vad gäller höger- och vänstersidan 
och fått rätt i domstol. Vi har vid dessa tillfällen sett det som viktigt att ha mycket på 
fötterna för att kunna avslå en begäran. I Stockholm har vi också sett det som viktigt 
att ha en dialog med de som sökt tillstånd för att de ska kunna få en likvärdig väg om 
det är så att vi bedömt att en viss väg är olämplig. Vi har sett det som viktigt att 
samverka med de som sökt tillstånd istället för att bara beordra dem att gå en viss väg.      

  

12.8 Intervju med aktivist som uppger engagera sig i mänskliga rättigheter 
Jag har varit aktivist i drygt trettio år. Jag tillhör inte en specifik grupp utan engagerar 
mig i olika frågor och representerar mig själv […]. Jag var ute och härjade redan på sent 
åttital och tidigt nittiotal då Kungsan brann. Jag har varit med på många kravaller, 
exempelvis 30 november och andra datum. […] 



Del C - 12. NMR 
 

288 
 

Jag tycker att det är helt oacceptabelt att rasister och nazister får marschera på våra 
gator. Jag blir lika förbannad varje gång NMR får tillstånd. De är nazister ute i 
fingerspetsarna. Det finns inget demokratiskt med dem. De ska inte få gå där 
överhuvudtaget. Jag tycker det är helt sjukt. Jag tycker att exempelvis Nordisk ungdom 
är samma pack. För mig är också Nordisk ungdom nazister. Det de står för är 
främlingsfientlighet och de ska inte få gå ut och gapa och skrika. Sedan är visserligen 
NMR våldsammare. Det kommer bli ett blodbad om NMR får fortsätta och det har de 
själva gått ut och sagt.  

När det gäller SD så tycker jag att de är rasister som inte har något i riksdagen att göra. 
Tyvärr är de folkvalda och sitter där de sitter nu. Jag tycker det är förkastligt. Många 
av dem är nassar som ränderna inte gått ur. Det vet vi alla. Den enda skillnaden är att 
de är i maktens korridorer i kostym. Jag tycker att det skulle vara förbjudet även för 
dem att demonstrera på gator och torg eftersom de är rasister. Även om en 
organisation inte själva anser att de är en nazistisk organisation så tycker jag att det 
skulle vara något organ i samhället som definierade vilka organisationer som får 
respektive som inte får demonstrera. Jag tycker det är uppenbart att NMR och Nordisk 
ungdom är nazister och att SD är rasister. Sedan SD har kommit in i riksdagen har 
vardagsrasismen gått rakt åt helvete.  

Nazistiska och rasistiska organisationen har inget att göra på våra gator. Det ska inte 
vara de själva som får avgöra vilken kategori de tillhör, men om det är en myndighet, 
annat organ eller om det är folket som ska avgöra detta har jag inte riktigt funderat 
över. Vi vet ju att de är nazister och rasister. Om en organisation byter namn så tycker 
jag att man ska titta på vilka personer som ingår i denna organisation. Vissa personer 
har diskvalificerat sig för att de ska få tillstånd att demonstrera. Om det är en 
organisation eller vem som definierar vilka personer som diskvalificerat sig för att få 
demonstrera har jag heller inte funderat så mycket på. Jag tycker att det ska förbjudas 
så att inte rasister och nazister tillåts att demonstrera, men hur det ska förbjudas har 
jag inte funderat på så mycket. Jag tycker att man ska hamna i fängelse om man har 
de åsikter de har. 

 

12.9 Olika perspektiv på polisens sätt att hantera demonstrationstillstånd i 
den allmänna debatten 
12.9.1 Skribenter med olika perspektiv på polisens hantering av 
demonstrationstillstånd 
I ett flertal artiklar i media har olika skribenter kritiserat polisens sätt att hantera 
demonstrationstillstånd gällande framförallt Nordiska motståndsrörelsen (NMR). I en 
artikel i DN den 17 augusti 2017 med rubriken: ”Varför får nazisterna tillstånd att 
demonstrera just centralt i svenska städer?” framförde docent Helene Lööw att 
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nazisterna numera får tillstånd att demonstrera på platser de tidigare inte fått. I sin 
analys av varför så är fallet hävdade hon att det beror på att polisen har förändrat sitt 
förhållningssätt när det gäller att hantera dessa frågor och att väldigt mycket om 
debatten kring deras rätt att demonstrera har kommit att handla om yttrandefrihet. 
Hon pekade på att ett skäl till att nationalsocialistiska, fascistiska och vit makt 
inspirerade organisationer fått ett större utrymme i det offentliga rummet är att de på 
ett mycket medvetet sätt har drivit yttrandefrihetsfrågan och att denna taktik har givit 
frukt (Lööw, 2017). I en artikel i DN den 19 september 2017 ifrågassatte professor 
Stefan Jonsson från Linköpings universitet polisens flathet (Jonsson, 2017). I en ledare 
i DN den 7 augusti 2017 med rubriken ”Jag mötte en vålnad i Almedalen” framförde 
Margit Silberstein att närvaron av nazister på politikerveckan väckte djup fasa hos 
henne och att det är mycket viktigt att deras närvaro i Visby inte ska bagatelliseras, 
utan istället ifrågasättas. Scaba Perlenberg konstaterade i en artikel i GT den 9 augusti, 
genom att använda ett citat från Margit Silbersteins text, att han hade förståelse för 
de som upprörs över närvaron av nazister på Almedalsveckan eftersom deras närvaro 
är en provokation mot Almedalsveckans själva väsen med öppenhet, demokrati och 
tolerans som honnörsord. Han pekade i sin artikel som hade rubriken ”Även nazister 
har demonstrationsrätt” på att demonstrationsfrihet gäller alla politiska åskådningar 
och således även för extremister. Han ifrågasatte dock var dessa organisationer får 
demonstrera. Med anledning av att NMR sökt tillstånd att genomföra en manifestation 
på Götaplatsen menade han att den lika gärna kunde ”hållas på en potatisåker på 
Hissingen” (Perlenberg, 2017). I en artikel i Expressen den 20 augusti 2017 ställde 
skribenten Per Wirtén frågan om staten har tappat omdömet när polisen ger NMR 
tillstånd att demonstrera utanför bokmässan i Göteborg. Han menade att polisen har 
hamnat i en nedbrytande dubbelmoral, där staten i praktiken legitimerar och även 
uppmuntrar det politiska våldet genom att polisen skyddar en ”politisk våldsrörelse 
med näbbar och klor.” (Wirtén, 2017).   

Även om det är svårare att hitta så finns det journalister som med anledning av NMR:s 
demonstration i Almedalen och i Göteborg poängterade att yttrande- och demon-
strationsfriheten väger tungt och att NMR därför inte ska särbehandlas. En av dessa 
journalister är Anna-Lena Lodenius. Hon har i flera sammanhang yttrat sig om NMR 
och hantering av dem, bland annat kritiserade hon Göteborgspolisens flygblad inför 
demonstration den 30 september (Efendić, N. & Thurfjel, 2017).  En annan är Sakine 
Madon. I en artikel i VLT den 22 augusti 2017 betonade Sakine Madon  att det är viktigt 
att polisen är åsiktsneutrala och den ”Polismyndighet som inte gör detta hamnar på 
ett sluttande plan, där snart fler grupperingar hindras och nya tider och 
riksdagsmajoriteter inte nödvändigtvis står för "bra" åsikter”. Hon sammanfattade sin 
artikel med att polisen inte skyddar nazisterna utan demokratin och att vi ska vara 
väldigt glada över detta (Madon, 2017).  
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12.9.2 Intervju med Per Wirtén, skribent på Expressen46 
Det skulle vara intressant att få ställa några frågor kring din artikel: 

Jag måste först säga att jag inte har så mycket kunskap om hur polisen arbetar i 
konkreta situationer när det gäller att hantera olika former av manifestationer. Jag har 
därför inte några åsikter om hur polisen rent operativt hanterar en händelse. Det ska 
inte ses som det är detta jag ifrågasätter i artikeln. 

Hur tänker du kring eventuella effekter av det du för fram i artikeln? 

Jag hoppas det får konsekvenser. När man skriver något så tar man ansvar för sina ord. 
I det här fallet så ser jag att konsekvensen ligger på olika aktörer inom staten – inte 
bara polisen. Jag riktar mig också i artikeln till justitieministern och regeringen och jag 
antar också att JO är en sådan myndighet som finns med i bakgrunden hur man tolkar 
lagen. Min artikel riktar sig givetvis också till polisledningen, men då i huvudsak till den 
nationella ledningen och inte hur den lokala polisen hanterar frågan. Artikeln riktar sig 
också till polisens jurister som verkar ha en central roll och vara väldigt aktiva vad gäller 
dessa frågor kring tillståndsgivning. 

Enligt ditt resonemang så ska en organisation som definierats som en 
våldsorganisation få begränsningar vad gäller möjligheten att demonstrera? 

Ja, men det är viktigt att påpeka att de ska få demonstrera. Om exempelvis en 
våldsorganisation som Hells Angels eller NMR vill demonstrera ska man inte stoppa 
dem. Men de ska få vara på en mer undanskymd plats, där det är mindre provocerande 
och där risken för våld är mindre. Dessutom tycker jag det är viktigt att staten genom 
att göra dessa begränsningar visar att man tar avstånd från dessa våldsorganisationer.  

Det finns många grupper såsom personer som sympatiserar med PKK, AFA, 
djurrättsrörelser, religiösa organisationer med koppling till terroriststämplade 
organisationer och kulturella organisationer som använder sig av 
demonstrationsvakter med ett våldskapital, som en del kanske skulle vilja klassificera 
som våldsorganisationer. Hur har du tänkt kring gränsdragningen om en organisation 
ska definieras som en våldsorganisation? 

För mig så är det en oklar gränsdragning. När man hamnar i ett sådant här skarpt läge 
- när man måste ta ställning så måste man till slut tillämpa en skarp gränsdragning  - 
att det här är en våldsorganisation och det här är inte en våldsorganisation. Den är 
besvärlig att dra precis som du är inne på.  

För mig tycker jag att det är okey att rörelser och organisationer får uttrycka sina 
åsikter även de som förordar våld, som är emot demokrati och som stödjer en våldsam 
                                                           
46 Fler skribenter som uttryckt sig negativt till att NMR fått tillstånd att demonstrera tillfrågades om det fanns 
möjligheter att intervjua dem. Det var bara Per Wirtén som svarade på förfrågan. Eftersom det fanns specifika 
frågor som det utifrån artikel var intressant att få svar ställdes ett antal frågor som redovisas texten.  
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revolution eller som stödjer en organisation som har definierats som en 
terroristorganisation. Man får vara nazist, förintelseförnekare så länge det inte 
handlar om hets mot folkgrupp. Men när man använder våld som en medveten 
strategi då ska man inte få samma rättigheter att demonstrera. Vilka organisationer 
använder då våld som en medveten strategi? Det är som du är inne på svårt att göra 
den gränsdragningen. Då får man använda sitt omdöme. Jag använder mitt omdöme 
och det får alla medborgare göra. Men jag tycker att när man kan peka på att en stor 
andel av medlemmarna i en organisation är dömda för våldsbrott och när 
kriminalvårdsstyrelsen uppfattat att polisen klassat en gruppering som en kriminell 
organisation då tycker jag att man har passerat en gräns. Då kan man definiera 
organisationen som en våldsorganisation. 

En springande punkt i ditt resonemang är ju hur och vem som ska avgöra om en 
organisation ska klassas som en våldsorganisation. Hur tänker du kring detta? 

Om en organisation ska klassas som en våldsorganisation sker på två sätt. Det ena 
omdömet huruvida en organisation är en våldsorganisation grundar sig på polisens 
klassificering av organisationen. Med polisen menar jag polisens nationella centrala 
ledning och SÄPO. De definierar vilka organisationer som är extrema. Den andra 
faktorn som kan avgöra om en organisation är att anse som en våldsorganisation är 
omdömet på organisationen i den offentliga debatten. Det är få som ifrågasätter att 
exempelvis Baader-Meinhof-ligan definierades som en våldsorganisation, att IRA var 
en våldsorganisation eller att IS är en våldsorganisation. NMR är en våldsorganisation. 
Hells angels är en våldsorganisation. Meningsbildning om vilka som är 
våldsorganisationer sker genom den offentliga debatten i tidningar, på offentliga torg, 
riksdagen, överallt. Som jag ser är det två delar om en organisation ska klassas som en 
våldsorganisation. 

Hur ser du på polisens roll i processen att ge tillstånd? 

Jag antar att när polisen fattar dessa beslut går det till på samma sätt som när andra 
myndigheter fattar beslut. Det handlar om att analysera hur lagen ska tolkas. Polisen 
är så klart bakbundna med tanke på vad andra kommit fram till, men de har ju en frihet 
också. Jag uppfattar att polisen blivit mer och mer tillåtande. Det förvånar mig. Förr så 
tillät polisen organisationer att demonstrera, men man sade att ni får inte gå på 
Storgatan, utan ni får hålla till i hamnen på en kaj. Eller så sade man att nej ni får inte 
demonstrera på en lördag utan på en vardag när det inte är så mycket folk på stan. Jag 
uppfattar att staten generellt sett blivit mer liberal vad gäller sin tolkning av friheten 
att demonstrera. Jag undrar hur det skett och hur processen sett ut. 
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Enligt polisen så förekommer inte sällan en kamp inom vissa organisationer mellan de 
som vill hålla sig inom de demokratiska acceptabla handlingsalternativen och de som 
förespråkar andra metoder.  Om polisen inte tillåter vissa organisationer att 
demonstrera en viss dag eller att de blir hänvisade att demonstrera på en undanskymd 
plats ser du några risker att medlemmarna i dessa organisationer kanske kommer ta 
till andra metoder för att synas?  

Där har NMR redan valt. Det är en unik rörelse. Jag anser att det är en terroriströrelse 
som använder våld som strategi. Först skedde det under namnet svenska 
motståndsrörelsen. SÄPO karaktäriserar dem som en hierarkisk militär organisation. 
Jag tror inte de påverkas av om de får demonstrera eller ej. De har redan gjort ett val 
vad gäller deras metoder. Jag vill att staten ska ta ett tydligare avstånd och markera 
att toleransen har gränser. Att man tolererar olika åsikter, men att det inte är 
accepterat att använda våld. Då behöver staten visa att här går gränsen för det öppna 
samhällets tolerans. Jag förstår den lokala polisens dilemman. Därför riktar jag i min 
artikel mig också till regeringen. Det är många aktörer inom staten som är inblandade. 
Det är inte bara en part som bestämmer. Det är ett slags samspel där man når fram till 
en slutsats. 

När det gäller polisens beslut att ge tillstånd eller ej anser du att det ska vara ett fokus 
på själva organisationen eller på individerna, det vill säga hur tänker du kring om en 
organisation som är klassad som en våldsorganisation läggs ned och att en ny 
organisation bildas med ett annat namn, eller att ett demonstrationstillstånd söks i en 
annan organisations namn? 

Det ska vara fokus på individerna. Jag förordar inte ett organisationsförbud eftersom 
det bara leder till att andra organisationer kommer till, men staten ska ha en restriktiv 
hållning vad gäller rätten att demonstrera. NRM är en unik organisation. Om jag fattat 
rätt så har de restriktioner på våra fångvårdsanstalter. Kriminalvården har klassat dem 
som en kriminell organisation, vilket gör att deras medlemmar som avtjänar straff har 
restriktioner. Det blir någon form av dubbla budskap när kriminalvården har uppfattat 
att polisen klassat NMR som en kriminell organisation, när polisens jurister kämpar för 
att samma organisation ska finnas i Almedalen och ha demonstrationsrätt på en 
central plats i Göteborg. Det tycker jag är konstigt. Det finns en punkt när ingen skulle 
säga emot att en viss organisation är en våldsrörelse. Med min artikel vill jag lyfta upp 
att statens olika delar måste ha en diskussion om hur man gör med politiska 
våldsrörelser. Jag ifrågasätter inte deras rätt att uttrycka sig, men måste de få göra det 
på samma villkor som andra? Det tycker jag vi måste ha en diskussion om offentligt 
och i alla delar av statsapparaten. 
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12.9.3 Intervju med Sakine Madon, skribent på VLT 
Demokratin är inte så självklar som man kan tro och det märks i den här debatten att 
det är lätt att tänka här och nu. Men det finns en anledning att vår grundlag är 
utformad som den är. Även om det i dag råder konsensus om att nazisterna inte ska få 
ökad makt bland vanliga vettiga människor så måste man fundera på varför vi har de 
här principerna. Det är för att det i en annan tid kan vara andra partier som styr. Det 
räcker ju bara att blicka söderut till vissa europeiska länder där exempelvis 
högerpopulistiska partier kommit till makten, och som inför nya medialagar och 
stärker sin makt. 

Det är väldigt lätt att när man är i maktställning bli lite förblindad av att ”ja vi är mot 
det här” och då är det lätt att ta till förbud. Därför är det viktigt att ha väldigt stabila 
lagar. Bra grundlagar är A och O för en stabil demokrati. 

Sannolikt kommer jag som är socialliberal inte vara hotad och bli hindrad att få nyttja 
min demonstrationsrätt i ett land som Sverige. Det är inte därför jag har den 
uppfattning jag har, utan det är att jag är övertygad om att det är bra med ”högt i tak”. 
Det finns ett värde att i ett fritt samhälle tvingas att möta människor som har 
annorlunda, avvikande och ibland förskräckliga åsikter. Om de nu existerar i samhället 
så är det ändå bättre att jag får konfronteras med dem.  

Jag menar inte att brottsliga handlingar ska bli lagliga. Men när det finns människor 
med fruktansvärda åsikter så tror jag att det är bättre att sådant flyter upp till ytan så 
att man ser detta. Det är bättre att polisen får någon form av dialog med den här typen 
av grupperingar när de söker demonstrationstillstånd, för att polisen ska kunna 
planera arbetet och kunna ha kontroll över situationen.  

Många har reagerat på det jag har skrivit om demonstrationsrätten och 
yttrandefriheten. Tänk om jihadister hade sökt tillstånd är en synpunkt som förts fram. 
Mitt svar är att självklart ska staten behandla vålds-bejakande extremism på samma 
sätt. Varken mer eller mindre. Om jihadister söker demonstrationstillstånd ska det 
bedömas på samma sätt som när nazister ansöker om det, eller låt säga att AFA vill ha 
en manifestation. Det är viktigt att polisen är helt åsiktsneutral i själva bedömningen. 
Jag tror att det är farligt om polisen börjar göra politiska bedömningar. Där skiljer sig 
min uppfattning från en del andra som tycker att myndigheter ska vara mer 
opinionsbildande - att det är demokrati att man exempelvis tar tydlig ställning mot 
Sverigedemokraterna. 

Jag tror att det finns ett värde att tjänstemän och myndigheter och i synnerhet polisen 
strävar efter att var strikt neutrala och bara inskränka demonstrationsrätten om det 
finns säkerhetsskäl och liknande. Men inte på basis av åsikter, vilket jag tycker vore fel 
att lägga på polisen. Det opinionsbildade arbetet är ju något politiker ska syssla med 
inte polismyndigheten.  
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Jag tror det är svårt att föreställa sig hur annorlunda det är i många länder. Det är ju 
bara att ta exemplet med Katalonien och hur spansk polis gick på väldigt hårt. Det 
påminner om scener från Turkiet. Jag är ju halvkurd och halvturk och mina föräldrar 
var fackligt aktiva på vänsterkanten när de var unga. De förföljdes för detta för man 
fick inte vara fackligt aktiv i Turkiet. Man fick inte vara ute och demonstrera. Polis sköt 
på demonstranter och man fängslade oliktänkande. Där och då var det vänstern som 
råkade illa ut.  

Jag har ett starkt barndomsminne efter att vi kommit till Sverige och mina föräldrar 
äntligen fick gå i ett Första maj-tåg. De blev så förvånade över hur svensk polis 
behandlade dem. Inte nog med att de fick gå i lugn och ro. De var chockade över att 
polisen även hjälpte demonstranter och hade ordnat med avspärrningar och sånt. Från 
att ha flytt från ett land där detta inte var möjligt, hade vi hamnat i ett land där det var 
möjligt att uttrycka sina åsikter och gå med sina plakat. Kontrasten var stark. För mig 
är respekten för åsikter och demonstrationer väldigt väldigt värdefullt. Jag har fått 
synpunkter när jag skrivit att det är skillnad mellan vänster och nazisterna. Ja, men den 
demokratiska principen är egentligen densamma. Jag hatar allt som nazister står för. 
Jag är livrädd för dem, men att bara ha sjuka och fruktansvärda åsikter det måste jag 
på något sätt acceptera. Alternativet är så mycket sämre.  

Om man inte tillåter eller begränsar nazisterna möjlighet att demonstrera så går de 
under jorden och vår demokrati blir svagare än den behöver vara. Jag kan förstå den 
tyska kontexten med organisationsförbud. Jag kan förstå traumat efter Förintelsen. 

Om man tittar på dagens Sverige finns det inte något riktigt folkligt stöd för 
rasbiologiska eller Hitlerhyllande nazister. Samma sak med jihadister eller något 
revolutionärt kommunistiskt parti. Jag tror därför inte den här typen av grupperingar 
är ett särskilt stort hot mot svensk demokrati. Då kan man verkligen ha en vid 
yttrandefrihet. 

Självklart ska polisen agera när de spränger bomber mot oliktänkande, mot 
lokalpolitiker och allt vad de gör som är brottsligt. Men det är ändå på en hanterbar 
nivå. Svensk demokrati går liksom inte under av att några hundra nazister är i Göteborg 
och går där med sina flaggor. Jag menar att det är farligare att de verkar i det tysta 
eller som i Kärrtorp för några år sedan när de plötsligt dök upp och det blev tumult där 
människor skadades. Jag har inte erfarenhet av att jobba inom polisen, men jag kan 
tänka mig att det är en fördel att ha viss kontroll på dem än att de plötsligt dyker upp 
någonstans. 

Om man sätter problematiken i en turkisk kontext så är det förbjudet med kurdiska 
partier, även om det nu finns ett prokurdiskt/prominoritetsparti i parlamentet. 
Prokurdiska partier har bytt namn flera gånger, då de ofta på lösa grunder anklagats 
för kopplingar till terrorism. Det blir ett sätt för staten att motarbeta en politisk 
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opposition. Man stänger till och med oskyldiga kurdiska barnkanaler med anklagelser 
att det är terror-propaganda. 

Att partier stängs ner och börjar om på nytt i annat namn är klassiskt. Man kan dra en 
parallell till tiden innan fri press i Sverige där man kunde släcka ner Aftonbladet, men 
att det då dök upp en ny tidning. Och en ny och en ny och en ny. Det är ju inte så att 
man blir av med åsikter man ogillar bara för att man inför partiförbud eller för att man 
inför symbolförbud eller liknande. När det gäller den turkiska kontexten tror jag att 
om den turkiska regeringen hade varit lite smartare så hade man inte varit så hårdhänt 
mot kurderna. Det har snarast stärkt de nationalistiska strömningarna bland kurder. 
För varje kanal man släcker ner och säger att barnprogram är propaganda så växer 
irritationen bland kurder.  Även om Erdoğan skulle förbjuda det prokurdiska/ 
prominoritetspartiet HDP så skulle det snart dyka upp ett nytt, eller så skulle konflikten 
trappas upp med vapen.  

När det gäller förbud mot nazistiska organisationer som finns i Tyskland hörde jag en 
annan journalist som jag tycker hade en poäng, nämligen att ett sådant förbud kan 
göra att vissa partier kan justera bort lite i partiprogrammet och sedan klara sig undan 
spärren. Då blir snarare effekten att folk riskerar att dra slutsatsen att om de är tillåtna 
så är de rumsrena. De här partierna lär sig att trixa för att hamna på rätt sida gränsen. 
Det kan ge intrycket att de inte är så farliga om de lyckas komma undan ett förbud.  

Det jag tycker är fascinerade med debatterna om de här frågorna är att en person som 
yttrandefrihetsexperten Nils Funcke står upp för grundlagen och yttrandefriheten, 
medan partiledare agerar på ett sätt som jag upplever som populism. Så fort det 
svänger lite så ska alla vara för fler restriktioner. Ett exempel är debatten om NMR, 
men utomlands kan det även ha handlat om att släcka jihadistiska sidor. Släcker man 
en sida så dyker de snabbt upp nya. Det finns en övertro på förbud. Jag tror inte på 
det. 

Jag hade ändå förväntat mig att det skulle finnas en viss politisk försiktighet när det 
kommer till demonstrationsrätt och liknande. Å andra sidan: för ungefär tio år sedan 
så var ju debatten om Lars Vilks och hans rondellhund aktuell. Då var det också lite 
svajigt. Man sade att yttrandefrihet är viktigt, MEN i det här fallet är det fel. Nu säger 
man att demonstrationsrätt är viktigt, MEN… Det där ”Men” dyker upp igen. Jag tycker 
inte och har aldrig tyckt ”men”, utan det är klart att Vilks har all rätt att häda. Sedan 
behöver man inte gilla det han gör. Det är klart att nazister eller jihadister eller vilka 
det nu är har rätt att uttrycka sina åsikter. Den här typen av debatter återkommer. När 
jag skriver om vissa saker kan jag känna att – oj så mycket medhåll jag fick. Men i den 
här debatten kan jag säga att oj, jag får mycket mer kritik än medhåll.  

Att SD inte har inbjudits av regeringen när det gäller överläggningar kopplat till denna 
fråga har jag inte funderat så mycket på. Jag tycker inte personligen att man måste ha 
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med SD i allting. Det är inget som de andra partierna gått till val på. SD har gått ut med 
att man vill förbjuda nazistiska organisationer. Det var inte så länge sedan Jimmie 
Åkesson fick en tårta i ansiktet och möttes av motdemonstranter som inte tyckte att 
SD skulle få hålla torgmöten. De visslade med visselpipor och skramlade med nycklar. 
Det säger något när till och med SD är inne på en förbudslinje. Plötsligt tycks alla vara 
för fler restriktioner, förbud och hinder när det kommer till demonstrationsrätten.        

 
12.9.4 Andra som hörts i den allmänna debatten 
Journalisten Nils Funcke i rollen som yttrandefrihetsexpert är sannolikt den som varit 
mest flitigt förekommande vad gäller att peka på vikten av att försvara yttrande- och 
demonstrationsfriheten kopplat till polisens hantering av NMR (se t.ex. Funcke, 2017, 
SR, 2017). Flera andra experter har också yttrat sig om viktiga principer och tankar 
kopplat till yttrande- och demonstrationsfriheten. En av dessa experter är Thomas Bull 
som är justitieråd på högsta förvaltningsdomstolen. I en artikel i DN (Lenas, 2017b) 
tydliggörs de förutsättningar som polisen har vad gäller att fatta beslut gällande 
demonstrationstillstånd genom en intervju med Thomas Bull. I intervjun framförde 
Bull att det inte finns något i grundlagens text som hindrar polisen att hänvisa 
nazisterna till en tom plats i Göteborgs utkanter, men att ”det vore ganska illojalt mot 
lagens anda. Den som söker tillstånd för att demonstrera vill nå ut med ett budskap 
och huvudregeln är att man ska få demonstrera där man vill demonstrera. Polisen kan 
inte fatta beslut om en annan plats för att man ogillar budskapet”. I artikeln påtalade 
Thomas Bull att i början av 90-talet beslutade polisen med anledning av att nazister 
sökt tillstånd att demonstrera i centrala Lund att de inte skulle få tillstånd till detta. De 
fick istället tillstånd att demonstrera utanför stan. Polisens skäl var en rädsla för 
sammandrabbning med motdemonstranter. Men Bull betonade att beslutet blev 
mycket omdiskuterat. För att kunna säga nej till en ansökan måste det nämligen i 
sådana fall ”råda risk för störningar av ordning och säkerhet under den specifika 
sammankomsten.”. För att förtydliga uttalandet i artikeln handlar det således inte om 
förmodade risker för att motdemonstranter ska angripa de som demonstrerar och att 
det då uppstår konfrontation mellan motdemonstranter och demonstranter, utan om 
ordning och säkerhet vad gäller själva sammankomsten som tillståndet avser. Thomas 
Bull framförde att om de som söker tillstånd ”kanske har begått brott tidigare eller 
kanske kommer göra det i framtiden räcker inte för att frånta dem deras 
grundlagsrättigheter.” Artikeln avslutas med att Thomas Bull påtalade att:  

”För 100 år sedan förbjöd polisen kommunister och socialdemokrater att 
demonstrera för att man ogillade att de var emot kungen, kyrkan och 
sådana saker. Polisen var på den tiden en konservativ kraft. Efter andra 
världskriget gjordes lagstiftningen om så att polisen inte längre skulle 
kunna göra politiska bedömningar om vilka åskådningar som är 
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önskvärda och inte. Grundtanken är att det i stället ska avgöras i allmänna 
val.” (Lenas, 2017b) 

 
I flera fall har politiker proklamerat att de är kritiska till att nationalsocialistiska och 
främlingsfientliga organisationer får demonstrera på vissa platser. Ett exempel är då 
region Gotland bad polisen ompröva sitt beslut att låta nazistiska NMR delta på 
Almedalsveckan (TT, 2017c) och där flera riksdagspolitiker från olika partier uttryckte 
sig kritiskt till NMR:s närvaro på denna tillställning. Exempelvis framförde ledaren för 
centerpartiet att det är skamligt att ett nazistiskt parti är där och ledaren för 
kristdemokratiska partiet menade att det finns anledning att ifrågasätta om man har 
fattat rätt beslut när så många känner obehag över NMR:s närvaro (Åkesson, 2017). 
Statsministern Stefan Löfven menade att Nordiska motståndsrörelsen är en fara för 
demokratin och därför inte bör ges utrymme i Almedalen: ”Vi har ingen anledning att 
ge dem som direkt motarbetar demokratin många demokratiska plattformar, det har 
jag lite svårt att se.” (TT, 2017d). Likaså utrikesminister Margot Wallström utryckte att 
hon inte förstod varför vi skulle tillåta nazister som har en sådan människosyn att 
närvara och att det inte är givet att de ska ha en plattform där (TT, 2017e). Längst av 
riksdagspartierna att ifrågasätta polisens beslut att ge NMR tillstånd gick 
Vänsterpartiet som överklagade polisens beslut (Vänsterpartiet, 2017).  
 
12.10 Intervju med gruppledare Mia Sydow Mölleby, vänsterpartiet 
Det är flera intressen som måste vägas mot varandra. När vi överklagade att polisen 
gav NMR tillstånd i somras så var vår ingång att man ska ha demonstrationsfrihet och 
mötesfrihet. Men att problemet blir när det är flera som vill demonstrera samtidigt 
eller när några har möten som gör att andra inte kan använda sig av sin mötesfrihet. 
Vi uppfattar att vi har ett gemensamt arrangemang i Visby. Riksdagspartierna 
arrangerar detta och syftet är att ha en demokratisk dialog. Det blir fel när det då ges 
tillstånd till en grupp att stå mitt i det här och hålla möten som gör att andra som man 
faktiskt vill diskutera med och föra det demokratiska samtalet med, inte kan vara där 
för att personerna som fått tillstånd uppfattas som ett hot och är ett hot. Den här 
grupperingen uttalar också att alla inte ska ha rätt att prata. När deras mötesfrihet gör 
att andras mötesfrihet inskränks så uppfattar vi att den här grupperingen kan ges 
tillstånd att vara på en annan plats. De ska få prata men de kan stå på ett annat ställe. 
Om jag fattade det hela rätt fick dessutom mångfaldsmarschen gå en annan väg mot 
vad de alltid har gjort beroende på att den här gruppen fick tillstånd att stå där de 
gjorde. Då tycker jag att polisen borde gjort en avvägning om man verkligen fattat rätt 
beslut.  

Det är samma sak vad gäller den 30 september i Göteborg. Den här grupperingen 
kidnappar event. Igår (söndagen den 17 september 2017) kan man tänka sig att det är 
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svårt för polisen om det kommer 50 nazister gående. Då kan även jag begripa att 
polisen inte ingriper direkt eftersom man inte kommer att kunna göra något vettigt av 
det förmodligen. Men att ge tillstånd till nazister att gå förbi en synagoga på en högtid 
innebär att det blir svårt för den jude med kippa som vill passera för att delta på 
högtiden på kyrkan. Vi tycker att det är samma sak här. Man kan inte inskränka andras 
möjligheter att uttrycka sig. Man kan inte flytta på synagogan då får man flytta på 
demonstrationen. Den får gå annan väg. Det är där som vi känner att polisen kanske 
inte gör de avvägningar man borde. Vi känner också att polisen verkar ha förskjutit 
sina bedömningar gällande vad som lagförs och när man stoppar saker. Man har till 
exempel inte varit på tårna när det gäller de här ensamkommandes demonstrationer 
i Stockholm.  

Jag förstår att det kan vara svårt om någon person agerar som en ”målvakt” och söker 
tillstånd åt en grupp, men tycker att om det till exempel är en judisk högtid och någon 
söker tillstånd att demonstrera i närheten av synagogan finns anledning att fundera 
om det är lämpligt att ge ett sådant tillstånd på en judisk högtidsdag. Oavsett vem som 
söker så kanske man bör resonera att de som ska demonstrera får välja andra vägar 
och platser den dagen. Det är ju svårt att veta vem det är som söker tillstånd och vilka 
som kan förväntas dyka upp.  

Vi förstår ju att det kan vara svårt om en ”målvakt” söker tillstånd nästa år för NMR på 
Gotland eller om de dyker upp utan tillstånd och jag har ingen lösning på hur man 
skulle göra för att hantera denna problematik. Jag kan inte säga hur polisen i praktiken 
bör agera. En allmän sammankomst skyddas ju och vi vill inte ha ett förbud mot vissa 
organisationer eller sammankomster. Men tillstånden är ju inte absoluta. Alla får ju 
inte alltid vara överallt. Man får tänka lite innan när det gäller att bevilja tillstånd. I 
perioder är det vissa grupper som är starka och ger man en sådan grupp tillstånd på 
ett annat ställe än de önskat så är det ju viktigt att polisen är beredda på att de ändå 
kanske dyker upp på fel plats. Att grupper kanske dyker upp i alla fall får ju inte 
innebära att man börjar tolka lagarna som att all mötesfrihet är absolut i alla lägen.  

Om jag arbetade med tillståndsgivning så skulle jag försöka skaffa mig en baskunskap 
om vilka högtider som är viktiga för vissa grupperingar och då vilka grupper som kunde 
vara intresserade av att demonstrera på vissa ställen med anledning av detta. Det 
handlar ju inte bara till exempel om synagogor utan är lika viktigt att beakta om någon 
vill passera en moské under en högtid. Om syftet är att protestera mot någon annan 
vid dessa tillfällen så ska de givetvis få demonstrera, men att de får gå en annan väg. 
Vi vill inte ha den här konflikten det kan bli om en viss grupp dyker upp på en plats som 
är känslig för en annan grupp.  

Det finns givetvis grupper som vill stå på en viss plats för att demonstrera mot någon, 
men när det gäller just nazisternas demonstration så är denna situation speciell 
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eftersom de vill utrota en folkgrupp. Det är inte olagligt att uttrycka politiska 
uppfattningar gentemot en stat. Det är aldrig hets mot folkgrupp. Det är likaså 
självklart att personer får demonstrera utanför Sverige riksdag. Det är självklart 
eftersom man vill tala om för makthavarna. Men vi tycker att just nazisterna utmärker 
sig. 

När man får en tillståndsansökan så ska man se vem som står bakom ansökan för att 
se vilka grupper som skulle kunna uppfatta det som provocerande eller skulle lida om 
det stod på viss plats. Det finns en ordningsstadga att man ska upprätthålla ordningen. 
Det är en bedömningsfråga och detta gäller beträffande den flesta lagstiftningen. Det 
känns som polisen förändrat sina bedömningar så att de tillåter mer jämfört med 
tidigare. 

Jag tycker att polisen skulle gjort en annorlunda värdering vad gäller att tillåta NMR 
demonstrera på den plats de gjorde på Almedalsveckan och att polisen på samma sätt 
ska göra värdering var en nazistgruppering vill demonstrera på kristallnatten. Då tycker 
jag att polisen ska göra en sådan bedömning för om polisen inte kunde göra en sådan 
bedömning så skulle vi inte behöva ha något tillståndssystem utan säga att vi har fri 
demonstrations- och mötesfrihet överallt. Det finns skäl att göra en bedömning. Då 
förutsätter jag att man utgår från risken för ordningsstörning och då borde risken för 
konflikter finnas med. Sedan kan det alltid finnas något som kringgår det där. Eller 
sådana som gör lagbrott i samband med en demonstration och då får man hantera 
den specifikt uppkomna situationen.  

 

12.11 Intervju med Robin Enander, representant för Juridikfronten47 
Polisen har som lagstiftningen ser ut idag ganska begränsade möjligheter att vägra 
organisationer demonstrationstillstånd med hänsyn till olika ideologiska 
överväganden, till exempel att det skulle vara en nationalsocialistisk förening. Om 
polisen ska neka demonstrationstillstånd så får man främst i sådana fall göra det med 
hänvisning till potentiella risker för den allmänna ordningen, men lagstiftning är ändå 
utformad så att man har en väldigt långtgående demonstrationsfrihet i Sverige. En 
sådan demonstrationsfrihet omfattar även extremistiska grupperingar. Samtidigt är 
det ett problem när väl de här demonstrationerna genomförs. Inte sällan är 
polispersonalen väldigt upptagna med att skilja olika grupperingar åt, vilket påverkar 
deras receptivitet att hantera handlingar och uttalanden som faller inom ramen för 
brottet hets mot folkgrupp. Det är så klart ett problem att det blir så eftersom polisen 
är den organisation i samhället som har uppdraget att agera när brott begås.    

                                                           
47 Juridikfronten är en organisation som granskar och anmäler brott begångna av företrädare för nationalistiska 
rörelser. 
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Sverige skrev under FN:s rasdiskrimineringskommission på femtiotalet och i samband 
med detta så skärpte Sverige straffstadgarna för hets mot folkgrupp, bland annat för 
att uppfylla kraven i konventionen. I konventionen så finns det ett explicit krav på att 
de anslutna staterna ska förbjuda rasistiska organisationer. Det menar Sverige då att 
man gör genom de straffstadgar man har för hets mot folkgrupp. Om det uppstår 
situationer då man tillåter rasistiska organisationer att demonstrera, men att man inte 
ser till att lagföra dem i de fall de går över gränsen och gör sig skyldiga till hets mot 
folkgrupp, kan man fråga sig om Sverige verkligen lever upp till den här konventionens 
krav. Det är redan i dag tveksamt om man uppfyller den här konventionen genom att 
inte förbjuda den här typen av organisationer. Men ska man tillåta den här typen av 
organisationer att existera så måste man i vart fall ha väldigt tighta regler för deras 
verksamhet så att de inte kan sprida rasistiska budskap i den utsträckning som de 
faktiskt gör idag. Exempelvis hets mot folkgrupp som är vanligt förekommande vid 
nationalsocialistiska demonstrationer och på sociala medier.   

I och med hur polisen sköter det uppdrag som de har och som de är ensamma om att 
ha i samhället bidrar de till att Sverige i praktiken inte följer konventionen. Det räcker 
inte att man inför en viss lagstiftning, utan man måste tillämpa den också. Ska man 
följa ett sådant internationellt åtagande måste det verkställas i praktiken. När vi i 
Sverige gjort som vi gjort att välja att inte förbjuda rasistiska organisationer så måste 
man faktiskt ställa ännu högre krav på den lagstiftning vi har och hur den tillämpas. 
Det går att konstatera att polisen har ett mycket stort förändringsbehov vad gäller att 
hantera dessa typer av brott. 

Jag förstår delvis Sveriges hållning att inte förbjuda rasistiska organisationer. För ska 
man göra sådana långtgående inskränkningar i föreningsfriheten så uppstår en 
gränsdragningsproblematik, men också som man sett i exempelvis Tyskland, så finns 
goda möjligheter för organisationer att kringgå de här juridiska ramarna och existera 
ändå – trots förbud. Ibland blir det så att de här nazistiska organisationerna går under 
jorden och radikaliseras ytterligare. Den här typen av organisationer bygger på ett 
slags etablissemangsförakt. Även om min empiri är begränsad kan jag se att om de har 
lagliga möjligheter att gå samman att demonstrera har de inte lika lätt att hävda att 
de är förtryckta av makten på samma sätt som om de skulle vara förbjudna. Det är en 
svår balansgång. Jag förstår Sveriges hållning, men jag tror fortfarande inte den är 
försvarbar med tanke på hur konventionen är formulerad och framförallt i 
kombination med de stora brister gällande hur den svenska staten med polisen i 
spetsen hanterar brottet hets mot folkgrupp. 
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12.12 Intervju med Ossian Grahn som ingår i samma forskningsprojekt 
som rapportförfattaren (april 2019) 
Som frilansjournalist och senare anställd på Polisförbundets tidning, Polistidningen, 
kom jag ibland i kontakt med poliser som hade åsikter och kunskaper om NMR. Ingen 
av dem bedömde det initialt som en utpräglat farlig organisation avseende förmåga 
att omstörta samhället.  

En återkommande poliskontakt, som bodde och arbetade i en del av landet där NMR 
är tämligen starkt representerat, nämnde rörelsen vid flera tillfällen då vi träffades 
eller talade i telefon. Enligt denna polis handlade det om en liten gruppering utan vilja 
eller medel att utföra större angrepp mot fundamentala samhällsfunktioner. Polisen i 
fråga underströk att vissa NMR-anslutna individer kunde begå grövre kriminella 
handlingar och utgöra ett allvarligt hot mot enskilda och grupper. Men det, ansåg 
polisen, rörde sig trots detta bara om en handfull personer som Säkerhetspolisen och 
den öppna polisen hade god kontroll på. En påtaglig vilja eller förmåga att påverka 
samhället i stort genom våldshandlingar var inte något som präglade den 
nationalsocialistiska eller nazistiska rörelsen i Sverige från tidigt 10-tal fram till cirka 
2016, berättade polisen. 

Polisen i fråga pekade också på att mycket tydde på att personer med extrema 
politiska åsikter snarare ville använda en parlamentarisk väg för att få ett brett 
genomslag för sina åsikter. Sverigedemokraterna sågs som ett framgångsexempel 
avseende denna metod. Svenskarnas parti hade också målet att delta i en demokratisk 
process. Vid valet 2010 blev detta det första nazistiska partiet sedan andra världskriget 
som – med en stol i Grästorps kommunfullmäktige – fick mandat i en svensk folkvald 
församling. Nu hade man siktet inställt på valet 2014. Resultatet uteblev dock och 
partiet lades ner 2015. 

Min poliskontakt framhöll att NMR också avsåg att vara en del av en sådan politisk 
process. Partiledningen ville inte kalla partiet för nazistiskt utan istället 
nationalsocialistiskt. Organisationen satsade på en parlamentarisk gren, 
egenproducerad media och höll mellan 2014 och 2018 ett mandat i Ludvika kommuns 
kommunfullmäktige. 

I slutet av 2016 rapporterade en kollega på Polistidningen om NMR:s demonstration i 
centrala Stockholm med 600 deltagare och många gripna. Jag följde förloppet delvis 
via NMR:s radiosändningar och noterade att händelsen i efterhand väckte starka 
känslor bland organisationens medlemmar, som menade att polisen agerat våldsamt 
mot dem. Jag pratade också med poliser som hade insyn i insatsen och uttryckte 
farhågor om att en hårdare syn på NMR riskerade att bli kontraproduktiv.  Flera poliser 
berättade att det fanns olika riktningar inom polisorganisationen. En falang vill värna 
dialog och kontakter med NMR för att undvika våldsamheter på sikt. En annan falang 
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stod för ett motsatt förhållningssätt och förespråkade hårdare tag. I samband med 
demonstrationen i Stockholm uttryckte poliser med olika förhållningssätt stort 
missnöje med varandras arbetsmetoder. Vid något tillfälle uttryckte poliser som stod 
för en mjukare linje att de misstänkte att deras kollegor som förespråkade hårdare tag 
mot nazister ville se en radikalisering och aktivt arbetade för detta. De betraktade, 
enligt denna tolkning, en sådan process som ett mindre hot mot samhället än att 
nazistiska organisationer tilläts verka politiskt framgångsrikt inom lagens ramar 

En av mina kontakter inom polisen noterade att tongivande personer i NMR slutat att 
prata med polisen. Samma polis sa att en möjlig risk var att NMR i en nära framtid 
skulle radikaliseras och i någon mån komma att utgöra ett mera omfattande hot än 
tidigare. Något som han såg som ett direkt resultat av att polisen gått från att prioritera 
dialog till att anamma hårdare tag mot nazister. Risken, menade han, skulle öka om 
valet 2018 inte blev en framgång för NMR, vilket det inte blev då partiet tappade sitt 
Ludvikamandat och samlade minimalt med röster.  

När jag fortsättningsvis följde organisationens publiceringar var det tydligt att min 
poliskontakts farhågor besannades. Organisationens officiella uttalanden och 
radioutsändningar kretsade mycket kring demonstrationstillstånd, kortade färdvägar 
och vad som beskrevs som övervåld från poliser. 

Man framhåller gång på gång att det inte längre är lönt att söka tillstånd för 
demonstrationer. Istället, speciellt efter vad som beskrivs som ett lyckat försök i 
Göteborg, förordas icke utannonserade tillståndslösa demonstrationer.  

Samtidigt signalerar NMR:s ledning officiellt att det fortfarande är den 
parlamentariska vägen som gäller. Man utrycker oro för att en radikalisering kan 
resultera i hårdare lagar och på sikt större problem att få demonstrera. Man 
understryker att man anser att den nationalsocialistiska rörelsen i Sverige har medvind 
– och att det beror på att man väsentligen håller sig inom lagarna. Ibland återkommer 
man i radiosändningar till att ett möjligt förbud mot NMR – liknande det som nyligen 
införts i Finland – hotar verksamheten.  

Terrordådet mot muslimer på Nya Zeeland i mars 2019 visar emellertid att det kan 
finnas en ambivalens hos NMR och att organisationen står och väger mellan två 
förhållningssätt. Ledaren Simon Lindberg kommenterade dådet på ett vis som 
uppmärksammades stort i traditionell media och av politiker. Yttrandet tolkades som 
att Lindberg inte tog avstånd från eller hyllade dådet. Av texten som publicerades i 
rörelsens nättidning framgår tydligt att det första antagandet stämmer då Lindberg 
uttryckligen skrivet att organisationen inte tar avstånd. Samtidigt skrev han:  

”Nordiska motståndsrörelsen ägnar sig inte åt terror (hur gärna systemet 
än önskar att vi skulle göra det så de hade fått en god anledning att 
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förbjuda oss). Vi är en revolutionär kamporganisation som agerar civilt 
och legalt” (Lindberg, 2019) 

För mig framgår tydligt att NMR är en organisation som står och väger inför framtiden 
om verksamheten ska bli mera militant eller följa demokratins spelregler. Utifrån 
kommunikation och radioprogram går det att sluta sig till att medlemmarna betraktar 
sina manifestationer och demonstrationer som mycket betydelsefulla. Mellan raderna 
skymtar stolthet över att kunna genomföra sådana arrangemang – inte minst 
demonstrationer på flera platser samtidigt, som är aktuellt vid 1 maj. Samtidigt talar 
man om manifestationerna som tillfällen att träffa vänner och umgås, delvis som 
utpräglat sociala händelser. Om förutsättningarna – som färdvägar, tillstånd med mera 
– ändras i sista stund väcker detta stor irritation. Det är uppenbart att en växande 
irritation kan leda till att NMR sluter sig och helt eller delvis går under jorden, vilket 
ökar risken för att de blir mer militanta.  
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113. Iranska ambassaden 

 

13.1 Dialogpolisernas berättelse 
Runt 2008/2009 var det väldigt mycket som hände i Iran. Det fanns många 
förhoppningar att det skulle bli en ny dagordning där. Det kom nya partier, de gröna, 
som skulle vara mer moderata än andra. Det här påverkade diasporan även i Sverige. 
Iranska diasporan är stor i Sverige och består av omkring 90 000 personer. De är 
generellt sett högutbildade och de är politiskt engagerade. Det finns många olika 
falanger i Sverige av de som är i opposition till den sittande regeringen i Iran – allt från 
rojalister till extrema vänstergrupper. Alla såg sin chans att profilera sig under den här 
tiden och ville skicka ett budskap till Iran, men även att pressa på svenska politiker att 
agera. De ville att Sverige genom sin utrikespolitik skulle påverka händelse-
utvecklingen.  

Den strävan som fanns fick till följd att det var många demonstrationer under några 
år. Många av dessa demonstrationer var stora. De använde sina demokratiska 
möjligheter att demonstrera. Här hade polisen svårt i början. Det berodde på att den 
iranska diasporan var engagerade och höll ut längre med att demonstrera än polisen 
var van vid. Visserligen hade polisen tidigare haft grupper och individer som stått länge 
på en viss plats, men inte så här länge och i den här omfattningen. 

Dessa demonstrationer innebar omfattande personalkostnader och ett logistik-
problem för polisen. Polisen började försöka att hitta orsaker till att neka dem att få 
tillstånd. Man kan se det som en initial ryggmärgsreflex från polisens sida. Olika 
oppositionella grupper ville pressa på och ställa sig på områden som man tidigare inte 
hade fått stå på. När dialog genomfördes med dessa grupper framkom att ingen av 
dessa grupper hade för avsikt att bryta mot svensk lag och de visade dessutom genom 
handling att de var beredda att också tillmötesgå polisens framförda behov. När man 
så här i efterhand reflekterar över situationen gick de faktiskt oss tillmötes långt mer 
än de egentligen behövde. Det slår nog lite tillbaka på oss inom polisen nu. Det här 
beteendet att grupper ska göra som vi säger har blivit en form av praxis inom polisen 
när vi säger till andra att vi har de här platserna att erbjuda. Underförstått att det är 
de här som gäller och ingenting annat. Riktigt så säger inte grundlagen. I princip kan ju 
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demonstranter välja vilken offentlig plats som helst och då ska polisen pröva det 
utifrån de kriterier som finns. Det är ju inte så att bara för att polisen i Stockholm valt 
att ha fyra platser som vi administrerar att dessa är de enda platser som grupper kan 
demonstrera på. Delvis på grund av vad som hände under den här tiden kan man säga 
att Stockholmspolisen lade sig till med en del praxis som vissa befattningshavare 
fortfarande håller fast vid.   

Med anledning av demonstrationer från iranska oppositionella grupper blev det tydligt 
hur polisens beteende kan påverka relation med andra stater. Vi har även sett liknande 
vid senare tillfällen. Från iransk sida klagade man på att oppositionella fick stå utanför 
den iranska ambassaden. Men också att polispersonal hade tagit på sig en armbindel i 
oppositionens färger och låtit sig fotograferas med denna. Fotografierna tog ett varv 
runt hela världen och hamnade även i Iran. Det blev en diplomatisk schism. Rent 
objektivt och juridiskt var det sannolikt inte ett olagligt beteende, men polisens 
agerande fick konsekvenser. Vi uppfattade att polisens agerande berodde på 
okunskap. Att demonstrationerna utanför den iranska ambassaden var många och så 
omfattande ledde också till en schism. Dels internt inom polisen, där grupper inom 
polisen inte ville att polisen skulle tillåta demonstrationer utanför den iranska 
ambassaden. Men även externt och där det fanns skäl att ana att flera av dessa aktörer 
fått påtryckningar från den iranska ambassaden. Dessa påtalade att svensk polis måste 
fullfölja sitt åtagande gentemot Wienkonventionen avseende att skydda 
beskickningen och dess frid. Vad vi förstod hade man från iranskt håll skickat signaler 
om att man inte över tid kan garantera Sveriges ambassad fortsatt skydd i Teheran om 
inte svensk polis fullföljer sitt åtagande. Det fanns nu uppgifter om att skyddet för den 
svenska ambassaden i Teheran hade försämrats beroende på den situation som var 
nu. 

Den nya länspolismästaren i Stockholm fick det här problemet i sitt knä. Han började 
internt att diskutera en inriktning som gick ut på att polisen inte kunde fortsätta att ge 
tillstånd till iranierna att demonstrera utanför ambassaden. Vi från dialoggruppens 
sida hade dock uppfattningen att även om demonstrationerna hade ökat i antal var de 
inte våldsamma som man från iransk och även internt inom polisen försökte påskina 
som skäl till att dessa demonstrationer inte skulle tillåtas. Med anledning av detta 
gjorde vi i dialogpolisen en utredning på eget initiativ. Vi gick in och undersökte hur 
många demonstrationer det var. Det var ett enkelt arbete eftersom vi fått hela 
oppositionen att söka tillstånd när de skulle demonstrera. Sedan gick vi in och 
undersökte alla anmälningar som fanns i polisens anmälningssystem som kunde 
tänkas ha samband med dessa demonstrationer. Vi gick också igenom alla PM som 
hade skrivits med anledning av demonstrationerna.  
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Vår analys pekade på att våldet hade minskat trots att antal demonstrationer hade 
ökat. Mellan första januari 2012 till maj 2013 arrangerades 92 demonstrationer 
utanför den iranska ambassaden. Det fanns utifrån anmälningssystemet och annan 
dokumentation inga ordningsstörningar/våld eller andra problem som kunde kopplas 
till dessa demonstrationer. Det var tvärt emot vad som hade blivit en sanning inom 
polisen och som även hävdades av iranierna som företrädde regeringen.  

I den rapport vi skrev så påtalade vi att det förekommit kritik mot att vissa grupper 
inte höll tiden och påbörjade demonstrationer innan utsatt tid. I det exempel som 
skyddssektionen lyft fram till dialoggruppen handlade det om en arrangör som det 
aldrig tidigare varit några problem med. Den aktuella dagen medgav arrangör att det 
på grund av missförstånd mellan deltagare som kom från olika delar av landet 
medförde att demonstrationen startade en timme tidigare. Från arrangörshåll 
framförde man att man agerat för att det inte ska återupprepas.  

Skyddssektionen framförde till dialogpolisen att man hade för avsikt att agera mot de 
olagliga demonstrationerna genom att skriva en anmälan om olaga demonstration och 
ta ID på alla närvarande. När det gäller brottet olaga demonstration är det anordnaren 
som det är möjligt att straffa. I den rapport vi skrev påtalade vi att man bör reflektera 
över att brottet i princip är att jämställa med ett snatteri och att man inte brukar ta ID 
på alla i en butik då man anmält någon för detta brott. Vi belyste också att även om 
man upprättar en anmälan och vidtar andra åtgärder så innebär inte det per automatik 
att man kan upplösa en grundlagsskyddad demonstration. Vi framförde vidare att 
platsen för demonstrationerna utanför den iranska ambassaden var utpekad av 
tillståndsenheten för att leva upp till Wienkonventionens krav.   

Vi från dialogpolisen menade att polisen oavsett var påtryckningar kom ifrån för någon 
aktör inte får falla till föga för vad som kan uppfattas som utpressning från den iranska 
regimen om deras krav krockar med svensk grundlag. Vi menade att det gick att ställa 
frågan till vilket pris vi ska ha kvar vår besiktning i Iran. Vi belyste i vårt PM vilka 
effekterna kan bli om det blir känt bland de oppositionella iranierna att Sverige 
inskränker grundlagsskyddade fri och rättigheter efter hot/utpressning. Att det var 
värt att betänka hur detta bland annat kunde slås upp i media och att det kunde uppstå 
en debatt som inte bara drabbade UD, regeringen, landet utan även svensk polis. 

Efter att länspolismästaren skaffat sig en bredare överblick över situationen och bland 
annat tagit del av vår rapport, gjordes en som vi tolkade helomvändning i frågan. Att 
så skedde skapade naturligtvis irritation på vissa håll inom polisen där man konstant 
fick ta emot klagomål från den iranska ambassaden.  

Rapporten gjorde att frågan dog ut när man kunde slänga fram rapporten som fakta 
och kunde peka på att de som demonstrerade hade tagit till sig ett demokratiskt 
beteende. Från början var de icke demokratiska, men vi i dialoggruppen hade verkat 
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för att de i högre grad skulle söka tillstånd. Antalet tillstånd hade ökat och beteendet 
blev undan för undan bättre. Tidigare hade det varit oroligt internt mellan olika 
grupperingar. Det hade tidigare också varit problem med att man närmat sig 
ambassaden, där man vid något tillfälle hade stått oacceptabelt nära och till och med 
försökt att tränga sig in. Iranska ambassaden hade svarat med att hyra in personer som 
av polispersonal definieras som så kallade ”flåbusar”, det vill säga kända tungt 
kriminella med stort våldskapital. De stod som vakter innanför staketet på 
ambassaden. Det var en dålig situation som hade eskalerat. Vi och annan polispersonal 
på plats kunde konstatera att dessa kriminella åkte in på ambassadområdet i 2-3 
vanliga personbilar. Det var 8-10 personer som sedan stod innanför stängslet på 
ambassaden.     

Oavsett vem staten är så har ambassaden enligt Genévekommissionerna rätt till skydd, 
men ambassaden litade inte på den svenska polisen. Från ambassadens sida upplevde 
man demonstrationerna som ett hot i och med att det vid ett tillfälle varit ett 
inträngningsförsök. Personal på ambassaden kände sig inte trygga när de skulle gå till 
och från sitt arbete på ambassaden. Det gällde också människor som skulle besöka 
ambassaden i legitima ärenden. Naturligtvis ska man som ambassadtjänsteman eller 
besökande till ambassaden kunna känna sig trygg. Det är utan tvekan ett viktigt krav. 
Samtidigt fanns det ett stort behov hos den svenska diasporan att uttrycka sitt 
missnöje till den iranska regimen och då var det ambassaden man ville stå vid. Det var 
betydelsefullt för dem.  

Vår genomgång av anmälningar rörande misshandel visade att de flesta anmälningar 
handlade om konflikter mellan olika iranska oppositionella grupper. Från början var 
det folk som kom och gick för att demonstrera, vilket bland annat medförde en risk att 
olika oppositionella falanger stötte på varandra. Vår rapport tydliggjorde att det inte 
var farligt att folk fick demonstrera, men att det var viktigt att strukturera upp 
situationen. Vi såg det därför som viktigt och legitimt att inte försvåra deras ambition 
att demonstrera, utan tvärt om bejaka deras önskan, men då skulle vi också få dem att 
göra det på ett juridiskt korrekt sätt. Vi bidrog med perspektivet att man ska våga ge 
dem tillstånd.  

Generellt sett var iranierna tidigt duktiga på att söka tillstånd. Eftersom det var så 
många grupper gick det inte att generalisera, men polisen hade svårt att inse vikten av 
att förstå att de oppositionella bestod av olika falanger. Polisen hade svårt att förstå 
meningen med att differentiera de oppositionella - att de kom från olika grupper, men 
det hjälpte vi i dialoggruppen till med. De sista falangerna fick vi sedan med 
gemensamma krafter att söka tillstånd. Hos de mer, slarvigt uttryckt, radikala 
grupperingarna på iranska vänstersidan satt det långt inne att söka tillstånd, men alla 
kom att göra det till slut. 
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Att de sökte tillstånd underlättade att det gick att påvisa att demonstrationerna inte 
var något problem ur en ordnings- och säkerhetssynpunkt. Det gick att avfärda rykten 
med fakta. Det var ju givetvis ett problem för iranierna att det fanns oppositionella 
som stod utanför ambassaden och sade vad de tyckte om regimen. Det var något som 
UD och Iran fick hantera. Det var inte en fråga för polisen. Där vet vi att UD förklarade 
rättsordningen i Sverige för iranierna som fick acceptera det här. UD kunde visa att så 
här är läget i Sverige och att de oppositionella spelade efter gällande spelregler. Ur 
den aspekten var det också viktigt att de olika grupperna sökte tillstånd. Också polisen 
blev ju trygga med det här. Från att ha varit väldigt kaosartat blev det extremt uppstyrt.  
De som skulle demonstrera accepterade en plats som kanske inte var den mest 
idealistiska ur deras perspektiv för att bli sedd och hörd, men som var acceptabel ur 
en säkerhetssynpunkt. Den platsen använder folk än i dag när de ska demonstrera.  

Vi i dialoggruppen kom väldigt nära den iranska diasporan här i Sverige. Det innebar 
att vi förstod deras perspektiv och deras behov. Detta underlättade också för oss att 
kunna förmedla vilken rättsordning som gällde här i Sverige och vad de har att vinna 
på att söka tillstånd. Argument som vi använde var att om de sökte tillstånd så var 
polisen skyldiga att skydda dem. De kunde genomföra sina evenemang. Ett annat 
argument var kopplat till deras strävan att få mer demokrati i Iran. Vi kunde förklara 
för de här grupperna hur en demokrati fungerar. Vi kunde påtala att söka tillstånd var 
en del av ett demokratiskt system. De här grupperna köpte de här argumenten. I detta 
arbete hade vi en dialogpolis med iranskt påbrå som givetvis var en fördel i många 
sammanhang för att förstå kontexten. 

Det är samma personer som är aktiva nu som då. Engagemanget går upp och ner med 
anledning av hur vindarna blåser i Iran. Det här är viktigt att ha med eftersom Iran är 
ett så stort land och så viktigt politiskt. Den här situationen med omfattande 
demonstrationer kan mycket väl blomma upp igen. Det är då bra för polisen att ha de 
här ingångarna kvar. […] Ett kontaktnät och förtroende tar lång tid att bygga. Det är 
först när det behövs som avsaknaden av det blir tydligt.  
 
13.2 Intervju med en representant för en iransk grupp 
Under protesterna mot regimen i Iran blev demonstrationerna och protesterna 
efterhand mer och mer uppstrukturerade där olika grupper sökte tillstånd. Polisen var 
väldigt hjälpsamma att ställa upp och vi fick ett mycket gott intryck av polisen. Vid ett 
tillfälle så sade dock polisen att vi inte skulle få tillstånd att genomföra en 
motdemonstration med anledning av att en Hizbollahgrupp fått tillstånd att 
demonstrera. Vi visste att det var den iranska regimen som låg bakom denna 
demonstration. Skälet att avslå vår begäran var att det fanns risk för 
sammandrabbning.  
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Vi fick dock tillstånd att genomföra en demonstration en timme innan Hizbollah-
gruppen skulle demonstrera. Vi skulle avsluta vår demonstration klockan tolv och 
Hizbollahgruppen skulle börja sin demonstration klockan ett. Polisen hade haft 
möjligheter att säga nej till vår demonstration med tanke på att vi dels hade lämnat in 
ansökan om demonstrationen sent, men framförallt för att platsen låg nära Hizbollah-
gruppens demonstration. De kunde hänvisa till att det fanns risk för samman-
drabbningar. De tillät dock vår demonstration. Vi hade genomfört många olika former 
av protester, exempelvis 100-tals taxibilar deltog vid en protest. Vid stora 
demonstrationer hade vi haft egna ordningsvakter. En tillit till att vi skulle sköta oss 
var säkert en viktig orsak till att de biföll ansökan från oss. De tolkade oss som 
ansvarstagande. Dessutom var det riksdagsledamöter som deltagit i vissa av våra 
aktiviteter. Exempelvis hade kulturministern hållit tal. Att vi hade stöd för etablisse-
manget hade säkert också betydelse.  

Det kan också tilläggas att jag i samband med att vi sökte tillstånd förmedlade till 
polisen att oavsett vad polisen fattade för beslut så skulle det bli en 
motdemonstration. Jag framförde att får vi inte ett tillstånd så kunde vi som ville 
arrangera en protest inte vara en auktoritet på platsen. Vi kunde inte säga att det är 
vår demonstration. Polisen kunde därmed inte förvänta sig att folk lydde order på 
samma sätt som är fallet när vi ges tillstånd och har ansvaret för en demonstration. 
Om vi inte får tillstånd så är det därmed svårare för polisen att kunna påverka vad som 
händer. Vi framförde också att om polisen inte gav tillstånd blev det en större risk att 
de som förordar sammandrabbningar med motståndarsidan i praktiken tog över och 
att det blev de som ledde tillställningen.  

Våra argument vad gäller ovanstående förhållande kunde också vara en aspekt som 
gjorde att polisen tillät vår demonstration trots att den i tid och rum var nära Hizbollah 
gruppens demonstration. Polisen hade större möjligheter att få kontroll över 
händelseutvecklingen genom att bevilja oss tillstånd. Dessutom - om polisen gav 
tillstånd och människor fick skrika och ge uttryck för sina åsikter innan Hizbollah 
demonstrationen startade fanns också större chans att aggressionerna lade sig och att 
det inte resulterade i konfrontationer.  

Min erfarenhet är att dialogpoliserna i Stockholm generellt sett är duktiga poliser, där 
uppbyggda relationer med dem var mycket viktiga. Det skapade en tillit åt båda håll. 
Jag kände att vi hade ett mycket bra samarbete med dialoggruppen. Dialogpoliserna 
brukar generellt sett förstå betydelsen av att polisen underlättar för människor att 
uttrycka sig och även de processer som uppstår i en grupp. Men vid ett tillfälle har jag 
haft att göra med en dialogpolis som var lite hårdare. De andra dialogpoliserna hade 
en större politisk förmåga och var mer mogna i samtalen jämfört med denna 
dialogpolis. 
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Den dialogpolis som hade en liten hårdare framtoning tog kontakt med mig efter att 
jag gjort ett uttalande i persisk radio. På en fråga i persisk radio hade jag svarat att det 
var upp till varje individ att besluta hur man skulle göra vad gäller att stanna kvar tills 
Hizbollahgruppen skulle demonstrera. Den här personen för dialoggruppen pressade 
mig och menade att polisen hade blivit lurade. Personen framförde att de tolkade det 
som att vi skulle stanna och att man inte räknat med detta från polisens sida. Jag sade 
att vi aldrig sagt att vi skulle sticka därifrån klockan tolv. Det faktum att vi har en laglig 
sammankomst en timme innan Hizbollah demonstration menade vi att det bland 
demonstranterna skapades en legitimitet för oss.  

Den aktuella dialogpolisen pressade mig att jag måste göra ett nytt yttrande i den 
persiska radion. Om jag inte skulle göra detta skulle polisen dra tillbaka tillståndet. Jag 
gick därför tillbaka till den persiska radion och sade att polisen säger att vi ska avsluta 
demonstrationen klockan tolv. Dialogpolisen var fortfarande inte nöjd utan 
kontaktade mig på nytt och sade att jag sagt att ”polisen säger”, men han ville att ”du 
ska säga själv att demonstrationen ska avslutas”. Polisen var orolig för en samman-
drabbning.  

På demonstrationsdagen poängterades ytterligare en gång att jag skulle säga att 
demonstrationen skulle avslutas och att folk skulle försvinna därifrån. Jag sade till 
dialogpolisen att jag kunde säga detta, men att folk inte skulle lyssna på mig i det 
avseendet. Jag påtalade att aktiviteten skulle fortsätta och att jag skulle vara där. Jag 
menade att polisen fick acceptera detta och det var bättre att vi arrangörer av den 
tillståndsgivna demonstrationen var där och försökte lugna ned folk. Vi hade olika 
åsikter i frågan.  

När vår demonstration började närma sig sitt slut försökte jag anlägga en diplomatisk 
ton. Jag sade att det inte är meningen att vi ska fortsätta att ha den officiella 
demonstrationen och att jag därför skulle gå till Mc Donalds i närheten och äta lunch. 
Mitt uttalande skickade tydliga signaler att jag skulle vara kvar, men ändå så uttryckte 
jag det polisen hade sagt var viktigt att jag skulle framföra.  

Jag liksom andra som deltagit i demonstrationen lämnade platsen vid tolvtiden. Vi var 
dock kvar i närheten. Klockan 13 var vi på plats igen. Det var 100 personer som 
demonstrerade i Hizbollah-demonstrationen. Vi motdemonstranter var 2000. Jag vill 
säga att tack vare den dialog vi hade haft så blev det inte våldsamt. Det var visserligen 
någon enstaka person som kastade ägg och ett par personer blev frihetsberövade, 
men i det stora hela var det lugnt. Dialogpolisen goda dialog påverkade utfallet 
positivt. Om de inte hade strävat efter en uppsökande och aktiv dialog hade det varit 
betydligt större risk för konfrontation. En missbedömning eller uppfattad provokation 
från polisens sida hade kunnat resultera i att det blivit en väldigt hård 
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sammandrabbning. En Hizbollah-anhängare fastnade exempelvis bland oss, men vi 
slog honom inte. Vi hjälpte till utan att någon blev skadad.  

Det finns grupper som inte har så god bild av polisen, men det är viktigt att även dessa 
har en dialog med polisen. När det finns spänningar mellan demonstranter och polis 
finns det en risk att det uppstår en ond cirkel som leder till en våldseskalering. En effekt 
av dialogpolisens arbete är att det kan påverka polispersonalens agerande. Det kan 
göra att polisen undviker att göra misstag och att polisen kan förklara vissa beteenden. 
Det kan innebära att polisen och grupper kan göra överenskommelser. Båda sidor har 
nytta av en dialog. Om man känner till vad den andra parten ska göra finns det också 
bättre förutsättningar att känna en trygghet och tillit. Risken för misstänksamhet och 
fördomar blir mindre. Det kan påverka att en motpart inte överreagerar på ett visst 
beteende.  

Ibland kan det finnas ett motstånd i vissa grupper att prata med dialogpolisen. Om 
man pratar med polisen kan det uppfattas som man samarbetar med polisen. Det finns 
en risk att man stämplas som förrädare. Även om det är en arrangör som inte vill ha 
en dialog är mina rekommendationer att polisen aktivt verkar för att få till stånd en 
dialog. Alla parter tjänar på om man kan få till en bra dialog. Ju känsligare en situation 
är desto viktigare är det att få till en dialog. Det är inte bara det att det kan minska 
risken för skador, utan det finns också större möjligheter för en grupp att få ut ett 
budskap om man har en dialog.  

Jag har en god inblick i olika former av protester under drygt trettio år. Det har handlat 
om frågor kring att stoppa rasismen i Sverige, att stoppa krig och frågor kopplade till 
den iranska regimen. Jag har ofta haft en central position i dessa protester. Totalt har 
jag anordnat mer än hundra demonstrationer. Mina erfarenheter är tydliga på den 
punkten att det alltid är en strid i olika grupperingar huruvida man ska följa 
demokratins spelregler eller om man ska ta till andra metoder. Polisen har en viktig 
roll i att försöka etablera relationer med olika krafter i samhället. Samhället vinner på 
att ge tillstånd till de som på ett lagligt sätt kan anordna en demonstration. Det skapar 
mindre utrymme för de som vill ha våldsamheter.  

I samtliga kontexter som jag varit involverad i har jag kunnat konstatera att om polisen 
ger tillstånd och uppmuntrar de som står för det demokratiska så hämmar man andra 
med andra ambitioner. De blir marginaliserade. Att ge tillstånd till de som vill ha en 
laglig demonstration är nyckeln oavsett vilka åsikter dessa har. Om polisen agerar på 
ett bra sätt får det både betydelse för de mindre konfrontativa demonstranterna i en 
gruppering genom att de inte ser polisen som en måltavla. Ju mindre kontakt polisen 
har med en grupp desto större är risken att polisen kommer att använda våld. Det kan 
stärka sidan i en gruppering som är emot polisen. En god dialog påverkar också 
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polisens attityd. Den goda dialogen med polisen vad gäller den iranska kontexten hade 
verkligen god effekt på polisens agerande. 

Det finns ofta radikala element i en demonstration. Som ett exempel kan nämnas 
demonstrationer utanför den iranska ambassaden. Jag uppmanade aldrig folk att ha 
demonstration framför ambassaden. Men jag var där och hade en aktiv roll eftersom 
min uppfattning var att det annars fanns en större risk att radikala krafter tog över om 
inte någon med ett mer demokratiskt synsätt tog ett officiellt ansvar för en 
demonstration. Det kan dämpa motsättningen på en plats. Det man vinner på att ha 
ordnade former med tillstånd för att ha en demonstration är dock ingen garanti att 
man kan påverka de radikala krafterna att inte agera, men det finns en större chans 
påverka dem. När det gäller demonstrationerna utanför den iranska ambassaden 
förekom det att det fanns extrema grupper som ville gå in på ambassaden, men den 
stora majoriteten ville bara demonstrera.  

Ett annat liknande exempel, men i en annan kontext, går att hämta från någon av de 
större demonstrationer som genomfördes mot rasister i Kungsträdgården. Det var 
flera tusen antirasister. Sammandrabbningen blev mycket minimal trots att bägge 
sidor var där samtidigt. Polisen stod mellan oss som demonstrerade mot rasism och 
rasisterna. Det ska jämföras med ett år då vi inte fick tillstånd att ha en 
motdemonstration. De radikala krafterna kunde då hålla i taktpinnen. Det fanns ingen 
legitim kraft som kunde bromsa dem. Det blev mycket konfrontation och skiljde sig 
mycket från det som varit vid tidigare tillfällen. De flesta som demonstrerar mot 
globalisering och rasism är inte extremister. De vill bara manifestera för och är 
frustrerade.  

Media kan ha en väldigt negativ roll i dessa sammanhang. Att skriva att en 
demonstration är lugn är inte så intressant. I samband med att en demonstration var 
över så var det vissa ungdomar som misskötte sig som hade ingått i 
motdemonstrationen. Detta beteende fick uppmärksamhet i media. Inte att själva 
demonstrationen gått lugnt till. Media kan ha en mycket negativ inverkan på 
möjligheten att få till en dialog. Det är genom media lätt att få förutfattade meningar 
om grupper. Det kan skapa en extern press på polisen att agera mot en viss grupp. Hur 
polisen framställs i media kan göra att antifascister upplever att polisen vill krossa 
dem. Media kan hetsa demonstranter att göra vissa saker och polisen kan få en viss 
bild av en gruppering för att de läst om denna gruppering i media.  

Polisen har hyllats för sitt agerande i Göteborg mot NMR, men de borde skämmas 
istället. Flera av mina kollegor som var nere i Göteborg är väldigt frustrerade över 
polisens agerande. Trots att jag många gånger stått och demonstrerat mot rasister så 
är jag otroligt kritisk mot Göteborgspolisens agerande.  Om syftet är att få snabba 
politiska poäng och en medalj i media så kan det vara bra att agera på det sätt polisen 
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gjorde mot NMR. Men om man vill motverka våldsamma sammandrabbningar och en 
radikalisering i samhället så är Göteborgspolisens agerande en mycket dålig strategi 
både på kort och lång sikt. På kort sikt blir bilden av polisen negativ i gruppen. De 
kommer inte alls lita på polisen nästa gång. På lång sikt utvecklas gruppen till att bli 
mer radikal och isolerad. Det påverkar i sin tur andra grupper att bli mer radikala. Hela 
den här utvecklingen har polisen del i. Det är definitivt inget som jag skulle vara stolt 
över om jag vore polis. Polisen måste verkligen fundera på sitt sätt att agera och vad 
det får för konsekvenser. 
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114. Dialogpoliskonceptet i socioekonomiskt utsatta områden 
14.1 Inledning 
I den pågående studie som finansieras av FORTE så studeras parallella maktstrukturer 
i socioekonomiskt utsatta områden. Ett antal intervjuer har genomförts inom ramen 
för den studien som skulle kunna redovisas under detta kapitel. Skärningen av 
insamlad empiri som gjorts i denna rapport är kopplad till vikten av dialog och 
dialogpoliskonceptet. I detta kapitel tydliggörs i ett par intervjuer att dialogpolis-
konceptet bara är en ”tårtbit” (se inledande kapitel) bland många som kan påverka 
socioekonomiskt utsatta områden i positiv riktning. Det hade gått att göra betydande 
avgränsningar i redovisningen av innehållet i framförallt en intervju i detta kapitel. Det 
bedömdes emellertid finnas en vinst i att redovisa innehållet i hela intervjun för att 
sätta dialogpoliskonceptet i en vidare kontext och tydliggöra att det som är i fokus för 
denna rapport bara är en av många aktiviteter som behöver genomföras.  
 

14.2 Dialogpolisernas berättelse 
Dialogpoliskonceptet har stor bäring på socialt utsatta områden. Polisen har ofta ett 
mycket lägre förtroende i dessa områden än i övriga samhället. Det gör att polisens 
agerande lättare kan misstolkas och kan väcka starka reaktioner som till exempel kan 
resultera i social oro. Det finns också vanligen starka nätverk där det kan finnas 
motsättningar mellan grupper med olika religiös livsåskådning och olika etnicitet. 
Interaktionen mellan dessa grupper kan bland annat påverkas av händelser 
utomlands. Vi vet att konflikter mellan olika grupper har lett till våldsdåd. Turk-Kurd 
konflikten är ett tydligt exempel på detta som resulterade i sprängningar och att en 
person blev skjuten med ett automatvapen i anslutning till en demonstration.  

Det går att konstatera att vårt förhållningssätt i dialogen och även vad gäller svensk 
polis i stort skiljer sig mycket från andra polisorganisationers sätt att agera. Det gäller 
även länder som ligger förhållandevis nära oss. Ett exempel är Frankrike. Det blev 
tydligt när vi inom dialogpolisen besökte Frankrike efter de stora kravallerna i Paris. Vi 
fick ett stipendium och åkte ner till Frankrike. Vi besökte först Paris. Via kontakters 
kontakter hade vi fått kontakt med en afrikansk förening i en av de förorter som det 
varit omfattande kravaller i. Vi åkte till deras föreningslokal i förorten och pratade med 
personer i några timmar. När den franska polisen senare fick reda på var vi hade varit 
blev de inte så lite förvånade. De påtalade att det var mycket farligt där vi hade varit. 
Inställningen var ganska symptomatisk eftersom distans verkade vara en viktig faktor 
i den franska taktiken. Franska polisen var fokuserad på repressiv verksamhet och 
budskapet som förmedlades var att om det inte gick med lite repressiv verksamhet så 
gick det med mer. En sak som nämndes när vi besökt förorten var dock att det hade 
funnits en god och uppskattad relation med poliser, men att det inte var något som 
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polisen hade byggt vidare på utan tvärt om. Från de boendes sida upplevde man att 
precis när man hade lärt känna vissa poliser så blev de förflyttade.  

Förutom Paris så besökte vi också polisen i Marseille. Vi tyckte att det var intressant 
att besöka dem eftersom de inte haft samma problem med kravaller som i övriga stora 
städer i Frankrike. Det visade sig att polisen i Marseille arbetade på ett annat sätt. 
Underrättelsetjänsten i Marseille var inte bara fokuserade på hot utan också på att 
hitta möjligheter. Bland annat hade polisen en roll när det gällde att kunna ordna fram 
jobb till ungdomar. Denna faktor kunde användas som en morot. Polispersonal följde 
också med ungdomar på läger etcetera. Polispersonal som vi träffade i Marseille tyckte 
det var lite märkligt att de fick besök av svenska poliser när man inom den franska 
polisen visat ett ointresse för deras sätt att arbeta. Istället verkade det som om det 
skulle bli det repressiva som även skulle börja gälla i Marseille och att deras tidigare 
arbetsmetoder skulle överges. Det kändes ganska typiskt att de som förespråkar 
repressiva lösningar är så mycket starkare än de som förordar andra tillvägagångssätt 
som kan vara ett komplement till det repressiva arbetet.    

Några viktiga slutsatser som besöket i Frankrike genererade, i kombination med en 
viss kännedom om efterföljande utveckling Frankrike, är att det är viktigt att polisen 
är aktiva även om inte något händer och tar för sig i samhället – att man ser 
möjligheter och inte fokuserar på hot. En annan slutsats är att det är viktigt att polisen 
är uthållig och håller en linje över tid där man inte påverkas av populistiska 
strömningar. Ett tredje förhållningssätt är att enkom ett fokus på repressiva åtgärder 
och hårdare tag inte är en lösning för att förebygga mot radikalisering och extremism 
och i förlängningen terrorism.  

 
14.3 Intervju med fil. dr. Johanna Gullberg, socialantropologiska 
institutionen, Stockholms universitet 
Dialogpolisen i Stockholm kontaktade mig eftersom jag hade väldigt goda kontakter i 
en förort till Paris. Denna förort har sedan början av 80-talet definierats av stora och 
många sociala och ekonomiska problem, bland annat våld och kriminalitet. I denna 
förort kände jag till en grupp som hade varit verksam där sedan slutet av 80-talet. 
Gruppen hade framförallt haft ett fokus på feministiska och antirasistiska frågor, men 
hade genom detta arbete kommit att omfatta en mängd politiska och sociala problem 
med bäring i denna förort.  

Jag mötte personer från dialoggruppen i Stockholm i Paris och vi åkte tillsammans ut 
till förorten. Jag hade pratat med personer i den franska gruppen och vi träffade dem 
i en lokal i deras område. Dialogpoliserna fick först berätta om sin verksamhet, hur de 
arbetade och vad de gjorde. Ledaren för gruppen i den franska förorten berättade 
sedan hur de arbetade. Det uppstod därefter en diskussion. Det här mellanmänskliga 
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mötet var otroligt betydelsefullt. Mötet med de svenska poliserna väckte mycket 
förvåning. Att det skulle finnas sådana poliser existerade inte i deras värld. I deras värld 
handlar det alltid om konfrontation. Polisen sammanknippades inte med någon som 
var inriktad på att hjälpa. Uppfattningen var att polisen, och i förlängningen staten, 
eftersom polisen ofta är den första och tydligaste representanten för myndighets-
sfären i dessa områden, inte förstod och respekterade de som bodde där och inte 
förstod de svåra livssituationer som de levde under.   

Speciellt i den här förorten hade det varit unga människor som dött i konfrontationer 
med polisen. Precis som under 2005 när det blev de jättestora kravallerna i flera 
förorter till Paris. Det som hände när unga människor dog var att det förstärkte bilden 
av att polisen inte visade någon hänsyn. Dessutom när polisen dödade någon så 
undgick polisen konsekvenser för detta. Det var ingen inom polisen som straffades. 
Även om ett ärende går upp i rätten så går polisen alltid fri.  

De dialogpoliser från Stockholm som besökte gruppen var män och kvinnor i olika 
åldrar som dessutom gav intryck av att vara väldigt olika - även om de etniskt var 
homogena. En polis hade rakat huvud och hade en kraftig kroppskonstitution. En 
annan polis var en ung smärt kvinna med ljust långt hår som såg mycket bra ut. Det 
var svårt att sortera in dessa personer i ett visst fack. Att kunna träffa poliser och ha 
ett helt vanligt samtal, där man skrattade tillsammans och gjorde det vanliga 
människor gör när vi börjar bilda relationer var betydelsefullt. Gruppen i den franska 
förorten pratade långt senare om deras möte med de svenska poliserna. Besöket hade 
gjort intryck. De skojade också om de svenska poliserna, bland annat killarna sade att 
det hade varit fantastiskt om de hade haft någon som körde polisbil i deras förort som 
var så snygg som en av de svenska poliserna. Det är sådant som man i det vardagliga 
livet pratar om. De här poliserna fick bli människor. Precis som att den franska gruppen 
kände att de hade blivit behandlade som människor av dialogpolisen. De sågs inte som 
de där förortsmänniskorna som ställer till problem och som är ett stort problem för 
nationen.  

Mötet med dialogpolisen begränsade sig till ett tillfälle, men jag tänker kring vad det 
här hade kunnat göra om det hade fått en fortsättning. En enhet som dialogpolisen 
har goda förutsättningar att bidra till att människor får en annan bild av polisen. 
Dialogpolisen hade också kunnat förmedla till andra poliser vad det är för människor 
som de har att göra med. Dialogpolisen hade förutsättningar att kunna förändra de 
stereotypa bilder som jag uppfattat finnas bland poliser om människor i förorten – att 
det är människor som inte vill ha med polisen att göra etcetera – men också bilden av 
polisen hos människor i förorten.  

Om man inte känner sig hemma i ett land och hela tiden blir behandlad som om du 
vore kriminell av samhället, genom att bli utsatt av olika former av kontroller från 
polisens sida, så påverkar det dig som person. Det här gäller framförallt killar i förorten. 
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Det är en väldigt stor skillnad mellan män och kvinnor i mötet med polisen. Unga män 
kontrolleras hela tiden. Det finns jättestora problem med narkotika och olika 
kriminella handlingar, men när det får bli den enda bilden som polisen utgår ifrån blir 
det en form av självuppfyllande profetia. Vad har de här människorna för val? Om 
staten inte finns där som någon som de uppfattar kan ge dem möjligheter att 
förverkliga sig själva och avancera i livet, utan istället uppfattas som en fiende och 
någon som är emot dig. Då står du där i förorten med ganska begränsade 
valmöjligheter, vilket för vissa individer mynnar ut i ett val mellan religiös extremism 
eller en kriminell bana. Den kriminella banan är väldigt lockande för den ger snabba 
pengar och status. Den religiösa extremismen är också väldigt lockande i och med att 
den skapar en tydlig mening med ditt liv.  

Att det blir ett vi-och-dom tänkande mellan de som bor i ett område och det som 
representerar det officiella samhället är inte alls bra. Risken är stor att människor 
väljer andra lösningar än att vända sig till polisen eller någon annan samhällsinstitution 
för att lösa olika problem och oförrätter. Det byggs upp ett parallellsamhälle. Den 
känsla jag fick efter dialogpolisens besök i förorten var att de hade kunnat spela en 
viktig roll i möjligheterna att bygga upp förtroendet för polisen och i förlängningen 
andra samhällsinstitutioner och därigenom minska risken för ett vi-dom tänk. 
Dialogpoliserna lyssnade. De ställde frågor. De visade ett intresse att ta till sig andras 
perspektiv och förstå problem.  

Jag tror att det går att dra paralleller till den svenska kontexten. Om vi tar till exempel 
händelserna i Husby som resulterade i upplopp, misskötte polisen sitt uppdrag från 
början där man inte försökte ha en dialog. Det blev en massa ryktesspridningar kring 
det här dödsfallet som resulterade i en reaktion från lokalsamhället. Reaktionen blev 
konfrontativ och ganska våldsam och innebar inte en form av interaktion som syftade 
till att lära sig något. Om polisen inte har någon ingång till människorna som bor där, 
utan fortsätter på linjen att vi är emot varandra blir det svårt att få till en bra 
utveckling.  Det blir att ”ni gillar inte oss och vi gillar inte er”, men vi måste ändå lösa 
ett problem tillsammans. För att göra det måste vi till att börja med försöka förstå 
varandras perspektiv. Man kan dra en parallell till hur man hanterar en sådan situation 
när två personer lever i en relation. Vi måste mötas. Vi måste försöka förstå varandras 
perspektiv för att hitta en väg och visa att ”jag är beredd att lyssna på dig om du också 
är beredd att lyssna på mig”. Det är en viktig grundinställning och jag kände att 
dialogpoliserna hade ett sådant förhållningssätt.   

Om jag förstår det hela rätt så har inte dialogpolisen haft någon uppgift i förorterna i 
Sverige. Även om det finns andra poliser som har ett uppdrag i vissa förorter, menar 
jag att dialogpolisen skulle kunna användas där. Det är där vi har så mycket problem i 
relationen mellan stat och lokalsamhället. Det finns en tystnadskultur och en 
misstänksamhet mot staten. Hela den här relationen måste byggas upp och 
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dialogpolisen skulle kunna spela en otroligt stor roll där. Jag förstår det som att 
dialogpolisen har arbetat mycket med etablerade grupper, som politiska grupper. 
Civilsamhället ser lite annorlunda ut i förorten. Det är liksom inte grupper som 
anordnar demonstrationer, utan det fungerar på ett lite annorlunda sätt. Då måste 
man möta det civilsamhället utifrån hur det är. Jag tror att hela det politiska landskapet 
håller på att omformuleras i Sverige, men också i övriga Europa. Man börjar organisera 
sig på andra sätt där social media spelar en jättestor roll. Det är där man möts. Men 
också att man möts genom olika kulturella aktiviteter. Det är också något som 
dialogpolisen hade kunnat ge sig in i.  

Jag har själv sett svenska poliser i förorten vid en tunnelbanenedgång och att de sett 
otillgängliga ut och förstår att det kan uppfattas som provocerande trots att de inte 
har sådana avsikter. Men även andra poliser som representerar polisen kan ha svårt 
att nå fram i denna miljö. Dialogpolisen har en roll att försöka förstå ett perspektiv och 
att inta en medlarroll. De blir kända för att vara de som kommer och försöker förstå 
inte de som kommer och berättar hur det borde vara. Ett sådant rykte är jag övertygad 
om skulle kunna ge ringar på vattnet. Ryktet om vad dialogpolisen stod för skulle 
spridas. Att dialogpoliserna är just poliser är viktigt för det kommer också kunna göra 
att en stereotyp bild av polisen kommer att ha en möjlighet att börja ifrågasättas.  

Dialogpolisen kan skapa relationer i förorten men också förmedla bilder till polisen. 
Det finns möjligheter att få poliser att börja tänka på ett annat sätt och förstå att här 
hanterar vi olika världsbilder. Polisen har ett sätt att se på det hela. Boende i förorten 
har andra synsätt. I nuläget hamnar dessa synsätt i konflikt med varandra. En 
förståelse är ett viktigt steg för hur man ska kunna gå vidare. Där kan också 
dialogpolisen ha betydelse genom att förmedla detta på utbildningar inom polisen. 

Att dialogpolisen utvecklar en kunskap om den världsbild som de som de samtalar med 
har, möjliggör att de kan få lite mer komplexa berättelser än det som framkommer vid 
de första samtalen. Det tar tid att bygga upp tillit. Det måste vara så att man tar sig 
förbi ett hinder och får en inblick i hur livet faktiskt ser ut för en viss individ. Jag har 
själv dessa erfarenheter i mitt arbete som socialantropolog. Det första jag fick när jag 
arbetade i en fransk förort var vad man kan kalla mediaberättelser om livet i förorten 
och där relationen till just polisen alltid är central. När jag fick en större acceptans fick 
jag mer komplexa och existentiellt grundade berättelser. Om man som polis lyckas 
komma dit så är det då samtalen egentligen börjar. Det är då tilliten kan börja byggas 
upp och en relation skapas. Det är också först när förtroendet byggts upp som det finns 
möjligheter att med framgång förmedla polisens bild av en situation.  

Dialogpoliserna från Sverige som besökte den franska förorten lämnade ett avtryck. 
Bara namnet dialogpolis uppfattades som helt otroligt. Att det kunde finnas en polis 
som var intresserad av en dialog upplevdes nästan för bra för att vara sant. Det hade 
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de aldrig varit med om. Då hade ändå vissa levt i denna förort sedan början av 80-talet. 
Synen på polisen är ett jättestort problem inte bara i förorter i Paris. Det här lilla mötet 
med dialogpolisen från Sverige gjorde att de uttalade att man borde bo i Sverige 
istället. Men de visste ju inte hur liten enheten är i Sverige och hur pass skör framtiden 
för den här funktionen är inom svensk polis.  

 

14.4 Intervju med en person som verkat under lång tid i ett socialt utsatt 
område (mars 2019) 
Det är vanligt att poliser som arbetar i förorten kommer från helt andra miljöer. De 
har svårt att läsa signaler och förstå kontexten i förorten. Ett problem det medför är 
att de riskerar att tolka intryck som de får i dessa områden på ett överdrivet fientligt 
sätt. Beteenden som dessa poliser uppfattar som fientliga behöver inte alls vara detta. 
Min erfarenhet är att rädda otrygga manliga poliser ofta agerar auktoritärt och det 
finns en risk att dessa poliser överreagerar i olika situationer. Det resulterar lätt i en 
ond cirkel där dessa polisers beteende triggar igång eller förstärker ett fientligt 
beteende från en motpart. Det är väldigt viktigt att ha trygga poliser som arbetar i 
denna typ av områden som har en förmåga att läsa situationer på ett rättvisande sätt. 

Det finns ett flertal yngre personer som lever i socioekonomiskt utsatta områden som 
har misslyckats i skolan m.m. De har ofta en taskig självbild och dåligt självförtroende. 
En av de få saker som dessa ungdomar har, är behovet av att uppleva att vara 
respekterade i de mellanmänskliga relationerna. Det är ofta här det blir en krock 
mellan dessa ungdomar och poliser som av olika anledning agerar auktoritärt. Dessa 
ungdomar ser redan ner på sig själva och är väldigt känsliga för att andra ser ner på 
dem. Poliser som ur dessa ungdomars aspekt agerar på ett kränkande sätt får därför 
stora konsekvenser. Då sätter det här spelet igång där ungdomarna blir utåtagerande 
och aggressiva. Det här är ett mycket vanligt problem och när man väl hamnat här är 
min erfarenhet att positionerna blir väldigt låsta. När situationen eskalerar så är det 
inte möjligt eller mycket svårt för polispersonalen agera på något annat sätt än att 
agera auktoritärt. När man väl hamnat här kan det vara svårt och kan ta lång tid att få 
till stånd en relation som inte är negativt laddad.  

Det som är viktigt att känna till är att det finns kriminella element som gör sitt bästa 
för att rekrytera ungdomar till deras kriminella nätverk. De framför till ungdomar i 
centrum att ”Du kommer aldrig bli någonting”, ”Svensson-samhället respekterar inte 
dig” med mera. De gör allt för att övertyga ungdomarna om att ungdomarna inte har 
någon möjlighet att lyckas på något annat sätt än att välja en kriminell bana. Om det 
fanns poliser som kunde skapa goda sociala relationer fanns det möjlighet att bygga 
ett förtroendekapital. Det skulle försvåra för kriminella element när de försöker ”sälja 
sin bittra verklighetsbild” till yngre personer som uppehåller sig i centrum som tvekar 
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över vilka val de ska göra i livet. Det som många gånger gjort mig riktigt förbannad är 
att polisers agerande spelar de här kriminella elementen i händerna. Polisens hårda 
tag och dåliga uppträdande leder till att bilden de kriminella vill förmedla om samhället 
besannas.   

Det finns lokala aktörer som har möjlighet att påverka ungdomar i positiv riktning. Det 
handlar om personer som engagerar sig i en frivilligorganisation och vandrar i centrum. 
De här personerna ”jamsar” inte med utan de kan vara jobbiga och ställa krav, men 
ungdomarna känner att de vill deras bästa. Den aspekten är så himla viktig. Inte i 
relation till de superkriminella för de kör sin grej, men för den andra gruppen runt 
omkring som utgör rekryteringsbas till de kriminella nätverken. Detta förhållande har 
också betydelse för den allmänna tonen i området.  

Det är många poliser som säger att i det här området så är den allmänna tonen ”för 
djävlig”. Jag kan hålla med dem, men dessa poliser verkar inte förstå vilken roll polisen 
haft i detta. Jag kan ge ett exempel som kan åskådliggöra att det finns ett 
förhållningssätt hos poliser som är problematiskt. I samband med att det var två stora 
grupper med ungdomar som ”hamnat i luven på varandra” i centrum kom det en polis 
till platsen som genom sin bakgrund hade en förståelse för kontexten i området. 
Denne polis uppfattade direkt att bråket berodde på att det var en konflikt mellan två 
killar och runt dessa killar var det deras kompisar på respektive sida som bråkade. 
Polisen sade till de här två killarna som var orsaken till bråket att hen ville att de skulle 
följa med hen lite åt sidan för att prata. Denne polis förstod att det var svårt att prata 
framför alla andra ungdomar eftersom ingen av killarna ville tappa ansiktet. Denne 
polis gick iväg och pratade med dessa killar på ett föredömligt sätt och allt lugnade ner 
sig på nolltid. De poliser som hade ansvaret på platsen hade dock varit nära att trycka 
på larmknappen när de kom till platsen och efteråt vet jag att den här polisen blev 
ifrågasatt. Ett befäl sade med en kritisk ton ”försöker du bli kompis med buset?”  

Om man har den synen som befälet hade är det inte konstigt att det blir som det blir. 
Man ser ner på de här människorna som bor i de här områdena och ser inte att 
lösningen är att skapa en god relation med dem och genom samtal försöka lösa 
konflikter. Den här synen lyser fram i polisens möte med människor i området. När en 
person inte är genuin så märker folk detta direkt. Det gäller speciellt ungdomar i dessa 
områden som har jättelånga känselspröt. Givetvis förekommer det feltolkningar, men 
man är väldigt duktig på att fånga upp signaler. De känner om det finns ett förakt och 
det går inte att dölja genom ett skådespeleri. En del poliser har det lätt i kontakterna 
med ungdomarna för ungdomarna känner att dessa poliser är genuina. Det är det som 
är nyckeln.   

Alla människor har olika auktoriteter som de ser upp till eller som man respekterar på 
olika sätt. Om det är någon som ungdomarna känner bryr sig om dem vill de inte göra 
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bort sig inför dessa. Många av de killar som har problem har struliga hemförhållanden. 
Ingen har brytt sig om dem. När det finns människor som visar att de bryr sig om dem, 
även om dessa personer kan vara ”skitjobbiga” har det ett stort värde.            

Att polisen kör en macho-stil och försöker skrämma ungdomar fungerar inte. Många 
av de ungdomar som är helt vilsna och knepiga att ha att göra med har ofta haft en 
mycket tuff uppväxt. Inte sällan har de fått mycket stryk. Det går inte att skrämma de 
här ungdomarna genom att som polis försöka köra en tuff stil. Den enda effekt det får 
är att det genererar mer hat och det hatet kommer att komma ut på något sätt. 
Ungdomar som kommer från bra förhållanden kan säkert uppfatta en tuff stil från 
polisens sida som obehaglig. Det kan ha en återhållsam effekt på deras beteende, men 
för de andra ungdomarna blir detta beteende från polisens sida ett sätt att ladda de 
stökiga ungdomarnas batterier. Den logik som många poliser har när det gäller vilken 
effekt de tror att hårda tag och att sätta tydliga gränser får stämmer inte överens med 
den logik som de tänkta mottagarna har. Det är en fullständig feltolkning om man 
använder sin logik för att bedöma effekten av ett visst agerande om man inte förstår 
mottagarens logik.  

Hårda tag och sätta krav behövs absolut, men det handlar exempelvis om att kräva att 
personer ska genomgå en behandling och i den här behandlingen ska utelämna sig 
själva. Att någon måste öppna sig själv och berätta om sina känslor det är hårda tag – 
inte fysiskt betvingande och våld. Att smocka till någon som har fått 100 smockor 
tidigare ger ingen effekt. Att bli upptryckt mot en vägg, åka ned i gruset och få 
handfängsel på sig är inget som uppfattas som skrämmande om man haft det liv som 
en del ungdomar haft. Det finns ingenting i detta som skrämmer ungdomarna. Det är 
bara att glömma att det ska få den effekten. Det skapar istället hat.   

Det kan vara lätt att vara kritisk till att personer som bor i ett socioekonomiskt område 
inte vänder sig till polisen för att göra en anmälan eller ställer upp som vittnen. Innan 
man kommer med sådan kritik måste man ha klart för sig att de som bor i ett område 
kan vara väl medvetna om att det finns individer som misstänks för grova våldsbrott 
utan att det fått några rättsliga påföljder. Om polisen inte uppfattas bry sig om att 
försöka lösa de grova brotten som begås i ett område finns en uppenbar risk att 
personer inte kommer känna sig trygga med att polisen ska hantera deras ärenden på 
ett korrekt sätt. Det påverkar viljan att involvera polisen. Ett bristande bemötande från 
polisen i kombination med att polisen har låtit saker gå otroligt långt, som man aldrig 
skulle ha gjort i mer socialt välbärgade områden, skickar tydliga signaler. Polisens 
agerande tolkas av boende i området som att poliserna skiter i deras område. Det 
uppfattas att polisen för resonemang som att skjutningarna handlar om att de rensar 
ut varandra. En del, bland annat vissa företrädare för politiska partier, vill föra in en 
förklaringsmodell att parallella maktstrukturer i de socioekonomiskt utsatta områdena 
är ett kulturellt uttryck. Jag menar att man i dessa förklaringsmodeller inte tar hänsyn 
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till människors egna erfarenheter och vad de träffat på i de här områdena, där problem 
har fått eskalera på ett sätt som de inte skulle få i andra områden. Att polisen inte 
kunnat eller velat ta sig an problem påverkar människors tillit till systemet och deras 
val. Man frågar sig hur man ska kunna lägga sin hälsa i polisens händer och väljer en 
annan lösning än att ha kontakt med polisen. 

Ett motargument från polisens sida att personer som misstänks för grova våldsbrott 
inte har blivit straffade beror på att människor inte vill vittna. Polisen hävdar att det är 
svårt att komma åt dessa kriminella element eftersom polisens förutsättningar är så 
dåliga. Jag menar att den typen av argument är rent skitsnack. Om man är polis måste 
man fatta att man inte kan kräva av en ensamstående mamma att fronta ett kriminellt 
gäng som har flera mord på sitt samvete. Hur kan man ha en sådan förväntning? Man 
måste vara så pass skarp att man inte har detta som utgångspunkt, men det är detta 
förhållningssätt som har funnits från polisens sida. Man vill säga till de som har ett 
sådant synsätt att ”bo där själv då och se om du är beredd att vittna!” Jag säger inte 
att den situation som råder nu är bra på lång sikt, men man måste ha koll på kontexten 
och utgå från denna. 

Åtgärden från polisens sida är att det finns poliser i ett område som kan förmedla att 
de förstår vilka problem det innebär att vittna och att göra anmälningar och utifrån 
detta perspektiv föra en dialog. Inte förmedla ett synsätt att vill du inte vittna så är det 
inte mycket vi som poliser kan göra. Det tyder bara på ignorans och okunskap. Som 
brottsoffer och vittne är det otroligt viktigt att känna att man möter en person som 
förstår sig på den situation som han eller hon befinner sig i. Det finns mycket att vinna 
på att polisen visar att de förstår en persons villkor, förutsättningar och själva 
kontexten. Det skapar trygghet. Det visar att polisen bryr sig. För att konkretisera det 
här så kan det finnas indikationer på att ett gäng pressar en företagare. Istället för att 
han ska vittna eller anmäla denna händelse så skulle det finnas möjlighet att genom 
hemlig teknisk övervakning säkra bevis. Det går inte sätta företagaren i en situation att 
man kräver att han ska vittna. Hur ska han sedan kunna gå till och från sin arbetsplats 
och kanske leva i området med sina barn? Man måste redan från början förstå att det 
inte är något alternativ att sätta press på honom att medverka i en utredning. 
Konsekvenserna för honom blir alldeles för stora. Polisen kan inte avfärda 
möjligheterna att agera i ett område med att ingen vill vittna.  

Uppfattningen om att polisen inte bryr sig har många orsaker. Människor frågar sig hur 
personer som polisen nyligen misstänkt för mord kan gå beväpnade i centrum. Det har 
hänt flera gånger. Det har till och med hänt att sådana personer lagt ut filmer på 
youtube där de visar vapen i närheten av polisstationen. Hur är det möjligt att dessa 
personer får vara ostörda i centrum och inte utsätts för mer kontroller? Varför är de 
inte punktmarkerade? Man kanske inte får honom på det stora brottet, men man kan 
inte bara släppa en sådan person. Om du och jag bor i ett område och ser att personer 
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som misstänks för flera mord kan springa runt nere på centrum och hitta på saker utan 
att polisen gör något. Vad skickar det för signaler till civilsamhället? Vilken tillit får 
dessa människor till att polisen bryr sig om deras problem. När dessa människor sedan 
inte vänder sig till polisen så kallar man det för att dessa personer lever i ett slags 
parallellsamhälle. Man måste reflektera vad som var hönan eller ägget ibland. Man 
måste problematisera och förstå att man inte kommer tillrätta med denna 
problematik genom att lägga hela ansvaret och skulden hos de som redan är utsatta 
utan att förstå hur det fungerar och angripa det på så sätt att människor får förtroende 
för det vanliga systemet istället. […] 

Polisen har en mycket central roll vad gäller utvecklingen i socioekonomiskt utsatta 
områden. Det är avgörande att denna myndighet fungerar som den ska eftersom den 
opererar så tydligt i den här kontexten. De har stor möjlighet att skapa reaktioner i de 
här områdena. Hur polisen fungerar är också av stor betydelse ur en politisk kontext 
där problem lätt riskerar att förklaras med att det har kulturella orsaker istället för att 
se att huvudproblemet egentligen är något annat. Ur många aspekter fungerar polisen 
mycket dåligt. Ett stort problem är att vissa beteenden accepteras internt i 
organisationen. Det skulle skapas ett stort förtroende om någon polis skulle anmäla 
någon annan polis och gå ut och säga att vissa beteenden inte accepteras. Ordet 
värdegrund kan jag ibland spy på, men i det här sammanhanget tror jag att det skulle 
finnas stort värde att ha en väldigt tydlig värdegrund för poliser som arbetar i yttre 
tjänst och att denna värdegrund skulle återspeglas i praktiken. 

 

14.5 Intervju med en person med somalisk bakgrund som verkar i ett 
socioekonomiskt utsatt område (mars 2019)  
Om det uppstått ett problem mellan två somalier hanterar vi det genom att äldre 
dömer av händelsen. Polisen kan ha varit inblandad och skrivit en anmälan och tagit 
med någon till polisstationen. Ofta är det så att äldre blir inblandade i ett sådant 
ärende efter några timmar. Bägge sidor går sedan ofta till polisen gemensamt och 
offret tar tillbaka anmälan och man uppger att man löser det själva. Som jag uppfattar 
det är det något som polisen vet och uppskattar. Man får tillbaka anmälan från polisen 
för att vi ska lösa det själva.  

Om person A och B har bråkat är det ofta deras föräldrar som först blir engagerade, 
men också andra släktingar och grannar. Det handlar om människor som person A 
respektive person B har förtroende för. Det är inte så att de som person A har respekt 
för tar parti för henne eller honom utan dessa försöker på ett objektivt sätt reda ut 
problemet. Det kan medföra att individer som person A har respekt för säger att 
person A har fel - att han ska göra på det ena eller andra sättet. Det kan också innebära 
att person B ska få ekonomisk ersättning.  
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Person A och B kan ha samma äldre som de litar på, men det kan vara så att de har 
varsin äldre eller flera personer som är med vid en överläggning. Man träffas i en lokal 
på en tid som man har bestämt för att reda ut problemet. Det kan vara hemma hos 
någon eller i en föreningslokal. Alla parter är samlade. Det är sällan som det blir bråk 
vid dessa tillfällen, men det kan bli bråk om man inte återkallar ärendet från polisen 
och problemet kvarstår. Om offret säger att han eller hon litar på polisen får det 
svenska rättssystemet lösa problemet och då sker ingen överläggning.  

En somalier blev utsatt för ett våldsbrott av en annan somalier. Han hamnade på 
sjukhus och en polisanmälan upprättades. Äldre bestämde en tid då de inblandade 
skulle prata om händelsen.  Gärningsmannen och offer hade samma äldre som de 
respekterade. Vid en sådan här träff så tillfrågas inledningsvis de som varit inblandade 
i bråket om de litar på de äldre. Om man säger ”ja” så accepterar man de beslut de 
senare fattar. Om man inte litar på sammanträdet så säger man att man inte vill att 
ärendet ska lösas på detta sätt. De kan då fråga varför man inte vill detta eftersom de 
menar att de kan lösa det på ett bättre sätt än polisen. I detta fall sade offret att ”nej, 
jag litar på polisen och vill inte ta tillbaka anmälan”. De accepterade detta och kunde 
inte göra något. Det dåliga var att polisen sedan lade ned ärendet. Offret kände i 
efterhand att det bästa hade varit att låta rådet lösa ärendet. Han var ny i Sverige vid 
det tillfället och litade på systemet och när det blev som det blev så kände han sig 
maktlös. Han visste inte hur systemet fungerade och vad som var viktigt att föra fram 
och hur lätt det var för polisen att lägga ned ett ärende om de inte fick fram rätt saker. 
Om samma situation uppstår igen hade han valt att lösa det genom de äldre. Han hade 
fått ersättning om han löst det genom de äldre. När polisen ansvarade för ärendet så 
lades det ned utan att något hände. Det var ingen somalier som uttryckte sig kritiskt 
mot honom och ställde den retoriska frågan vad han tjänade på att låta polisen driva 
vidare ärendet. Man accepterar det val han och andra gör när man väljer att polisen 
ska driva vidare ett ärende, men människor ser vad som händer när man gör en 
polisanmälan kontra att de äldre hanterar ett ärende.  

När polisen hanterar ett ärende kan det lätt bli så att ord står mot ord och att 
utredningen därför läggs ned. När rådet hanterar en händelse så kan också ord stå mot 
ord, men har något hänt på en allmän plats kan det vara människor som sett 
händelsen. Det är inte som i en förundersökning när de äldre hanterar en fråga där 
man skriver ned saker, men det kan finnas vittnen och andra som kan bidra till att ge 
en bild till de äldre vad som hänt. Man går igenom händelsen, det vill säga tidpunkt 
och plats, vilka som var på platsen, vad som sades, vad som hände, vem som såg vad 
etcetera. Efter att de äldre tagit del av denna information så fattar de ett beslut. Även 
om ord står mot ord fattar de äldre ett beslut.  

I det fall jag berättade om ovan som lades ned av polisen kan kopplas till att personer 
inte ville vittna. Folk gillar inte att vittna för de vill inte hamna i en process. Det räcker 
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inte att man berättar en sak en gång och sedan är det slut utan först ska man berätta 
vad man vet i ett förhör sedan i en rättegång. Folk vill inte för det tar tid. Att berätta 
vad som hänt för rådet sker en gång och sedan är det avklarat. 

Vid en rättegång så skall det stå utom rimligt tvivel för att någon ska bli dömd men när 
det gäller rådet så är det viktigt att ha klart för sig att de inte fokuserar på vad som 
hänt utan hur man ska göra för att parterna ska kunna leva i harmoni och hur man ska 
hjälpa den som blivit skadad genom ersättning. I vårt system är inte hämnd och straff 
det centrala utan det viktiga är att man ska kunna leva i harmoni efter en händelse. 
Det kan handla om att säga förlåt till varandra och andra åtgärder för att få bort viljan 
till hämnd. De som bråkar behöver inte bli kompisar och umgås efter händelsen, men 
de ska skaka hand eller kramas efter att rådet har kommit fram till ett beslut.   

Om två personer A och B har bråkat och B har skadat sig kan B få ersättning även om 
det var B som angripit A. Vi har uppfattningen att den som orsakat att någon blir 
skadad ska ersätta den som blivit skadad oavsett vems felet är.  I exempelvis en ort 
hade två ungdomar bråkat. Folk hade tagit isär dem och en gick från platsen. Den andra 
ungdomen sprang efter den som gick från platsen. Den som hade gått från platsen 
satte upp armen som skydd och den som angrep råkade bli träffad i ansiktet. Han 
ramlade och av fallet blev han medvetslös. Han fick åka ambulans, men han fick inga 
men utan blev bara lindrigt skadad. Efteråt bestämde rådet att han skulle få ersättning 
även om det var han som hade angripit den andra personen. Familjen sade dock att 
de inte ville ta emot några pengar utan att problemet skulle lösas ändå och att de två 
personerna skulle vara vänner.  

Om B ska få ersättning för att denna skadat sig i bråk med A är det inte A som ersätter 
B utan det hanteras med insamlade pengar. Vi brukar säga att vårt system är som en 
slags försäkring. Somalier arbetar ideellt för att samla in pengar. Om jag samlar in 
pengar till torka eller en översvämning i Somalia och kommer hem till dig och säger att 
alla har betalat 200 kronor var och det behövs att du också betalar. Då kan man säga 
att du till 90 procent är skyldig att betala. Det blir ett rykte annars och man blir 
stämplad som snål att man inte hjälper andra. Det heter ”Qaaran”. Alla betalar och det 
kan gå till olika saker. Till torka, till att två bråkat48 eller att någon råkat ut för en 
olyckshändelse och gjort sig illa. De somalier som bor i ett område och är med i 
gemenskapen betalar till ”Qaaran”. Den som är skyldig till en gärning kan få betala lite 
mer än alla andra. 

Den som blivit skadad övertygar man om att inte gå till polisen. Det gör man för att 
skydda den person som orsakat skadan från fängelse och andra typer av straff. Om 

                                                           
48 I nästföljande intervju (se avsnitt 14.6) framför några somalier i ett annat område att Qaaran mer handlar 
om hjälp om det skett en olycka där någon skadat sig. Det begrepp som används vad gäller att reglera om 
någon skadat någon/något heter Qaan.  
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man blir dömd för något så är det svårare att få jobb och det gör livet svårare för den 
som orsakat skadad. Det tjänar ingen på. Lösningen med att äldre beslutar är att man 
ska kunna leva i harmoni. Det som hänt har hänt och då gäller det att hjälpa den som 
blivit skadad och göra det bästa av situationen för att människor ska kunna leva i 
harmoni. Rättssystemet i Sverige har ett annat fokus.  

Ett vanligt förekommande fall på en konflikt är när det varit fotbollsmatch mellan två 
somaliska ungdomslag från två orter och det blivit bråk. Föräldrarna kontaktar då 
varandra och löser konflikten. Om det är så att två kommit i bråk från två orter är det 
respektive persons äldre på respektive ort som hanterar detta. Det skulle kunna vara 
så att äldre från två orter träffar varandra för att ha ett råd, men det beror lite på vilket 
ärende det rör sig om.  

Det är mindre typ av skador och konflikter som hanteras av ett råd. Om det skulle ske 
ett bråk och att någon skulle skadas allvarligt eller dö så är detta svårt att hantera av 
ett råd eftersom de ekonomiska resurserna är begränsade. Om de bara är 20-30 
familjer som kan hjälpa till och samla in pengar blir det för lite för att kunna ersätta 
någon som fått en stor skada eller har dött. Om det är så att offer och gärningsman 
har familjer i hemlandet så kan det gå att få till en lösning där om de har kontakt. Det 
är en stor grej om någon har dött eller blivit förlamad och jag har aldrig varit med om 
detta, men tror att det är rättssystemet som skulle få hantera detta och inte att det 
skulle hanteras av ett råd. I Somalia regleras större skador genom att det i Islam anges 
hur saker ska ersättas. Det dyraste man har där är kameler så man betalar i kameler. 
Det kostar till exempel hundra kameler om en man blivit dödad. I Sverige finns inte 
massor av kameler som går att använda för att reglera större skador och dödsfall. 

Om jag blir skadad av någon annan kan jag förlåta honom fast jag har rätt att anmäla 
honom, få ersättning och att han ska bli straffad. De äldre lägger ner energi på att 
övertyga offret och angriparen att lösa det genom ett råd och leva i harmoni. Beslutet 
ligger mest hos offret, men det kan också vara en gärningsman som inte vill lösa det 
genom att de äldre ska besluta. Om någon inte vill lösa en sak genom ett råd så blir 
denna person inte konfronterad för sitt beslut men inofficiellt kan det bli en press för 
många känner till hur personen resonerade. Det kan då bli så att om personen gör 
något dumt så kommer inte offret att förlåta personen på grund av tidigare agerande. 
Om en person sagt nej en gång kan resonemanget gå att den där personen förlät inte 
en annan gång, då kommer vi inte förlåta honom denna gång. Risken att detta uppstår 
är dock liten eftersom det inte är vanligt att man inte låter rådet sköta en konflikt och 
att chansen att man skulle bråka med samma person igen ofta är små.  

Råd hanterar vanligen bråk mellan somaliska personer som är lite äldre och inte bråk 
mellan ungdomar i grundskolan. Då får skolan sköta det hela, men det kan vara så att 
respektive parts familjer kommer till en rektor och säger att vi har löst det här varför 
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har ni gjort en polisanmälan. Det blir en krock mellan systemen. Om det exempelvis 
skulle vara en somalier och en syrian som bråkar så är det inte något råd som hanterar 
det hela, men det kan vara så att familjerna tar kontakt med varandra för att reda upp 
det hela och kanske återkallas ärendet. Om en somalisk familj söker upp en familj eller 
kommer till skolan utan att ha tagit telefonkontakt finns en risk för bråk. Den somaliska 
familjen är van att lösa ett problem på ett visst sätt men det kan uppfattas som ett hot 
och det kan bli bråk om personen som den somaliska personen bråkat med kommer 
från en familj som har en annan tradition och tolkar det på ett annat sätt. Jag känner 
till fall när detta kan vara orsaken till att det uppstått bråk. Det kan bli bråk för att man 
inte förstår att en part kommer till platsen för att lyssna och inte för att bråka. 

När det gäller ungdomar med olika bakgrund så upplever jag inte att det finns 
ungdomar i grundskoleåldern som bestämmer mer för att de har makt i detta område, 
men det kan vara så att det är ungdomar som till exempel har en storebror som gör 
att andra inte vågar bråka med personen. […] Jag uppfattar att det i denna ort finns 
vissa personer som är med i gäng som man inte ska bråka med och att det blir värre 
av att bråka med dem. Det är bättre att undvika detta.  

Jag tycker det är viktigt att människor ökar sin kunskap om hur polisen arbetar och vad 
som är viktigt att tänka på när ett bråk händer för att ett ärende ska kunna drivas 
vidare. När någon bråkat så fokuserar vi inte på vem som sagt eller gjort vad. Vi är inte 
poliser så det viktigaste är att stoppa konflikten så att de inte bråkar mer. Människor 
måste få större kunskap om lagen, till exempel att man äger sin kropp och att man inte 
ska kunna bli utsatt för fysisk kränkning. Man behöver veta hur rättssystemet fungerar 
och de svagheter som det har. Jag tycker det är väldigt viktigt att skydda landets lagar 
och Sverige har ett rättssystem som jag tror är bra. Jag tror samtidigt att saker kan 
utvecklas.  

Systemet med åldermän har inte den strukturerade process som det svenska 
rättssystemet. Det kan hända att åldermännen inte bryr sig om att arrangera ett möte 
med anledning av en händelse. Jag vet att det kan hända men vet inte varför. Ibland 
kan det bero på att det är någon som är aggressiv och våldsam och kanske har psykisk 
ohälsa. Då kan man undvika att starta en process. Åldermännen vet att resultatet av 
en sådan process inte kommer att bli bra – att parterna inte kommer kunna komma 
överens. Då hanterar inte rådet det hela utan det är något som överlämnas till det 
svenska samhället. I Somalia finns regler och traditioner för att hantera problematiska 
personer. De får fängelse. En farbror, pappan eller farfar till en person kan skriva en 
arresteringsorder till myndigheterna. Det kan också vara så att man med hjälp av 
släktingar tar den problematiska individen till en polisstation. Personens släktingar 
löser det personen har förorsakat så att släkten kan leva i harmoni. Det kan handla om 
att de betalar ut ersättning till offer och familjer, men personen som gjort det straffas 
ändå. Det är familjens val att göra så om det är en person som orsakar problem efter 
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problem och inte accepterar vad man kommit fram till. Den som har ansvaret för den 
här personen är hans pappa eller någon annan släkting. De har därför möjlighet att 
skriva arresteringsorder. Det är de som bestämmer hur man ska hantera den här 
problematiska individen. Det är inte polisen som bestämmer.  

I Somalia har det varit konflikter i 30 år. Det finns vissa fördelar med att det är äldre 
som hanterar uppkomna ärenden eftersom det inte finns myndigheter som fungerar. 
För att det ska fungera i deras vardag måste man förlita sig på ett annat system. Det 
finns oskrivna regler. Om någon säger fula ord till någon annan behöver inte denna 
person svara utan kan gå till släktingarna till den som sagt fula ord. Han kan berätta 
vad personen sagt och be dem ta tag i det hela. De gör detta och frågar personen som 
sagt fula ord varför han eller hon gjort detta och säger att det inte är bra. Detta system 
är praktiskt eftersom det förhindrar många konflikter i och med att andra löser 
konflikterna än de som direkt är inblandade i konflikten. En person har ansvar för sina 
egna handlingar, men dennes pappa har ett övergripande ansvar och om pappan har 
gjort något dumt är det pappans pappa eller en farbror som har det övergripande 
ansvaret för en persons handlingar. Man lever kollektivt på ett helt annat sätt än i 
Sverige. Som son vill man i normalfallet inte göra något dumt för man vet att pappan 
och andra släktingar blir drabbade. En son som gjort något dumt sätter sig med sin 
pappa och kanske sin farfar eller farbror och reder ut situationen. Om det är så att 
sonen är oresonlig får han fängelse. Det är ingen rättegång utan det handlar om att de 
som har i uppgift att uppfostra en person har möjlighet att hota med fängelse och 
verkställa detta. I Sverige finns inte det påtryckningsmedlet för att uppfostra sina barn, 
men det finns möjlighet att vända sig till socialtjänsten.  

Hemma i Somalia kan kusinerna ta ett stort ansvar och föräldrarna kan veta att de ser 
till att barnet sköter sig och kommer hem i tid. I Sverige kan en person bli placerad på 
ett ungdomshem, men personalen där känner inte till deras kusiner. Man förlorar 
något när man inte har den sociala kontrollen. Barn som blir placerade på ett 
ungdomshem kan säga till personalen att de ska bli änglar när de kommer hem från 
ungdomshemmet men behöver inte bli detta.  

Ett problem är när socialtjänsten omhändertar ett barn som familjen inte vill ska 
omhändertas. Det går emot tanken att det är familjen som tar ansvar och själv ska 
vända sig till myndigheter för att få hjälp – inte att myndigheterna ska göra det på eget 
initiativ. Det kan lätt bli missförstånd. Familjen vill barnets bästa, men de förstår inte 
att socialtjänsten också har ett sådant intresse. Det skulle vara bättre om familjerna 
hade den makt som fanns i Somalia och att ett barn kunde vara hemma hos familjen, 
men bli placerad i ungdomshem om familjen fann att det fanns ett sådant behov för 
att det inte fungerade att barnet var hemma. I Somalia så finns möjlighet att barnet är 
hemma hos familjen men familjen måste då betala alla skador som barnet gör och det 
blir möten för familjen varje gång personen är inblandad i problem. I längden blir det 
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jobbigt för familjen och det gör att de inte vill att barnet ska vara hemma till slut. I 
Sverige uppstår inte den situationen eftersom de problem som barnet förorsakar ofta 
inte innebär att familjen måste ta ansvar eller kallas på möten. Det enda som kanske 
händer är att det upprättas en polisanmälan eller en orosanmälan från skolan.   

 

14.6 Intervju med polis med mångårig erfarenhet av att arbeta i 
socioekonomiskt utsatt område (april 2019) 
Det finns nästan lika många nationaliteter representerade i våra socioekonomiskt 
utsatta områden som antal länder som är med i FN. Personer som kommer från olika 
länder är i sin tur uppdelade i olika grupper och falanger beroende på etnicitet, religiös 
inriktning, politisk inriktning, traditioner m.m.  Det hela är mycket komplext. Ansvariga 
chefer inom Polismyndigheten förstår kanske att det finns olika falanger och grupper 
i de socioekonomiskt utsatta områdena, men denna kunskap är i sådana fall inget som 
genomsyrar verksamheten. Man är bara inriktad här och nu och löser problem som 
blir offentligt uppmärksammade genom att initiera kortsiktiga polisinsatser. 
Polismyndighetens operativa ledning förstår inte att man håller på att bygga upp ett 
problem som är av en väldigt farlig natur som kommer slå tillbaka mot vårt samhälle. 
Om man inte tar tag i de problem som är förknippade med de socioekonomiskt utsatta 
områdena på ett relevant sätt kommer det ske en ökad polarisering i samhället med 
religiöst och politiskt våld som följd. 

Klockan är fem i tolv för att vi inte ska hamna i en situation som är mycket svår eller 
omöjlig att ta sig ur. Vi har några år på oss att kunna ta hjälp av första generationens 
invandrare för att kunna få stöd att kunna påverka den andra generationens 
invandrare som har vänt sig emot det svenska samhället och de svenska 
värderingarna. Det är avgörande att få den här hjälpen. Det finns också ett stort behov 
av att handla snabbt för att kunna ha möjlighet att påverka vilken typ av Islam som 
kommer företräda Sverige. Om man ska göra det extremt förenklat så anser sekulära 
och avståndstagande muslimer och den stora majoriteten utav troende muslimer, att 
man ska följa de lagar och regler i de länder man kommer till. De andra som kan kallas 
för politiska muslimer och de som är Whabistiska muslimer säger att man ska följa det 
landets lagar och regler som man kommer till om det inte uppenbart bryter mot 
religionen. Så länge vi har Islam i världen så länge kommer vi ha Islam i Sverige. 
Knoppen av den muslimska brödraskapets islam och Wahabiternas form islam är 
extremisternas Islam. När vi pratar om att döda människor så hamnar vi i kategorin 
våldsbejakande islamistiska extremister. Vi har gett dem namn som IS, al-Qaida, Boko 
Haram och al-Shabab osv. Den extrema typ av Islam som står närmast de 
våldsbejakande extremisterna är Whabisterna. Där har man dödsstraff, kapning av 
lemmar och ben och ett stort tryck på kvinnorna.  
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Saudi-Arabien stödjer denna form av Islam och vi har låtit flera stora moskéer växa upp 
i Sverige som fått offentliga bidrag och utländska icke offentliga bidrag till sina 
byggnationer. Wahabismen som statsbärande Islam har bara funnits i 87 år. Under de 
åren har man lyckats implementera Whabaismen i många länder.  I och med att man 
har rätt att använda våld enligt denna tro får du därför många våldsamma konflikter 
där denna inriktning av Islam implementerats. De extrema Whabisterna anser sig ha 
rätt att döda andra muslimer för att de inte har rätt tro i konfliktområden. Det blir ett 
oerhört demokratiskt problem om inte samhället förstår detta och denna 
trosinriktning får växa sig stark. 

Det finns anledning att stanna vid denna fråga för att förstå problematiken och de 
nödvändiga åtgärderna. Polisen har en viktig roll i detta arbete, men jag tänkte börja i 
en annan ända. Det muslimska brödraskapets idé för att få ett brofäste i ett annat land 
tar sin utgångspunkt i att de vet att de inte kan påverka de vuxna muslimerna så 
mycket. Anledningen är att dessa muslimska migranter redan har fått en kunskap om 
Islam som de hade i hemlandet som hade en fredlig inriktning. Får de en och annan 
själ därifrån som tycker likadant så må det vara hänt. Det är istället i de okunniga som 
de har möjlighet att ge, som de anser, rätt Islam. Det är där de riktar in sig och då är 
barnen en naturlig målgrupp. Nu har vi fått söner som går hem till sin mamma eller sin 
pappa och säger att de inte är riktiga muslimer för att mamman inte har slöja på sig 
hemma. Det behöver inte vara en religiös polis. Det kan vara deras egen son som har 
blivit radikaliserad. Och vi förstår inte hur det gick till. Vid en undersökning i skolor 
som genomförts i ett område visade det sig att en uppseendeväckande stor andel av 
de sunnimuslimska pojkarna uppgav att de sympatiserat med religiösa extremister 
såsom IS och al-Qaida. Det rörde sig om runt 40 procent av dem. De icke demokratiska 
koranskolorna är det stora problemet i sammanhanget. Det handlar bland annat om 
att få tjejerna indoktrinerade så att de bär den här slöjan frivilligt. Det har hänt att 
kommunalt anställd personal ringt hem och berättat att treåringen inte vill ha slöja på 
sig på förskolan. De muslimska friskolorna är en förlängning av koranskolorna.  

De flesta muslimer har inte läst koranen eller bara delar av den. De har lyssnat på sin 
Imam i hemlandet. När de sedan kommer hit lyssnar de på Imamen som är här. De tror 
att Sveriges regering och riksdag rättfärdigar den här Imamen49 genom att han har den 
största moskén. Nu lyssnar man på denna Imam lika noga som man gjorde på Imamen 
i hemlandet. Det är bara det att den här Imamen kan ha extrema värderingar, vilket 
avspeglar sig i lokalsamhället.  

En sak som samhället måste ta tag i omgående är att säkerställa utbildning och 
förståelse för den svenska konstitutionen. Den måste få ett större utrymme i vanliga 
grundskolor och i friskolor. Det är egentligen det absolut viktigaste att lära sig. Det 
                                                           
49 Rapportförfattaren var med den intervjuade fyra timmar när denna arbetade och den intervjuade pekade på 
en moské.  
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handlar om att förstå att din stora skyldighet är att ge samma friheter och rättigheter 
till de som du tycker sämst om i det här samhället och att din rättighet är att ingen får 
neka dig dina grundläggande fri- och rättigheter. Det är väldigt viktigt att säkerställa 
människors yttrandefrihet så länge det inte rör sig om hets mot folkgrupp och en 
kränkning mot en annan människa.  Med kränkning menas att man kränker någon för 
deras hudfärg, religion, etnicitet, sexualitet etcetera. Att människor känner sig kränkta 
är inte samma sak som att de utifrån lagen har blivit kränkta och det är lagen som man 
måste utgå ifrån om man ska bedöma om något är tillåtet eller ej.   

Vem är det som tjänar på att vi har socioekonomiskt utsatta områden? De som tjänar 
mest på det är de som har ett religiöst icke demokratiskt syfte eller politiskt icke 
demokratiskt syfte. De som är lärda är svårare att påverka. När det blir ett avstånd 
mellan svenska myndighetsrepresentanter och medborgare blir det ett problem. Det 
är då lättare för de som propagerar ett avståndstagande från det svenska samhället 
att lyckas med detta. Det är många ungdomar som inte klarar av skolan och har en låg 
kunskapsnivå. När det gäller ungdomar som är muslimer så har majoriteten av dem 
även gått koranskolan. En del av dem har fått lägsta betyg i grundskolan, men det 
högsta ”betyget” i koranskolan De har fått lära sig vad som är haram (otillåtet) och 
halal (tillåtet) i det här samhället, där vi har ”odlat” det här problemet under flera 
decennier. 

Det finns falanger och grupper bland muslimerna som är upprörda över att det tillåts 
finnas muslimer som är våldsbejakande extremister i Sverige. Det är viktigt att de som 
är emot de våldsbejakande extremisterna får gehör och support för sin demokratiska 
religiösa uppfattning och kunskap. En person som lämnar islam ska enligt de som har 
de extrema tolkningarna dödas. Homosexuella som på något sätt skulle leva ut det 
eller visa detta ska också dödas. Jag har hjälpt homosexuella och kört iväg dem för att 
de var på väg att dödas. Kvinnor som har sex före äktenskapet med någon annan 
person än den de ska gifta sig med ska också dödas. 

En del muslimer säger utåt att de står för demokratiska värderingar, men innanför 
stängda dörrar så propagerar de för något helt annat. De extrema vill införa sharialagar 
på lång sikt. Eftersom de ser det som viktigare att följa guds lagar och dessa lagar 
rimmar illa med svensk lagstiftning måste man följa de här lagarna i hemlighet. För att 
kunna göra detta måste de ljuga om sin avsikt. Dom har rätt att ljuga om sin tro och 
sin religion och gör man det kallas det för Taqiyya. De beskriver därför sin religion och 
tro på samma sätt som de troende som har en genuin vilja att följa landets lagar och 
regler.   

Det är lätt att utnyttja och lura vårt demokratiska system. Vår lag säger exempelvis att 
vi bara kan gifta oss med en person. Enligt vår lag så registreras det när du gifter dig. 
Du registreras inte den andra gången du gifter dig om en Imam tycker att guds lagar 
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är viktigare än den svenska lagen. På grund av detta kan du religiöst gifta dig med upp 
till fyra kvinnor. Enligt svensk lag är de formellt sett inte gifta, men enligt deras 
religiösa lag så är de gifta. En kvinna behöver inte tala om vem som är pappa till barnen 
som hon fött. Hon får alla bidragsförmåner eftersom hon är ensamstående mamma. 
Alla fruarna till en man kan leva i en stor lägenhet med ett rum var, men de kan vara 
skrivna på egna lägenheter och få bidrag för detta. De kan hyra ut dessa lägenheter till 
de som betalar bäst, till exempel papperslösa, asylsökande, till koranskola, eller som 
hänt även till prostitutionsverksamhet.   

Andra muslimer som tycker att man ska följa lagen dit man kommer är de som 
genomskådar de som ägnar sig åt Taqiyya. Det är de demokratiska religiösa 
muslimerna som kan ta diskussionen mot de icke demokratiskt religiösa muslimerna. 
Du som inte är muslim kan aldrig ta en diskussion i Islam bara för att du anses vara 
okunnig och på grund av du är en icke muslim. Därför är det viktigt att gynna de här 
krafterna som vill ta den här diskussionen. Vi skulle kunna ge de demokratiska 
muslimerna ett sådant stöd att de fick en plattform att kunna utmana den Saudi-
Arabiska sponsrade formen av Islam. Om vi skulle göra detta skulle det dessutom 
krävas att dessa muslimer och deras Imam fick skydd av polisen 24/750. Vi skulle vara 
tvungna. De andra har gjort Takfir. Det vill säga de menar att de tillämpar den enda 
sanna läran. Om vi skulle bli så smarta att vi kom på att vi inte vill ha deras Islam utan 
den demokratiska Islamen är det klart att de först nämnda skulle utsätta de andra för 
våld. Det skulle få de demokratiskt sinnade att backa. Det är något som pågår just nu 
när andra mer moderata inriktningar mer och mer trycks undan.  

Polismyndigheten ska motverka hot, tvång och våld som finns i hederskulturella 
strukturer, men även där sharialagar religiöst påbjuder rätten till hot, tvång och våld 
som motverkar demokratin. Vi måste ha polispersonal för att upprätthålla den 
allmänna ordningen och säkerheten på platser där vi vet att de här strukturerna 
använder sina olagliga metoder.  

När det finns personer som är väldigt negativa till polisen och negativa till myndigheter 
är det viktigt att polisen är närvarande. För är man på en plats och uppträder på ett 
bra sätt så är det svårare att sortera in polisen i ett fack och tycka illa om polisen. I 
polisens uppförandekod står det att en polisman ska uppträda med respekt för att på 
det sättet få förtroende hos allmänheten51. Förtroendet hos allmänheten kan du bara 
få när du samtalar och möter människor under lugna förhållande där de kan få stöd 
och hjälp och skydd på olika sätt. De måste känna sig trygga i det nya demokratiska 
landet som de inte har så stor kännedom om. När du byggt upp det förtroendet en 
                                                           
50 24 timmar per dygn, 7 dagar per vecka, det vill säga ständigt skydd. 
51 Den som intervjuas visar upp ett fotografi i mobiltelefon på en polis som har benhölster och i övrigt ger 
intrycket att vara rustad för strid. Den intervjuade säger att ha denna utstrålning är kontraproduktivt och det 
farligaste som finns är rädda polisen. Han påtalar att det är viktigt med erfarna och trygga poliser i de 
socioekonomiskt utsatta områdena. 
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enda gång så är den dörren för alltid öppen fram till dess att du som polis gör någonting 
som skulle vara olagligt, snackar skit om andra eller på annat sätt uppträder olämpligt. 
Då brister förtroendet. Att bryta det vi kallar för tystnadskulturen handlar om att ge 
de människor som bor i dessa områden skydd, stöd och trygghet så att de vågar prata 
med en polis.  

När kvarterspoliserna fanns så var de i miljön. Sedan kvarterspoliserna lagts ner 
behövs mer och mer underrättelsetjänst, men man fångar bara information i periferin. 
Det som behövs är poliser som också kan påverka och som inte bara tittar från sidan. 
Människor som ser polisen som en fiende och att polisen är illasinnad får jobbigt att 
hantera poliser som uppfattas som trevliga. Det blir svårare att hävda att polisen är 
fienden när det finns närvarande poliser som uppträder på ett förtroendeingivande 
sätt och som bygger relationer. Det blir därmed svårare att lyckas för de som har en 
målsättning att övertyga andra om att det svenska samhället och dess företrädare är 
onda. Genom en sådan polisiär närvaro förstör man således för de som har en sådan 
strävan och att agera på detta sätt som polis upplevs därför som ett mycket större hot 
jämfört med de poliser som bedriver olika former av repressiv verksamhet. Det är 
ingen slump att mitt tjänstefordon har blivit utsatt för skadegörelse många gånger och 
jag utsätts för hot52.  

I de kriminella organisationerna finns många individer med muslimsk bakgrund som 
har en misslyckad skolgång bakom sig, men de kan ha klarat koranskolan på ett bra 
sätt. Vissa muslimer som ägnar sig åt grov kriminalitet och plötsligt återupptäcker sin 
religion kan helt plötsligt få en våldsbejakande inriktning. Dessa har inte varit religiösa 
sedan koranskolan. Varför blir de helt plötsligt radikaliserade? Jo, den här 
våldsbejakande inriktningen av Islam passar deras sätt att leva. De ”får lov” att göra 
brott mot otrogna. Varje fredag när de går till moskén får de syndernas förlåtelse. 
Dessutom tycker Allah ur deras perspektiv att den kriminella gjort en god gärning som 
gör djävulskap mot de otrogna. Det är samma typ av människor som åkte ner till IS. 
Mellan 50-70 procent av de som åkte ner till IS hade kriminell bakgrund. När man får 
hem de här personerna som krigat därnere och har varit soldater så får de kriminella 
strukturerna en militär förstärkning. 

Om man har närvarande poliser som har en liknande approach som de gamla 
kvarterspoliserna har de efter en tid hälsat på de flesta i området. De har lärt sig många 
familjers efternamn. De vet vem som tillhör vilken familj. När de uppträder med 
respekt kommer de få majoritetens förtroende. Majoriteten av alla människor som bor 
i utsatta områden vill leva i ett demokratiskt land. De vill att det ska gå bra för deras 
barn och vill inte att de ska bli kriminella, bli extremister eller använda narkotika. 
Polisen är den myndighet som har en god möjlighet att sätta stopp. Begår man 
                                                           
52 Efter att vi besökt en basar och suttit och pratat med människor på ett café i anslutning till en moské hade 
någon skrivit ”idiot” i dammet på den civila polisbilens bakruta. 
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olagligheter så måste man antingen lyssna eller så grips man och anmäls för de brott 
man har begått. När man har en sådan polis som har den makten att ta tag i det som 
är kriminellt i ett område genom att bygga upp ett förtroende och tillit hos människor 
får polisen massor med information från vanliga personer som vill berätta. De vill 
berätta om sina problem. De vill få hjälp. När man stärker deras civilkurage kommer 
de tillsammans med polisen kunna mota tillbaka de som är kriminella.  

Polisen har en stor del i att det ser ut som det gör idag genom att polisen drog tillbaka 
grundbulten i verksamheten nämligen kvarterspoliser och fotpatrullerande poliser. 
Det var poliser som hade nära kontakt med människor i olika områden och kunde 
fånga problem på ett tidigt stadie innan de eskalerade. Från början var problemen inte 
stora, men människor upplevde mindre ordningsproblem som nedskräpning, 
buskörning med moped, ungdomar som tog plats och störde som något som 
påverkade deras livskvalitet. Att denna typ av problem ökade gjorde att vissa personer 
flyttade. Det blev en ond cirkel där fler och fler människor flyttade. Det var människor 
som behövdes i de här områdena för att inte skapa ett uppdelat samhälle. Idag är vissa 
områden i stort sett folktomma på etniska svenskar. År 1850-1930 var det en stor 
emigration från Sverige. Det var 1,5 miljoner svenskar som lämnade landet. Vi pratar 
sällan om den migrationen som skett från våra miljonområden till andra delar av 
landet. Det är ungefär 1,5 miljoner människor som internt har migrerat i Sverige. Att 
polismyndigheten har en stor skuld i detta glöms bort och att polisen fortsätter att 
agera på ett sätt som gör att problemen eskalerar i omfattning genom att inte bygga 
upp en närvarande polis.  

Att tro att man kan möta det här problemet med ett hårt förhållningssätt är väldigt 
långt borta från erfarenhetsbaserad kunskap och verklighet. Den lösning som Löfving53 
och hans likasinnade förordar med hårda tag är skadlig för utvecklingen i dessa 
områden. En människa vill få reda på varför den ska göra på det ena eller det andra 
sättet. Det är viktigt att det förmedlas på ett respektfullt och förtroendeingivande sätt. 
När polisen lyckats med detta får polisen acceptans för när de behöver använda våld 
mot en ungdom eller en vuxen som gör fel i området. Utan det här förtroendet så blir 
det problem. Om man sätter hårt mot hårt så uppfattar människor att polisen är något 
man behöver skydda sig emot. Många människor som bor i de här utsatta områdena 
har varit utsatta för våld och hot i sina hemländer. De kan ha mycket negativa 
erfarenheter av polisen därifrån. Många av dem har varit soldater och kan hantera 
både vapen och sprängmedel. Om de känner att polisen gör ett angrepp mot dem och 
de sina kommer den svenska polisen att vinna matchen något år, men sedan kommer 
det tillbaka etter värre. Det växer fram ett hat mot samhället. Detta i kombination med 
att det finns en massa okunniga ungdomar som inte lärt sig viktiga grundstenar i 
demokratin, utan istället grundar sin syn på samhället utifrån vad de lärt sig på icke 
                                                           
53 Biträdande rikspolischefen. 
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demokratiska koranskolor, gör att det hela slutar med en katastrof. Jag blir väldigt 
bekymrad över att polisen inte väljer en annan inriktning och att de som står för ett 
helt annat synsätt på polisarbete, än det som behövs för att komma tillrätta med dessa 
problem, är så inflytelserika.   

När skjutningarna i ett område minskat har polisen slagit sig för bröstet utan att 
tillräckligt djupt reflektera över orsaken till varför skjutningarna har minskat. Nya lagar 
och polisens agerande kan visserligen haft en positiv effekt, men man glömmer att 
beakta att ett minskat antal skjutningar beror på att vissa blivit kompisar eller att 
maktförhållandena har stabiliserats. När de här har krigat och slagits tillräckligt länge 
så är det någon som så att säga har vunnit. De som är etablerade kriminella vet att 
varje gång det sker ett mord eller ett allvarligt brott hamnar polisens ögon på dem i 
området. Det vill man inte ha. Man vill få lugn och ro för att kunna göra sina brottsliga 
gärningar. Att skjutningarna har minskat i vissa områden beror inte på att vi löst 
problemet. Tvärtom har strukturerna blivit ännu starkare. För att bryta denna 
utveckling krävs det poliser som är närvarande och bygger förtroende. Visserligen kan 
det vid något tillfälle, när en polis som arbetar lokalt själv inte orkar stå emot de 
kriminella, vara bra om Mats Löfving med sitt kavalleri kan visa upp sig en stund, men 
när en massinsats ses som lösningen då har vi förlorat. 

Vi i Sverige kan lära av hur andra kulturer tar hand om varandra, men problemet med 
den form av hjälpande som finns i vissa kulturer är att man bara hjälper de man tycker 
om. Om någon har fel religion eller tolkar en religion fel så hjälper man inte denna 
person. När det gäller den rättstillämpning som somalierna har finns en hel del att lära. 
Offret får sin rätt av den som skadade honom. Han får ersättning för detta54. Resten 
av familjen och släkten är tvungna att hålla ögonen på den som gjorde detta. Den som 
gjorde det hela är tvungen att jobba av det som de andra har lånat för att betala av 
den här skulden. Det är ett fantastiskt system.  

I socioekonomiskt utsatta områden är det ett väldigt stort antal människor med olika 
etnisk, politisk och religiös bakgrund. Det finns många spänningar inom och mellan 
olika grupper. Politikers och polismyndighetens blindhet och sättet att agera är 
polariserande och samhällsfarligt. Om man tar exempelvis den somaliska diasporan är 
den uppdelad i fyra huvudklaner. Somalia dominerades innan 1960 utav en moderat 
islam. Efter att kolonisatörerna Italien och England lämnade Somalia blev landet 
religiöst ”koloniserat” av Saudi Arabien. Den religiösa ”koloniseringen” har fått väldigt 
allvarliga konsekvenser för landet. Islam har splittrat Somalia och påverkat klanerna, 
samt vilken islamisk sekt, moderat eller wahabistisk, en troende somalisk muslim ska 

                                                           
54 Rapportförfattaren frågade den intervjuade om han hört begreppet Qaaran (som nämns i avsnitt 14.5). Den 
intervjuade vände sig med frågan till några somalier som satt på den restaurang där vi åt. Dessa somalier menade 
att Qaaran mer handlar om hjälp om det skett en olycka där någon skadat sig. Det begrepp som används vad 
gäller att reglera om någon skadat någon/något heter Qaan.   
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underkasta sig. Inom denna diaspora finns den så kallade xeer-kulturen som utgör ett 
parallellt rättssystem i bland annat Sverige. Islams sharia har splittrat xeer-kulturens 
tolkningar. Det har skapat oreda. Somalia är fortfarande i ett religiöst inbördeskrig. 
Kriget utkämpas varhelst i världen och således även i Sverige. Kriget är dolt för våra 
demokratiska ögon.  

Hederskulturen förordar vilken rättskipning man ska ha inom familjen och klanen. Man 
har kristna, romska och muslimska sådana och sedan kan man se att det finns en slags 
allmän hederskultur i landet som präglas av vilken religiös bakgrund du har. Dessa 
regler begränsar både män och kvinnors rörelsefrihet, yttrandefrihet och tryckfrihet. 
Det finns olika rättigheter beroende på könet och vilken ekonomisk klass man tillhör. 
Olika tekniska landvinningar som mobiltelefon och internet underlättar de som vill 
tillämpa hederskultur. Det går blixtsnabbt att få kontakt med huvudklanen i 
hemlandet. Du får direkt klart för dig vilken lagstiftning du ska tillämpa för att lösa ett 
problem. Om du inte följer vad ledningen säger i klanen, som sannolikt bryter mot 
svensk lagstiftning, så finns en stor risk att du eller din familj i hemlandet råkar illa ut. 
Det kan hända att du utesluts ur klanen och då blir man helt isolerad.  

Hederskulturens verktyg används nu även av kriminella grupperingar för att hota och 
pressa restauranger och mindre företag. Man gör även likadant mot familjer. Ett 
exempel på detta är när barnen från en viss våldsbejakande familj slår en annan familjs 
barn. Familjerna har kontakt med varandra och pappan i den våldsbejakande familjen 
säger till pappan vars barn blir slagna att ge mig X kronor i månaden så ska jag se till 
att mina barn inte slår dina barn. De tjänar pengar på det här. Det är sjukt. 
Restaurangerna vi åker förbi här betalar pengar för skydd55. När man i Sverige vill få 
sitt kriminella gäng att växa och använder hederskulturen för detta lägger man pressen 
på de som står längst ner. Det är ungdomar som inte har familjer som kan göra 
motstånd. Det är papperslösa som inte har någon annan utväg. Är du längst ner så har 
klansystemet gjort så att man tar reda på vem som är din familj. De vet vilken din familj 
är. Du har ingen makt i Sverige. Om du inte gör som de säger och är papperslös kan 
någon i din familj i hemlandet eller du själv råka illa ut. När du är papperslös kan du få 
en sovplats, en skyddsväst och 2000 kronor i månaden. När det behövs får du ett 
vapen. Samma sekund som du skjuter så vet du att flygbiljetten är klar eller att du får 
annan transport från landet. Polisen kommer aldrig hitta mördaren. Vi har haft ett 
antal sådana här mord. Vi vet inte vem gärningsmannen är, men vi förstår hur det gått 
till. Det kostar 50 000 kronor att få ett mord utfört. 

I de här systemen är det en fruktansvärt hård kultur. Det förekommer grov misshandel 
mot sina egna i gruppen. Om man inte förstår och börjar ta tag i det här är det svårt 
att komma tillrätta med problemet. Det går att dra en parallell till boken Flugornas 

                                                           
55 Den intervjuade pekade ut restauranger som vi passerade när vi åkte i polisbilen. 
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herre där det inte finns någon demokratisk vuxen som kan hejda vad dessa ungdomar 
gör. Vi kunde hejda dem när de var i början av tonåren, men nu är de 25, 30 och 35 år. 
De har automatvapen och sprängmedel. De här strukturerna får inte växa sig större. 
Vi måste in där nu. Vi måste in i de här samhällena. Vi måste bryta upp dem. Det kan 
man inte göra genom hårda tag. De är soldater. De är organiserade. Vi måste göra det 
på ett annat sätt genom närvaro och bygga ett förtroende i dessa områden och stärka 
de demokratiska krafterna som vill i en demokratisk riktning.  

 

14.7 Intervju med en svensk muslim som bor och verkar i ett 
socioekonomiskt utsatt område (februari 2019) 
Jag arbetar för kommunen och i stort sett varje vecka så träffar jag på poliser vid olika 
typer av möten. Som medborgare och som föreläsare tar jag tillfället i akt att fråga 
dem om de har problem med radikala personer eller extremister. Jag frågar om det är 
något jag kan göra i min roll. Polisen har sagt att det är ”lugnt” vad gäller förekomsten 
av detta i det område jag verkar i, men att det är problem med en del Uzbeker som 
kommit från utlandet och som inte kan svenska. Vid något tillfälle har man nämnt en 
person i en viss stad och en annan person i en helt annan stad.  När det gäller 
uppgifterna som förekommer i den allmänna debatten om att det finns 3000 
våldsbejakande islamister så ställer jag mig frågan: ”Vem är det som ljuger?”. Om det 
är säkerhetspolisen, media, forskare eller någon annan är för mig oklart. Jag läser i 
media att man har förvandlat en fritidsgård till en moské och att det finns ett flertal 
moskéer i en stadsdel. Man kan bara skratta åt dessa typer av påståenden. Vem är det 
som hittar på detta?  

Så länge det är en vanlig person som kommer med denna typ av osanningar så gör det 
inte så mycket. Om det är en bloggare eller en skribent som för fram detta kan det få 
en större spridning. Det gör i sig inte så mycket, men kan påverka den allmänna 
debatten. Det tråkiga är när samhället vidtar åtgärder beroende på en felaktig bild av 
ett förhållande. Det pratas om hårdare tag och stora resurser spenderas på problem 
som knappt finns. Jag ställer mig frågan: ”Var finns den seriösa forskning som kan 
beskriva hur det egentligen ser ut?” 

På senare tid har jag själv inte lagt någon energi på felaktiga påståenden om att 
radikala religiösa krafter tagit kontroll över centrum i vissa förorter. Politiker och andra 
har i debatten exempelvis fört fram att man måste agera för att få bort moralpoliserna 
i vissa förorter. Men de finns inte. Det går att fråga butiksanställda och andra som ofta 
är i centrum. Det finns inte starkt religiösa personer som stör dem eller andra 
människor i centrum. De har istället problem med kriminella individer. Påståenden om 
att starkt religiösa personer går till caféer och säger till tjejer att de inte får sitta där är 
felaktiga. Likaså att det skulle gå runt sådana moralpoliser och kommentera kvinnors 
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kläder. Om jag ska vara ärlig kan det förekomma att det är äldre sura gubbar som kan 
komma med någon kommentar, men det har inte någon koppling till radikala religiösa 
krafter.  

Om jag ser att det finns människor som kan vara en fara för samhället så försöker jag 
göra vad jag kan för att påverka dessa. Då menar jag alla möjliga typer av individer inte 
bara sådana som betecknas som islamister utan även kriminella som skjuter folk. Min 
motivation kommer inte från regeringen. Jag gör det här för att jag är troende. Jag rör 
mig ofta i farliga miljöer. Utan att överdriva så är det ibland en fara för mitt liv. Om det 
är någon som IS hatar så är det sådana som mig som predikar mot dem. Det är sådana 
som mig som de hatar - som avslöjar och avvisar dem. Men lögnerna om att det finns 
3000 våldsbejakande islamister påverkar mig och andra i vår vardag. Vi som går runt 
med skägg och långt hår stämmer precis in på signalementet på en våldsbejakande 
extremist. När man går i centrum är det inte ovanligt att man känner andras ogillande 
och får kommentarer. För ett par år sedan fick jag förklara mig varje dag om jag var 
med i IS. På grund av utseendet blev jag dömd och var givetvis inte ensam om detta. 
Man tar illa upp.  

Ytterligare effekter av att det målas upp en felaktig bild av att det exempelvis finns 
3000 våldsbejakande islamister i Sverige är att resurser läggs på fel saker. När vi 
efterfrågar resurser till andra saker som det finns ett behov av så finns inte resurserna. 
En annan effekt av att sprida ut felaktiga budskap är att människor kan bli rädda för 
något som knappt inte finns. Jag skulle själv blir rädd om det som påstods stämde. Det 
här medför också att en del vill flytta från förorten.   

Många pratar om att de som gick till IS är terrorister. Ska vi prata ärligt så är det folk 
som är uppvuxna här i Sverige. De har utbildats i en svensk skola och har inte 
programmerats genom att de fått terrorutbildning. Det räckte med någon månads 
påverkan på nätet för att de skulle hamna i sådan bana. De är unga och dumma och 
gav sig in i detta. De kunde lika gärna valt en kriminell bana.  Om du hade träffat dem 
som jag gjort och känner till deras bakgrund var de vanliga ungdomar från förorten. 
Jag kan inte peka på vems fel det är att de hamnade där, utan samhället har på något 
sätt gett dem en identitet. Alla ungdomar söker efter en identitet. De är förvirrade och 
vet inte om de ska se sig själva som en svensk, en invandrare, en svensk-muslim. De 
känner sig inte inkluderade i samhället. De är jätteförvirrade. När någon säger till en 
person att han är kriminell finns risken att personen tänker att han ska löpa hela linan 
ut på den banan. Han har fått en identitet precis som ungdomen som går med i IS. Han 
skiter i staten. Han skiter i polisen. När man försöker prata och argumentera med 
personer som hamnat på fel bana så är det uppenbart att de inte känner någon 
tillhörighet till det svenska samhället. Det är då viktigt att ställa frågan varför. Hur 
kunde det gå så? Hur kunde en vanlig ungdom som lika gärna kunnat ha spelat fotboll 
i ett fotbollslag eller haft ett vanligt arbete hamna där? 
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Det är viktigt att ha klart för sig att det är många olika problem kopplat till våra 
förorter. Det finns inte bara ett problem utan det är många faktorer som inverkar. På 
något sätt verkar många ansvariga söka efter en enkel generell lösning som inte finns. 
Man måste vara medveten om att det är ett komplext problem och att det också 
kommer att ta lång tid att åtgärda det. Utan en sådan insikt finns inga förutsättningar 
att nå framgång. Det går exempelvis att slå ut kriminella grupperingar i en förort, men 
inom ett år uppstår nya ännu farligare grupperingar. Det finns grundläggande problem 
som vi måste ta itu med.   

Det är viktigt att de som kommer från andra länder hit till Sverige kan känna att de är 
en del av samhället på riktigt. Jag är född här i Sverige. Jag är svensk, men jag kommer 
ändå inte komma in i det svenska samhället så att jag på riktigt blir en svensk så länge 
jag ser ut som jag gör. Det är ett problem att människor inte känner sig inkluderade. 
Varför ska en persons möjligheter att få arbete påverkas av hans namn? En ungdom 
från förorten kan bli bortsorterad även om han pratar ren svenska och har gått lika 
länge i den svenska skolan som någon med en helt svensk bakgrund. Han riskerar 
dessutom att bli stoppad många gånger av polisen på grund av sitt utseende. Vad 
skickar det för signaler? Vet du hur många gånger jag har stoppats av polisen? De har 
prejat min bil som om jag skulle vara den värsta kriminella. När jag sedan har öppnat 
rutan och de sett att jag var lugn och har kollat upp mitt personnummer så har poliser 
varit jättesnälla. Men det här agerandet från polisens sida som skulle kunna definieras 
som rasprofilering skickar signaler. Det är många saker som gör att man inte känner 
sig inkluderad. I stort sett varje gång när jag ska flyga har jag stoppats och utsatts för 
en extra kontroll. Stickprov säger de. Kom igen! Stickprov varje gång? Hur tror man att 
en person som jag känner? När jag presenterar vad jag arbetar med blir hela jargongen 
de använder sig av annorlunda. Jag klarar det, men tänk dig en annan person som inte 
kan hantera det här. Han blir jättearg och känner sig förnedrad. Det finns en uppenbar 
risk att det växer fram ett hat. Jag har sett det.  

Från samhällets sida satsar man på helt fel saker här ute i förorten. Man kan till 
exempel lägga mycket pengar på ett monument, eller bygga om någonting och göra 
det finare någonstans. Det kan vara att man ska bygga något som kostar rejält mycket 
- som hade kunnat gå att använda till något annat här ute. En del människor är bra på 
att marknadsföra sina projekt och får pengar trots att dessa projekt inte är bra.  I grund 
och botten har dessa projekt inte hjälpt någon eller väldigt få personer – ändå satsar 
samhället resurser på dessa projekt. Vi som bor här ute får ofta inte vara med och 
bestämma saker, utan vi får det bestämt för oss. Vissa påstår att det finns möten man 
kan gå till och påverka besluten, men dessa möten kan ligga på en onsdag på en tid då 
många arbetar eller går i skolan. Hur ska de kunna komma och bestämma något? Man 
får knappt chansen att påverka. Teoretiskt sätt kan man hävda att vi hade chansen att 
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påverka, men i praktiken känns det inte så. Det skapar en distans och en känsla hos 
människor att man inte är en del av det här samhället. 

En lykstolpe kan vara påkörd och ligga ner på marken i en månad utan åtgärd. En hiss 
kanske inte fungerar på en vecka. Det skickar signaler. Samhället skickar en signal till 
dig och du skickar en signal tillbaka. Det går att ta ett exempel med ett bibliotek där 
många förstår att det ska vara tyst. Du behöver vanligtvis inte säga till någon att han 
eller hon ska vara tyst. De förstår det. Det skickas sådana signaler. Men när du kommer 
till en förort som man lätt kan få känslan att regeringen har övergivit är det 
annorlunda. Man har stängt ner skolor. Vad är det för signaler som skickas. Man 
stängde exempelvis ned en lokal aktivitet för att ungdomar skulle kunna få arbete. 
Man hör att det finns pengar, men när det gäller att satsa pengar på något som betyder 
något här ute så hävdar man att det inte finns tillräckligt med resurser. Man skulle 
också stänga ned en aktivitet där äldre människor kunde komma och lära sig svenska 
och sy och prata. Det var en samlingspunkt för människor som hade lämnat länder 
med krig och mycket annat bakom sig. Varför ska man stänga ned en sådan aktivitet? 
Att stänga ned aktiviteter skickar signaler. 

Vi måste få hjälp och vi måste hjälpa varandra att kunna leva tillsammans.   Man pratar 
istället om att människorna i förorten måste anpassa sig till det svenska samhället. När 
jag växte upp i området var hälften av de som bodde här svenskar och hälften hade 
utländsk bakgrund. Jag har vuxit upp med allt det svenska. Jag har dansat runt granen. 
Jag har sjungit och dansat små grodorna på midsommar. Jag har deltagit i hela den 
svenska traditionen. Om du växer upp i ett samhälle där det här inte finns. Hur ska du 
då kunna anpassa dig till det svenska samhället? Hur vet man vad det svenska 
samhället är för något? Ungdomarna anpassar sig till det samhälle de växer upp i. Om 
en ungdom som är uppvuxen i en förort åker till en annan förort i en helt annan del av 
landet skulle man tro att han var därifrån. Han äter som dem. Han pratar som dem. 
Äter samma frön. Han spottar på samma sätt. Han rör sig på samma sätt. Han har 
anpassat sig till Sveriges förorter.  

Vet du vem Lisa Holm är? Du minns henne, visst? Det var hon som blev mördad. Minns 
du någon som heter [räknar upp tre namn på killar som dött i aktuellt område]. De här 
kan du inte namnen på, eller hur? [rapportförfattaren har inte hört namnen] Det är 
inget fel med att jag vet vem Lisa Holm är. Jag fick empati för henne. Hela Sverige fick 
empati. Vår Lisa Holm dog, en svensk dog. När våra grabbar dör som är födda och 
uppvuxna här i Sverige är de inte ens ett namn i tidningen. Vad skickar det för signaler? 
Förlåt språket, men det skickar signaler att vi ”skiter i när de här ungdomarna dör”. 
Den närmsta familjen, släkt och vänner får inget medlidande. Inte heller de som hört 
de smattrande skotten i luften och kanske bevittnat mordet. Det här bidrar till att öka 
klyftorna i samhället. Det här gör att människor känner att de inte är lika mycket värda 
som andra i samhället.  
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En faktor som kan tyckas vara trivial men som jag menar har stor betydelse är de 
mycket negativa musiktexter som produceras och som får stor spridning utan att 
budskapet blir ifrågasatt. Det går att se det som konst och att ingen vikt ska fästas vid 
innehållet i texterna. Men det är de här texterna som ungdomarna lyssnar på. I andra 
fall får personer som uttrycker sig på ett visst sätt förklara sig om de använder 
sexistiska uttryck och uttrycker sig på ett förnedrande sätt mot kvinnor. Men de som 
rappar behöver inte förklara sig. De kan säga vad som helst. De poserar med pistoler 
på videor och de sjunger förskönande texter om knark, våld och brott där man 
uttrycker ett hat mot polisen och samhället. Det här uppmuntras till och med av 
samhället. De inbjuds till olika tillställningar. De får priser. Ingen frågar vad de menar 
med sina texter. Ingen ställer några kritiska frågor till dem varför de uttrycker sig som 
de gör? Vad deras kvinnosyn är etcetera. Det blir nästan en tävlan bland vissa rappare 
att uttrycka sig värre och värre. Eftersom det är det här ungdomarna lyssnar på är det 
här språket56 och de här tankarna som på något sätt till slut blir det normala.  

Det finns ett behov av väldigt kompetenta poliser för att arbeta i områden där det 
finns olika kulturer, religioner och språk. Man måsta ha kunskap för att förstå och tolka 
det som sker i området. Det krävs för att förstå varför det kan bli tjafs mellan olika 
människor i området och varför en viss grupp hamnar i vissa problem. Du kanske skulle 
känna att det uppstod en kulturkrock om en person från ett annat land kom hem till 
dig och ska bo med dig i en vecka. Om du bodde på ett ställe med hundra nationaliteter 
kommer det inte finnas kulturkrockar? Absolut! Kommer inte problem i hemlandet 
påverka människor här? Absolut! Det här pratar man inte ens om.  

De flesta konflikter i området som resulterar i allvarliga skador och även dödsfall har 
girighet som drivkraft. Girigheten efter pengar har tyvärr skadat väldigt många i 
kombination med lättillgängligheten till vapen och droger. Tidigare var det tydligare 
att det fanns vissa tungt kriminella personer som hade stor makt i området. Nu är det 
så många grupperingar att det inte finns en tydlig hierarki. Nya grupperingar kan 
uppstå väldigt snabbt. Imorgon kan vi ha en ny livsfarlig gruppering. Jag ska vara ärlig. 
Många gånger är det faktiskt medias fel. De framställer dessa grupper på ett sätt som 
bygger upp en identitet hos vissa ungdomar. Hur det kan ske tycker jag åskådliggörs i 
en Brasiliansk film som heter Guds stad. Det handlar om ungdomar som skjuter 
varandra. I den filmen så hamnar ungdomar på en bild i tidningen där de bär synliga 
vapen. Journalisten på tidningen blev upprörd när bilden lades ut eftersom han inte 
fått ett godkännande av de som var med på bilden. Men ungdomarna blev glada av att 
hamna på framsidan i tidningen. Det innebar status.  

Det händer att media skapar egna namn på grupper när polisen inte har nämnt deras 
riktiga namn. Vissa av dessa namn väcker i sig rädsla i kombination med att media 
                                                           
56 Intervjuad hänvisar till exempel till https://genius.com/Adel-skina-lyrics  som visats 10.4 miljoner gånger 
bara på Youtube och på låten ”Spring” av samma rappare. 
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påstår att de har ett stort antal mord på nacken. Media höjer upp de här killarna. Det 
bildas andra grupperingar som är lika farliga. De vill också ha en del av marknaden och 
de svarta pengar som finns. Ger man sig in i en marknad där det finns pengar kommer 
man få fiender. Har man fiender måste man ha vapen och man måste ha skottsäkra 
västar. Du måste ha goolare och medhjälpare. Du måste köpa folk. Det kostar. Det är 
en mycket dyr livsstil. Mycket av inkomstkällorna är kopplade till narkotikaförsäljning, 
men det finns skillnader mellan olika områden. Inne i stan ser problembilden ut på 
annat sätt.   

Polisen har en viktig roll i de här områdena eftersom de till stora delar är statens 
ansikte här ute i förorten. Synen som många har från sina hemländer är att polisen 
förtrycker, ljuger och stjäl. Det är därför viktigt att polisen inte agerar på ett sätt som 
kan förstärka en redan negativ bild av polisen. Detta förhållande innebär en stor 
utmaning för en person som ska verka som polis i ett sådant här område.  Det är viktigt 
att poliser som arbetar i dessa typer av områden har en fingertoppskänsla. En kollega 
till mig blev till exempel stoppad på väg från arbetet. Polisen kontrollerade körkort och 
frågade ”När var senaste gången du hade med oss att göra?”. Min kollega blev lite 
irriterad över frågan och menade att polisen kunde vara lite mer finkänslig när de 
ställer frågor. Situationen eskalerade och kollegan fick gå ur bilen och det blev tjafs.  
Han fick till slut åka vidare. Hur reagerar personer som blir utsatta får något sådant 
här? Sedan kommer det människor och säger att ”respektera polisen”, men det 
uppfattas då mer eller mindre som ett skämt. Så många gånger som polisen har 
stoppat mig så är jag övertygad om att om jag varit yngre och mer omogen hade jag 
också blivit som de ungdomar som hatar polisen. En polis som är känd för att vara 
väldigt aktiv blev tillfrågad hur han hade haft det på semestern. Han svarade att han 
längtade tillbaka till arbetet för det ”kliade i fingrarna”. Ungdomarna tänkte vad det 
var med den här killen. De funderade på hans sätt att se på sitt arbete. Är man här för 
att verkligen hjälpa och försöka förändra folk eller är man bara här för att visa att man 
är lagen och visa att man kan göra vad man vill. Jag kommer ihåg en polis som blev 
familjär med området. Han rörde sig i centrum. Han cyklade i området. Han log. Han 
var trevlig. Han var omtyckt.   

En polis som beter sig på ett bra sätt som hälsar och är trevlig har det mycket lättare 
än poliser som beter sig på ett dåligt sätt. Ett exempel på det sist nämnda är då jag var 
på väg hem från mitt arbete och såg att det stod en ambulans utanför en fritidsgård. 
Jag ville ta en bild och skicka denna på Instagram och skriva ”Respektera ambulansen!” 
och föra ut ett budskap att man inte ska kasta sten på räddningspersonal eftersom 
ambulanspersonalen hjälper personer som har problem. Det var ingen risk att den de 
vårdade kom med på bild eller att min fotografering uppfattades som kränkande. Det 
var bara ett kort på en ambulans utanför en fritidsgård. Polisen var där och jag frågade 
om jag kunde ta en bild på ambulansen. Polismannen svarade på ett otrevligt sätt att 



Del C - 14. Dialogpoliskonceptet i socioekonomiskt utsatta områden 
 

344 
 

jag kunde söka på Google efter en bild. Hade jag varit blond och burit kostym hade han 
aldrig svarat mig på detta sätt. Tänk om polisen pratar på det här sättet med ungdomar 
som inte tänker på ett moget sätt och reflekterar över att det finns större saker än det 
här. En ungdom som tänker på sin prestige och blir bemött på detta sätt och lyssnar 
varje dag på låtar med negativa texter om polisen. Han har en bild av polisen som 
förstärks av polisers beteende. Det räcker med att en polis beter sig på detta sätt för 
att det ska få stor spridning. Det är samma sak med vakter. Fem av tusen vakter kanske 
är dåliga, men dessa fem vakter bidrar till att det blir en stämpel på en hel yrkeskår.  

Jag som bor här i området känner att låt oss vara genuina och prata ärligt med 
varandra. Jag är inte en sådan som uppviglar. Om jag ser en orättvisa är det inte så att 
jag går ut på sociala medier och skapar en omfattande debatt kring detta. Jag tycker 
att saker ska lösas på ett bra sätt och jag tycker inte det blir fallet när man ägnar sig åt 
pajkastning. Jag har därför känt att jag inte velat medverka i media när man velat 
intervjua mig om brister vad gäller polisers beteende. Jag ville inte medverka till att 
försvåra en positiv utveckling. Det är självklart så att poliser kan göra fel och att det 
finns poliser som ofta gör fel. Precis som det kan finnas väktare och ordningsvakter 
med en liknande problematik. Jag vill inte vara med i kampen mot dem. Om det finns 
fel så brukar de uppmärksammas. Jag har varken tiden eller orken att försöka bekämpa 
någon som försöker göra gott, men som ibland gör fel. Får jag chansen att ge råd till 
någon så gör jag detta. Det gör jag inte offentligt. När polisen vid ett tillfälle gjorde ett 
stort fel mot mig som jag inte berättat om i den här intervjun så gick jag inte ut 
offentligt och i sociala medier och berättade om detta. Jag skulle fått med mig alla 
ungdomar. De hatar redan polisen. Om de fick reda på hur jag blev behandlad och att 
jag gick ut och kritiserade polisen offentligt skulle de få större legitimitet att hata och 
angripa polisen. Jag vill inte medverka till en sådan utveckling. Hela den här 
inställningen att kasta sten, förstöra och peka finger går emot vår tro. Man får inte 
göra något sådan och jag är emot detta. Men jag har en djup inblick i hur det här hatet 
kan uppstå som kan te sig obegripligt för någon utan den kunskap jag har om förorten 
och hur samhällets agerande uppfattas med polisen som en viktig aktör. 

Som jag tidigare nämnt är det viktigt att poliser som arbetar i förorterna har en djup 
kunskap för att de ska ha förutsättningar för att ha en fingertoppskänsla och för att 
förstå hur det är lämpligt att agera i en viss situation. Det kan till exempel handla om 
hur man som polis ska göra om en mamma ber i ett rum i en lägenhet där man ska 
göra husrannsakan i. Familjen kommer hata polisen för alltid om de betett sig på ett 
felaktigt sätt. Det kan handla om att polisen kör efter några djupt religiösa som är på 
väg till en predikan och stoppar dem utanför en moské. Det är otänkbart att någon 
med den religiösa övertygelsen skulle dricka alkohol. Det uppfattas som en kränkning 
att behöva blåsa i alkometer. Det handlar inte om något slumpmässigt 
alkoholutandningsprov utan om att polisen kört efter personerna. Det skickar signaler. 
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Man känner sig utpekad som om man inte följer lagen. Som om man är problemet och 
att man därför är jagad. Det finns poliser som har den här respekten som förstår. Som 
har fingertoppskänsla.  

Jag tackar gud för att jag valt ett liv där jag är snäll och inte är aggressiv. Jag försöker 
istället hitta en plattform för att göra en förändring på riktigt. Det är svårare att 
påverka ungdomarna på grund av att samhället är som det är – där polisens agerande 
har stor betydelse. Vi lever i en hetsig tid där bland annat TV-serier, sociala medier och 
musik har påverkan på ungdomar. Det är inte en enskild faktor som gjort att vi hamnat 
där vi är. Alla har ett ansvar. Ibland läggs mycket ansvar på föräldrarna. En gång 
besökte exempel polisen moskén och framförde att ”Ni måste ta hand om era barn!”. 
Men man glömmer bort hur samhället är uppbyggt. Mina barn vaknar sju. Sedan ser 
man till att de får mat, man klär på dem och ser till att de kommer till förskolan eller 
skolan. Barnen kommer hem vid 4-tiden på eftermiddagen. Jag har då gått till jobbet. 
Jag kommer hem vid halv tio tiden. Då ligger barnen i sängen. Så är många av våra liv 
idag. Barnen är på dagis och skola och sedan på fritidsgården. Föräldrarna kanske gör 
sitt bästa. De har 2-3 timmar per dag då de träffar sina barn. Ska man verkligen lägga 
så mycket ansvar på föräldrarna och säga ”var är föräldrarna?” när deras 
förutsättningar är som de är. Alla har ansvaret. Föräldrar, skolpersonal, fritidsledare, 
tränare. Det behövs att alla tar ansvaret. Då kommer ungdomarna att påverkas.  

Jag har gått på möten i Folkets hus där människor samlats och pratat om problem. 
Vissa säger att det behöver byggas mer hyresrätter. Det stämmer. Brist på bostäder är 
ett problem. Vissa säger att det behövs mer jobb. Det stämmer också. Det framförs att 
det behövs bättre skolor. Det stämmer också. Men det är många andra saker också. 
Det finns ett ordspråk som säger att det krävs ett samhälle för att uppfostra ett barn. 
Det räcker inte med en sak för att åstadkomma en lösning. Det är inte så att bara man 
fixar lägenheter, arbete och ger barn en bra skolgång så är allt löst. Många saker måste 
tillsammans förbättras och olika aktörer måste samarbeta på ett annat sätt än som är 
fallet i dagsläget.  

En fråga man kan ställa sig är hur det kommer sig att så många ungdomar i tonåren 
använder narkotikaklassade tabletter. Problemet är egentligen inte knarket för det har 
funnits lång tid. Utan det finns något bakomliggande varför så många ungdomar börjar 
använda knark. Varför vill många ungdomar begå självmord? Varför känner många en 
psykisk ohälsa? Varför kan en person ta en pistol och skjuta någon för minsta lilla? 
Varför har ungdomarna inte förstått värdet av livet?  

Om jag är 19 år varifrån ska jag få att jag ska respektera polisen? Jag märker att jag blir 
stoppad av polisen på grund av mitt utseende. Jag får höra historier från kamrater och 
kamraters kamrater vad de blivit utsatta för av polisen. Polisen framställs på ett dåligt 
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sätt i musiktexter och i media avslöjas den ena skandalen efter den andra. Varifrån ska 
den här personen uppfostras till att bli laglydig?  

På något sätt vill journalister placera personer som har min bakgrund i ett fack och 
skapa motpoler. Man vill ha en förenklad bild. Man vill inte nyansera bilden och göra 
den mer komplex. Min känsla är att om personer som har min bakgrund lämnar svar 
på ett sätt som försvårar för journalisten att bygga upp motpoler så redovisas inte 
svaren. De gånger jag har intervjuats har det därför inte framgått att jag läser poesi. 
Att jag jobbar och tränar som många andra. Att jag läser Henning Mankell. Att jag har 
pluggat på ett universitet i Sverige. Att jag ville bli polis en gång i tiden. Allt det här går 
emot den bild som man vill föra fram. Man vill ha den där radikala som ska säga en viss 
sak.  

Min uppfattning är att media har en stor del i den polarisering som sker i samhället 
och att deras agerande främjar att det växer fram ett hat mellan olika grupper och till 
samhället i stort. Media vill publicera sensationella saker. Både poliser och andra 
måste ibland anpassa beteendet till olika situationer. De kanske måste agera på ett 
sätt som inte följer regler till punkt och pricka. Istället för att se att de kanske har 
räddat en persons liv så ska man gräva i deras beteende och sedan gör man en skandal 
av det hela i media, istället för att fundera vad de har gjort och varför. Det förstör 
mycket. Det skapar splittring i samhället. Ibland kan det vara en polis eller någon annan 
som fattat ett beslut där man i efterhand kunde konstatera att det kanske inte var det 
bästa. Men man måste kunna förstå och ursäkta ett beteende. Medias ensidiga 
beskrivningar av olika händelser får många negativa följder och bidrar till att det byggs 
upp en negativ bild av polisen i förorterna bland många ungdomar. Som jag tidigare 
nämnt så blir det en stor utmaning för poliserna att arbete i förorten så att deras 
beteende inte förstärker en negativ bild av polisen. 

 

14.8 Svar från säkerhetspolisen57 
Våldsbejakande extremister är de som utifrån en ideologi (politiska eller religiösa) 
begår eller planerar brott (s k ideologiskt motiverade brott), eller uppmanar andra att 
göra det, i syfte att förändra samhällsordningen. Det vill säga Säkerhetspolisen följer 
brottsaktiva individer inom de tre extremistmiljöerna, som i deras övertygelse tycker 
att brott är nödvändigt för att förändra samhället. Vårt fokus är alltså brottsligheten. 

Det vill säga - vi utgår alltid från vårt uppdrag som omfattar de grova eller systematiska 
brott som riktas mot våra grundläggande demokratiska funktioner i syfte att ändra 
samhällsordningen.  
 

                                                           
57 Mejl till rapportförfattaren 10 april 2019. 
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När det gäller antalet individer i extremistmiljöerna är Säkerhetspolisens bedömning 
att majoriteten av individerna (drygt 2 000) finns i den våldsbejakande islamistiska 
miljön, medan övriga finns inom vit makt-miljön och den autonoma miljön. 
 

14.9 Intervju med lokalpolisområdeschef i Botkyrka, Erik Åkerlund 
Jag har framförallt från det att jag började arbeta i Järva, men även i Botkyrka och från 
min tid när jag arbetade i Södertälje, haft rätt mycket kontakt med dialogpolisen i olika 
sammanhang. Jag har också varit chef för personer som har förstärkt dialogpolisen.  

Jag har sett vilket värde dialogpoliserna har haft i vardagen och inom ramen för 
särskilda händelser och insatser, och inför särskilda händelser. Jag kan ge otaliga 
exempel på när dialogpoliser enskilt eller tillsammans har sparat samhället otroliga 
resurser i form av att det inte har blivit bråk och brott. Det har rört sig om social oro i 
sin allvarligaste form, till angrepp på främmande stat och svenska staten.  

Vad som har betydelse är bland annat att dialogpoliserna fångar upp information i ett 
tidigt skede. De ligger och sänder, sänder och sänder att det här kommer hända. 
Myndigheten svarar dock inte alltid upp, utan kan säga okey det är uppfattat och så är 
det helt plötsligt bara en månad kvar och de säger tydligt igen att: ”Han kommer!”. Vi 
kan till exempel ta patriarken som kom till Södertälje. Det här är som påven för väldigt 
många miljoner människor. Om han vrickar foten kommer Sverige få skit för det. Jag 
tror att det bara vara två veckor innan patriarken kom som man sade ”oj” från 
myndighetens sida. Det var en väldig tur att dialogpolisen hade påbörjat den här 
rörelsen med samverkan, prat och idéer kring hur man skulle genomföra det här 
besöket. Det här var ett exempel på ett ärende som var enkelt. I många fall är det 
mycket mer komplext, bland annat vad gäller de här mellanstatliga konflikterna som 
finns representerade i Sverige i form av exempelvis Kurd-Turk konflikten. Det har 
förekommit mycket våld mellan grupper i denna konflikt, men också mellan somalier 
och andra grupper. Här har dialogpolisen helt klart haft en avgörande roll i att 
förhindra vissa skeenden.  

Dialogpoliser har exempelvis coachat mig inför kontakter som jag har haft. De har 
också följt med på möten. De har även haft kontakter som gett mig underlag när jag 
som polischef exempelvis ska ha en dialog med ordföranden i en jättestor förening. 
Jag vet genom dialogpolisen vilken agenda en viss gruppering har. Jag kan få tips. Det 
finns personer i dialoggruppen som jag kan ringa mitt i natten och säga: ”Du jag såg 
en grön armbindel på en snubbe i Alby i samband med en demonstration, där 
dialogpolisen uttrycker: ´O faan, då är Hamas där´”. Vi börjar då prata om vad de kan 
tänkas göra där och vi början nysta. Jag kan få mina patruller att ställa frågor till några 
som står där eller går i en marsch.  
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Genom det arbete som dialogpolisen utför kan jag få en viktig lägesbild som man kan 
förstå betydelsen av och man slipper därigenom att få något som exploderar i knät på 
en. Arbetet handlar dels om en informationsdel som dialogpolisen är till stor hjälp 
med, där det egentligen rör sig om de konfliktreducerade principerna i sin enklaste 
form, men också komplexa form. Det handlar om att hålla mig och myndigheten 
informerad. Men sedan upplever jag att dialogpoliserna också kan medla i någon 
mening. En annan faktor är att dialogpolisen kan vara en avsättningsyta för 
organisationer och individer som sitter på mycket information och när de bara får hålla 
den här informationen för sig själva så uppstår en frustration. Sedan kan det också 
vara så att dialogpolisen kan svara på frågor som: ”Ska vi göra det här?” och att de 
svarar att det vore bra om ni inte gjorde det här. Vissa grupperingar kan därigenom 
avstå från att åka till en viss plats för att det uppfattas som en stor provokation för en 
viss gruppering. Det kan också vara så att grupperingen förstår att polisen förstår och 
att man inte vill vara den som anses som provokatör.  

När det gäller den kunskap som dialogpoliserna har så kan alla inte vara uppdaterade 
på det sättet som de är. Det är på grund av att de har den där fallenheten och det där 
intresset. Skulle jag behöva läsa på de konflikterna och den historia som de kan tar det 
lång tid. Jobbar jag 4-5 år på samma ställe så får man en lokal kunskap. Jag kan 
Södertälje bra. Jag kan Rinkeby bra. Jag börjar kunna Botkyrka hyfsat efter två år. Men 
det har varit situationer då jag inte haft en aning. Turk-Kurd här i Botkyrka, vad betyder 
det och sedan ringer man en person i dialoggruppen och så säger det klick klick klick 
och sedan har man en lägesbild som man kan jobba efter samma eftermiddag.  

När det gäller dialogpoliser är min uppfattning att man måste ha ett speciellt uttag där 
man rekryterar personer som har ett intresse för politik, samhälle, religion, 
världshistoria etcetera och att de här personerna får en möjlighet att underhålla detta 
genom fortbildning. För min del är dialogpolisen en viktig faktor för att kunna fatta rätt 
beslut lokalt i Botkyrka. Det gäller framförallt de beslut jag känner har en potential att 
sprida sig utanför lokalpolisområdet och kan få konsekvenser för hela Stockholms-
polisen. Min förhoppning är att man ser över dialogpolisen och förstärker dem. Man 
måste sluta göra våld på några som har så stor betydelse. 

Om du skulle bygga upp en förmåga lokalt på ett lokalpolisområde som täcker upp för 
dialogpolisen så kommer det bara handla om det lokal-polisiära perspektivet. Flera av 
de skeenden som har träffat Botkyrka och har fått återverkningar i andra områden. 
Det såg man inte på det lokala planet. Problemen är nämligen inte sprungna ur en lokal 
kontext eller konflikt. Det är en konflikt någon annanstans som kan sluta med en 
konfrontation utanför turkiska föreningen i Botkyrka där Kurder och Turkar 
artighetsmässigt fikar tillsammans med varandra. Där de kommer från samma område 
och är typ vänner. Där smäller det två handgranater. För att kunna hantera de problem 
som kan dyka upp i lokalpolisområden behöver man minst en regional överblick. Det 
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funkar inte att sköta inom ramen för lokalpolisområdet. Det är anledningen att 
dialogpoliserna är så betydelsefulla för mig.  

 

14.10 Intervju med biträdande lokalpolisområdeschef i Botkyrka, Patrik 
Sverin  
I min roll som biträdande närpolischef har jag haft göra en hel del med dialogpolisen. 
Det dialogpoliserna har fått göra vid flera tillfällen är att när jag har fått politiska 
arrangemang som varit svårbedömda har jag beställt dialogpoliser. De har kommit ut 
till lokalpolisområdet och försökt bilda sig en uppfattning genom att ta aktiva 
kontakter. Det som har hänt nu är att dialogpoliserna inte räcker till. Vi har på 
lokalpolisområdet därför fått utveckla vår verksamhet och har numera personal som 
har ett bra kontaktnät in i olika typer av föreningar. Dessa personer har dock inte 
någon dialogpolisutbildning.  

Jag ser att det skulle vara värdefullt att få till stånd en tydligare koppling i vardagen 
mellan dem och dialogpolisen. Inte att vi ska släppa dessa personer ifrån 
lokalpolisverksamheten till dialogpolisen centralt, men att det skulle finnas ett utbyte 
med dialogpolisen. Dialogpoliserna centralt kunde fungera som en kompetens och 
kvalitetssäkring att lokalpolisområdena arbetade med dessa frågor på ett väl 
underbyggt sätt som har stöd i forskning. Dessa poliser på lokalpolisområdena gör i 
dagsläget ett fantastiskt arbete, men det bygger i stor utsträckning bara på ett 
personligt engagemang. Det bygger inte på kunskap. Skulle man få den kopplingen 
mellan dialogpolisen och personal som arbetar på lokalpolisområdena skulle man 
kunna använda dialogkonceptet i vardagen betydligt mer och på ett strukturellt sätt. 
Jag ser det som viktigt att det finns en central grupp dialogpoliser som håller sin hand 
över det här, men att det finns resurser lokalt som arbetar med dessa frågor.  

Genom en sådan lösning finns det möjlighet för dialogpoliserna att koordinera 
händelser där personal från olika lokalpolisområden är engagerade. Det skulle vara 
svårt om respektive lokalpolisområde enbart ansvarade för denna verksamhet, utan 
det behövs att det finns en central överblick. Som ett exempel kan man ta en polis på 
mitt lokalpolisområde. Han har en mycket god kontakt med föreningslivet och en 
moské. Jag vill inte tappa honom till en central dialogpolisgrupp, eftersom han gör 
väldigt mycket nytta här i vardagen. Om jag får ett läge på lokalpolisområdet som är 
svårbedömt är jag mer intresserad att skicka in denna polis som har väl uppbyggda 
kontaktytor än att det kommer en dialogpolis som ska hjälpa mig med de här frågorna. 
Däremot skulle den här polisen behöva stöd av dialogpolisen i sitt arbete. Någon skulle 
behöva hålla honom under sina vingar. Det kan handla om råd och dåd per telefon, 
men också att någon från dialogpolisen kommer ut till lokalpolisområdet och 
samverkar tätt med min lokala resurs. Man kan då dra nytta av den lokala polisens väl 
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uppbyggda lokala kontaktnät, men att det finns någon som är bättre metodutbildad 
vad gäller dialogpoliskonceptet och som kan dra slutsatser och ge mig förslag på 
beslut.  

Jag tycker att man kan dra en liknelse till annan verksamhet inom polisen. Man har 
funktionen PIC för det operativa arbetet och man har funktionen KICK för 
utredningsarbetet. Man borde på liknande sätt ha en insatsledare som tänker mer 
politik, religion och värderar känslighetsgraden. Det handlar om att göra en 
bedömning om det är en lokal händelse eller om det finns behov att lyfta upp insatsen. 
Om den är lokal ska den skötas lokalt, men det är viktigt att ha ett helhetsperspektiv. 
Om ett lokalpolisområde gör en viss sak så kan det få konsekvenser för hela Stockholm 
och kanske hela landet under flera månader eller kanske ännu längre framöver. 

Som det är nu uppfattar jag att vi i vardagen arbetar i två olika rör. Ett exempel är när 
det var oroligheter i Turkiet. En turkisk politiker kom till Stockholm och skulle hålla 
föredrag. Man trodde det skulle bli ett möte i city och fokuserade på detta, men man 
glömde bort att ta höjd för att föreningarna i förorterna också reagerade på det här 
mötet. Mötet väckte både positiva och negativa reaktioner. Dessutom besökte man 
förorterna och vi var inte förberedda på detta. Där skulle man som insatschef för 
dialogpolisen aktiverat alla förorterna och sagt att vi vet att ni har ett väldigt starkt 
föreningsliv hos er och det är läge att ha koll på vad som händer. Att den centrala 
dialogpolisfunktionen kunde varna för att den här händelsen kunde spilla över till vårt 
område. Då hade vi varit förberedda på ett annat sätt. Nu drev man det som ett ärende 
i city och vi hölls i all välmening utanför eftersom de som ansvarade för ärendet inte 
förstod kontexten.  

Det politiska livet och engagemanget upplever jag är betydligt större idag än det var 
för tio år sedan. Det är känsligare. Det är en helt annan kraft och engagemang. Att inte 
fånga det här kan få stora konsekvenser. Ett exempel är en händelse i Fittja. Man fick 
reda på att det skulle vara en allmän sammankomst på Medborgarplatsen i Stockholms 
city. Den allmänna sammankomsten hade en politisk och religiös inriktning. Polisen 
tog höjd för demon som skulle vara på Medborgarplatsen, men man reflekterade inte 
över att aktiviteten skulle starta i Södertälje och passera alla de södra förorterna för 
att komma till Stockholms city och vilka följder det skulle kunna få. Eftersom man inte 
gjorde något mer än att konstatera att någon måste hantera trafiken när de går på 
respektive ställe, så gjorde man inte någon politisk eller religiös värdering vad det 
skulle kunna få för följder om man gick igenom de här områdena. Det innebar vad 
gäller vårt område att kurderna gick precis utanför den turkiska föreningen i Fittja. Det 
uppstod då jättefriktioner som vi på lokalpolisområdet inte alls var förberedda på för 
vi ingick inte i den särskilda händelsen. Spänningar mellan olika grupper kan orsaka 
allvarliga konflikter med våld som följd.  
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I Fittja renderade den lokala demonstrationen i att en person blev skjuten i Fittja 
centrum. Inte långt efter denna händelse kastade någon in en handgranat i en 
föreningslokal. Exemplet med vad som hände i Fittja visar vilka allvarliga konsekvenser 
det kan få om vi på lokalpolisområdena inte får information så vi kan ta höjd för en 
viss händelse.  Ur ett samhällsperspektiv är det jätteallvarliga effekter som uppstår när 
vi inte funderar igenom och väger in en viss kontext när vi hanterar ett visst ärende.  

Många gånger hanteras en våldshandling som en enskild händelse eftersom vi inte 
förstår kontexten. I fallet med Fittja så utfördes handgranatsattacken i närheten av 
och i närtid till demonstrationen där en person blev skjuten så vi kunde därför koppla 
ihop de bägge händelserna. I andra fall kan det vara någon som blir angripen fysiskt 
eller att en handgranat kastas in i en tom lokal utan att vi förstår att det bottnar i en 
politisk, religiös eller etnisk konflikt. Ett uttalande, demonstration eller någon annan 
typ av händelse i världen kan snabbt trigga igång något i Sverige. Jag har inte upplevt 
den känsligheten tidigare. Tidigare har det oftast handlat om att det blir en 
demonstration på Sergels torg. Nu sker ganska mycket av reaktionerna på något som 
händer i världen. För ett lokalpolisområde kan det vara svårt att ha koll på en större 
kontext. Vi har koll på våra föreningar, men när vi reagerar på att de reagerar på 
någonting så är det för sent.  

Det borde vara så att en omvärldsbevakning medförde att vi på lokalpolisområdena 
blev informerade om att vara förberedda. Vi kunde då reagera på avvikelser betydligt 
tidigare än vad som är fallet nu och minska onödiga friktioner. Nu är det så att vi ställs 
inför faktum när olika grupper börjar agera i någon form. Då blir vi lite handfallna 
eftersom vi ligger steget efter. Vi förstår inte kontexten för vi har inte möjlighet att ha 
en så omfattande omvärldsbevakning inom ramen för lokalpolisområdets verksamhet. 
Vi kan ha koll på vårt lokalpolisområde och vad som händer där, men inte på de många 
olika kontexter utanför lokalpolisområdet som har beröring på vad som kan hända i 
vårt lokalpolisområde. Det skulle därför vara bra om det fanns en struktur där 
dialogpolisen hade en roll i vardagen och kunde ge denna typ av information.   

I min roll som avdelningschef inom SPT-organisationen kan jag se vitsen med 
dialogpolisen, men framförallt så ser jag potentialen vad gäller tillämpning av 
dialogpoliskonceptet i vardagen. Min resa har inneburit att från början var jag väldigt 
mycket yttre befäl, avdelningschef och även insatschef. Det var ur det perspektivet 
som jag resonerade och tänkte. När jag medverkat i uppbyggnaden av verksamheten 
i Botkyrka lokalpolisområde så har jag fått ett bredare perspektiv. Det jag har börjat 
landa i är att den särskilda händelsen är en väldigt liten del av vardagens problematik. 
Jag ser ett behov av att det som började med att dialogpolisen var en del av SPT-
organisationen behöver bli att dialogpolisen blir en del av vardagen. Det beror på att 
starten på en särskild händelse kan vara något som sker ute hos i Botkyrka, som sedan 
utvecklas till en särskild händelse i Stockholms city. Dialogpoliserna är de som kan 
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initiera en sådan insats i ett tidigt skede. Det är ofta i det politiska engagemanget som 
en särskild händelse startar där människor går från tanke till handling.  

 

14.11 Intervju med en kommunpolis i ett socioekonomiskt utsatt område 
När man ägnar sig åt samverkan är det viktigt att förstå spelet bakom kulisserna. Vi har 
på lokal nivå medvetet inte inlett samarbete med vissa organisationer för att vi vet att 
de inte har helt rent mjöl i påsen. Vi har ställt krav att de måste ”städa i sin 
organisation” innan vi vill samarbeta med dem. Det är då lätt hänt att någon på 
regional nivå inom polisen blir uppringd av en gruppering som vi ställt krav på och att 
man på regional nivå kastar sig in i ett samarbete med ”hull och hår” utan att ha hela 
bilden. Jag skulle vilja att dialogpoliskonceptet tillämpades på tre nivåer.  

Jag skulle vilja ha dialogpoliser på nationell nivå som ägnade sig åt strategisk dialog. 
Det ska vara en funktion som har kontakt med nationella riksorganisationer. Det kan 
vara olika paraplyorganisationer för samfund, riksorganisationer eller ledningar för 
rikstäckande organisationer som NMR:s ledning. Dialogpoliser som är placerade på 
nationell nivå driver frågor om att Polismyndigheten ska välja och följa en strategi 
gällande ett visst fenomen eller en viss gruppering. De ska sprida information och 
koordinera dialogpolisarbetet i de fall en sådan samordning behövs. Nuvarande 
organisation är märklig. Stockholms regionala dialoggrupp har kontakt med 
riksorganisationer i vissa fall, men inte i andra fall, trots att utfallet för en samverkan 
kan ske i en annan region, där det finns dialogpoliser dessutom. En strategisk funktion 
måste ligga på nationell nivå – inte på en region.  

Jag tycker sedan att man även skulle ha dialogpoliser på regional nivå som kan bidra 
till att koordinera dialogpolisarbetet i olika lokalpolisområden i de fall det behövs. Det 
kan vara en falang av en gruppering som finns i ett lokalpolisområde, men inte i ett 
annat lokalpolisområde. Det kan också vara aktiviteter som förflyttar sig mellan olika 
lokalpolisområden som kräver en koordinering.  

Den tredje nivån, och kanske den viktigaste dialogpolisverksamheten, är att det 
åtminstone i våra utsatta områden, måste finnas en utpekad resurs som arbetar med 
dialog/samverkan. Ett lokalpolisområde ska fokusera på sitt område. Det är 
nödvändigt att sätta sig in i den unika kontext som finns i respektive område. Det är 
viktigt att veta vilka organisationer som finns på lokal nivå och hur spelet ser ut mellan 
dem. Ju större inblick man får ju mer komplext ser man att det är. När det gäller den 
regionala och nationella dialognivån som jag nämnde är det viktigt att de inte går in 
och petar i saker på lokal nivå där det finns utpekade resurser som arbetar med den 
typen av frågor. Det är på den lokala nivån som hantverket sker eftersom det är här 
människor lever och bor. En fara med att bara bedriva dialogpolisverksamhet på 
regional nivå är att man kommer ha kontakt med dem som ”gapar högst”. Det kan ha 
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en negativ inverkan på arbetet på lokal nivå genom att man samverkar med lokala 
grupper utan att ha kunskap om den lokala kontexten. Det är viktigt att veta vilka de 
är (kriminalitet, konflikt med andra grupper etc.) mer än vad de säger sig vara och att 
vi inser vad vi ger legitimitet åt genom att vi ingår i någon form av samverkan etcetera.  

Det krävs att det finns personer som ägnar sig åt dialog/samverkan i våra utsatta 
områden eftersom det finns så många olika grupper och falanger. Många av de 
konflikter som sker i den här typen av områden är relaterade till konflikter mellan olika 
politiska, religiösa och etniska grupperingar. De existerar under ytan och kommer 
sällan till rättssamhällets kännedom. Någon på regional nivå har inte möjlighet att 
hantera denna komplexitet, och har inte heller förmågan att kunna de lokala 
förhållandena som är helt avgörande för lokalt arbete. Ett exempel på detta är att ett 
lokalpolisområde fångade upp en konflikt mellan två falanger inom den eritreanska 
diasporan. Lokalpolisområdet upptäckte att det fanns personer i ledande position i en 
moské som tillhörde en falang och att en annan falang hade en person som var anställd 
på kommunen. Det förekom misshandel mellan dessa falanger som hade politiska 
förtecken. Att upptäcka och förhindra att en våldsspiral eskalerar är svårt när många 
brott för det första inte anmäls och för det andra att man inte har en inblick i hur 
kontexten ser ut och inte förstår att det kan vara politiska, etniska eller religiösa 
förtecken bakom de händelser som polisen trots allt får kännedom om. Det finns 
ytterligare dussintalet exempel på detta. 

I det område jag arbetar i finns det ett femtiotal olika församlingar och vi har 
identifierat cirka 300 olika föreningar. Identiteter som religiös tillhörighet, inklusive 
dess subtillhörigheter (exempelvis sunnit, sufi, syriansk-katolsk osv), social ställning, 
klan, etnicitet, nationalitet, landsbygd/stad, politisk hemvist etcetera är identiteter 
som i många fall kan stå emot varandra.  För någon utan insikt kan detta förhållande 
te sig oproblematiskt, men så är inte fallet. De konflikter som finns i världen får lokala 
effekter, där det även finns kopplingar till olika grupper, inklusive väpnade sådana, 
liksom stater. Att vara från Turkiet kan innebära en rad olika identiteter från en Gulen-
anhängare, AKP, sekulär eller djupt religiös, sufist till gråvarg, kurd, PKK osv. Polisen 
måste förstå vad mångfald betyder i alla aspekter. Det är en komplex fråga som 
handlar om tolerans och att samtidigt stå upp för de demokratiska värdena. Polisen 
måste införskaffa sig kunskap om det nya Sverige vi arbetar i genom att lära oss att 
förstå oss själva och de som bor i vårt land, annars kommer vi helt att tappa de utsatta 
områdena.  

Detta menar jag inte är en brist bara hos polisen, utan kanske än mer hos det övriga 
samhället. Svenskar, menar jag, förstår inte sig själva och sin egen kultur, hur det 
lutherska arvet påverkar oss och hur kristna vi uppfattas av andra (statschefen måste 
vara lutheran, våra helgdagar osv.). Det system som exempelvis klansystemet ser vi 
som “främmande”, trots att detta var det system som fanns i Sverige innan vi hade en 
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stark centralmakt, med “blodsfejd” och “holmgångar”. Då Sverige har legat i utkanten 
av Europa och därmed har varit förhållandevis homogent i jämförelse med 
kontinenten menar jag att man är hemmablind för sin egen kultur, där uttalanden som 
“svenskar inte har någon kultur” snarare stärker utanförskapet eftersom det inte finns 
något att förhålla sig till, men i verkligheten så möter man på de kodex som finns i 
samhället i stort och smått. Man ser sin egen kultur, och värderingar som någon form 
av “norm”, och är intolerant för andra sätt att tänka och leva. Kanske är det ett arv av 
det strikta lutherska i kombinationen med homogeniteten som har fostrat fram 
exempelvis konsensuskulturen, där alla ska vara överens när beslut fattas så “det inte 
ska bli dålig stämning”. Det kanske handlar om socialpsykologiska “att vilja tillhöra” 
och intoleransen för det avvikande. Man talar gärna om tolerans, men jag arbetar i en 
ytterst segregerad verklighet och kan konstatera att ord är ett utslag av en utopisk 
självbild och handling är det verkliga utfallet. Ett annat system är inte nödvändigtvis 
sämre, utan bara annorlunda. Så fort man talar kategorier så ska alla alltid sätta allt i 
en hierarkisk ordning, trots att vissa kategorier inte går att ordna hierarkiskt på något 
annat sätt än normativt. 

Det kan exempelvis tyckas banalt att man inte pratar med människor i hissen i Sverige. 
Om man bryter mot denna kodex så kan man uppfattas som udda och påträngande. 
För den oinvigde som upplever denna respons kan det uppfattas som ett utslag av 
fientlighet. Avsaknad av tillhörighet i “gemenskapens Sverige” då dessa “tillhörighets-
markörer” inte är tillgängliga, gör att man känner sig som en “out-group". Jag menar 
att det är en central orsak till utanförskapets och dess symptom som social oro, lågt 
politiskt deltagande, parallella maktstrukturer och radikalisering. Mina slutsatser har 
stöd av en forskare som heter Marc Sagerman som har konstaterat att det är viktigt 
att människor känner sig inkluderade i ett samhälle. Han har pekat på att 
misstänkliggöra och stöta ut människor i längden kommer försvåra arbetet att 
motverka terrorism. Istället är det viktigt att skapa en dialog. I de utsatta områdena är 
det ofta polisen som i praktiken är representanten för det offentliga. Därför har 
polispersonalen en så viktig roll i det här sammanhanget. 

Utanförskapet i kombination med egna negativa erfarenheter från hemlandet av 
statstjänstemän menar jag gör att parallella maktstrukturer efterfrågas. Därtill 
tillkommer det också de fraktioner som av olika anledningar har intresse av att bygga 
sin makt genom parallella strukturer eller av andra orsaker förespråkar enklavism. 
Därför har jag exempelvis under samtal erbjudits lösningar på brott i samverkan med 
parallella maktstrukturer där straffmätning sköts av andra än svenska domstolar, 
något som vår rättsordning inte kan tolerera. Jag har även under samtal med 
ungdomar hört dem beklaga sig över bristen på ungdomscaféer i området, trots att 
hela staden är tillgänglig för dem, men det fanns inte i deras föreställningsvärld att 
“fika på stan”. Företeelsen att från samhällets sida vilja ”exotiskfiera” förorterna i en 
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positiv mening menar jag stärker känslan av att vara en “outgroup”, i vissa fall på 
gränsen till orientalism. Att bryta på svenska förefaller vara en nackdel för en 
arbetssökande. Att stärka den så kallande Rinkebysvenskan leder bara till att man 
förstärker utanförskapet.  Jag tror att vi behöver mer kulturmöten för att normalisera 
det som uppfattas som avvikande, inte att stärka utanförskapet. Polisen är inte 
lösningen men polisen kan bidra med sitt, exempelvis att inte ha som självändamål att 
ha poliser med utländsk bakgrund i segregerade områden. Det är viktigt att polisen 
arbetar mer kontaktskapande.  

Med kulturmöten så innebär det också att vi måste han kunskap om vilken kultur vi 
har, vilken kultur motparten har och vad vi förväntar oss i Sverige. I Sverige som är ett 
extremland i World Value Survey menar jag att okunskapen i kombinationen av att 
vara “normen”, vilket jag ser som subjektivt, gör att vi på något sätt tror att bara folk 
kommer till Sverige så blir de som vi. Men inflöde av kulturer, som alltid skett under 
historiens lopp, påverkar också vår kultur. Jag menar att kultur över tid är föränderlig 
genom kulturmöten av olika slag. Även om några har sina rötter från andra länder så 
kan det bli en del av vår kultur. Det är den unika sammansättningen av de olika 
komponenterna som utgör det svenska, franska, ryska, saudiarabiska, kinesiska osv. 
Ofta tänker vi på kultur som mat och konstformer, men inte lika ofta på politiska 
idéströmningar, nationalism (mot en annan stat), eller religion.  Just religion tycker jag 
är intressant. På något sätt förefaller det som att Max Webers, tror jag det var, tankar 
om att modernitet leder till sekularisering genom vetenskap fortfarande är 
förhärskande, trots att det inte är sant. Vetenskap och religion kan leva sida vid sida, 
vilket den gör överallt utom i västeuropa. Samhällets, och polisens kunskap och 
förståelse menar jag måste öka. Grunden för ett framgångsrikt arbete måste föras av 
närpoliser som i våra utsatta områden kan förstärkas med någon form av 
kontaktverksamhet. Om man nu kallar det för dialogpolis eller inte har ringa betydelse. 
Viktigt är dock att den polisiära organisationen måste förstå att det är på den lokala 
nivån kunskapen kommer att ackumuleras och att det är där hantverket sker varför 
hierarkin bör bli inverterad även om det går emot den polisiära kulturen.   
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115. När polisen trodde att slottet skulle attackeras med en 
Bobcat                            

 

15.1 Dialogpolisernas berättelse 
En händelse som gjorde att vi fick upp ögonen för att det är en stor skillnad mellan ett 
förhållningssätt som skulle kunna benämnas som traditionellt polisarbete kontra det 
vi gör i dialoggruppen inträffade i samband med att det anordnades en gatufestival i 
Stockholms city. Vi hade en längre tid känt att det var en skillnad, utan att kunna sätta 
ord på denna. Men den här händelsen underlättade vår förståelse för vad skillnaden 
egentligen bestod i. Att det existerar en skillnad är i sig inte så konstigt utan ligger i 
linje med de förändringsbehov som identifierades i den statliga utredningen SOU 
2001:122 efter Göteborgskravallerna 2001.  I denna utredning säger man bland annat. 
att polisen måste bli bättre på att förstå sin omvärld. 

Det är viktigt att innehållet i den kommande berättelsen inte uppfattas som att vi 
försöker inbilla någon att vi i dialogen inte gör fel, ser fel och tolkar fel, eller att 
underrättelsetjänsten inte behövs eller är dåliga. Syftet är inte heller att göra narr av 
någon, utan poängen med den här historien är att visa ett exempel på det utredningen 
från 2001 tar upp - att det traditionella sättet som polisen tolkar omvärlden inte 
räcker. Vår uppfattning är att det som framkommer i berättelsen inträffar hela tiden 
även om det vanligtvis inte är lika tydligt som i detta fall.  

Historien som vi tycker tydliggör fenomenet börjar med att dialoggruppen fick 
kännedom om att det skulle arrangeras en gatufestival i Stockholms city. Tidigare 
festivaler som Reclaim the city hade resulterat i stora problem för polisen, där 
deltagare bland annat krossat ett stort antal skyltfönster. Så visst fanns det skäl för 
polisen att vara på sin vakt. Samtidigt fanns det exempel på att polisen genom att 
samverka med informella arrangörer vid tidigare liknande arrangemang kunde 
motivera och underlätta för dem att själva hantera personer som hade en vilja att få 
till stånd kaos och förstörelse. Det fanns ingen formell ansökan vad gäller den här 
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festen och de som hade tagit initiativ till gatufestivalen var inte individer som såg som 
sin främsta uppgift att främja ett gott samarbete med polisen och samhället. Det var 
den inledande information som fanns som vi förmedlade vidare. 

Efter en kontakt med arrangören i kombination med andra signaler som växte fram 
efterhand fick vi i dialoggruppen emellertid intrycket av att det fanns en vilja att 
anordna en lugn gatufest utan våld och skadegörelse. Varför vi såg det som vi gjorde 
berodde på att det fanns en konkret aktör bakom festen. I det här fallet ett band. Ett 
annat positivt tecken var att arrangören pratade med oss i dialoggruppen. Generellt 
sett är man i denna miljö inte intresserade av att ha kontakt med polisen. Samman-
fattningsvis var det således någon som ville behålla sin ideologiska plattform och inte 
ansöka om tillstånd, men på något sätt ändå markera att de inte var intresserade av 
våld och förstörelse. Vi såg det som en god möjlighet att bygga vidare på detta 
förhållande även om det givetvis fanns ett behov från polisens sida att ha en beredskap 
för att det kunde finnas element som skulle delta i festen som hade en annan agenda. 
Det visade sig dock ganska snart att det var svårt, för att inte säga omöjligt att få 
nyckelpersoner i polismyndigheten att se det vi såg, eller att få dem att komma med 
goda argument gällande varför vi hade fel.  

Bland de inom polisen som var ansvariga för att hantera gatufesten uppfattades det 
planerade arrangemanget som ett hot om våld och kaos. Sedan verkade man söka 
fakta och tolkningar som låg i linje med och kunde styrka den här uppfattningen. Man 
valde att bortse från de positiva signaler som fanns, dels vad gäller inställningen hos 
de informella arrangörerna och att de tagit kontakt med polisen. Därtill att det fanns 
andra aktörer som verkade vara framträdande i denna festival, där det också fanns en 
uttalad vilja mot våld och förstörelse som det gick att bygga vidare på. Så kallad self 
policing har visat sig vara ett effektivt sätt att få folksamlingar att agera på ett bra sätt. 
Det finns det mycket forskning på. Men det var helt omöjligt att få nyckelpersoner från 
polisen som var involverade i arbetet innan gatufesten att se och ta vara på en sådan 
möjlighet.   

På något sätt verkade inte dessa nyckelpersoner se träden på grund av skogen som 
stod framför. De valde att tolka in det man inte såg och välja att inte se det som faktiskt 
stod framför dem. De här arrangörerna gjorde en jätteinsats. De offrade mycket av sin 
tid och sitt engagemang för att få till den här spelningen. De annonserade på bred 
front. Det som hände till de här informella arrangörernas förtret var att de fick ett svalt 
mottagande av polisen – istället för att polisen utnyttjade möjligheten att ta hjälp av 
de goda krafterna för att minimera risken för skadegörelse och våld. Man är i den här 
miljön ganska duktiga på att trumma ut information och denna når underrättelse-
tjänsten. Underrättelsetjänsten tolkar in det här som farligt. För oss blir det tydligare 
att arrangörerna inte vill ha skadegörelse eller bråk eller någonting sådant, men inte 
för de som blir ansvariga för att hantera denna aktivitet inom polisen.       
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I det här läget har polisen gått upp i stab, det vill säga att alla nyckelaktörer finns 
representerade. Det här ska visa sig att det blir en mycket omfattande polisiär insats. 
Polismyndigheten har skrivit upp den här gatufesten som att den skulle vara gigantisk. 
Även vad gäller det förmodade antal deltagare fanns en stor diskrepans mellan vad vi 
i dialoggruppen såg och hur andra inom polismyndigheten valde att tolka situationen. 
I det här läget ska vi ödmjukt säga att vi inte visste utfallet. Men vad vi visste var att 
det tydligt och påtagligt fanns signaler som motsade att arrangemanget enkom var ett 
hot. Istället uppförstorades hoten.  

Om det finns en hypotes som ansvariga utgår ifrån är det inte svårt för underrättelse-
tjänsten att hitta enskilda uppgifter som kan användas för att styrka denna hypotes. 
Underrättelsetjänsten tilldelades mer och mer uppgifter av kommenderingsledningen. 
Vår uppfattning var att de skulle styrka det hot som nyckelpersoner uppfattade finnas. 
I staben satt två underrättelsetjänster, dels den öppna polisens underrättelsetjänst på 
nationell och polismyndighetsnivå och sedan också säkerhetspolisens underrättelse-
tjänst. Den som var mest pådrivande var den öppna polisens underrättelsetjänst. De 
sade: ”Man är sugna”. Det här sugna blir hängande i luften och ingen ifrågasatte vad 
”sugna” betydde. Vi i dialogpolisen försökte få dem att förklara vad de kommit fram 
till och hur, eftersom vi inte överhuvudtaget sett samma bild som de. Vi kände en 
frustration eftersom vi inte såg vad alla andra såg. Vi ville veta vad vi missat. Samtidigt 
upplevde vi en motsägelse – att det kanske var vi som hade rätt och de fel - eftersom 
vi ändå var de som pratade med folk. Vi kunde snarare se att intresset för den här 
tillställningen inte var så stort. Tiden gick, men vi fick inget svar och de här 
stabsmötena kom som ”spön i backen” och blev tätare och tätare.  

Fortfarande vidhöll underrättelsetjänsten att ”de är sugna”. Vi konfronterade nu dem 
och frågade på vilket sätt de var sugna.  Underrättelsen svarade att det var debatt på 
nätet och att de uppenbart ville göra någonting. Underrättelsen framförde att de 
annonserade för tillställningen. Vi hade ju sett samma annonser, men hade 
uppenbarligen tolkat det hela på ett helt annat sätt. Otryggheten spred sig på 
stabsmötena eftersom det här målades ut som ett hot, som en stor fara. Vi såg 
möjligheter att utnyttja goda krafter för att hantera den kommande händelsen – 
övriga fokuserade på hot vilket återspeglade den lösning man kom fram till. De kom 
fram till att det inte finns något annat att göra än att rusta.  

Underrättelsetjänsten verkade hela tiden vara inriktade på att hitta fakta som styrkte 
att kommenderingen var inne på rätt lösning. Kommenderingsledningen likaså. När 
man väl har laddat upp för något stort och tiden för arrangemanget närmade sig blev 
det svårare och svårare att avbryta satsningen och välja en alternativ tolkning av 
situationen. Man vägrade att lyssna på oss och saker och ting gick i självspinn. Det här 
började nu bli en av de största insatserna som vi hade haft i Stockholm vid 
demonstrationer. I takt med att storleken på insatsen ökade genom ett självför-
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stärkande beteende uppfattade vi att vi mer och mer uppfattades som ett irritations-
moment. Ungefär som ”kan de inte ge sig och se det självklara som vi ser?"  I staben 
kom det också in externa aktörer som Stockholms stad, räddningstjänsten SOSAB och 
Länsstyrelsen med flera. I det här läget var den här staben gigantisk. Alla olika aktörer 
fick här ta del av polisens bedömda hotbild. De andra aktörerna gjorde, vad vi minns, 
inte mycket väsen av sig. De hade inget skäl att misstro polisens bedömning och de 
byggde sin organisation av vad de får höra från polisen. Insatsen blev större och större. 
Prestigemässigt blev det svårare och svårare att avbryta. 

Nästa möte började vi igen med att fråga vad det var som gjorde att vi var så oroliga. 
Vad var det konkret som fanns? I det här läget tog en chef till orda och blev vansinnig. 
Hen ställde sig upp slog i bordet och skrek: ”Mats!!58 Det man inte förstår ska man 
vara ödmjuk inför!!!”. Den aktuella dialogpolisen berättar att: 

”Jag kan erkänna att jag blev jätteöverrumplad. Nästan lite rädd i den 
meningen att jag kände: ”Okey, här har jag gjort ett ordentligt 
klavertramp”. Jag är inte sämre än att jag kan erkänna att jag har fel, men 
med en sådan passus undrade jag vad vinsten är att hemlighålla det här 
som tydligen pekar ut var det här är på väg.” 

 

Man sade då att en lastbil hade blivit stulen. Vi kunde inte förstå sambandet och bad 
dem utveckla vad de menade. De sade att på den här lastbilen var det en liten 
grävmaskin en sån där Bobcat. Fortfarande förstod vi liksom inte kopplingen. Så vi bad 
dem fortsätta. Irriterat sade kommenderingsledningen, och då gick underrättelse-
tjänsten in och betonade att man också hittat trådar som säger att man ska riva slottet. 
Fortfarande förstod vi inte vad de pratade om innan det gick upp för oss att de på fullt 
allvar trodde att det skulle dyka upp en stulen Bobcat i karnevalståget som man skulle 
ge sig på slottet med. Det var något man hittat nyligen och dragit den slutsatsen som 
det slutliga beviset på att man hade rätt. Vi två dialogpoliser som satt på mötet visste 
inte riktigt vad vi skulle säga. Vi blev alldeles stumma. Det här kan inte vara sant? Hur 
tänkte man sig att en Bobcat som är svårstyrd och kanske kan komma upp i någon 
kilometers hastighet ska kunna ta sig till slottet obemärkt? Det gick ju att gå ifatt en 
Bobcat och ta ut föraren eller att blockera fordonets framfart med en SPT-buss. En 
Bobcat hade ju svårt att dyka upp plötsligt i karnevalståget. Det var ju också lite svårt 
att komma körande med en sådan i gränderna i gamla stan eller i Kungsträdgården på 
väg till slottet utan att bli upptäckt. Någon av oss dialogpoliser sade att: ”Kan ni tänka 
er ett annat scenario med den stulna Bobcaten och lastbilen?”. Det var ju exempelvis 
inte ovanligt att arbetsredskap stals och transporterades ut ur landet. Nej, det kunde 

                                                           
58 Namn anonymiserat. 
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man inte. De var helt inriktade på att deras tolkning av den stulna Bobcaten var 
korrekt.  

I det här läget så sade man, och de här orden kommer vi aldrig att glömma: ”Det är 
faktiskt inte bara vi som säger det här” och då syftar man på att det inte bara var 
Stockholms underrättelsetjänst som kommit fram till detta utan det visar sig att man 
har samlats på nationell nivå under en telefonkonferens och alla instämde i den här 
tolkningen. Som om det skulle göra saken bättre! Dialogpolis som var med på möte: 

”Jag fick knappt luft. Det var så urbota dumt att jag knappt trodde mina 
öron. Hade Sveriges samlade kompetens på underrättelsesidan 
gemensamt dragit slutsatsen att slottet ska anfallas med en Bobcat i 
samband med att karnevalståget passerade slottet?    

Efter ett tag finner jag mig och frågar:  

- Var någonstans har ni sett den här texten?”. Underrättelsetjänsten hade 
i sitt resonemang hänvisat till att man fångat upp en tråd om att man 
skulle riva slottet.  

- Är det de här?” frågar jag.  

-Ja, svarar de.  

- Låter det ungefär så här?” frågar jag.  

-Ja, svarar de igen.  

-Men herregud, det är ju en kampsång som de sjunger varje gång de går 
förbi slottet. Första maj, det räcker ju med att man varit ute en gång så 
vet man ju vad det där är. Det är ju symbolik. Det är ju ingenting som 
styrker någonting i någon riktning, sade jag.  

Jag uppträdde väl inte heller helt korrekt för jag var ju känslomässigt uppe 
i varv och arg för att de skällt på mig. Jag lämnade rummet. Det var 
barnsligt. Men jag gick därifrån. Då kom en kille springande efter mig som 
jag aldrig sett förut. Det visade sig att han suttit bakom de här 
underrättelsepersonerna från SÄPO.  

”Mats!”, ropar han efter mig. Jag vände mig om och stannade. Vad jag 
kommer ihåg var det hans första vecka på jobbet och han var mer här för 
att lära. Han hade ingen aning om hur saker och ting funkar, men han sade 
till mig ”att jag förstår inte riktigt sa han” och åsyftade deras slutsatser 
om det stora hotet med den stora Bobcaten. ”Det är vi två om”, svarade 
jag. Han fortsatte: ”Vad jag tänker på är”, och sedan drog han på svaret 
”lastbilen har hittats”. ”Jaha”, sade jag och jag slängde ur mig på skoj att 
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den var väl på väg till Baltikum. När jag arbetade som utredare så hade 
jag haft ett och annat sådant ärende. Han berättade att lastbilen var 
påträffad i Norrland i samband med att den var på väg att föras ut ur 
landet. Bobcaten var dock fortfarande borta, men utan att gå in på 
detaljer så förstod vi bägge två att det inte är otänkbart att de som gjorde 
den här stölden är intresserade av att dela upp riskerna. Passerade man 
gränsen både med lastbil och Bobcat så riskerade man att bli av med båda. 
Eller har man avyttrat den i Sverige. Jag tackade honom för att han 
berättade detta för mig.”  

Att fånga upp information som gick ut på en önskan att slottet skulle rivas. Sedan 
utifrån en anmälan om en stulen Bobcat, utan att det finns någon indikation om att en 
viss gruppering skulle stulit denna, komma fram till denna slutsats, pekade på att man 
verkligen sökte efter att bygga upp en hotbild som låg i linje med den stora insats som 
planerades. Vi kunde konstatera att om man verkligen försökte skapa en hotbild så är 
det inte så svårt och vi har kommit i kontakt med sådana scenarier även senare. 
Dessutom verkade underrättelsetjänsten ha undanhållit kommenderingsledningen 
informationen att lastbilen hittades i samband med gränspassage i Norrland. Denna 
bild stämde inte in i den uppbyggda bilden av situationen och därför försvann den. 
Precis som vår information om hur arrangemanget borde tolkas. Vi tyckte det var 
mycket märkligt att underrättelsetjänsten undanhöll denna information. Om det var 
för att rättfärdiga sig själva vet vi inte. Vi berättade om det här för polisledningen, inte 
för kommenderingsledningen. De blev vansinniga och en hög chef sade upprört: ”faan, 
kan man inte lita på sin egen underrättelsetjänst?”. 

Sedan kom dagen D. På utsättningen så har vi nog inte upplevt en så surrealistisk 
situation förut. Underrättelsetjänsten står och pratar om att det kommer tusentals 
och vi uppskattar att det kommer 3-500 personer. Sannolikt inte mer. Det var en 
diskrepans på hur mycket folk som helst mellan oss. Den här marschen blev av. Stora 
delen av Sveriges poliskår med SPT kompetens var engagerad i den här marschen. Det 
var en stor gigantisk kostnad med övernattade kollegor på hotell etcetera. Ut på gatan 
i gatufesten kommer cirka 300 stycken personer. Det fanns inte en tillstymmelse till 
våld. De dansade och målade med vattenlösliga kritor på gatan. De sjöng och spelade. 
Det var utklädda på olika sätt.  

När vi kom in till polisstationen fick vi inga kommentarer. Ingen sade någonting. Än i 
dag har ingen sagt någonting om det här. Det fick bara passera. Det enda man sade 
var att deltagandeantalet nog kan förklaras med att det regnade lite. Ja, det regnade 
lite, men argumentet är så fånigt att man saknar ord.   

Dialogen med underrättelsetjänsten kring hot och riskbedömning har förbättrats 
mycket sedan detta tillfälle och underrättelsetjänsten har ökat sin kunskap kring dessa 
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grupperingar. Fortfarande finns dock problematiken kvar inför kommenderingar att 
kommenderingsledningens fokus i de flesta fall är på hot och inte på möjligheter. 
Istället för att ha en ambition och lägga ner energi på att skapa gynnsamma 
förutsättningar för att hantera en händelse genom åtgärder innan en aktivitet, bullas 
det inte sällan upp med resurser för att hantera ett förhållande efter att något gått 
snett. Då är skadan många gånger redan skedd och går inte att reparera, utan går 
möjligen bara att begränsa i viss mån.  

Just skillnaden mellan underrättelsetjänst och dialogpolisens arbete var en fråga som 
vi blev medvetna om var viktigt att klargöra. Det blev tydligt när en av oss i 
dialogpolisen var inbjudna till Kent i England för att prata om dialogpolisen. Under det 
mötet ställdes frågan vad det var för skillnad mellan dialogpolisens arbete och 
underrättelsetjänstens arbete. Dialogpolisen som hade föredraget i Kent berättar: 

”Jag hade det klart i huvudet, men blev helt blockerad. Jag skyller på 
engelskan. Det var inte sant för det var inte därför jag inte klarade att 
svara på frågan. Det var för att jag inte formulerat det själv i huvudet.”  

 

Efter den här händelsen i Kent så satte vi oss ner några stycken dialogpoliser och 
definierade skillnaden. Vi gjorde en PowerPoint-slide och använde denna vid olika 
presentationer, bland annat vid utbildning av chefer. Under åren har denna 
PowerPoint-slide av någon anledning fallit i glömska och vi har inte använt oss av 
denna när vi gör presentationer. Kanske för att vi själva har tagit för givet att andra 
förstår skillnaden i och med att vi inte fått den frågan som vi tidigare fick. Det har 
undermedvetet gjort att vi inte trycker på vad skillnaden är, men i samband med 
genomläsning av den här rapporten har vi insett att en del chefer inte förstått 
skillnaden så klart som vi trott. När man pratat om vår information har bland annat 
begreppet ”single sources” använts som en kvalitetsrisk vad gäller trovärdigheten. Vi 
menar dock att underrättelsetjänstens information faktiskt i högre grad riskerar att bli 
missvisande just på grund av ”singel sources”. Vi ser att det finns ett behov att 
återknyta till den PowerPoint-slide som nämndes blev resultatet av besöket i Kent.    

Den första skillnaden som redovisades på denna PowerPoint-slide var att den 
dialogpolisen pratar med vet om att polisen pratar med henne eller honom. 
Informationsutbytet är helt öppet och information samlas inte in i hemlighet som i 
huvudsak är fallet när underrättelsetjänsten samlar in information. En annan skillnad 
kopplad till den öppna dialogen är att när vi sitter ner med en person så skapas något 
i dynamiken i detta samtal. Det finns exempelvis möjlighet att ställa motfrågor. 
Dialogen kan skapa en tanke hos den vi pratar med som denna tar med sig och 
bearbetar till nästa gång man träffas. Och detta förhållande gäller också för oss. Denna 
form av dynamik uppstår inte vid den typ av informationsinhämtning som under-
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rättelsetjänsten ägnar sig åt. Den tredje stora skillnaden är att information som 
underrättelsen får riskerar att bli ensidig när man ägnar sig åt källdrivning i och med 
att man samlar data från enskild källa eller om det finns flera källor att dessa inte 
behöver vara representativa för en grupp. När man som vi gör pratar till en hel grupp 
så får man ett bredare perspektiv, där olika personer får ventilera sina uppfattningar. 
I de fall vi pratar med enstaka personer som vi fått förtroende för så handlar det i de 
flesta fall om personer som är representanter för en hel grupp. Här kommer också den 
första punkten in att det är känt att vi pratar till dem. Det är inte personer som pratar 
i egen sak som kan bli fallet vid källdrivning. Utan i vårt fall handlar det om personer 
som för en grupps talan och är utsedd att göra detta. Ibland byts det en ordförande 
och då byter vi också kontaktperson.  

Som vi varit inne på tidigare så hamnar underrättelsetjänstens fokus på hot, medan 
vårt fokus är möjligheter. När man pratar öppet med någon så tar man också hand om 
möjligheterna. Men när man bara ser det från andra hållet så ser man allting som en 
risk eller hot. Vi menar att det ska göras också, men som polisen valt att organisera 
verksamheten så missar man lätt ett perspektiv. Förhållandet går att tydliggöra genom 
att göra en jämförelse med de beslutsunderlag som politiker på riksnivå har när de 
fattar beslut i vissa frågor. De får hot och risker presenterade för sig av polisens 
underrättelsetjänst, säkerhetspolisen, den militära underrättelsetjänsten och den 
halvcivila underrättelsetjänsten på UD. Sedan har de ambassader och myndigheterna 
som interagerar med omvärlden både utomlands och i Sverige. Man tar sedan 
informationen från olika källor och lägger ihop denna och sedan fattar man ett beslut. 
Så ska ju också polisen göra vad gäller att fatta beslut, men inom polisen så lutar man 
sig mot hoten. Det gör att vi inte utnyttjar påverkanskrafter genom att beakta 
möjligheter. Det finns också en risk som Bobcat-exemplet åskådliggör att man försöker 
styrka hypoteser snarare än att titta förutsättningslöst på en situation.    

 

15.2 Intervju med chef i kommenderingsledningen59 (februari 2019) 
Jag har nu läst dialogpolisernas berättelse och det är vissa saker som jag inte känner 
igen eller kommer ihåg i deras berättelse. Jag kommer ta upp det senare, men tänkte 
börja med att ta upp tre huvudfaktorer som inverkade på de beslut som fattades i 
samband med den aktuella kommenderingen. Den första faktorn var kontexten. Hur 
det såg ut vid den här tiden? Vad var det som präglade Sverige och Stockholm då? Den 
andra faktorn var komplexiteten i händelsen i sig. Den tredje faktorn var de spänningar 

                                                           
59 Den chef som enligt dialogpoliserna på stabsmöte tydligt uttryckte att dialogpolisen inte skulle ifrågasätta 
underrättelsetjänstens slutsats gällande hotbilden eftersom dialogpolisen inte hade hela lägesbilden och inte 
visste om att en lastbil med en bob-cat hade blivit stulen. 
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som fanns mellan de två informationskällor vi i kommenderingsledningen hade att 
förlita oss på i form av kriminalunderrättelsetjänsten respektive dialogpolisen.  

Om man börjar med kontexten. För det första så fanns det en risk att den form av 
meningsyttring som skulle genomföras skulle angripas av vit-maktmiljön. Risken var 
nedtonad i underlagen som finns, men det var en faktor som var högst aktuell vid den 
tiden. För det andra så hade vi två år innan den här gatukarnevalen de första stora 
upploppen och bränderna i Stockholms förorter, där jag bland annat hade haft ansvar 
att hantera en två veckors lång kommendering. Det var givetvis något som påverkade 
mig när jag i rollen som chef skulle värdera en situation. Året innan gatukarnevalen 
hade polis och räddningstjänsten blivit angripna. I media hade det beskrivits som 
krigsliknande scenarier.  Det bör också noteras att en månad efter att karnevalen hade 
genomförts blev det upplopp i Rinkeby, där Rinkebyakademin sattes i brand och brann 
ned.  

Att det kunde blossa upp oroligheter i våra förorter var vid tidpunkten för den aktuella 
gatukarnevalen något relativt nytt att hantera och ta höjd för. Underrättelsetjänsten 
lyfte aldrig det här i sina beslutsunderlag, men det var något som jag vägde in i mitt 
beslutsfattande. Det underrättelsetjänsten lyfte fram var hur tidigare reclaim-
aktiviteter hade fallit ut. Den sista reclaimen hade trots att det bara vara cirka 1000 
personen orsakat omfattande upplopp och skadegörelse. Det var fyra år innan den här 
gatukarnevalen. Vissa människor som figurerade runt arrangemanget vid gatukarne-
valen var desamma som hade funnits i de här kretsarna tidigare, vilket påverkade 
bedömningen.  

Jag personligen var mest orolig för att det skulle komma individer från de utsatta 
områdena och delta i gatukarnevalen. Samlingsplatsen för Karnevalen var 
Fridhemsplan. Det var lätt att ta sig dit för ungdomar från bland annat Rinkeby/Tensta 
och Hjulsta/Akalla. Det vi framförallt var oroliga för var uppstartsplatsen utanför 
Västermalmsgallerian.  

Det som var ännu mer intressant ur myndighetsledningens perspektiv var det prinsess-
bröllop som skulle genomföras en månad efter gatukarnevalen. Jag minns att vi fick de 
här signalerna från vår myndighetsledning att det var viktigt att hantera det här så vi 
inte fick en bild av Sverige i brand en månad innan prinsessbröllopet. Det är viktigt att 
lägga in i kontexten. Som strategisk chef är det viktigt att beakta sådana här faktorer 
och det kan vara så att vi inte pratade med dialogpolisen så mycket om detta. När vi 
pratade med dialogpolisen så pratade vi mer om hur dialogen gick och vad arrangören 
sade. För oss i kommenderingsledningen var det dock mindre intressant vad 
arrangören sade. Arrangören beskrev att de inte kunde styra det som skulle hända på 
gatukarnevalen. Det som var lite ovanligt var att vi i kommenderingsledningen träffade 
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arrangören under två timmar. Det här mötet fastställde bilden av att arrangören inte 
tog ansvaret för någonting. De var bara arrangörer och sedan fick det bli som det blev.  

Vi hade också andra förhållanden som man bör väga in i kontexten också. Det var ett 
riksdagsval i september och sedan var Facebook ett relativt nytt fenomen som en 
plattform för att samla människor. Vid den här tidpunkten visste vi inte att även om 
det är många som på ett Facebook-upprop uppger att de ska komma på ett 
arrangemang så behöver det inte alls betyda att så blir fallet. Att det kan vara så känner 
vi till idag. Att folk inte kommer kan bero på att det regnar lite grand. Det är otroligt 
känsligt. På Facebook skrev man att den här gatukarnevalen var tätt förbunden med 
motstånd och samhällsomstörtande verksamhet. Det här skickade tydliga signaler. 
Man hade marknadsfört den här karnevalen redan året innan även i förorterna. 

Gatukarnevalen skulle röra sig över en sex kilometer lång sträcka och skulle passera 
en mängd högriskobjekt. Västermalmsgallerian var riktigt oroliga och ville stänga ned. 
Då fick man fundera över de demokratiska rättigheterna att bedriva näringsverksam-
het och att man ville undvika att behöva rekommendera dem att stänga gallerian.  

Det var kontexten och ska man gå in på den andra faktorn handlar det om 
komplexiteten i kommenderingen. Underrättelsetjänsten hade några veckor på sig att 
analysera situationen. Underrättelsetjänsten framställde på ett tydligt sätt att det här 
rörde sig om en äkta reclaim. De lade arrangemanget på en hög hotnivå. Nivå 4. Det 
var oavsett om gatukarnevalen lyckades samla 500 eller 5000 personer. Om det är rätt 
personer kan 500 personer orsaka stor skada.  

Skillnaden mellan underrättelsetjänsten och dialogpolisen är att underrättelsetjänsten 
skriver en rapport. De skriver ned bakgrunden, fakta och vad de ser. De gör sedan en 
bedömning. Denna bedömning är subjektiv, men det är flera personer som är med i 
det arbetet. Det fanns således skriftligt redovisat hur de tänkte kring olika frågor 
kopplat till gatukarnevalen. Dialogen å andra sidan för upp bilder och upplevelser som 
de har muntligen – inte skriftligen. Deras bedömningar bygger också på fakta och 
subjektiva upplevelser. Den här skillnaden när det gäller hur bedömningen redovisas 
av underrättelsetjänsten i jämförelse med dialogen är viktigt att vara medveten om. 
Jag tycker dock inte att dialogpolisen ska behöva skriva ned sina bedömningar på 
samma sätt som underrättelsetjänsten gällande vad de ser, hör, känner och tänker. Vi 
som chefer ska kunna hantera det här ändå, men i den här kontexten vägde 
underrättelsetjänstens bedömningar tyngre än dialogpolisernas bedömningar.  

Jag upplevde att dialogen främst förmedlade hur dialogen med arrangören gick och 
inte som underrättelsetjänsten lyfte fram en historik. De här dialogpoliserna som var 
med vid den här händelsen hade dock varit med så länge att de hade den här historiska 
bilden i huvudet. De hade varit med på ett flertal reclaim och oroligheter i förorterna. 
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De kände till problematiken, men deras uppfattning var att underrättelsetjänsten och 
i förlängningen kommenderingsledningen gjorde en felbedömning.  

Jag kommer i ihåg att underrättelsetjänsten var väldigt bestämda i sin uppfattning. Jag 
funderade en hel del på det faktum att de var så bestämda.  De var helt övertygade 
om att det rörde sig om en äkta reclaim som de lade på en hög hotnivå. Det gjorde att 
det blev svårt för oss i kommenderingsledningen att inte följa detta med tanke på vilka 
allvarliga följder det skulle få om det blev kaos. Vi hade ett bröllop om en månad. Det 
fick inte gå fel. Där någonstans gjorde vi ett val. Det drogs för myndighetsledningen 
naturligtvis. Det fanns fler inblandade i det slutgiltiga beslutet än som syns på 
papperet.  

Sedan hände det saker ovanför vårt huvud som vi inte fick kännedom om och det 
inträffade saker och ting som dialogpolisen beskriver som jag inte riktigt minns. Jag 
minns till exempel inte bob-caten som dialogpolisen beskriver, men jag minns 
lastbilen. Att jag inte minns bob-caten kan säkert ha att göra med att det inte var något 
som jag uppfattade som viktigt, utan att det var helt andra hot som jag var bekymrad 
över.  

Jag minns att det var en spänning mellan underrättelsetjänsten och dialogpolisen. Till 
och med en kraftig spänning i något fall. Jag hade dock bara kännedom om vad som 
hände på stabsmötena och inte hur interaktion mellan underrättelsetjänsten och 
dialogpolisen såg ut för övrigt. Det jag kunde konstatera var att underrättelsetjänsten 
och dialogpolisen hade helt olika uppfattning. Det går att fundera på vad vi som 
kommenderingsledning hade kunnat göra åt detta. Jag uppfattade att det nästan var 
personligt och det är något som jag också tycker framgår av dialogpolisernas 
berättelse. Att det var personligt kan ha påverkat att respektive part blev mer och mer 
bestämd i sin uppfattning. Det kan vara en orsak till att deras uppfattningar 
polariserades mer och mer där de bildligt grävde ner sig i sitt eget ståvärn. Det där är 
något som kommenderingsledningen måste beakta och försöka göra en objektiv 
bedömning.  

Om man ska reflektera kring underrättelsetjänstens arbete så innebär deras arbete till 
stora delar att de letar efter hot. Det är klart att det påverkar en person om han eller 
hon i huvudsak har sådana glasögon på sig kontra om man har dialog och möter 
människorna bakom de här texterna och uttrycken. Det gör att det blir viktigt att vara 
medveten i respektive funktion att man påverkas av det man håller på med.  

Om man analyserar beslutsprocessen så satte underrättelsetjänsten väldigt tidigt en 
stämpel på aktiviteten att det var en äkta reclaim. Punkt. Det tidiga ställningstagandet 
var något som underrättelsetjänsten inte backade ifrån. Det var problematiskt så till 
vida att skillnaden mellan deras och dialogpolisens bedömning blev större och större. 
Vi i kommenderingsledningen var tvungna att välja mellan två helt skilda perspektiv 



Del C - 16. När manifestation attackerades av nazister 
 

368 
 

och med tanke på kontexten gick det inte att bortse från den hotbild som 
underrättelsetjänsten hade byggt upp.   

Det var en brytpunkt vid den här tiden att förorterna kom in på spelplanen. Mina 
tidigare erfarenheter gjorde mig orolig för vad som skulle hända om ungdomar från 
förorten kom in till Stockholms city. Jag hade erfarenhet som påverkade mina 
glasögon. Jag tänkte att de här ungdomarna skulle få en arena i stan som de inte haft 
på mycket länge. Kanske inte sedan de så kallade Kungsträdgårdskravallerna. Det som 
går att tänka sig vara en förklaring till det dialogpoliserna uppfattade och för fram i sin 
berättelse är att dialogen uppfattade att kommenderingsledningen byggde sina beslut 
på underrättelsetjänstens argument när vi i verkligheten vägde in andra saker. Jag 
minns inte om dialogen hade kontakt med förorten och vägde in detta i sina 
bedömningar, eller om de i stort sett bara var inriktade på arrangören.  

När jag har tittat på anteckningarna efter denna händelse hittar jag inte något kring 
bröllopet, men det är något vi fick från myndighetsledningen i Stockholms län. När 
man undersöker en sak i efterhand så kan allt presenteras på ett välordnat och 
genomtänkt sätt. Så är det ju inte när man är mitt i ett ärende. Det planerade bröllopet 
påverkade naturligtvis myndighetens hantering av denna händelse. Det var en variabel 
i kombination med vår oro kopplad till tidigare erfarenheter av bråk och oroligheter i 
förorten och vad ungdomar från dessa områden är kapabla att göra. En annan sak att 
lyfta in är också den stress som fanns i organisationen. Det var mycket uppdrag och 
kort om tid för förberedelser att hantera som påverkade alla befattningshavare. Denna 
variabel är också viktig att beakta.    

 

15.3 Komplettering av dialogpolisernas berättelse (mars 2019)  
Efter att ha läst intervju med person som ingick i kommenderingsledningen ser vi det 
som viktigt att poängtera att exemplet med Bob-caten inte handlar om att hänga ut 
kommenderingsledningen, utan om att konkretisera att det är lätt att det går fel om 
man söker efter förhållanden som stödjer en hypotes. Det finns ett antal exempel på 
detta både innan och efter denna händelse.  

Vi är övertygade om att de som fattade beslut själva uppfattar att de hade starka skäl 
att fatta de beslut de gjorde. Man kan tycka att det är trivialt att resursuttaget för en 
händelse blir större eller som i det här fallet mycket större än det borde ha varit. Det 
man dock måste betänka är att de avvarade resurserna motsvarar omfattande 
resurstimmar som hade kunnat läggas på annan verksamhet. Det är ju inte direkt så 
att polisen hinner med det som man önskar att polisen skulle hinna med. Det är 
således av stor vikt att dimensionera resursuttaget på ett väl avvägt sätt. Det händer 
att vi och underrättelsen gör olika bedömningar inför en händelse, men där man kan 
förstå att det finns osäkerhetsfaktorer som en kommenderingsledning måste ta höjd 
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för. I vissa fall är dock de bedömningar och antaganden som görs så orimliga och 
bristfälligt underbyggda att man blir frustrerad över de beslut som fattas. 
Dimensioneringen för den aktuella gatufesten är ett exempel på detta.  

De uppgivna argumenten som kommenderingsledningen i intervju framförde finns 
anledning att kommentera. När det gäller hotet från vit-makt miljön kan nämnas att vi 
förgäves argumenterade för att polisen skulle göra ett större resursuttag i Kärrtorp där 
det i efterhand visade sig att det skulle ha varit bra. När det gäller gatufesten som den 
här berättelsen handlar om fanns inte någon oro eller indikationer på att vit-makt 
skulle anfalla arrangemanget. Det var därför inte något som berördes i kommen-
deringsledningens beslutsunderlag. Vi hade även god inblick i förorterna och det fanns 
ingenting som talade för att ungdomar skulle åka in till detta arrangemang. Dessutom 
kan tilläggas att arrangör av den senaste gatufesten hade agerat på ett bra sätt som 
gjorde att aktiviteten ur ett skadegörelseperspektiv blev lyckad. Det var till viss del 
samma personer inblandade denna gång. Det fanns ingenting som talade för att det 
inte skulle bli ett lyckat arrangemang även denna gång om polisen tog vara på de goda 
krafterna. Gatufesterna i Stockholm city hade gått från kaos till något helt annat. Det 
verkade man vara helt blind för. Det var fokus på hot och inte på möjligheter.  

En kommenderingslednings situation är komplex och man måste ta hänsyn till en 
mängd faktorer i sitt beslutsfattande. Det är därför inte konstigt om det ibland blir fel. 
Det är då viktigt att lära sig av felbedömningar och misstag för att verksamheten ska 
utvecklas. Vi blir därför bekymrade att i de fall det görs klara felbedömningar så sällan 
på ett öppet sätt ägnar sig åt kritisk reflektion utan försöker hitta argument som 
rättfärdigar dessa. Det var ju inte så att väderleksförhållandena i det aktuella exemplet 
var okända. Underrättelsetjänsten vidhöll sin bedömning på utsättningen samma dag 
som arrangemanget skulle genomföras. Att lite regn skulle ha påverkat deltagarantalet 
i nämnvärd utsträckning är helt klart en efterhandskonstruktion. Vi vill återigen påpeka 
att berättelsen inte ska uppfattas som kritik mot den aktuella kommenderings-
ledningen. Det bör också ännu en gång framföras att vi uppfattar att underrättelse-
tjänsten har utvecklat sitt sätt att arbeta och sin kunskap om de aktuella miljöerna som 
detta exempel gäller.  

Det ena syftet med att lyfta fram exemplet med Bob-caten var att peka på riskerna när 
man är fokuserad på att hitta detaljer och omständigheter som stödjer en hypotes. 
Det kan då gå riktigt snett. Det är ett fenomen som är välkänt och som är betydelsefullt 
att beakta i samband med brottsutredningar. Vi menar att det också är viktigt att vara 
medvetna om dessa risker i de här sammanhangen när det gäller bedömningar inför 
ett arrangemang och hur polisen ska agera för att minimera riskerna för att det uppstår 
skadegörelse och konfrontation.      
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Det andra syftet med exemplet är att sätta fokus på frågan kring i vilken omfattning 
polisledningen tar hänsyn till möjligheter att inverka på ett förlopp kontra att utgå från 
underrättelsetjänstens historiska uppgifter där hot och risker får en framträdande roll. 
Det vill säga att vara framåtblickande istället för att hamna i det som varit och det man 
bedömer kan inträffa och vara beredd att reagera på detta.  
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116. När manifestation attackerades av nazister 

 

16.1 Dialogpolisernas berättelse 
En ansökan kom in om en manifestation mot nazism. Vi i dialogpolisen fick starka 
indikationer på att människor som skulle delta i denna manifestation var mycket 
oroliga för att de skulle bli angripna av nazister. Vi hade däremot ingen konkret 
information att så skulle ske. Om tanken var att göra ett hemligt och plötsligt angrepp 
mot manifestationen så var det mindre troligt att någon bland de som tänkt att angripa 
manifestationen skulle berätta det för oss. Den typ av information om hemliga 
aktiviteter är något för underrättelsetjänsten. Vi hade dock stor förståelse för att de 
som skulle vara med på manifestationen kände en stor oro. Det hade bland annat 
framkommit att en gruppering hade övat angrepp i en skog som inte låg så långt ifrån 
platsen för manifestationen. Någon form av sprängmedel hade använts vid denna 
övning.  

Vi försökte argumentera för att polisen skulle ta höjd för deltagarnas oro och sätta in 
resurser som kunde skapa trygghet. Vi menade att säkerställa mötesfrihet och 
grundläggande fri och rättigheter handlar om att polisen agerar så att människor vågar 
att yttra sig och manifestera saker. Det är således också upplevelsen som är viktig i 
sammanhanget för att skapa den tryggheten som krävs för att folk ska våga yttra sig. 
Det fanns dessutom en långsiktig förtroendeskapande aspekt för att undvika att det 
skedde en eskalering av våld mellan grupperingar. Det var i sammanhanget således 
inte bara viktigt i den enskilda manifestationen att polisen agerade för att skapa 
trygghet, menade vi, utan det fanns också en långsiktig aspekt. Det kunde ge polisen 
viktig PR att polisen brydde sig om att skydda denna typ av manifestationer. Det var ju 
deltagarnas tolkning av det upplevda hotet som styrde den upplevelsen. Inte huruvida 
polisen bedömde det som sannolikt eller ej att det skulle ske ett angrepp. Ytterligare 
en gång hamnade dock chefers värdering av underrättelseläget i fokus – inte de 
faktorer som vi såg som viktiga och som handlade om att utnyttja möjligheter. 
Ansvariga chefer framförde att en värdering av underrättelseläget inte gav vid handen 
att det fanns skäl att satsa större resurser än en grupp.  
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Vi uppfattade att den ansvariga chefen som vi inledningsvis pratade med förstod våra 
argument och att hen var lite frustrerad över att våra argument var förståeliga och inte 
kunde avfärdas. Däremot framförde den ansvariga chefen att hen inte hade tillgängliga 
resurser för att öka bemanning. Eftersom bedömningen av underrättelseläget var som 
det var kunde det enligt polisens traditionella logik heller inte bli en aktivitet som 
polisen tog höjd för resursmässigt och som motiverade ett extra uttag. Ett sådant uttag 
kostade pengar och dialoggruppens argument vägde lätt i förhållande till den 
värderade hotbilden. Det bör åter betonas att dialoggruppen inte hade fått 
information som gjorde det sannolikt att det skulle ske ett angrepp utan skälet till att 
mobilisera större polisiära resurser än som var tänkt hade som sagt andra orsaker.  

På platsen för kommenderingen var det sålunda bara fem uniformerade poliser. 
Resurserna för att skydda demonstranterna mot det omfattande och samordnade 
angreppet var mycket bristfälligt, för att inte säga obefintligt. Det tråkiga i 
sammanhanget var att hade man lyssnat på våra argument och fäst större vikt vid 
människors oro genom att bemanna skyddet av denna manifestation med ett klart 
större resursuttag hade det inte bara gett PR och positiva effekter på lång sikt, utan 
angreppet hade kunnat avvärjas. Människor hade därmed inte behövt skadas fysiskt 
och psykiskt. Genom att fokusera på värderingar av hotbilder istället för att se 
möjligheter sumpade vi inte bara en chans att ur ett långsiktigt perspektiv bidra till att 
skapa en långsiktig positiv utvecklingsprocess och skapa PR för polisen, vi förlorade 
också på kort sikt och polisen fick ta emot omfattande kritik. Att människor känt en 
oro innan manifestationen i kombination med att det faktiskt skedde ett angrepp 
förvärrade situationen. Dessutom förstärktes missnöjet av att polisen ofta satte in 
omfattade resurser för att skydda den gruppering som angrep manifestationen. Det 
här framlyfta exemplet handlar inte om att vara efterklok utan om att vara klok innan 
en aktivitet inträffar genom att på ett helt annat sätt än som är fallet ta vara på 
möjligheter och att se enskilda aktiviteter som en del av en mer långsiktig och 
strategisk process för att motverka radikalisering och polarisering i samhället.  
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117.  Det svenska dialogpoliskonceptet i andra kontexter 
17.1 Dialogpolisutbildning i Jordanien 
 

 
17.1.1 Dialogpolisernas berättelse 
Vi på dialogpolisen fick en förfrågan av dåvarande rikspolisen att medverka i ett EU-
projekt som Frankrike skulle leda. Projektet gällde en uppdragsutbildning i Jordanien 
som syftat till att ge deras polis ett stöd att utveckla deras sätt att följa de mänskliga 
rättigheterna. Utbildningen skulle vara mer praktisk och ”hands on” inte en teoretisk 
utbildning. Frankrike ställde frågan till Sverige om vi ville vara med och söka pengar för 
detta projekt. När den internationella enheten vid rikspolisen fick frågan så tänkte de 
på dialogpolisen i Stockholm. Vi på dialogpolisen ville dock veta hur det var tänkt att 
detta skulle genomföras innan vi varken sa ”bu eller bä”. Vi fick reda på att vi skulle 
vara en underordnad part i detta projekt som skulle ledas av det franska Gendarmerie 
nationale.  

Utbildningen handlade om att hantera folksamlingar med perspektivet mänskliga 
rättigheter. Det var inte alls självklart att vi skulle hoppa på det här projektet eftersom 
vi var ont om folk på dialogpolisen och hade svårt att få tiden att räcka till. Det var 
dessutom en process för om man överhuvudtaget skulle få pengar från EU att 
genomföra projektet. Efter att vi fått information och efter mycket om och men sade 
vi ja till att medverka. Vi i dialogpolisen fick därför åka ned med Rikspolisen till 
Jordanien och helt enkelt tävla om att få det här projektet. Jordanien hade iscensatt 
ett anbudsförfarande och erbjöd nationer som kände sig manade att komma in med 
ett anbud. Vi åkte ned och mötte upp representanter för gendarmeriet i Frankrike, 
jordanier, franska utrikespolitiska tjänstemän, EU-politiker samt vår svenska 
ambassadör i Jordanien.  
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När vi var i Jordanien fick vi berätta kort om vårt upplägg och orsaken till att vi har 
dialogpoliskonceptet i Sverige. Vi upplevde spelet om att få pengarna som generande 
och hade aldrig varit med om något liknande spel som skedde på hög diplomatisk 
nivån. Vi måste framföra att vi är i full beundran av den dåvarande svenska 
ambassadören i Jordanien. Hon var fantastiskt skarp. När vi kom in och det var Sveriges 
tur så uppfattade vi att vi hjälpligt hade förklarat vad vi gjorde och inte gjorde, men 
hon fångade andemeningen och kärnan i det vi sagt på ett otroligt verbalt sätt. 
Eftersom det var ett spel så försökte man, även om det kan uppfattas som hårt, sätta 
sig på varandra. Vi tänkte med anledning av vad de andra tjänstemännen som var i 
rummet hade framfört att: Hur ska vår svenska representant kunna hävda sig här? 
Men hon körde över dem som en ångvält när hon lade fram texten på ett rättvist och 
briljant sätt.  

Konstellationen Frankrike-Sverige fick uppdraget av Jordanien. Men att lägga upp 
kursen var en resa i sig. Den nationella enheten på Rikspolisen hade förstått vad vi 
kunde och värdet av det vad gäller praktisk tillämpning av att leva upp till mänskliga 
rättigheter. En sådan kunskap är inget man lär sig genom att lära sig att rabbla en 
paragraf. Det handlar om att man verkligen lever upp till vad som förväntas av de här 
paragraferna. De representanter från Frankrike som vi kom i kontakt med och den 
Jordanska polisen hade samma perspektiv på vad mänskliga rättigheter var. Det var 
bokstavligt talat att kunna rabbla paragrafer i en handbok. I Frankrike som land var det 
bättre jämfört med Jordanien eftersom man får demonstrera, men när paragraferna 
skulle omsättas i verkligheten till ett operativt polisarbete så låg Jordanien och 
Frankrike närmare varandra i synsättet än Sverige. Bägge hade inriktningen att 
distansera sig ifrån motparten. I Frankrikes fall handlade det om att faktiskt och fysiskt 
skapa distans till den man har att göra med. Även Jordanierna hade samma mindset. 
Både fransmännen och jordanierna hade en medvetenhet om mänskliga rättigheten, 
men operativt saknade denna medvetenhet betydelse. Paragraferna var inte värt ett 
skvatt i praktiken vad gäller det operativa polisarbetet och sättet att interagera med 
en motpart. Det synsättet var milsvitt från det svenska synsättet.    

Innan vi fick uppdraget hade en Jordansk delegationen kommit till Sverige för ett 
studiebesök. Vi var tydliga med att om de ville ha den här utbildningen så skulle de få 
hela konceptet och vad det innebar för något. När vi framförde det här så gjorde vi 
inte avkall på våra premisser för att sälja in konceptet. Vi var tydliga med att för att vi 
ska kunna lyckas förmedla vårt budskap var vi tvungna att träffa personer i Jordanien 
som ibland upplever att de blir orättvist behandlade av polisen. Delegationen från 
Jordanien fick information hur vi dialogpoliser i Stockholm arbetade och man ville ändå 
ha det här. Det måste ses som en progressiv ambition av en stat som Jordanien.   

Vi var två i Stockholmspolisens dialoggrupp som fick uppdraget.  För att kunna ge en 
meningsfull utbildning som var anpassad till Jordaniens kontext fanns ett behov att få 
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en djup kunskap om unika förhållanden där nere och bygga upp kontakter med 
personer som kan tänka sig att medverka i utbildningen. Det räckte således inte med 
en allmän kunskap i konfliktreducerande principer utan vi var tvungna att själva skaffa 
oss en djup kunskap om den aktuella kontexten, vilket vi tidigare lyft fram vara en 
grundpelare i dialogkonceptet. Ett led i detta var att åka ned på en kunskaps-
inhämtning i Jordanien. Innan vi åkte ned på en kunskapsinhämtning hade vi läst på så 
mycket vi kunde om den Jordanska kontexten. Vi hade dessutom letat reda på en 
forskare som hade kunskap om Jordanien och som kunde förmedla kunskap om de 
sammandrabbningar som varit där nere. När vi åkte ned till Jordanien hade vi fått 
information som bildade en värdefull kunskapsbas och som utgjorde en viktig 
förutsättning för att kunna få till meningsfulla dialoger. Utan att förstå samband och 
ha en förståelse för olika förhållanden hade samtalen där nere bara kunnat föras på 
en ytlig nivå och man hade missat att fånga upp många dimensioner. Den här forskaren 
hjälpte oss fantastiskt mycket vad gäller faktauppgifter. Utifrån denna kunskap 
konstruerade vi olika scenarier som vi skulle användas i den examination som de 
Jordanska poliskollegorna skulle agera emot. De var hämtade från verkligheten.  

Vi inhämtade också sakkunskap från ambassaden i Jordanien. De blev jättenyfikna när 
de fick upp ögonen för oss därnere. De hade visserligen redan ett intresse för oss i och 
med att de hjälpt oss att få projektet, men nu hade de tänt på alla cylindrar och de var 
otroligt behjälpliga. Vi satte upp en önskelista på folk som vi ville träffa och de hjälpte 
oss att sondera terrängen. Vi hade också själva tagit kontakt från Sverige med 
universitetet där nere för vi ville också ha en vetenskaplig input. När vi kom ner till 
Jordanien hade vi nästan ett klart program.  

Vi var öppna med våra planer gentemot den Jordanska uppdragsgivaren, men polisen 
där nere började bli nervösa när man verkligen förstod att vi hade för avsikt att göra 
det här. De förstod att vi skulle skapa en situation där de verkligen skulle prata med 
de här individerna som ses som ett hot. Ur deras perspektiv var det både okunnigt, 
farligt och naivt att prata med de här individerna. Det här började den jordanska 
polisen signalera till oss. Det första agerandet som tydligt visade deras inställning var 
att när vi kom ner till Jordanien hade polisen gjort om schemat till oss. Vi hade ett 
schema som vi hade önskemål att genomföra, men polisen gjorde ett helt nytt schema 
där inte en punkt som vi ville göra i form av ”factfinding” fanns med. Deras schema var 
bara trams. Vi skulle åka och titta på bland annat hästhoppning och skulle åka runt och 
titta på byggnader. Det hade ingenting med polisiärt arbete att göra. Vår uppfattning 
var att de inte ville att vi skulle göra det vi hade för avsikt att göra. De kanske inte 
riktigt förstod vad de gett sig in i när de engagerade oss i arbetet. De ville inte att vi 
skulle åka runt och prata med folk så de gjorde allt för att hålla tillbaka det vi tänkt att 
göra. Men vi stod på oss och sade: ”Nej – det här kommer ske eller så blir det ingenting 
alls.” Vi hade faktiskt rikskriminalpolisens uppbackning på att göra på det sätt vi tänkt. 
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Det blev lite pinsamt när vi kom till flygplatsen och de tog emot oss och vi sade att vi 
inte tänkte göra något av det de föreslog. Nu var de artiga för att vi var gäster där, och 
har en sådan kultur där sådant väger väldigt tungt. De tog ändå hand om oss på ett 
väldigt bra sätt och fick motvilligt laga efter läge.  

Vad gäller deras schema var vi inte med på en enda grej förutom att vi skakade hand 
med någon chef där. Det var allt. Sedan åkte vi runt och intervjuade de här 
människorna. Vi träffade oppositionella. Vi träffade människorättsorganisationer. Vi 
träffade aktivister. Vi fick ett motpartsperspektiv. Vi träffade jurister och folk från 
universitetsvärlden. Vi träffade andra typer av intellektuella. Sakteliga lades grunden 
till det som senare skulle bli den dialogpolisutbildning som vi skulle hålla nere i 
Jordanien.  

Vi var nere i Jordanien några gånger för att samla fakta. Från början angav vi inte vilka 
individer som vi ville skulle bjudas in som föreläsare. Vi skrev bara att det var 
representanter för en viss organisation. Lite senare var vi tvungna att skriva ut namn 
för att de skulle kunna komma in på det polisiära området och hålla sina föredrag. När 
vi var nere där andra eller tredje gången så kom polischefen själv från det Jordanska 
gendarmeriet och mötte oss vid flygplatsen. Han var en jätteartig och jättetrevlig man. 
Han kom i sin privata bil och hämtade oss. Man fick ta seden dit man kommer och det 
är ett muslimskt land så den av oss dialogpoliser som var man satte sig fram i hans bil 
medan den kvinnliga dialogpolisen satte sig bak. Vi småpratade lite och sedan plötsligt 
out of the blue så spände han ögonen i dialogpolisen som satt fram i bilen, och sade: 
”Nils60, you are a very dangerous man”. Dialogpolisen berättade:  

”Jag blev alldeles överrumplad och förstod först inte riktigt vad han 
menade. Jag skrattade lite nervöst och frågade honom: ”Vad menar du för 
något?”. Han svarade att du ger dig i kast med människor du inte ska ha 
att göra med. Jag gav uttryck för att jag fortfarande inte förstod riktigt 
vad han menade och bad honom förklara på vilket sätt jag var farlig.” 

 

Vi framförde att vår avsikt inte var att vara farliga och att vi hade spelat med öppna 
kort vad vi tänkt att göra åt alla håll så att vi inte skulle orsaka någon diplomatisk kris 
av något slag. Det bör sägas att vi själva väldigt länge var tveksamma till om det var 
lämpligt ens att ge en sådan här kurs i ett land som har tillskrivits att inte vara helt 
demokratiskt. Att man med demokratiska verktyg kan kväva demokrati är en klassisk 
paradox. Att vi skulle bidra till något sådan var inte lyckat för någon. Men efter att ha 
pratat med UD, med politiker och flera andra aktörer inom EU så utkristalliserade sig 
ett budskap att vi måste försöka bryta trenden. Att vi inte kan hålla på och ducka och 

                                                           
60 Namn på dialogpoliser anonymiserade. 
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vara rädda. Det framfördes ett budskap om att vi måste sträva efter att få över dem i 
demokratispåret och i slutändan lyckades man genom olika argument övertala oss om 
att vi skulle göra detta.  

Tillbaka till bilen när polischefen hade sagt som han gjorde så fortsatte vi att förklara 
att vårt mål är samma som vi var säkra på att de hade – att undvika våld och 
radikalisering. Vid den här tiden var inte det här begreppet särskilt flitigt använt, men 
senare kommer ju användningen av det här begreppet eskalera i kvadrat. Anledningen 
till att vi tog upp begreppet nere i Jordanien var att vi hade läst på mycket om den 
Jordanska kontexten. Det var väldigt spänt, oroligt och under ytan fanns faktiskt en 
majoritetsbefolkning som kände att de inte fick leva ut sina fri och rättigheter till fullo. 
Det var säkert därför han upplevde att det vi ägnade oss åt kunde vara farligt för vi 
utmanade det som var vedertaget att inte prata med andra om.  

Vi förstod att när man hade utbildning i mänskliga rättigheter i Jordanien så var det 
utbildningar i FN:s juridiska paragrafer. Vi kom att se det senare eftersom det var 
någon person som hade med sig en bok på kursen som hade handlat om mänskliga 
rättigheter. Det blev tydligt att det var paragrafspåret. Men det var ju ingenting som 
man var nära att tillämpa i realiteten. Det vi förespråkade var något helt annat. Hur 
det skulle kunna genomföras i praktiken. Att det utmanade och skakade om var 
alldeles uppenbart. Fortfarande hade de ju själva begärt det. De hade varit i Sverige 
och kollat och sagt att det är det här vi vill ha. Vi kände oss därför hyfsat trygga och 
vågade fortsätta och verkligen utmana och säga – då får ni det. Fast vi uttryckte oss 
inte med de orden förstås.  

Vi kom således att genomföra den här kunskapsinhämtningen på de premisser vi ville. 
Det vill säga på det sätt som vi fann nödvändiga för att kunna gå vidare med det här 
projektet. Det stod ju ganska klart att heller inte de franska kollegorna från 
Gendarmerie nationale visste vad vi gjorde för något. De såg ut som frågetecken när 
vi försökte berätta, eftersom de har en helt annan approach på crowd management, 
crowd control och human rights.  

Efter ett tag var det inte längre någon som utmanade oss på det sättet att de försökte 
få oss att sluta med det vi gjorde – utan man lät oss lite uppgivet vara ifred. Vi kunde 
samla alla de som behövdes till utbildningen. Vi kunde få ihop de föreläsare och den 
inriktning som vi ville ha. Det gjorde att vi kunde börja på det sätt som vi hade planerat. 
När kursen drog i gång första dagen kommer vi två dialogpoliser in i klassrummet. När 
klockan är slagen så var vi i princip ensamma. Vi blev osäkra på om vi hade missförstått 
något, eller tagit fel på någon tidpunkt eller så. Det gick en liten kort stund och då kom 
någon till. Sen kom det ingen. Det var knappt någon i lokalen förutom vi. Det gick en 
bra stund. Man började ju undra om man bojkottade vår del av kursen. Sedan var det 
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någon som sade: ”Att ni vet väl att den första dagen är egentligen den andra dagen?”. 
Det var så man såg på saker och ting. Så en dag här gick till spillo.  

Dag två när kursen drog igång på riktigt och vi anammade ett hands on perspektiv på 
mänskliga rättigheter så satt deltagarna som frågetecken efter att vi hade kört vår 
presentation. Det var jättetydligt. Det var en blandad publik – både poliser och 
anställda på gendarmeriet i Jordanien. Alla var utbildade, men de är uppvuxna i en 
annan miljö så de hade inte alls de referenspunkterna som vi hade.  

Det som var lyckat och var helt nödvändigt var att vi fått tag i föreläsare från Jordanien. 
Det kom in personer utifrån och berättade om sin syn och sina egna erfarenheter. Det 
var förhandlare som hade en förståelse för de grundläggande principer som finns i 
dialogpoliskonceptet. Deras presentation var väldigt betydelsefull för möjligheten att 
skapa en förståelse för dialogpoliskonceptet i den kontext som var aktuell i Jordanien. 
Det blev däremot spänt när de kontroversiella personerna kom in och skulle föreläsa. 
Det gällde speciellt för en person som kom långt ut på för dem den extrema vänstern. 
Han var jättenervös att hålla föredrag. Han visade filmer på övergrepp som polisen 
hade gjort i samband med demonstrationer och det blev väldigt starka reaktioner. En 
del blev otroligt provocerade och vi var nära att gå in och bryta. Vi hade sagt innan att 
de bara skulle lyssna på föreläsarna och inte gå in i någon argumentation. Men så blev 
inte fallet utan det blev en väldigt hård och känslosam argumentation från våra 
jordanska poliskollegor. Killen, trots att han var en ungdom, var väldigt cool. Han var 
dock märkbart tagen och tyckte det var jobbigt, men han grejade det här jättebra. När 
den här föreläsningen genomfördes fick han fram ett motpartsperspektiv. Det var det 
som var tanken.  

Vid ett annat tillfälle var det en människorättsadvokat som kom dit och det som hände 
var ganska talande för det som hade hänt innan. Vi satt i publiken och hade en tolk 
som ironiskt nog var utsedd av jordanska gendarmeriet och vår känsla var att han 
skulle filtrera lite vad som sades. Det verkade inte alltid gå enligt plan och vissa saker 
verkade översättas av bara farten. Människorättsadvokaten framförde att det 
verkligen är märkligt att det ska behöva komma folk från Sverige för att vi ska sätta oss 
tillsammans och prata och lyssna på varandra. Att det är märkligt att svenska 
skattebetalare ska behöva finansiera det här och att vi är oförmögna själva till det. 
Tolken översätter det här och en i publiken säger ”Tyst! tänk på att han har tolk”. Men 
tolken översatte detta också utav bara farten. Därefter blev översättningen lite 
återhållsam som vi uppfattade det. Efteråt fick vi ändå en summering av advokaten 
vad som sagts och inte sagts. Det hade kommit fram ett motpartsperspektiv. Att det 
fanns ett stort behov av att prata och hur man hade betraktat henne som farlig. De 
här dagarna löpte på. Kursen gick mot sitt slut och vi summerade. Polletten verkade 
ha trillat ner för en del av deltagarna. De hade fått konfronterats med ett 
motpartsperspektiv. Det var uppenbart att det hade varit en omtumlande upplevelse 
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för kursdeltagarna. Vissa poliser på kursen uttryckte att de tyckte det var superhäftigt 
att få prata med de här individerna som bjudits in som föreläsare eftersom de aldrig 
pratat med dem. Hungern att prata med dessa var enorm och det var ett ömsesidigt 
behov. De hade så mycket att prata om från båda håll.  

En annan händelse som väckte reaktioner var när vi slängde ut examinationen. Vi hade 
hållit den hemlig och tryckt upp den i Sverige så att den inte skulle få spridning. Vad vi 
hade gjort var att vi tagit sanna händelser, men skrivit en tvist på dessa och döpt dem 
till något annat. Vår fråga var: ”Hur skulle ni kunna lösa det här på ett annat sätt?”.  De 
kände igen beskrivningarna mycket väl och blev alldeles överrumplade och tittade upp 
med stora ögon. En polis sade: ”Vem har skrivit det här?” och det märktes att det var 
en upprörd stämning genom allt tissel och tassel. Efteråt fick vi en återkoppling som vi 
var nöjda med när två poliser som vi hade god kontakt med gav uttryck för att de fattat 
att det vi ville göra var att ge dem ett annat perspektiv att närma sig motparten. De 
framförde att fler av deltagarna förstått detta, men att det är svårt att göra så här i 
deras kontext. Vi sade att vi förstod detta och att vi inte genom en kurs kan förändra 
samhället, men att vi gett dem något att fundera på. Vår känsla var att det satte igång 
ett antal tankeprocesser hos dem, vilket är ett första steg för att kunna gå vidare i 
någon annan riktning.  

Det fanns en taktik från polisledningen i Jordanien att inför demonstrationer skrämma 
upp poliserna. De hölls kvar på jobbet och fick till och med sova där. De pratade om 
individer att de var farliga och helt plötsligt kom dessa individer in i klassrummet och 
de fick prata med dem och fick deras perspektiv. Oavsett hur kursen i övrigt gick så 
kände vi att bara det att vi tog in de här föreläsarna som de aldrig träffat och pratat 
med i vanliga fall gjorde att kursen var värd all möda vi lagt ned.  

När kursen var klar så träffades vi och det hade ordnats en avslutningsfest för alla på 
den svenska ambassaden. Nu hade det blivit en ny ambassadör och hon köpte idén 
och hon ordnade så att alla deltagare inklusive föreläsarna träffades på neutral mark, 
det vill säga på den svenska ambassaden. Alla gick och minglade. Vi såg också att även 
föreläsarna minglade med polisrepresentanterna. Vi ville inte lägga oss i så vi höll oss 
lite på vår kant för att de inte skulle känna en press att säga rätt saker för att vi var 
närvarande. Efter ett tag kom den här killen som hade blivit så extremt hårt ansatt på 
föreläsningen med nästan tårar i ögonen och sade ”Nils, vet du vad som hände nu? Nu 
hände något jag aldrig trodde jag skulle få vara med om. Poliserna bad mig om ursäkt 
för sitt beteende. De hade funderat på vad de gjort och inte gjort.” Dialogpolisen ”Nils” 
berättar att: ”Det är ett av de starkaste minnena jag har från den här kursen och det 
kommer jag alltid att bära med mig.”  

Vi tror väldigt mycket på dialogpoliskonceptet. Och det har inte minskat efter våra 
erfarenheter i Jordanien utan tvärtom stärkts. Olika saker som hände när vi 
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interagerade indikerade att konceptet har förutsättningar att fungera även under 
mycket svårare förhållanden än i Sverige. Det blev också tydligt hur viktigt det är med 
en djup kunskap för att kunna föra en dialog. Det kan finnas en vinst att gå utanför 
Sveriges gränser för att öka förståelsen för innebörden av dialogpoliskonceptet och 
vikten av att tillämpa detta.  

 

17.1.2 Intervju med före detta ambassadör i Jordanien 
När dialogpoliserna var nere i Jordanien var i en tid i ljuset av den arabiska våren, när 
allt ifrån korruptionsbekämpning till tillvaratagande av mänskliga rättigheter stod högt 
på agendan. Det var ett tryck som både fanns i Jordanien och från EU:s sida. Tyvärr har 
detta intresse på båda håll gått ner sedan dess. Jordanien tillhörde de länder i regionen 
som var mer öppna för reformer och som åtminstone på en högre nivå insåg vikten av 
att börja utveckla ett mer demokratiskt system.   Hela situationen i regionen har dock 
kraftigt försämrats på grund av kriget i Syrien, Libanon och Jemen. Det är en mycket 
större osäkerhet som spridit sig och gjort att de öppningar som fanns tidigare har 
försämrats.  

Om vi går tillbaka till tiden då dialogpolisen var i Jordanien så fanns det ett behov av 
att bygga upp och träna olika delar av administrationen. Det här gällde inte bara 
polisen. Lantmäteriet var ett annat område som Sverige var engagerade i, där vi vann 
en upphandling tillsammans med Polen. Det gick ungefär till på samma sätt som när 
Frankrike med stöd av Sverige vann upphandlingen vad gäller utbildning av poliser.  
Alla de här olika projekten hade utifrån ett EU-perspektiv och från det Jordanska 
perspektivet ett syfte att medborgarna skulle få en riktigare, mer transparant och 
rättssäkrare behandling. För EU och inte minst Sverige, som har en hög profil vad gäller 
stärkande av demokrati och mänskliga rättigheter, var det självklart att vara positiv till 
ansträngningarna i Jordanien.  

Det fanns resonemang inom EU-kretsar att om man skulle göra något inom 
säkerhetsområdet var det viktigt att mänskliga rättigheter blev en naturlig del av en 
sådan utbildning. Vi insåg att det innebar stora utmaningar eftersom det var olika 
system, olika erfarenheter och olika kulturer. Det var också intressant att 
dialogpolisens förhållningssätt i viss mån var främmande även för den franska polisen, 
vilket inte gjorde utmaningen mindre. När dialogpoliserna kom ner till Jordanien 
betonade jag därför vikten av att de var tvungna att förstå den regionala kontexten. 
Jag uppfattade att dialogpoliserna från Sverige förstod mitt budskap och lade ner kraft 
på att försöka förstå kontexten.  

Min uppfattning är att det är väldigt svårt att gå bortom paragrafer och att undvika att 
momentet mänskliga rättigheter bara blir att man tickar av en box att man haft denna 
utbildning. Det kan vara svårt att avgöra i vilken mån någon går med på ett sådant 
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moment för att de har ett genuint intresse av detta, eller om en sådan aktivitet 
accepteras bara för att det öppnar möjligheter att få andra moment av träningen, som 
är det man egentligen är intresserad av. Det är nästan inte ens lönt att spekulera i, 
men det bör beaktas att det kan finnas olika intressen i en och samma institution. 
Likaså kan det finnas olika intressen i ett samhälle. Det finns definitivt delar av ett 
samhälle som vill röra sig i en demokratisk riktning. Det finns andra som resonerar som 
så att om vi måste ha ett visst utbildningsmoment för att få andra utbildningsmoment 
så låt oss gå med på detta.  

Om man ska reflektera kring dialogpoliskonceptet och dialogpolisernas insats i 
Jordanien så är det helt klart att dialogpoliskonceptet innehåller flera grundläggande 
förhållningssätt som är viktiga i en demokrati. Utbildningsinsatsen var i detta fall 
mycket begränsad både i tid och i omfattning, men den öppnade dörrar och ögon, och 
den skapade en medvetenhet. Jag tror att varje sådan här insats är oerhört viktig. Bara 
att den Jordanska polisen överhuvudtaget fick träffa och höra andra röster var viktigt. 
De fick träffa personer som de i viss mån hade avpersonifierat. Bara det är en enorm 
tankeställare. Alla ambassader i världen arbetar för att föra samman olika delar av 
samhällen. Det finns därigenom en möjlighet att de kan se varandra som 
medmänniskor i ett gemensamt samhälle. De kan inse att vissa, som de tidigare 
trodde, inte alls har ett intresse av att förstöra ett samhälle. Det finns ofta fördomar 
och alla som inte är hundra procent för uppfattas lätt som helt emot. En dialog kan 
klargöra de gemensamma intressen och de skillnader som finns. 

Jag uppfattar det som mycket viktigt att de personer i en grupp som har ett intresse 
av att följa de demokratiska spelreglerna gynnas kontra de som vill välja andra 
metoder. Det är mycket betydelsefullt att demokratin ges en möjlighet att spela. Det 
är nog ännu viktigare i en kontext där det funnits en tendens att dra alla över en kam 
och där man sett att alla som inte är hundra procent för regimen som potentiella 
fiender. Jag är absolut övertygad om att det är bara genom en ökad demokrati man 
kan få mer hållbara, stabila och säkra samhällena. Det är bara genom att skapa 
utrymme och möjligheter för olika sidor att komma till tals som man kan uppnå det 
här, men det är inte lätt. När man plötsligt känner att man inte kontrollerar en 
situation kan de primitiva känslorna ta över. Rädslan och en osäkerhet kan grumla vår 
tilltro till demokratin, där även vi som är ett väl fungerande samhälle kan skakas om 
trots att det finns väl utbyggda mekanismer för att hantera hur olika grupper ska kunna 
kommunicera med varandra. 

Jag vill poängtera att när man arbetar med ett utvecklingsprojekt och åker till ett annat 
land som exempelvis dialogpolisen gjorde lär man sig mycket. Min erfarenhet säger 
att de som är utbildare drar minst lika stora lärdomar som de som ska utbildas. Det 
handlar inte sällan om att man får en helt annan möjlighet att reflektera kring och 
ifrågasätta saker som vi själva gör genom att se vårt eget agerande från ett annat ljus. 
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Det finns möjlighet att få perspektiv på olika beteenden och förhållningssätt. Att få 
kunskap om andra kontexter, hur de resonerar och konsekvensen av detta kan göra 
att vi får en ökad inblick och förståelse för vårt eget agerande och kan ifrågasätta 
detta.     

Att skapa en demokrati tar lång tid och kräver många beståndsdelar. Man ska inte 
förvänta sig att en utbildningsinsats skulle förändra hela det Jordanska sättet att tänka. 
Det går inte att likställa med att det skulle vara fråga om att frälsa någon och genom 
ett par predikningar få folk att vakna upp. Däremot så öppnar utbildningen ögonen 
och visade på andra perspektiv och möjligheter. Idealt bör denna typ av projekt pågå 
under en längre period och att budskapet sprids till fler och fler människor.   

Det finns oftast en större acceptans och respekt mellan samma yrkesgrupp även om 
de arbetar i olika länder. Det tar då kortare tid att bygga upp ett förtroende och det är 
svårare att avfärda förmedlade budskap. Även om man arbetar i olika kontexter kan 
man ha en förståelse för varandras förutsättningar och möjligheter att bedriva 
arbetet. Med anledning av detta tyckte jag det aktuella projektet var oerhört 
intressant genom att den Jordanska polisen fick konkreta exempel på hur man kan 
göra. Jag vill hävda att det dialogpolisen förmedlade är viktigare nu än någonsin, men 
ser också att det idag skulle vara betydligt svårare och kanske inte finnas möjligheter 
att bedriva ett sådant projekt med tanke hur situationen har utvecklats sig. 

 

17.2 Andra erfarenheter gällande utbildningar/kontakter med andra 
länder 
Flera länder har kontaktat svensk polis och önskat diskutera dialogpoliskonceptet. Det 
har både handlat om fysiska besök i Sverige, om att dialogpoliser haft föreläsningar via 
Skype, men även om föreläsningar på plats i andra länder. Ett exempel är Sydkorea. 
Känslan är att dessa aktiviteter har uppskattats. I sammanhanget kan det vara 
intressant att hänvisa till ett mail en dialogpolis fick från Amnesty International i 
Sydkorea: 

“I want to share some wonderful news with you. In response to calls from 
the presidential Blue House that the police needs to become more human 
rights-compliant, the National Police Agency has announced that they 
intend to introduce a principle of not deploying bus barricades or water 
cannon to assemblies and demonstrations […]. In particular, I want to 
point out that the police have said they are evaluating the Swedish 
Dialogue Police model. 

We should of course wait until concrete steps are taken before we make 
any real evaluation, but this is a very positive indication […] it is clear that 
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the new administration (while still being formed) has a much more human 
rights friendly composition and is going to work more actively on 
improving human rights.” (Mejl, maj 2017). 

 

Likaså skickade en forskare från Irland som aldrig tidigare haft kontakt med 
rapportförfattaren följande mejl: 

”I have an interest in public order policing and am currently reading your 
excellent 2010 report on the Swedish Dialogue Police. I just wanted to 
say how interesting and well-written your paper is. A fascinating study 
with plenty of good practice that could be used by other police forces.” 
(mejl, december 2018) 

  

Knutsson (2017) pekade på att forskare från andra länder använt sig av och refererat 
till det svenska dialogpoliskonceptet när de utvecklat polisens verksamhet och att nyss 
nämnda rapport om polisens dialogpolisverksamhet varit efterfrågad av många länder 
som deltog i ett EU-projekt. Rapportförfattaren har blivit kontaktad av forskare från 
flera länder angående denna rapport. Det finns mycket som talar för att de fenomen 
och metoder som identifierats går att applicera i olika kontexter.  
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118. Resonemang kring dialogpoliskonceptet 
Hela rapporten handlar om dialogpoliskonceptet, men vid arbetet med rapporten 
framkom att det fanns ett behov av att ha ett separat kapitel som också i mer allmänna 
termer resonerade kring dialogpoliskonceptet. 

18.1 Dialogpolisernas berättelse 
Det man blir väldigt medveten om när man som oss i hög grad samverkar med 
människor från andra länder är att deras nyhetsflöde och vardag inte alls ser ut som 
vår. Man följer nyheter från hemlandet. Man följer och engagerar sig i vad som sägs 
på sociala medier i hemlandet etcetera. Med anledning av detta är det viktigt att följa 
utvecklingen i andra länder för att kunna tolka och förstå vad som kan tänkas hända i 
den svenska kontexten. I dialoggruppen har vi, och har haft, personer med utländskt 
påbrå. Det är tydligt vilken fördel det är när man ska förstå och kunna vara på förhand 
vad gäller möjlig händelseutveckling i Sverige. 

När man får indikationer på att något händer någonstans i världen som kan påverka 
en gruppering tar vi direkt kontakt med upparbetade kontakter och ställer frågan om 
och hur en händelse kommer påverka dem. Om de planerar något nu? Det har gjort 
att vi kunnat ligga en dag före hela tiden. Det gör att vi har möjlighet att förebygga att 
det inträffar konfrontationer på en viss plats i Sverige. Det ger oss också möjlighet att 
berätta om vilka demokratiska alternativ som finns. Det kan bidra till att de väljer ett 
demokratiskt alternativ istället för något annat sätt som reaktion på en händelse. Vi 
kan skicka signaler till polisledningen så att de kan ta höjd för en fråga vad gäller att 
avsätta resurser.  

Det går ju inte att veta säkert, men vår känsla är att vårt arbete i dialoggruppen haft 
en positiv påverkan vad gäller våld och konfrontation i Sverige mellan olika 
grupperingar, till exempelvis vad gäller Turk-kurd konflikten. Att vårt arbete fått 
effekter är något vi själva ibland uppfattat, men inte sällan har vi fått sådan feedback 
från olika externa aktörer men även från befattningshavare inom polisen. Effekterna 
av vårt arbete är svåra att bedöma med ett kontrafaktiskt perspektiv eftersom det inte 
med säkerhet går att veta vad som hänt om vi inte agerat på ett visst sätt. Vårt arbete 
kan ha en inverkan på polisens agerande mot en folksamling. Där finns det möjlighet 
att göra jämförelser mellan olika händelser och det finns gott belägg för att de 
grundläggande principer vi arbetar efter har stöd i forskning. Men när det gäller det 
arbete som vi genomför som kan betecknas som strategisk är det många variabler som 
spelar in som gör att varje situation är unik. Det gör det svårt att göra jämförelser för 
att bedöma effekten av vårt arbete.   

 

 



Del C - 18. Resonemang kring dialogpoliskonceptet 
 

386 
 

18.2 Intervju med professor Johannes Knutsson, politihögskolan i Oslo61  
Dialogkonceptet representerar en mer modern syn på förhållandet mellan staten och 
medborgarna, där polisens roll förändras från ett i huvudsak auktoritärt 
förhållningssätt med ett fokus på tillståndsgivning och att upprätthålla ordningen, till 
en inriktning att försöka underlätta demokratiprocessen genom att bland annat värna 
om grundläggande rättigheter såsom demonstrations- och mötesfrihet. Förhållnings-
sättet är betydelsefullt för att minska risken för polarisering och radikalisering i 
samhället. Dialogpoliserna har däri en viktig roll som en slags medlare mellan 
arrangörernas önskemål och polismyndighetens vilja hur en viss aktivitet ska 
genomföras. Det handlar om ett givande och tagande, där parter kan acceptera vissa 
lösningar genom att göra överenskommelser om den andra partens agerande. För att 
kunna underlätta beslutsprocessen är det viktigt att dialogpoliserna har en djup 
kunskap och kan förstå vilka lösningar som kan vara acceptabla för respektive part, 
men också att det finns en kunskap om hur saker och ting bör framföras och 
presenteras för att ha största möjlighet att nå framgång. Ett omfattande kontaktnät 
och uppbyggt förtroende är här två viktiga faktorer. Att dialogpolisfunktionen 
organisatoriskt är placerad inom polisen är betydelsefullt både för förståelsen och 
inblicken i olika beslutsprocesser inom polisen och för att kunna påverka beslut på 
olika organisatoriska nivåer som inte sällan handlar om tidskritiska situationer. Att det 
har varit och fortfarande är problematiskt att få en förståelse och acceptans för dialog-
poliskonceptet framförallt inom polisen kan hänga samman med att det går stick i stäv 
med vissa befattningshavares grundläggande inställning om polisens roll och även att 
vissa inte har förstått den fulla innebörden av dialogpoliskonceptet.  

 

18.3 Intervju med professor Isak Svensson, Institutionen för freds- och 
konfliktforskning, Uppsala universitet 
Jag uppfattar att dialogpolisen har en väldigt intressant funktion inom polisen, men 
jag måste betona att jag inte har studerat deras verksamhet. Generellt sett ser jag att 
det vore värdefullt om dialogpolisens arbetsmetoder kunde evidensbaseras genom att 
det bedrevs forskning på effekterna av deras arbete genom randomiserade 
experiment. Den bild jag fått av dialogpolisen utifrån samtal med dialogpoliserna är 
att det finns tre mekanismer där det går att finna stöd i hypoteser som andra forskare 
utformat utifrån forskningsstudier kring hur våld kan undvikas.  

Den första mekanismen handlar om dialogen i sig som är kopplat till det uppdrag som 
polisen har. Polisen ska hålla ordning i samhället och för att lyckas med detta ingår det 
att i vissa fall ta till tvångsmedel. Det kan vara en fördel att genom samtal kunna 
                                                           
61 Numera emeritus och har under nästan tio år följt utvecklingen av Stockholmspolisens dialogkoncept. 
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förklara polisens agerande och på så sätt ha större förutsättningar att få en förståelse. 
Det blir något annat än att mötas av en batong och en sköld. En dialog kan minska 
risken för att det uppstår en polarisering och kan förebygga att det uppstår 
missförstånd och förklara om det uppstått missförstånd.  

Den andra mekanismen handlar om att förklara för grupperingar de legala vägar som 
det finns i en demokrati för att göra sin röst hörd. Det finns ett stort antal sätt att 
kanalisera budskap på istället för att våld blir den uttrycksform som väljs. Det finns i 
litteraturen argument för att alternativa demokratiska kanaler kan ha en positiv 
inverkan. I östra Asien finns det exempelvis en grogrund för Jihadister, men det är ett 
relativt litet problem där jämfört med mellanöstern som kan härröra till att det finns 
ett annat politiskt system i östra Asien, i vilket det är lättare att föra fram politiska 
budskap jämfört med mellanöstern. Det går att ställa frågan varför det är polisen som 
ska göra något sådant här. Som jag har förstått det så eftersträvar dialogpolisen att 
det är ett starkt civilsamhälle som kan påverka grupper och att dialogpolisen stiger åt 
sidan så fort det finns en annan aktör som tar sig an denna uppgift, men att 
dialogpolisen måste engagera sig när det inte finns någon annan som exemplifierar 
och motiverar grupperingar att välja en demokratisk väg framför en med våld på 
agendan. Dialogpolisen måste därmed föra en dialog även med grupper som uppfattas 
som otäcka och som har konstiga värderingar. Men så är det i ett demokratiskt 
samhälle. Det finns vitt skilda uppfattningar och även de med konstiga värderingar 
behöver veta hur de ska kunna uttrycka sina uppfattningar inom de ramar som är 
tillåtet i Sverige.   

Den tredje mekanismen tar sin utgångspunkt i iakttagelser som gjorts i samband med 
bland annat freds- och konfliktsforskningsstudier där det visat sig att våld ofta beror 
på att incidenter har eskalerat av ryktesspridning. Man känner inte till varför en viss 
sak hände och att ett skäl till att agera kan vara en uppfattning att polisen inte gör 
någonting. Det är lätt hänt att det figurerar rykten när det är brist på information. Det 
handlar således om att öka transparensen för att minska risken för att olika rykten 
sprids. Det kan handla om att polisen informerar om faktorer i en polisutredning, men 
också att polisen berättar att det finns saker man inte kan redovisa. När en etnisk 
spänning identifieras så är det möjligt att om kunskapen i respektive läger kan öka så 
kan det medföra att folk känner sig tryggare och incidenter behöver inte eskalera. 
Varför det är ett problem med att incidenter eskalerar kan ha att göra med partiska 
informationskanaler som bara ger ett perspektiv. Det kan handla om olika Facebook 
flöden. När en situation är väldigt känslosam så innebär det givetvis också en förhöjd 
risk att människor överreagerar på en incident. Kan dialogpolisen vara en funktion som 
bidrar till att det uppstår en hög transparens i de här etniska konflikterna så är det 
tänkbart att det kan bidra till att förhindra en våldseskalering på grund av en incident. 
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En annan sak är att bidra till att överbrygga språkförbistringar genom att vissa parter 
helt enkelt inte förstår varandra.  

 

18.4 Intervju med docent Helene Lööw, Uppsala universitet.  
Jag har följt demonstrationer och kravaller sedan 80-talet, men har även studerat olika 
dokument gällande hur polisen bland annat hanterade dessa frågor på 1930-talet. 

Redan i början av 1900-talet så hade svensk polis något som skulle kunna betecknas 
som en form av dialogpoliser. De pratade med människor helt öppet, lyssnade och 
diskuterade säkerhet. Det fanns en föreställning att det inte var lämpligt med hemlig 
övervakning i dessa sammanhang. Polisnärvaron sågs kunna ha en dämpande effekt. 
Människor lärde känna poliserna som ägnade sig åt dialog. 

I samband med säkerhetskungörelsen 1938 så gick staten in och tydliggjorde att man 
inte ville ha denna typ av polisarbete utan polisen skulle göra ingripande och inte ägna 
sig åt dialog. Det fanns istället en vilja att iscensätta en hemlig övervakning. Polisens 
dialog upphörde i och med detta och det skulle ta många år innan polisens användning 
av dialog vid demonstrationer och manifestationer kom tillbaka igen. […] 

Enligt mig så är det ofta viktigt att dialogpoliserna har en djup kunskap om olika 
förhållanden. Det kan handla om att man vet varför vissa individer är på en viss plats, 
att veta vilka konflikter som riskerar att uppstå mellan och inom olika grupperingar 
etcetera. […] Det går inte alls att jämföra med supporterpolisernas arbete som 
vanligtvis bara har supportrar från två lag att hålla reda på. Situationen för 
dialogpoliserna är mycket mer komplex där det är lätt hänt att poliser utan kunskap 
sammanför människor att stå på samma ställe som de tror har liknande åsikter trots 
att de har helt olika uppfattningar och att det medför att det finns en stor risk att det 
uppstår bråk. Tyvärr har jag många gånger tänkt ”herregud” när polisen ibland verkar 
ha resonerat och grupperat människor i termer som ”mellanösterfolk”. 

Att en funktion som dialogpoliserna har kunskap och förstår varför något är viktigt för 
någon ger också en helt annan respekt och trovärdighet. Det kan handla om att förstå 
symbolvärdet vad gäller en viss plats och datum eller att känna till att en viss 
gruppering inte vill stå med en annan gruppering. En djup kunskap gör det lättare att 
göra avvägningar, anpassa och differentiera beteendet från polisens sida.  

Svensk polis har genom sin SPT-taktik under en ganska lång tid kunnat dämpa kravaller 
av olika slag, där dialogpoliserna haft en viktig roll. Polisen har dock fastnat i en 
vänster-höger syn på problematiken och SPT-konceptet har inte anpassats till hur 
utvecklingen har sett ut de senaste åren. […]  
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Grupper som NMR har sett att med polisens SPT-taktik, där det är stora 
säkerhetsavstånd till andra, är det ingen annan som hör vad de säger. De uppfattar 
därför att de bara talar för sina egna och är inte alls nöjda med detta. Detta har 
medfört att de sällan söker tillstånd numera. Det är bara i Stockholm som NMR ibland 
söker tillstånd och då brukar man vänta med att göra detta tills det bara återstår ett 
par dagar och hoppas på att polisen inte ska få ihop tillräckligt med folk. Ute i landet 
vet NMR och andra grupper att det inte finns så mycket poliser och att de inte är 
tränade i att hantera dessa situationer. Det betyder att det finns möjlighet för dessa 
organisationer att dominera gatubilden där. […]  

Polisen har i sitt taktiska tänk låst fast sig i ett scenario och olika grupper har lärt sig 
polisens taktik och anpassat sin taktik därefter. Polisen har då inte haft någon plan B. 
Man är tränad på det här konceptet och det är detta man då följer. Det är dock väldigt 
känsligt att kritisera polisens SPT-koncept. Jag hade hoppats på en fortsatt 
metodutveckling som var fallet tidigare när forskare var med och genomförde peer 
review62. Det finns hela tiden ett behov att utveckla polisens arbete eftersom 
verkligheten som polisen ska hantera förändras. Det är då viktigt att inte låsa fast sig i 
ett koncept.  

Som jag uppfattar det ser man mindre och mindre av dialogpoliserna. När det skett 
yttrande om att någon fått tillstånd har det exempelvis varit en presstalesman som 
yttrat sig. Förut var dialogpoliserna närvarande bland annat i samband med händelser 
i förorter, i samband med husockupation och när det var mycket anhöriga på plats i 
akuten på ett sjukhus. Stockholmspolisens dialogpolisers gedigna kunskap om olika 
grupper gjorde att de hade lätt att agera som förhandlare/medlare på en plats. […]  

Det är viktigt att ha en fungerande dialogpolisverksamhet i kombination med muskler 
på plats. Det är väldigt viktigt att upprätta en dialog med människor i olika miljöer. Det 
kan minska risken för missförstånd. Det gör att det finns större förutsättningar att 
förklara hur polisen resonerar. Risken är mindre att man attackerar någon som man 
känner igen och när man får en förståelse för polisens agerande. Det verkar också som 
dialoggruppen blivit marginaliserad och att de inte har möjlighet att påverka saker som 
de förut hade möjlighet att påverka. […] Tidigare […] togs större hänsyn till tredje part. 

En annan sak är att det är viktigt att dialogpolisen inte uppfattas som en statlig 
avprogrammering vars syfte är att påverka människor i en viss riktning, utan att deras 
roll är att säkerställa och bidra till att den demokratiska processen fungerar i ett 
samhälle.    

                                                           
62 Expertgranskning av händelse. 
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18.5 Intervju med tjänsteman på UD 
För oss har dialogpolisen i Stockholm varit otroligt användbara genom att de har 
kontakter som vi på UD inte har och som är väldigt svårt för oss att ha. Dessa 
kontaktytor har varit enormt värdefulla för oss. Dialogpolisen ligger ofta steget före 
jämfört med andra kontakter. I och med att dialogpolisen arbetar förebyggande kan 
de ringa innan andra levererar den här informationen till oss. Det gör att vi kan få 
relevant information tidigt. Vi har arbetat väldigt tätt med dialogpolisen inför specifika 
skeenden utomlands och i Sverige där det är stora rörelser i diasporan. 

Från början hade jag ingen aning om att dialogpolisen fanns. Man kanske borde ha 
insett det genom att polisen vidtog åtgärder efter vad som hände i Göteborg 2001. Att 
vi fick kontakt med dem var en slump.  

Dialogpolisen ringde och berättade saker för oss som man först inte tänkte på var 
värdefullt för oss, men som visade sig bli värdefulla. Dialogpolisen kunde ringa och 
säga att nu ser vi att den här gruppen som är vid Sergels torg går åt ett visst håll. Det 
går ju att ställa frågan varför det är intressant för UD att veta detta. Vi arbetar ju inte 
förebyggande på gatunivån, men om något spårar ur så kan mina högsta chefer få en 
mikrofon och frågan ”Vad tycker ni om det här?”. Dialogpolisen arbetar förebyggande, 
men vi behöver agera förebyggande. Det är viktigt att göra kloka och väl avvägda 
uttalanden och sannolikheten att lyckas ökar om man får förberedelsetid. Tidigare har 
vi indirekt bara haft kontakt med säkerhetspolisen. Detta har inneburit kontakter i lite 
andra typer av frågor och med ett annat perspektiv, både vad gäller innehåll och tid. 
Samverkan med dialogpolisen innebär ett helt annat sätt att arbeta på.      

Kontakten med dialogpolisen har gjort att jag och mina kollegor har fördjupat vår 
kunskap vad som händer i diasporan. Det har gjort att vi ökat vår kunskap att dra egna 
slutsatser och det har medfört att vi är beredda på vad som kan hända i Sverige 
beroende på händelser utomlands. Periodvis har det varit väldigt tydligt att det som 
händer utomlands direkt får konsekvenser i den svenska kontexten. Jag jobbar med 
ett område, men jag vet att samma sak gäller för andra områden/länder. Det som 
händer utomlands påverkar respektive diaspora.  

Vårt samarbete med dialogpolisen gjorde att vi fick en bredare bild. Även om 
utrikespolitik är utrikespolitik finns det i stor utsträckning en inrikespolitisk vinkling på 
många utrikespolitiska frågor. Om man har en större förståelse för kontexten och vilka 
grupper som är här med kopplingar till ett visst område/land hjälper det oss att 
kommunicera bättre. Det går därigenom lättare att undvika att ge ytterligare bränsle 
till elden. Vi kan inte bidra till att det blir bättre i en grupp, men vi kan bidra till att det 
inte blir sämre i en grupp genom att man undviker att uttrycka sig på ett visst sätt. Vi 
får genom en ökad kunskap en större inblick i hur vår politik landar och där har 
dialogpolisen spelat en viktig roll. 
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Att vi får en fördjupad kunskap gör också att vi blir en mer värdig part när vi samtalar 
med företrädare för olika grupper i Sverige. Att vi känner till saker som har hänt i 
exempelvis olika förorter och veta att en viss person vi pratar med har varit där ger oss 
trovärdighet. En fördjupad kunskap är också bra när vi har kontakt med 
ambassadpersonal. Vi kan förmedla kunskap som gör att ambassadörer i utlandet 
lättare kan förklara hur situationen i Sverige ser ut. Det kan exempelvis handla om att 
förklara siffror i ett val – att vissa grupper inte vågade rösta etcetera.  

Det är viktigt med kunskap. Det är samma sak för oss som för dialogpolisen. Kunskap 
är en viktig faktor för att få en trovärdighet, vilket är en förutsättning för att bygga upp 
goda kontakter och få värdefull information. Om dialogpolisen skulle ha dialog med 
kontakter utan kunskap skulle det vara kontraproduktivt. Att inte veta vad som händer 
i hemlandet och vad som är viktigt för dem man pratar med skulle visa att polisen inte 
var intresserade av deras frågor. Det är också farligt om man inte har kunskap för det 
finns en risk att bli lurad. Min uppfattning är att man måste skaffa sig en egen 
analysförmåga för att kunna möta en grupp på ett bra sätt. Det är inte bara en grupp i 
diasporan, utan flera grupper. Dessa grupper ger olika bilder och utan en kunskap finns 
en risk att man vänder kappan efter vinden genom att man inte gör de man pratar 
med medvetna om att man känner till att det finns olika perspektiv på en fråga. Att vi 
liksom dialogpolisen upplevs som neutrala är viktigt för olika grupper. För att undvika 
att det uppfattas att man tar parti för någon sida är det viktigt att ha en god kunskap 
om kontexten.   

Det som är en utmaning när vi ska göra ett uttalande är att de ska landa bra (vara 
relevant) i N63, det ska landa bra i Bryssel och det ska landa bra i våra förorter. Vad 
gäller N och Bryssel så kan vi skaffa den kunskapen själva eftersom den finns internt. 
Men vad som händer i exempelvis Botkyrka vet vi inte. Jag har pratat med kollegor på 
UD som ansvarar för andra områden och det har visat sig att man inte haft någon 
kontakt med dialogpolisen. De visste inte att de fanns. Jag framförde att de måste 
prata med dialogpolisen eftersom det kommer vara till mycket hjälp. 

Jag märkte att dialogpolisen var försiktiga till att börja med i kontakten med oss innan 
vi hittade en arbetsrutin. En gissning jag har är att det är en återspegling av hur de har 
det internt inom polisen. Det verkar vara en utmaning för dem att arbeta långsiktigt 
och långsamt. En reflektion jag har efter att ha arbetat tätt med dem under en tid är 
att de arbetar väldigt mycket utåt, och att det då går att ställa frågan hur mycket tid 
de lägger att arbeta inåt i polisorganisationen? 

Jag tänkte innan intervjun att jag inte bara kan ge dem lovord för det verkar inte 
seriöst, men det var svårt att hitta något negativt. Om man ska säga något negativt om 

                                                           
63 Huvudstad i land. 
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dialogpolisen så är det att de är väldigt okända. Det är ett problem att deras potential 
inte utnyttjas.  

 

18.6 Intervju med Örjan Wallin, myndigheten för stöd till trossamfund64 
Jag brukar framhålla dialogpolisen i Stockholm som en mycket god kraft inom polisen 
som skiljer ut sig från andra delar inom polisen med sin breda kompetens om politik, 
religion och aktuella konfliktytor. De har en förmåga att ta in flera bakgrunds-
perspektiv i ett metodiskt arbete i en pågående situation. De har en omfattande 
bakgrundskunskap och en blick framåt som inte bara löser aktuellt problem utan också 
försöker förebygga framtida problem. Deras perspektiv av förebyggande med kunskap 
och respekt för orsaken till problem hittar man inte synligt på så många andra stället 
inom polisen där ett reaktivt arbetssätt syns oftare. Självklart finns det ett generellt 
intresse från polisen att kunna undvika konfrontationer, men det rör sig mer om ett 
synligt fokus här och nu än blickar framåt. På senare tid är vår erfarenhet att 
kommunpoliser också delar dialogpolisens perspektiv. 

Erfarenheten av Stockholmspolisens dialoggrupp är att det finns ett stort långsiktigt 
intresse för skeenden och processer som pågår. Intrycket är att de intresserar sig inte 
bara för lokal information, utan anammar ett mycket bredare perspektiv och tar både 
hänsyn till nationella och internationella förhållanden.  

Den myndighet jag tillhör har ett 60-tal trossamfund som är av regeringen godkända 
för att få statsbidrag. De har kopplingar till hela världen till exempel från Balkan, till 
forna Sovjetstater, Syrien och Irak. Dessa trossamfund skiljer sig markant åt och det 
kan finnas friktioner utifrån bakgrund och ursprung i områden med konflikter. 
Friktionen kan bli till positiv energi och kreativa processer, om rätt hantering sker. I 
många fall om man inte tar tag i, och försöker hantera dessa friktioner, finns risken att 
det kan utvecklas till konflikter. Vi jobbar ständigt med den här friktionsytan genom 
att sträva efter att få till det goda demokratiska samtalet. Det här är en erfarenhet som 
vi inte delar med så många andra, men vi delar den med dialogpolisen i 
Stockholmspolisen.  

Att det är en utmaning och av vikt att hantera dessa friktioner är inte någon nyhet för 
dialogpolisen i Stockholm, utan vi samtalar ofta med dem i dessa frågor. Vi har under 
åren haft goda kunskapsutbyten för att se hur man ska hantera en viss situation där 
det blir viktigt att ta med ett globalt internationellt perspektiv.  

Vi som myndighet har en krisberedskapsfunktion att samordna trossamfunden i 
krisstöd och samverkan. Vi blev givetvis därför involverade i arbetet med terrordådet 
i Stockholm den 7 april och en av de första aktörer vi ringde var dialogpolisen i 
                                                           
64 Vissa justeringar av intervju gjorda efter erhållna synpunkter i februari 2018   
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Stockholm. Vi hade möjlighet att på 90 minuter ha kontakt med 24 muslimska 
organisationer där vi kunde få rapporter om olika incidenter att förmedla och vara 
behjälplig med att döda falska ryktesbildningar. Det rådde en stor brist på information 
och vi kunde fylla en funktion genom kontakten via dialogpolisen.  

Erfarenheten är att dialogpoliserna i Stockholm försöker lokalisera friktioner som är 
på väg att gå över till konflikter och agerar för att motverka detta i ett tidigt skede. Det 
är mycket viktigt och för oss är dialogpolisen i Stockholm en ovärderlig resurs.  

Det är ibland en utmaning för oss att prata med lokala aktörer och då även polisen för 
att försöka förklara vad som ligger bakom en konflikt och vad det kan få för utveckling. 
Det underlättar därför mycket att samverka med dialogpolisen och det gäller inte bara 
dialogpolisen i Stockholm. Vi har även ett gott samarbete med dialogpolisen i till 
exempel Göteborg.  

Man skulle kunna tänka sig att andra funktioner inom polisen hanterade dessa frågor 
och som vi noterat finns enskilda kommunpoliser och enskilda poliser som har samma 
perspektiv och vilja men det syns inte riktigt tydligt i de generella kontakter vi har. 
Dialogpolisen är unika och kan bidra med erfarenhet och kunskap som blir en 
strategiskt viktig komponent i de processer som vi själva är involverade i.  

 

18.7 Intervju med John Olofsson, Migrationsverket 
Jag har haft kontakt med dialogpolisen under några år, både i rollen som 
säkerhetssamordnare vid kulturförvaltningen i Stockholms stad och i min nuvarande 
roll som säkerhetssamordnare vid Migrationsverkets region Stockholm 

Säkerhetsfrågorna vid kulturförvaltningen är breda och inbegriper aktiviteter 
kopplade till arrangering av stora och små evenemang, verksamhet i bibliotek, bidrag 
till konstnärer och kulturföreningar samt exempelvis kommunal myndighetsutövning, 
genom stöd till föreningar och samlingslokaler för föreläsningar och debatter, liksom 
bidrag till enskilda kulturutövare. Ur ett säkerhetsperspektiv är Kulturförvaltningens 
uppdrag i grunden att värna och främja yttrandefrihet och åsiktsfrihet inom ramen för 
det som är lagligt. 

Ett exempel på vanliga frågor som jag kopplades in på var önskemålet från olika 
grupper att hyra lokaler för öppna och slutna möten, debatter eller föreläsningar. 
Förutom okontroversiella organisationer förekom det ofta att organisationer långt ut 
på både höger- och vänsterkanten önskade tillträde till samlingslokalerna. I min roll 
var det viktigt att fundera på hur yttrandefriheten och säkerheten samtidigt kunde 
upprätthållas och hur vi skulle åstadkomma det. Det behövde inte bara handla om 
grupper utan kunde vara tema som sticker ut, som kan provocera och som kan få 
följder. Inom folkbiblioteksområden handlar det om att stödja bildning och 
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underhållning. Vissa bibliotek i staden är nämligen forum för debatt och dialog och det 
kunde röra ämnen som i den aktuella tidsperioden kunde uppfattas som 
provocerande. Vi hade exempelvis frågor kopplat till Lars Vilks, SD, svensk nazistisk 30-
tals historia och olika kontroversiella konstnärer, såsom exempelvis Makode Linde 
som ville sätta upp en kontroversiell produktion i Kulturhuset. 

För att kunna göra bra bedömningar om hur man ska agera och var gränsen ska dras 
mellan det som tillåts och inte tillåts i våra lokaler krävs det att man får ett bra 
beslutsunderlag där olika aspekter finns med. Helt enkelt att man problematiserar 
olika frågor och perspektiv Ett exempel kan vara huruvida en viss text ska finnas 
tillgänglig på ett bibliotek och i så fall vilka risker eller reaktioner det kan medföra för 
personalen, besökarna eller egendomen och fastigheten. Är det fråga om rasism eller 
inte? Vad händer om vi plockar bort texterna, utgör det censur? Kan man förvänta sig 
demonstrationer, skadegörelse eller hot om våld? Vilka skulle i sådana fall tänkas 
komma och hur brukar de uppträda?  I min tidigare roll var det en mängd frågor där 
jag hade ett starkt behov att samverka med polis. I min nya tjänst på Migrationsverket 
har jag minst lika ofta anledning att samverka med polisen som tidigare, eftersom 
migrationsfrågorna väcker starka känslor i hela den politiska skalan, och ofta 
framkallar olika former av reaktioner, demonstrationer eller aktioner. 

Ett grundproblem under alla år som jag jobbat med säkerhetsfrågor är dock att det 
varit synnerligen svårt att komma i kontakt med polisen på ett sådant sätt att man kan 
föra ett förutsättningslöst samtal med en befattningshavare om ett uppblossande 
problem som riskerar att växa i omfattning framöver. Man är tyvärr ofta hänvisad till 
114 14 vad gäller dessa frågor. Det spelar ingen roll att man ringer som tjänsteman på 
en myndighet. I dessa försök att nå lämplig befattningshavare för att föra en diskussion 
kring frågor kopplat till demokrati såsom åsiktsfrihet och yttrandefrihet har jag blivit 
kopplad till en mängd olika funktioner inom polisen. Den typ av samtalspartner som 
jag efterfrågar måste dels ha en vilja och dels ha en förmåga att kunna föra abstrakta 
resonemang i syfte att problematisera en kommande händelse eller ett rådande 
förhållande i samhället. När det gäller de frågor jag arbetar med krävs dessutom en 
god inblick i de demokratiska spelreglerna i Sverige och hur svensk statsförvaltning 
fungerar. Med undantag för dialogpolisen i Stockholm har det varit väldigt svårt att 
hitta en funktion inom polisen som man kan vända sig till som myndighetsföreträdare 
för att ta upp denna typ av frågor. Stockholmspolisens dialoggrupp är unika ur den 
aspekten och är i särklass den funktion inom polisen som jag upplevt vara mest villiga 
att lyssna och förutsättningslöst problematisera de säkerhetsfrågor som jag haft att 
hantera i mina roller i olika myndigheter.  

För att tydliggöra den problematik jag brottades med innan jag fick kontakt med 
dialogpolisen kan ett exempel användas såsom när det var 16 skotthålsliknande hål i 
ett fönster till en lokal som användes för kulturundervisning av barn i sång, teater och 
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musik. Om man är ett rutinerat gammalt polisbefäl så kanske man omgående fattar 
att det är ett luftvapen som använts och att det rör sig om någon form av pojkstreck, 
men för pianoläraren ser det ju ut som någon skjutit med en kulspruta. I min roll ringde 
jag upp polisen för att göra en anmälan och föra fram att det dels kan finns en vinst i 
att få polispersonal till platsen för att titta på skadan och för att lugna. Dels fanns ett 
behov att föra en diskussion om det kan vara någon som vill oss illa och få hjälp av 
polisen att kunna sätta gärningen i ett sammanhang. Kanske är det något vi kan 
förebygga? Jag kommer ihåg att befattningshavaren ställde en fråga om någon är 
skadad eller dödad och eftersom svaret var nej avslutades samtalet efter det att 
polisen hade fått erforderliga uppgifter för att kunna upprätta en anmälan med 
uppmaningen att vi skulle ringa nästa gång de skjuter. Det var ju inte så att denna 
befattningshavare eller andra befattningshavare var otrevlig. Det är bara det att när 
jag i egenskap av säkerhetsansvarig på en myndighet har haft ett behov av att 
kontaktat polisen för att kunna diskutera och problematisera frågor av stort värde för 
oss har inte polisen kunnat tillgodose våra behov.   

När det gäller dialogpolisen i Stockholm har det emellertid varit så att de i hög 
utsträckning är beredda att investera tid för att försöka förstå andra aktörers situation. 
De är villiga att sätta sig in i vår problembild och bolla perspektiv som är väldigt viktiga 
för oss. Det är inte på något sätt så att jag har krävt ett perfekt svar, utan att jag ska 
kunna ha möjlighet att vrida och vända på frågan med någon från polisen för att få ett 
annat perspektiv. Förutom att göra oss uppmärksamma på rent polistaktiska 
perspektiv så har de hjälpt oss att belysa förhållanden såsom om ni vägrar att hyra ut 
den här föreningslokalen till den gruppen så måste ni, om ni inte vill måla in er i ett 
hörn, tillämpa samma förutsättningar när motståndarsidan vill hyra lokalen. Det har 
gjort oss uppmärksamma på att det finns en risk om man i sina bedömningar väger in 
vilken åsikt man själv gillar eller ogillar.  En grundläggande inställning från vår sida har 
varit att förutsättningarna för att hyra en lokal och yttra sin åsikt ska vara lika oavsett 
var man ligger på den politiska skalan såvida det inte avser att bryta mot lagen under 
föreläsning. Dialogpolisen har hjälpt oss i vår strävan att tänka strategiskt i frågor som 
rör demokrati, vilket varit mycket värdefullt. 

En viktig faktor som dialogpolisen har kunnat bidra med i våra diskussioner är också 
en kunskap om olika grupperingar. De har varit väl orienterade om vilka grupperingar 
som kan tänkas reagera på ett visst förhållande eller om en annan gruppering dyker 
upp. Detta har varit oerhört viktigt. De har även kunnat hjälpa oss med att göra 
nyanseringar inom grupper och placera grupper i en slags konfliktskala. Det har stor 
betydelse för oss om och hur vi ska möta demonstranter som protesterar eller om det 
finns ett behov att vidta vissa åtgärder, till exempel förstärka vårt skydd i receptionen 
med ordningsvakt. Att dialogpolisen har kunnat hjälpa oss att göra adekvata 
bedömningar bidrar till att stärka rättsstaten och demokratin genom att vi exempelvis 
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har kunnat genomföra aktiviteter som i annat fall annars sannolikt inte kunnat 
genomföras. Möjligheten att dra nytta av dialogpolisernas kunskap har också kunnat 
lugna vår personal. 

Dialogpolisen är en part som lyssnar aktivt med hela kroppen, det vill säga lyssnar inte 
bara på det som sägs rakt ut, utan har förmågan att uppfatta vad som sägs, när något 
inte sägs. De har också en vilja att försöka förstå olika perspektiv utan att i förväg döma 
av frågan rent polistaktiskt65. Att någon lyssnar på det sättet är väldigt värdefullt. De 
har kunskap om grupper som rör sig och agerar i samhället. De behöver inte ha svar 
på allt, men det viktiga är att de förstår vår process och våra behov. En sådan, som jag 
ser det, viktig samverkan med polisen får vi nästan bara genom dialogpolisen. När man 
får en bra kompetent samtalspartner så blir det tyvärr så att man ringer dit i första 
hand vad gäller framtida ärenden. Jag har många gånger tänkt att det är synd att det 
blir så och självkritiskt reflekterat över att jag egentligen skulle gå via 114 14 och bli 
kopplade till något befäl. Men jag känner att kvaliteten blir så pass mycket högre om 
jag åtminstone initialt bollar en fråga med dialogpolisen eftersom det är svårt att finna 
någon annan som har förmågan eller intresset att diskutera på ett sätt som man som 
säkerhetsansvarig har ett behov av. Sedan kopplar dialogpolisen ofta ihop oss med 
andra att samverka med ur ett mer polistaktiskt hänseende. Det är inte bara så att de 
lyssnar utan en annan viktig förmåga hos dem är att om de inte kan eller bedömer att 
det är någon annans bord så slussar de oss vidare till lämplig befattningshavare. 

Sammanfattningsvis, det jag får ut av min samverkan med dialogpolisen (och som jag 
generellt sett inte upplever att jag får någon annanstans inom polisen) är en motpart 
som är villig att sätta sig in en samhällsfråga och problematisera denna 
förutsättningslöst. Diskussionen behöver inte landa i en absolut sanning eller lösning, 
utan det räcker med att man får andra perspektiv. Man blir också bemött med 
engagemang och respekt. Det är ömsesidigt, vilket är gynnsamt för att få till en 
fruktsam dialog. Att kunna nå någon på polisen och diskutera en fråga där polisen bryr 
sig på djupet och ger stöd till myndigheter att förstå hela problembilden (och kanske 
möjliga åtgärder) gör att dessa myndigheter kan fortsätta bedriva sin verksamhet. Det 
är det som bygger förtroende för polisen och för samhällskontraktet. Det är det som i 
längden upprätthåller och förstärker demokratin i samhället eftersom myndigheterna 
får stöd i att inte behöva ge vika för hot, brott eller otillåten påverkan.  

 

                                                           
65 Det vill säga inte enbart ett fokus på hur polisen ska agera i en viss situation vad gäller exempelvis 
val av lämplig metod för att göra ett ingripande.  
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18.8 Intervju med professor Clifford Stott, Keele University66 
SPT-konceptet är ett nationellt koncept för att hantera folksamlingar där dialogpolisen 
har en viktig roll. Dialogpoliser har dock inte funnits vid idrottsevenemang. Det är ett 
stort problem. Dialogpolisfunktionen måste även innefatta idrottsevenemang. […]  

Dialogpoliskonceptet och SPT tar sin teoretiska utgångspunkt i ESCIM. Det bygger till 
stora delar på studier i samband med idrottsevenemang. Det är därför naturligt att 
dialogpoliskonceptet även involverar idrott. […] Det arbete som dialogpoliserna gör 
utöver kommenderingsdagen anser jag ingår i SPT-konceptet även om det inte är 
direkt kopplat till en viss händelse. En viktig förutsättning i ESCIM är att ha kunskap 
och att exempelvis veta vilka individer som är relevant att ta kontakt med som har 
inflytande i en folksamling. Därför är arbetet utöver själva demonstrationsdagen 
viktigt eftersom kunskap är viktigt. […]   

 

18.9 Aktivist som uppger vara engagerad i mänskliga rättigheter67 
Jag har haft mycket kontakt med dialogpolisen. Framförallt en polis i dialogpolisen. Det 
är bra att det blir en dialog och att inte aktivister ser polisen som ett hot. Jag tycker att 
det är viktigt att det inte blir vi mot dom mellan aktivister och polisen och där har 
dialogpolisen stor betydelse. Jag har själv varit lite utsatt och har en hotbild mot mig 
och då är det skönt att kunna vända sig till dialogpolisen för att veta var det är lugnt 
att gå så att jag inte av misstag hamnar rakt där de som ogillar mig befinner sig. Det är 
en trygghet.  

En viktig del är att det är samma ansikten varje gång där det finns möjlighet att bygga 
upp en tillit.  

Jag har varit aktivist i drygt trettio år. Jag tillhör inte en specifik grupp utan engagerar 
mig i olika frågor och representerar mig själv, men den känsla jag har är att det i 
vänstergrupperna uppfattas som bra att det är samma dialogpoliser som man ser i 
olika sammanhang. Min tolkning är att det har en lugnande påverkan, men det är min 
egen personliga uppfattning. Det har blivit en jättestor skillnad sedan dialogpolisen 
kom till. Jag var ute och härjade redan på sent åttital och tidigt nittiotal då Kungsan 
brann. Jag har varit med på många kravaller, exempelvis 30 november och andra 
datum. Det fanns inga dialogpoliser då. Då var det verkligen vi mot dom, där dom var 
polisen. Man hade ingen kontakt med polisen alls då. Jag uppfattar att dialogpolisen 

                                                           
66 Intervju hölls på engelska och Stott gav tillåtelse till att intervjun spelades in. Efter intervjun 
framfördes att engelsk text skulle skickas till Stott för genomläsning, men han uttryckte att han inte 
såg att det fanns något sådant behov utan att han utgick från att intervjun skulle återges i text på ett 
rättvisande sätt. För att säkerställa att så blev fallet fick därför två personer enskilt lyssna på ljudfil 
och sedan läsa återgivning av intervjun. 
67 Senare del av intervjun med aktivist redovisas i kapitel 12. 
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bara är en fördel. Det finns möjligheter att undvika missförstånd. Det finns möjlighet 
att man får klart för sig polisens avsikter. Allt detta gör att det blir mindre risk för 
konfrontationer mellan aktivister och polis.  

 

18.10 Intervju med andra externa aktörer 
18.10.1 Intervju med Karin Johannesen, evenemangssäkerhetschef, Stockholms stad 
Dialogpolisen byggde upp en samverkansform som de kallade för ”bikupan” där 
aktörer från olika organisationer och grupper fanns representerade. Vi har adopterat 
och utvecklat denna idé och har något vi kallar för HUB vid alla större evenemang där 
det finns representanter för polisen, socialtjänst och arrangörer. […] Genom att skapa 
dialog med olika aktörer fick också dialogpolisen tillgång till annan typ av information 
som inte underrättelsetjänsten hade tillgång till. […] Mina erfarenheter är att 
dialogpolisen många gånger bidragit till att polisen kunnat ta höjd för indicier och 
incidenter och därigenom kunnat hindra att händelser utvecklas i en kris.  De har en 
viktig roll att bygga upp ett kontaktnät med organisationer och individer som befinner 
sig i en gränszon till vad som är okej och inte ett okej beteende. […] 

Ett viktigt förhållande när det gäller dialogpolisen är att de har en djup kunskap om 
olika grupperingar såsom höger, vänster, huliganer etcetera. […] Om de inte hade 
denna djupa kunskap, på sitt specifika område kunde man lika gärna googla och läsa 
på Flashback. […]. I min roll som säkerhetschef för evenemang i Stockholms stad har 
jag haft mycket nytta av dialogpolisen. 

 

18.10.2 Intervju med Helen Jaktlund, regional samordnare för nattvandrare i 
Stockholms län 
Jag upplevde samverkan med dialogpolisen som väldigt givande. Den så kallade bikupa 
som jag ingick i tillsammans med dialogpoliser och koordinatorer för frivilliga och 
andra aktörer innebar att information lättare hamnade på rätt ställe. Nu när 
samverkan inte sker på samma sätt som tidigare måste man först lyckas få kontakt 
med lämplig person inom polisen. Det gör att det mer är en slump om informationen 
som vi har når polisen. Dessutom så kan tidskritisk information gå förlorad om man 
trots allt får tag i en person inom polisen eftersom man kan få lägga ned tid på att 
förklara vem man är.  

Bikupan var också bra för att vi koordinatorer snabbt kunde sprida information till 
respektive nätverk och även eftersöka information. Vi kunde också hjälpa till att tolka 
ofta motstridig information genom olika kontakter och hjälpa till att avfärda olika 
rykten. En faktor i sammanhanget var att vi visste vilka personer som kanske 
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överdriver eller nedtonar ett skeende, eller vilka som hade en viss spetskompetens 
som kunde komma till användning. […] 

Tillsammans med polisen kan olika aktörer åstadkomma mer än att agera var för sig 
som isolerade aktörer.  Som jag ser det finns det därför ett stort behov av att polisen 
utnyttjar möjligheten att samverka. 

 

18.11 Intervjuer med interna aktörer som samverkat/haft göra med 
dialogpolisen68 

 

18.11.1 Intervjuer med tre regionpolischefer och en biträdande regionpolischef69 
Samtliga regionpolischefer som intervjuats har påtalat nyttan med att dialogpoliserna 
arbetar före, under och efter en särskild händelse. En av regionpolischeferna 
framförde att dialogpoliserna visserligen gör nytta under en demonstration, men att 
det framförallt är arbetet innan en händelse som är viktigt. Hen pekade på att 
dialogpolisens arbete innan en händelse har lett till att man i vissa fall i princip inte 
behövt avdela några polisära resurser och i andra fall har kunnat anpassa den polisiära 
resursen på ett adekvat sätt.  

Andra positiva förhållanden som lyftes fram vid intervjuer var att kommenderings-
chefer lyssnar mycket på dialogpoliserna och att de kan få råd som gör att polisen kan 
undvika att hamna i en konfrontation. Dialogpolisfunktionen kan också underlätta för 
arrangörer att genomföra allmänna sammankomster genom att förklara och 

                                                           
68 Empiri från de personer vars intervjuer presenteras i detta avsnitt förekommer bara i denna del av 
rapporten (bortsett från Gunno Gunnmo). Det har bland annat intervjuats fler kommenderingschefer, 
polisinsatschefer och analytiker vars intervjuer redovisas på andra ställen i rapporten kopplat till en viss 
händelse. 
69 Intervjuerna genomfördes enskilt och presenterades separat i utkast till rapport, men redovisas här i form av 
en resumé. Vid en intervju deltog både regionpolischef och biträdande regionpolischef.  
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tydliggöra olika förväntningar, men även ansvar. Dialogpoliser har också möjligheter 
att påverka polisorganisationen på ett positivt sätt.  

En regionpolischef uppfattade att dialogpoliskonceptet vad gäller idrott kontra 
allmänna sammankomster, är detsamma eftersom det innebär kommunikation med 
olika personer, även om det visserligen kan vara svårt att föra en diskussion med 
risksupportrar.  

En regionpolischef menade att när det gäller det brottsförebyggande arbetet som 
dialogpolisen är en del av vore det möjligt att göra en tio i topplista gällande en viss 
politisk gruppering och sedan försöka dammsuga vad dessa personer gjort för brott 
och sedan störa dem så att de lugnar ner sig.   

En regionpolischef menade att det alltid kommer finnas ett behov att ha en fördjupad 
kunskap vad gäller höger och vänster, där dialogpolisen har en viktig roll. Dialogpolisen 
kan också lämna ett viktigt bidrag till att fastställa vilken kunskap olika funktioner ska 
ha.  

En regionpolischef betonade att det i vissa lägen kan vara en utmaning att få en 
förståelse och en acceptans för att tillämpa olika strategier och att det finns olika 
förhållningssätt bland personal hur man tycker att polisen ska agera i olika situationer. 
Hen har varit med om att det brustit i förståelse och acceptans för dialog som verktyg. 
Oftast har skälet varit att det kan vara svårt att få genomslag för den samlade 
lägesbilden hela vägen ut i organisationen. Hen påtalade att det finns en risk för att 
det uppstår en frustration bland vissa poliser om de får stå tillbaka i ett ingripande av 
akut karaktär till förmån för exempelvis dialog. Om detta uppstår krävs det att 
cheferna orkar stå emot grupptrycket att agera direkt istället för att hantera 
situationen på ett mer fördelaktigt sätt. En sak som denna regionpolischef betonade 
var att det var viktigt att i efterhand samlas, reflektera, diskutera och förklara 
betydelsen av olika skeenden, överväganden och ställningstaganden. 

En annan regionpolischef pekade på att det finns en kulturfråga som det finns ett 
behov av att ta tag i. Hen drog stora paralleller mellan implementeringen av ett 
fungerande dialogpoliskoncept och implementeringen av förhandlarorganisationen 
som också mötte mycket motstånd innan det blev en accepterad del av 
organisationen. 

Vid intervjuerna med regionpolischeferna framgick att de måste göra prioriteringar 
mellan olika angelägna verksamheter och att detta är svårt. Ett par av 
regionpolischeferna pekade på att det med tanke på dialogpolisernas funktion inte var 
självklart var de hörde hemma organisatoriskt i polisorganisationen.  
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18.11.2 Intervju med en polischef 
När man exempelvis är yttre befäl eller chef för en utredningsgrupp kan man vara trygg 
i sin tillvaro genom att man behärskar den verksamhet som man är chef över. Om man 
avancerar till en högre hierarkisk nivå uppstår en utmaning i och med att man då med 
största sannolikhet kommer att få ansvar över verksamhetsfält där det krävs att man 
förlitar sig på andra som är mer kunniga vad gäller vissa frågor. […]  

En ovilja att visa att man inte behärskar ett visst område riskerar att medföra att ett 
visst verksamhetsintresse förbises och att andra saker prioriteras istället. Jag menar 
att vi inom polisen måste vara professionella och utgå från vad det står i polislagen att 
vi ägnar oss åt all kärnverksamhet. Här kan jag se att bland annat den 
brottsförebyggande verksamheten traditionellt sett har blivit åsidosatt. Men det är 
inte det enda område som drabbas. […] 

För att kunna göra bra prioriteringar krävs en god kunskap om olika verksamhetsfält 
och ett objektivt förhållningssätt. En orsak till att vissa kärnverksamheter får lägre 
prioritet menar jag går att finna i poliskulturen, där nästan allt fokus av tradition har 
hamnat på den repressiva verksamheten. Jag ser inte att det förhållandet har 
förändrat sig nämnvärt i och med den nya polismyndigheten.  

När man själv inte är insatt i ett visst verksamhetsfält blir man ur vissa aspekter i 
händerna på de som är experter inom detta område. […] inom poliskulturen finns en 
stor okunskap vad gäller bland annat den brottsförebyggande verksamheten. Det gör 
att risken är stor att denna typ av verksamhet förbises eller inte bedöms som så 
angelägen i förhållande till andra förändringsbehov. 

 

18.11.3 Intervju med Gunno Gunnmo hur han ser på dialogpoliskonceptet70 
Jag gillar dialogpolisen som koncept. Dialogpolisen kan göra sitt jobb oavsett om en 
demonstration har tillstånd eller ej. Det finns ett stort symbolvärde i att deltagarna i 
en demonstration ser att den eller de som är anordnare av en demonstration står och 
pratar med en polis – att de går tillsammans. […] Om majoriteten är överens om att en 
tillställning ska gå lugnt och värdigt till finns en stor potential att gruppen kan hålla ned 
och tygla sina egna som vill bråka.  

Polisen ska använda sig av dialogpoliser för att det är samma anda som att polisen ska 
använda minsta möjliga våld för att lösa en situation. […] Det är viktigt att ha klart för 
sig att polisen är en medaktör, men detta är en faktor som man har försummat och 
fortfarande försummar inom polisen. Det hänger ihop med en svaghet att göra 
beställningar som svarar på frågan: ”Vad är det vi vill uppnå?”. Den första gången jag 
                                                           
70 Gunno Gunnmo har bland annat varit länspolismästare i Stockholm. Han är numera inte anställd inom 
polisen, men är engagerad av polisförbundet i etikfrågor. En ytterligare del av intervjun med Gunno Gunnmo 
redovisas på annat ställe i rapport.  
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kom i kontakt med detta fenomen var under Vietnam-demonstrationerna på 1960-
talet. Polisen var lika viktiga för dramatiken som demonstranterna. Nyhets-
redaktionerna hade tröttnat på att rapportera om de stora demonstrationerna mot 
Vietnamkriget. Det var inte längre någon nyhet, men om det blev bråk med polisen så 
kunde demonstrationerna få uppmärksamhet. Demonstranterna i FNL grupperna 
hade strategier för hur det här skulle gå till som Säkerhetspolisen kom över. Men vi 
som var ”dumma” vanliga konstaplar skulle delta i det här och det var ingen som sade 
till oss hur vi skulle förhålla oss till den uppkomna situationen. Det här ledde till att det 
förmedlades bilder av polisen som inte alls var bra.  

Den här bristen inom polisen vad gäller att göra en genomtänkt beställning som bygger 
på en djupare analys vad polisen vill uppnå har polisen fortfarande inte kommit 
tillrätta med. Polisen hamnar i ett taktiskt tänkande istället för att ägna sig åt ett mer 
strategiskt tänkande.  

 

18.11.4 Intervju med två kommenderingschefer inom den särskilda polistaktiken 
(SPT)71 
Två kommenderingschefer vars intervjuer inte lyfts fram i andra delar av rapporten 
pekade på att dialogpoliserna har en mycket viktig roll och att dialogpolisernas djupa 
kunskap om olika frågor är betydelsefull. Den ena kommenderingschefen definierade 
dialogpolisernas roll i två kategorier:  

 Kommunikationslänk mellan polisen och arrangörer  
 Lämna olika tips och råd vad gäller den dialog som jag som kommenderingschef 

har med andra 

Den andra kommenderingschefen menade att det gick att dela upp dialogpolisernas 
arbete i tre kategorier: 

 Öppen inhämtning av information 
 Förhandling och medling  
 Rådgivande funktion vad gäller taktik och strategiska frågor  

En av kommenderingscheferna påpekade att det är ett problem att dialogpolisen ofta 
bygger sina framförda uppfattningar om hur man bör agera eller vad som är på gång 
att hända på så kallad ”single sources”, det vill säga att de har en kontakt som de litar 
på som säger en sak. Hen menade att det finns ett behov att få in den information som 
dialogpoliserna erhåller i underrättelseflödet och att det går att se att dialogpolisen 
framförallt har en kontaktskapande funktion för att kunna genomföra källdrivning. Det 

                                                           
71 Intervjuerna genomfördes enskilt och presenterades separat i utkast till rapport, men redovisas här i form av 
en resumé. 
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finns därför enligt hen ett behov att strukturera upp dialogpolisverksamheten på 
annat sätt än som är fallet nu. 

Bägge kommenderingscheferna framförde att de fäste stor vikt vid den information 
som dialogpoliserna framför, men att de har en högre tillit till information som 
kriminalunderrättelsetjänsten lämnar eftersom den senare informationen är 
bearbetad/behandlad information. Samtidigt pekade kommenderingscheferna att 
dialogpoliserna kan presentera annan typ och information och ge perspektiv på en 
händelse som inte kriminalunderrättelsetjänsten har.   

En av kommenderingscheferna betonade att det är viktigt att dialogpoliserna i sin 
vardag kontinuerligt arbetar med att bygga upp kontakter och relationer som de kan 
ha nytta av vid särskilda händelser.  

En kommenderingschef påtalade att kommenderingar är en tillfällig organisations-
form, där det finns en del som har väldigt hög respekt för hierarkiska nivåer. De vågar 
inte säga att de uppfattar något som ”knasigt”, utan är hellre tysta. Hen framförde att 
det är viktigt att få ett så bra beslutsunderlag som möjligt och att det därför är viktigt 
att det finns personer som vågar föra fram sina uppfattningar. Där fyller dialogpolisen 
en viktig roll menade hen. 

 

18.11.5 Intervju med fyra polisinsatschefer inom den särskilda polistaktiken72 
Fyra polisinsatschefer vars intervjuer inte lyfts fram i andra delar av rapporten pekar 
på att de värdesätter dialogpolisernas djupa kunskap om olika förhållanden. Det 
handlar bland annat om att dialogpoliserna kan hjälpa polisinsatscheferna att förstå 
kontexten när det är en konflikt mellan olika grupperingar. Polisinsatscheferna menar 
att dialogpoliserna kan komplettera den bild som underrättelsetjänsten redovisar 
genom att presentera andra aspekter. 

Ett förhållande som också poängteras av polisinsatscheferna är att dialogpoliserna kan 
bidra i deras omfallsplanering73 innan en händelse, men också under en händelse. 
Polisinsatscheferna kan få dialogpolisernas bedömning av vad ett visst agerande från 
polisens sida skulle kunna få för effekter. Under en händelse kan dialogpoliserna vara 
ett känselspröt i folksamlingen. Ibland kan vissa allmänna sammankomster uppfattas 
som stökiga, men att uppträdandet tillhör det normala mönstret. Dialogpolisernas 
information kan göra att man som polisinsatschef känner sig mer trygg och inte ser ett 
behov av att agera fysiskt. Ett annat förhållande som lyfts fram är att dialogpoliserna 
kan bidra till att polisen kan ta vara på de goda krafterna vid en särskild händelse. En 
polisinsatschef poängterade att det är viktigt att dialogpolisen lyssnar på orderkanalen 
                                                           
72 Intervjuerna genomfördes enskilt och presenterades separat i utkast till rapport, men redovisas här i form av 
en resumé. 
73 Hantering av möjliga scenarier. 
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och är med i ”matchen” om polisen ska göra ett ingripande. Hen menade att det kan 
vara en fördel att dialogpolisen kommunicerar vad polisen kommer att göra om det 
inte förstör ingripandet eller röjer något bevis. 

Polisinsatscheferna pekade även på att dialogpoliserna har en viktig roll vad gäller att 
förmedla information mellan dem och olika grupperingar i samband med demon-
strationer. En del grupper med en tydlig hierarki vill hellre prata med en polischef än 
en dialogpolis. Vid intervjuer med polisinsatscheferna framgår att både motparten och 
polisinsatschefen kan tjäna på att det är en dialogpolis som träffar motpart istället för 
att en polischef själv sitter på ett möte och fattar ett snabbt beslut där och då. 
Dialogpolisen kan exempelvis förmedla aspekter som en polisinsatschef kanske inte 
tänker på i den aktuella situationen. Sådana perspektiv kan påverka beslutet i en 
positiv riktning ur den aktuella grupperingens perspektiv.  

Vid intervjuer framgår att om inte dialogpolisen skötte externa kontakter skulle det ta 
tid och fokus från polisinsatschefens egentliga uppdrag. Dessutom påpekades att en 
polisinsatschef har svårt att träffa aktörer under en kommendering och speciellt om 
det är kritiska situationer då samverkansbehoven ofta är som störst. Vidare påtalades 
det att det ibland finns mer än en polisinsatschef som har olika ansvarsområden och 
ibland måste en polisinsatschef föra upp saker till en kommenderingschef. Genom att 
knyta dialogpoliser till en grupp under hela insatsen kan gruppen få ett direkt språkrör 
till aktuell ledningsnivå, vilket inte blir fallet om deras kontaktpunkt ska vara en 
polisinsatschef. Om en polisinsatschef fattar beslut som en viss grupp inte gillar så 
skulle det sannolikt ha en negativ inverkan på kommunikationsklimatet i framtiden. 
Det är ytterligare ett skäl som angivits av polisinsatscheferna att det bör vara 
dialogpoliser som ska ha kontakten med motparter. 

En polisinsatschef berörde att det ibland kan uppstå schismer med dialogpolisen 
kopplat till att de har ett mer långsiktigt perspektiv vad gäller möjligheterna att 
kommunicera med vissa grupperingar och att dialogpoliserna inte ser vikten av att 
agera på ett visst sätt ur ett mer kortsiktigt polistaktiskt perspektiv. En annan 
polisinsatschef menade att det är bra att dialogpolisen blir en slags oberoende part 
även om de är poliser, men att det kan finnas en risk att man som chef kan uppfatta 
att dialogpolisen blivit färgad av motparten och tagit parti för en grupp i en fråga 
framför att driva polisens intressen. En annan polisinsatschef påtalade att dialog-
polisen är en viktig kraft som kan verka för att polisen strävar efter att försvara 
demonstrations- och yttrandefrihet i de fall det handlar om grupper som har ett 
budskap som många ogillar.  

En polisinsatschef framförde att det vore bra om dialogpolisarbetet blir en aktivitet 
som bedrivs till vardags. Hen menade att kommunpoliser har ett liknande uppdrag vad 
gäller samverkan, men att de har en geografisk fokusering på samverkan och 
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samverkar också främst med offentliga organisationer. Denna polisinsatschef menade 
att dialogpolisen riktar in sig mot grupperingar där kommungränserna i samman-
hanget är ointressant och att det finns ett behov att på ett helt annat sätt än kommun-
poliserna gör väga in ett regionalt och nationellt perspektiv. Dialogpoliserna kunde 
kontakta kommunpoliser och följa med kommunpoliserna på vissa möten för att bidra 
med expertkunskap.     

 

18.11.6 Intervju med fem avdelningschefer/gruppchefer inom SPT-organisationen i 
Stockholm74 
Det framkom ungefär samma synpunkter vid intervjuerna med avdelningscheferna/ 
gruppcheferna som vid intervjuerna med polisinsatscheferna. Några perspektiv och 
detaljer som kan komplettera det polisinsatscheferna framförde kommer presenteras. 
En avdelningschef menade att det finns anledning att göra en historisk reflektion när 
man pratar om dialogpolisen. Hen påpekade att svensk polis gjort en fantastisk resa 
vad gäller att hantera folkmassor och framförde att hela den operativa utvecklingen 
av SPT (särskild polistaktik) är grundat i att dialogpolisen började föra in ett 
resonemang och tankesätt som påverkade utvecklingen väldigt mycket. Hen menade 
att man många gånger glömmer bort detta när man blickar tillbaka och försöker 
identifiera framgångsfaktorer. Denna avdelningschef menade att det som gjort hen så 
positiv till dialogpolisen är ”det jag lärde mig under den resan”.  

En avdelningschef menade att poliser som vill ha hårdare tag anser att polisen ska sätta 
ner foten. De kan ogilla de lite mjukare lösningar som dialogpolisen föreslår. Genom 
att vara lite mjukare kan man få till stånd att gruppen själva hanterar en fråga och att 
man då kan undvika en konfrontation.    

En person som verkar som avdelningschef och gruppchef menade att dialogpolisen 
ibland har svårt att se och ta hänsyn till helhetsbilden i kommenderingen, utan ser till 
sina behov. En annan befattningshavare som hade en liknande roll tydliggjorde den 
konflikt som ibland kan uppstå mellan dialogpolisen och den ”blåa sidan” genom att 
beskriva det som om att man arbetar i olika tidsskalor. Denna befattningshavare 
pekade på en händelse i tunnelbanan under hösten 2017 när det blev en konflikt 
mellan dialogpolisen och den enhet som gjorde ett ingripande. En ytterligare 
avdelningschef/gruppchef som intervjuades lyfte också fram denna händelse. 
Dialogpolisen ville hålla gruppen som ingripandet genomfördes mot vid gott mod 
utifrån ett långsiktigt perspektiv medan de som gjorde ingripandet hade fokus på ”där 
och då, för att lösa ut arbetsuppgiften på bästa sätt”. De två chefer som intervjuades 
menade att gruppen (NMR) gick till angrepp mot dem och ”i princip alla som inte 
heilade” och i stunden uppfattade personalen på enheten att dialogpolisen inte 

                                                           
74 Delar av intervju med en av dessa avdelningschefer redovisas på annat ställe i rapport. 
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arbetade mot samma mål. En av de två chefer som intervjuades som varit med vid 
händelsen då ingripande gjordes mot NMR i tunnelbanan framförde att de som poliser 
också givetvis för dialog med de här grupperna, men att det är väldigt mycket kortare 
tidsskalor: ”Ni ska åka med det här tåget”, ”Ni ska gå åt det här hållet” ”Ni får inte gå 
åt det hållet” osv. Medan dialogpolisen har ett mer långsiktigt fokus. 

En av de chefer som gjorde ingripande mot NMR i tunnelbanan berättade att i början 
av dialogpolisens tillkomst var det ganska mycket knorr som gick ut på att personal 
ställde sig frågande till vilken roll dialogpolisen hade. Hen menade att det ”uppfattades 
som problematiskt att man hade en polisär resurs som umgicks med fienden, om man 
uttrycker sig så”. Men denna befattningshavare uppfattar att det här ifrågasättandet 
sedan länge har försvunnit. Man har förstått att det finns ett tydligt uppenbart syfte 
och vinster med en samverkan. En avdelningschef/gruppchef inom Romeo (civila 
ingripanden) förde fram en liknande ståndpunkt: 

”I början av SPT-organisationen undrade man vad det var för tjejer och 
killar som höll på med dialog. De verkade inte vilja polisen väl. Nu är det 
mer en vi-känsla på kommenderingar. När man blivit lite äldre och mer 
erfaren har man förstått att dialogpolisen gjort att man sluppit konflikter 
och massvis med skador på egen personal. Vi har genom dialogpolisens 
arbete sluppit att ta många konfrontationer med vänstern och högern. 
Dialogpolisen har förhandlat fram alternativ som varit bra för båda parter, 
det vill säga både för polisen och de som demonstrerar. Istället för att 
polisen med ett fysiskt agerande fått en gruppering att exempelvis gå till 
en viss plats har dialogpolisen pratat dem till rätta. När man är lite mer 
oerfaren och hetlevrad är det svårare att förstå vitsen med dialoggruppen 
eftersom man gärna vill göra ingripanden och inte på samma sätt 
reflekterar över effekterna av ingripandet ur olika aspekter jämfört med 
när man är mer erfaren. Samtidigt är det också viktigt att dialogpolisen 
kan ta ett steg tillbaka när människor begår brott och att inte 
dialogpolisen ser deras verktyg som ett verktyg som kan lösa alla problem. 
Ibland måste det komma en konsekvens på en handling och då behövs det 
andra verktyg än det dialogpolisen står för.”  

 

Ovanstående avdelningschef/gruppchef menade att dialogpolisen inte längre har den 
stora påverkan på hur kommenderingsledningen bestämmer att polisen ska agera som 
var fallet tidigare. Förut påverkade dialogpolisen i hög grad kommenderingars 
inriktningsbeslut och också hur ett rött läge någonstans i en folksamling skulle 
hanteras. Det hade mycket att göra med att en tidigare chef för dialoggruppen i 
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Stockholm tog mycket mark och gjorde sig hörd och tog plats på stabsmötena, menade 
denna avdelningschef/gruppchef. 

Två av de avdelningschefer/gruppchefer som intervjuades berörde problemet med 
avsaknaden av utvärderingsmöten. De tryckte på att det var viktigt att lyfta upp saker 
som inte fungerat på en kommendering för att kunna bli bättre, men att förekomsten 
av forum för reflektion har blivit mycket sämre de senaste åren. 

En avdelningschef/gruppchef framförde att dialogpolisen berättat att de utför 95% av 
sina arbetsuppgifter utanför SPT-kommenderingen och att det skulle vara mycket värt 
att få ta del av detta arbete för att få en ökad förståelse för dialogpolisens arbete.  

En annan avdelningschef/gruppchef framförde att dialogpolisen får information som 
kan betecknas som underrättelseinformation, men att de väljer att inte använda 
information på detta sätt på grund av en etisk och moralisk aspekt. Hen kan förstå 
deras resonemang, men vet inte om hen riktigt håller med. 

 

18.11.7 Intervju med två analytiker inom polisen75 
Intervjuer med två analytiker som inte redovisas på annat ställe i rapporten pekade på 
vikten av att dialogpolisen har en stor kunskap om olika grupper och kan förmedla hur 
olika internationella händelser kan påverka den svenska kontexten. En av de 
intervjuade analytikerna menade att det går att läsa om händelser runt om i världen 
genom att ta del av innehållet i dagstidningar och andra öppna källor. Det kan till 
exempel handla om den turkiska folkomröstningen, men att det kan vara svårt att 
förstå hur händelser tolkas av olika grupperingar i Sverige, utan att ha kontakt med 
olika organisationers företrädare. Dialogpolisen har en sådan kontakt och med en stor 
omvärldskunskap kan dialogpoliserna uppfatta olika dimensioner i olika händelser och 
göra bedömningar av vad olika skeenden kan få för konsekvenser både på kort och 
lång sikt.  

När det gäller att tillämpa de konfliktreducerande principerna kan det vara svårt att 
lyckas om man inte har en förståelse för olika grupperingars drivkrafter och vad som 
kan trigga en situation. Dessutom om de som verkar som dialogpoliser ska få 
förtroende och det ska uppstå en meningsfull dialog måste de ha en fördjupad 
kunskap. En av analytikerna som intervjuades menad att motparten annars kanske 
tänker att det inte är mödan värd att diskutera olika förhållande med dialogpolisen om 
upplevelsen är att dialogpoliserna inte hänger med i resonemangen.  

En av analytikerna menade att det är viktigt att dialogpolisen kan förmedla gruppernas 
perspektiv, vilket är svårt att få från något annat håll inom polisen. Som analytiker 
                                                           
75 Intervjuerna genomfördes enskilt och presenterades separat i tidigare utkast till rapport, men redovisas här i 
form av en resumé.  
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menade hen att det är viktigt att sätta information i ett sammanhang. Den andra 
analytikern hade inte samma uppfattning om vikten av att dialogpolisen gav ett 
motpartsperspektiv. Hen menade istället att dialogpolisen måste bli bättre på att se 
tredje parts intressen och inte bara fokusera på att företräda det perspektiv som deltar 
i en allmän sammankomst.76  

En fördel som påtalades vid en intervju var att dialogpolisens kontakter gör att de kan 
ta emot och sprida information till rätt person. Om någon ringer 11414 vill det mycket 
till att dels information ska tolkas på ett rätt sätt och dels att informationen ska hamna 
hos rätt person. Ett problem som togs upp vid en intervju var att på det sätt som 
dialogpolisen får och sprider information inom myndigheten kan det vara oklart vem 
som äger frågan. Om det finns utpekade ansvariga för en kommande aktivitet är det 
lättare än när det gäller att agera långsiktigt ur ett strategiskt perspektiv. 

En av analytikerna pekade på att det var ett problem att dialogpolisen inte 
dokumenterade sin information på underrättelseuppslag som andra gör. Det gör att 
informationen inte följer det normala flödet och att det kan bli otydligt om information 
är något som en gruppering framfört eller om det är dialogpolisens egen bedömning 
av en situation.  

 

18.11.8 Intervjuer evenemangspoliser/supportpoliser och dialogpoliser från olika 
delar av landet, divisionschefer, verksamhetsutvecklare m.fl. 
Att de konfliktreducerande principerna är en viktig beståndsdel i dialogpoliskonceptet 
är alla dialogpoliser som intervjuats överens om. Däremot menar en del dialogpoliser 
att dialogpoliskonceptet innehåller andra beståndsdelar, där en djup kunskap om olika 
grupperingar och ideologier ses som viktig. Vissa andra dialogpoliser menar att det 
inte alls behövs en djup kunskap utan att det till stora delar som dialogpolis räcker att 
behärska de konfliktreducerade principerna i syfte att hantera folksamlingar.  

De dialogpoliser som lämnat huvuddelen av empirin till denna rapport uppfattar att 
dialogpoliskonceptet innefattar ett strategiskt arbetssätt där det krävs en djup 
kunskap om olika kontexter. Det finns enstaka dialogpoliser på andra ställen i landet 
som gjort en liknande tolkning vad gäller den strategiska dimensionen av 
dialogpoliskonceptet och vikten av kunskap i den rollen. En dialogpolis som arbetade i 
en annan region än Stockholm framförde att om vissa grupper känner att samhället är 
emot dem är risken stor att de blir mer extrema. Hen menade att det inte går att 
omvända de mest extrema, men genom att polisen arbetar aktivt innan och efter 

                                                           
76 Rapportförfattaren kunde spåra denna uppfattning till att det vid vissa tillfällen uppstått en schism mellan 
denna analytiker och vissa dialogpoliser. Dialogpoliserna hade vid intervjuer hävdat att de bedömningar som 
den aktuella analytikern ibland gjorde påverkades av att hen ogillade vissa politiska åsikter och därmed blev 
irriterad över att dialogpoliserna framförde en viss grupperings perspektiv. 
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demonstrationer finns det möjlighet att stödet för de mest extrema minskar i deras 
grupper genom att individer i olika grupper får klart för sig att de får lov att uttrycka 
sig att de gillar det ena eller det andra. Hen påtalade att dialogpolisen gör mest nytta 
innan demonstrationsdagen. Hen framförde att det finns möjlighet att ha en inverkan 
på de grupprocesser som sker inom olika grupperingar genom att polisen underlättar 
och stödjer de som vill framföra ett budskap till förmån för de i olika grupperingar som 
vill ha direkta aktioner och förespråkar våld framför att följa demokratiska principer. 
Denna dialogpolis menade även att det kan vara bra att ha en dialog efter en allmän 
sammankomst för att förklara olika agerande så att respektive part får en inblick i vad 
som låg bakom olika ställningstaganden och ageranden. Den här typen av arbete innan 
och efter händelser minskar risken för polarisering både i olika grupperingar och inom 
polisen, menade hen. Ytterligare två dialogpoliser i olika delar av landet hade en 
liknande bild av viktiga komponenter i dialogpoliskonceptet där det inte räckte med 
att hänga på sig en dialogpolisväst på demonstrationsdagen.  

En ansvarig dialogpolis på en plats i landet framförde en helt annan uppfattning och 
menade att det är på demonstrationsdagen som dialogpolisen gör mest nytta. Hen 
uppfattade att evenemangspolisen och dialogpolisen arbetar på ungefär samma sätt 
där det handlar om att hantera samlingar av personer som har olika syften. Det ena är 
idrott och det andra rör sig främst om politik. Hen menade att det inte behövs någon 
djup kunskap för att hantera demonstrationer och manifestationer och att en evene-
mangspolis och dialogpolis bör ha samma kvalifikationer. Hen påtalade att det är 
viktigt att aldrig prata politik som dialogpolis. Hen menade att arbeta för att bidra till 
att en grupp utvecklas i en viss riktning inte var dialogpolisens uppgift utan låg på andra 
funktioner inom polisen. 

En dialogpolis menade att hen inte var negativ till att dialogpolisen arbetade på det 
sätt som beskrivs i denna rapport, men att hen inte var intresserad av att arbeta på 
det sättet.    

En befattningshavare som arbetade med idrottsrelaterat våld tryckte på att alla som 
arbetar med att kommunicera med olika typer av folksamlingar borde kallas för 
dialogpoliser och att grunduppdraget för dialogpolisverksamheten är att kommuni-
cera mellan polisen och intresseorganisationer kopplat till SPT-aktiviteter. En annan 
befattningshavare som arbetade både med idrottsrelaterat våld och som dialogpolis 
menade att det till stora delar var samma arbete där man gjorde ungefär samma saker 
kort före, under och efter en insats. Denna polis ifrågasatte att det var en väl 
användning av resurserna att dialogpolisen skaffade sig en djup kunskap om olika 
grupperingar och ideologier. Hen menade att det var viktigt att ha klart för sig vad 
funktionen dialogpolis egentligen handlar om och det är att förstå folksamlings-
dynamiken. 
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Vid intervjuer framgår att det har funnits en önskan att strukturera upp 
dialogpolisernas arbete i bland annat Stockholm så att de i högre grad knyts an till 
underrättelsetjänstens informationsinhämtning. De dialogpoliser som lämnat den 
mesta empirin till denna rapport har varit väldigt tydliga på den punkten att 
dialogpoliser inte ska ägna sig åt underrättelsetjänst, medan vissa nyrekryterade 
dialogpoliser har haft en helt motsatt uppfattning. Verksamhetsutvecklare och flera 
andra befattningshavare som intervjuats har inte sett något problem med att 
dialogpoliserna aktivt och systematiskt arbetar med informationsinhämtning. De ser 
inte detta som ett problem. 

 

18.11.9 Uppfattningar om dialogpoliskonceptet hos poliser längst ut i linjen 
I samband med deltagande observation och annan typ av datainsamling har 
rapportförfattaren kommit kontakt med poliser längst ut i linjen som fört fram både 
positiva och negativa uppfattning av dialogpoliskonceptet. Det bedömdes som 
intressant att fånga motsatta perspektiv jämfört med de dialogpoliser som har lämnat 
mest empiri till denna rapport. Av den anledningen togs kontakt med poliser som hade 
uttryckt sig negativt om dialogpolisens arbete framförallt på sociala medier. Det 
handlade om att de exempelvis i samband med social oro eller terroristdåd hade fört 
fram ironiska kommentarer att man borde ha skickat dialogpolisen dit. Det var ingen 
av de som kontaktades som önskade alternativt kunde utveckla kritiken. Rapport-
författaren fick exempelvis svar från personer som hade skrivit negativa kommentarer 
att det bara var något de skrev och att de inte menade så mycket med detta.  Ett öppet 
brev i Uppsala tidning som fick stor spridning kanske kan återspegla en del polisers 
synsätt på dialogpolisen: 

”Redan tidigt på lördagskvällen inkom uppgifter om att en handfull 
personer förberedde så kallade molotovcocktails och bunkrade upp med 
gatsten. I det här skedet hade man kunnat åka in och plocka bort stenarna 
och molotovcocktails och i bästa fall gripa personerna som förberedde sig. 
Det väljer man från polisen att inte göra. Istället åker dialogpoliser upp till 
Gottsunda och pratar med några av de äldre, unga män, en del med 
kriminell bakgrund, med stort inflytande över ungdomarna i området. 
Man försöker förmå dessa att prata med ungdomarna om att de inte ska 
elda osv. Motkravet från ungdomarna blir som så många gånger tidigare, 
inga poliser ska vara i Gottsunda. Det är nu det börjar bli galet. Samhället 
i form av polisen lägger över initiativet till ordning och trygghet på ett 
antal kriminella unga män. Och accepterar kravet på att inga poliser skall 
vara i området. Hade jag varit kriminell så hade inte heller jag velat ha 
polisen i mitt kvarter.”  (Uppsala nya tidning, 2016) 
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18.12 Några av rapportförfattarens erfarenheter som kan ha bäring på det 
som berörs i denna rapport och som även kan ha påverkat tolkning av 
empiri 
18.12.1 Erfarenheter av att dialogpoliser ska undvika att ägna sig åt 
underrättelsetjänst 
Jag var med vid uppstarten av dialogpolisverksamheten i Stockholm 2002 och 
arbetade sedan som dialogpolis i sju år. Därefter har jag följt dialogpolisernas arbete 
på nära håll fram till dags dato. I början av dialogpolisens historia fanns EU-toppmötet 
i Göteborg i färskt minne. Det fanns en väldigt stor misstro mot polisen i vissa grupper. 
Dialogpolisen sågs som en förlängd arm till underrättelsetjänsten och det gjorde att 
det inte fanns något intresse att prata med dialogpoliserna. Jag kommer ihåg 
förvåningen hos en dialogpolis från Göteborg som försökte prata med individer i 
samband med en allmän sammankomst i Stockholm. Dessa individer behandlade 
denna dialogpolis och övriga dialogpoliser som luft. Någon samverkan och dialog var 
inte möjlig att få till.  

Det krävdes både tid och kraft för att övertyga vissa grupperingar om att det kunde 
finnas en vinst i att prata med dialogpolisen. En viktig del var att tydliggöra att 
dialogpolisverksamhet inte handlade om underrättelsetjänst. För de som inte upplevt 
hur det var i början av dialogpolisens historia i Stockholm kan det vara lätt att ta 
möjligheterna till dialog för givet. Man uppfattar inte samma fara med att 
dialogpolisernas verksamhet organiseras på så sätt att de får en tydligare uppgift att 
arbeta med informationsinhämtning. 

 

18.12.2 Erfarenheter av att polisen kan ha möjlighet att påverka om grupper och 
enskilda radikaliseras  
Under de knappt två decennier som jag följt dialogpolisverksamheten har det funnits 
möjlighet att iaktta olika grupprocesser och polisens påverkan på dessa. Tillkomsten, 
utvecklingen och avvecklingen av Svenskarnas parti, av Salemmarschen, av händelser 
som inte fick samma utveckling som Salemmarschen är exempel på detta. Andra 
exempel är kopplat till iakttagelser av hur den vänster-autonoma sidan utvecklades 
över tid och händelseutvecklingen i samband med stora protester (se Holgersson, 
2008).  

I början av dialogpolisens historia i Stockholm hade polisen ett offensivt 
förhållningssätt som fick stora konsekvenser för omfattningen på konflikter, 
skadegörelse och skador på polispersonal och demonstranter. I och med införandet av 
den särskilda polistaktiken förbättrades polisernas agerande i samband med allmänna 
sammankomster som fick tydliga positiva effekter. Även om SPT-organisationen 
fortfarande finns kvar har ett mer offensivt och distanstagande förhållningssätt kunnat 
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iakttas. Det blir tydligt hur enheter som Delta 85 som beskrivs i denna rapport sticker 
ut som ett gott exempel på hur en enhet bör agera. Genom de iakttagelser jag gjort är 
jag övertygad om vikten av polisens taktiska agerande för att påverka en händelse-
utveckling.  

Även betydelsen av polisens strategiska val, avsaknad av strategiska val och 
dialogpolisens arbete har kunnat iakttas under dessa snart tjugo år jag studerat 
dialogpolisverksamheten. Det har många gånger varit tydligt hur polisen kunnat 
påverka utvecklingen av en händelse och ibland avvecklingen av olika grupper genom 
ett taktiskt och strategiskt agerande. Jag har på individnivå kunnat följa vissa individers 
utveckling över tid vad gäller deras sätt att agera och kommunicera. Dessa iakttagelser 
har gjort det uppenbart för mig att polisen har möjlighet att bidra till att minska risken 
för att grupper och enskilda individer radikaliseras. 

 

18.12.3 Erfarenheter av effekten av att utsättas för missaktning och diskriminering 
Jag hade i min tjänst som dialogpolis mycket kontakt med externa organisationer, 
bland annat med NFG (Non Fighting Generation) och senare Night Angels. Detta 
engagemang innebar att jag också åkte iväg på min fritid på olika helgaktiviteter med 
ungdomar från förorten. I detta avsnitt redovisas iakttagelser från en sådan aktivitet.  

Vid ett tillfälle åkte jag ned till Göteborg med ett femtontal ungdomar från olika 
förorter i Stockholm. Vi passerade också Jönköping där vi spelade bowling och åt mat 
på en restaurang. Det var kallt ute. Ungdomarna valde dock vanligen att inte ha någon 
huvudbonad på sig. Att de hade invandrarbakgrund framgick därmed tydligt. Jag 
däremot hade både mössa och ibland även huva på mig, vilket gjorde att det inte var 
helt lätt att se min bakgrund. Jag hade stor vana vid att vara ungdomsledare inom 
idrott och hade åkt på otaliga helgaktiviteter i egenskap som ledare. De ungdomar jag 
åkte med nu var ibland mer utåtagerande i tal och kroppsgester än de ungdomar jag 
normalt hade åkt med, men det var inte någon extrem skillnad.  

Vid ett tillfälle blev vi diskriminerade när vi skulle äta på en restaurang. Ungdomarna 
var lågmälda i denna situation. Det vi blev utsatta för var helt kopplat till deras 
utseende. En annan ledare med svenskt utseende gick in på en restaurang och frågade 
om de hade plats för ett femtontal personer. Hon fick ett jakande svar. När jag 
tillsammans med ungdomarna kom in i restaurangen strax efter sade man att det var 
fullt och att det inte fanns några platser. Jag såg att det nästan var tomt i restaurangen, 
men det var först efteråt jag förstod att vi hade blivit nekade på grund av deras 
utseende. Att jag inte ens i stunden reflekterade och agerade över detta faktum i 
situationen berodde på att det var främmande för mig att bli utsatt för etnisk 
diskriminering. Efter att vid flera tillfällen åkt på helgaktiviteter med ungdomar från 
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olika förorter i Stockholm började jag förstå vidden av vad de blir drabbade av och dess 
effekter. 

Vid den här aktiviteten bodde vi på ett vandrarhem i centrala Göteborg. När jag gick 
och lade mig satt några av ungdomarna och tittade på TV i ett uppehållsrum. Vi ledare 
bodde nära uppehållsrummet. Hade ungdomarna varit högljudda hade vi hört detta. 
På morgonen snappade jag av en tillfällighet upp att ungdomarna hade blivit 
kontrollerade av väktare som gått in på vandrarhemmet när de satt i 
uppehållsrummet. Väktarna hade krävt att få titta i ungdomarnas rum. Ungdomarna 
sade att samtalet med väktarna hade skett i en låg samtalston. Det var bara en slump 
att jag fick reda på att väktarna krävt att få gå in och titta i ungdomarnas rum. Att bli 
kontrollerad var ur ungdomarnas perspektiv så normalt att de inte ens uppfattade att 
det var något att berätta. Jag kunde lätt tänka mig vad som hänt om det varit de 
idrottsungdomar som jag varit ledare för tidigare som hade blivit utsatta för detta. Om 
de inte omgående hade knackat på min dörr och väckt mig hade det varit det första de 
sagt vid frukosten på morgonen. De hade varit upprörda. Men för de här ungdomarna 
var det inte ens värt att nämna. Jag frågade ungdomarna vad de hade svarat när 
väktarna ville se deras rum. En av dem ryckte på axlarna och sade som om det var det 
självklaraste i världen: ”Har ni papper eller?” Väktarna hade gått.  

Under dessa tre dagar med ungdomarna uppfattade jag negativa kommentarer och 
blickar från andra personer. Vi hade flera längre samtal om detta. I vissa fall kunde 
dessa kommentarer förklaras med att någon av ungdomarna varit högljudd eller av 
något annat utmärkande beteende från deras sida. I något fall när vi besökte en ö så 
fick jag känslan av att alla som byborna inte kände igen fick samma blickar. Men det 
var svårt för ungdomarna att tolka detta i situationen, men de förstod denna 
förklaring.  I andra fall fanns det inte någon förklaring än att det berodde på deras 
utseende. Jag hade själv varit med vid många tillfällen så det var inte så att det enbart 
var ungdomarna som uppfattat en situation på ett visst sätt, till exempel att alla 
slutade spela bowling och stod och tittade på oss när vi kom in i en bowlinghall. Att 
alla slutade äta och stirrade på oss när vi kom in i en restaurang. Det var inte så att vi 
gick alla femton tillsammans utan ofta i mindre grupper. Ungdomarna konstaterade 
att hur vi än gör så möts vi av negativa blickar och kommentarer. Detta blev tydligt för 
mig. Jag kände själv en frustration och en växande ilska av att mötas av detta om och 
om igen – till exempel när vi passerade någon på trottoaren, när vi stannade och 
handlade på en Shellmack på väg hem till Stockholm, när vi gick in i ett köpcentrum, 
när vi gick in i en affär. Det slutade aldrig.   

Det var lätt att förstå att ungdomarna kunde få en känsla av att de inte var välkomna 
och inte var en del av samhället. Det blev också uppenbart hur polisens agerande 
kunde förstärka denna känsla. Det handlade inte bara om att bli utsatt för kontroller 
på ett sätt som gick att ifrågasätta utan också om bemötande, blickar och kroppsspråk 
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från polispersonalens sida. Det var inte svårt att tänka sig hur ett hat mot samhället 
kunde växa fram. Lägg därtill svårigheten att få jobb om man har en viss bakgrund och 
förhållanden kopplade till att bo i en förort blir det uppenbart att det kan få väldigt 
olyckliga effekter.   

 

18.12.4 Erfarenheter av medias agerande och dess effekter 
Jag åkte ner till Bosnien 1994 för att tjänstgöra i FN. En tydlig bild hade förmedlats av 
orsaken till kriget och även andra förhållanden. Min uppgift var att samverka med den 
serbiska och muslimska sidan. Det innebar bland annat besök på skolor och att träffa 
olika representanter för samhället. Det tog inte länge att inse att situationen var 
mycket mer komplex än de beskrivningar som hade förmedlats innan avresan. 
Förutom att vissa efternamn indikerade om någon var från den serbiska eller den 
muslimska sidan var det svårt att se någon skillnad mellan folket som bodde på de 
bägge sidorna. Det var obegripligt hur hatet hade kunnat bli så stort och att en del 
hade kunnat våldta och mörda sina grannar. Ju mer inblick jag fick ju mindre förstod 
jag. Den slutsats som växte fram efterhand var att media hade en stor betydelse för 
händelseutvecklingen. Hur förhållanden hade beskrivits och fortfarande beskrevs 
påverkade synen på den andra sidan. Bilder redovisade på ett ensidigt sätt i lokala och 
nationell media. Det gällde även de svenska nyhetssändningar vi såg på plats från 
Bosnien. De var helt klart vinklade och utelämnade viktiga perspektiv.  

Vid den här tiden fanns det inte sociala media. Det är inte svårt att tänka sig hur hat 
och propaganda i denna typ av forum numera kan bidra till polarisering och att skapa 
extremism. Om man vill se en sak på ett visst sätt är det inte svårt att hitta stöd för 
detta. En viss förförståelse kan också göra att man tolkar saker på ett visst sätt. Även 
om denna rapport har ett fokus på polisens ansvar finns det skäl att påtala att min 
uppfattning är att mediaredaktioner har ett stort ansvar vad gäller en ökad 
polarisering i samhället och det är viktigt att de ser till att olika perspektiv får komma 
till tals och säkerställa att rapportering av olika händelser blir objektiv och saklig. För 
mig har det också blivit uppenbart att polisen bör göra vad de kan för att minska 
förekomsten av hat och kränkningar på sociala medier som faller inom ramen att vara 
kriminaliserade. Likaså att själva uttrycka sig på ett sådant sätt vid intervjuer och 
yttranden som inte bidrar till att öka risken för en polarisering i samhället. 

 

18.13 Komplettering av dialogpolisernas berättelse (april 2018) 
När vi träffar företrädare för olika organisationer försöker vi alltid prata om 
radikaliseringsprocessen i deras respektive organisation. Vi är helt öppna med detta 
eftersom transparens är en viktig princip i dialogpoliskonceptet. Denna dialog handlar 
aldrig om att vi försöker ändra deras åsikter utan diskussioner rör hur de följer de 
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demokratiska principerna. I dessa samtal blir det ofta tydligt att det ständigt pågår en 
prövning av demokratins duglighet inom dessa grupper. Grupper gör rationella val för 
att få ut sina budskap och myndigheters agerande påverkar vilka faktorer de väger in 
när de ska välja hur de ska agera. Att en grupp inte söker tillstånd, vägrar åtlyda 
polisens anvisningar eller slutar att kommunicera behöver därför inte betyda att de 
har radikaliserats.  Utifrån de dialoger vi haft det senaste halvåret går det dock att 
konstatera att det finns anledning att vara orolig för det som håller på att hända inom 
vissa grupperingar. Antidemokratiska krafter har stärkts i dessa grupper. Det är av vikt 
att antidemokratiska krafter inte ges större utrymme att kritisera demokratin. 

För att lyckas med detta är det viktigt med en strategi för det brottsförebyggande 
arbetet mot radikalisering. Den brottsförebyggande strategin behöver vara 
sammanhållen och utgå från kunskap byggt på de konfliktreducerande principerna. 
Strategin måste utgå från ett likabehandlingsperspektiv. Strategin bör vara långsiktig 
och betrakta radikaliseringsprocesserna hos grupperna som något som sker över tid.  

Idag finns det flera olika enheter inom polisen som arbetar mot våldsbejakande 
extremism, men det finns ingen som ansvarar för det brottsförebyggande arbetet. Att 
polisen tillförser att en ansvarig finns inom detta område ser vi som en absolut 
nödvändighet för att lyckas med arbetet mot vådsbejakande extremism. Under en 
konferens ställde en av oss en muntlig fråga till en representant för 
justitiedepartementet som ansvarade för brottsförebyggande arbete om han visste 
vem inom Polismyndigheten som ansvarade för det brottsförebyggande arbetet mot 
radikalisering. Personen kunde inte svara varvid frågan följdes upp av en skriftlig fråga: 

”[…] Idag inom polisen så finns det 10-12 enheter (säkert fler) som på 
något vis arbetar kring detta. Exempel kan vara NTR, Und, Dialogpolis, 
Säpo, REDEX,  med flera och ämnet är högaktuellt med tanke på den 
senaste debatten kring återvändande från IS-miljöer. Även den 
högerextrema miljön har debatterats flitigt. 

Jag ställde en fråga efter föreläsningen till din kollega som jag inte kunde 
få ett svar på. Den frågeställningen löd ungefär så här: 

Det finns en rad aktörer inom den öppna och slutna polisen som arbetar 
mot extrema och radikala miljöer, med en övervägande majoritet så utförs 
detta arbete efter främst repressiva metodval såsom utredning och 
lagföring samt underrättelse och spaning. 

Vad jag undrar [är] vilken enhet eller vilken funktion inom polisen som 
ansvarar för de brottsförebyggande åtgärderna inom detta område. Finns 
det en strategi? Vad går strategin ut på och hur omvandlas den i vardagen. 
De[t] sistnämnda är såklart inte enkelt att svara på men vad jag särskilt 
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undrar är vem inom polismyndigheten som ansvarar för det 
brottsförebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism? 

Jag eller rättare sagt Dialogpolisfunktionen har inte identifierat någon 
sådan ansvarig och det blir tydligt att metoderna för att möta VBE skiljer 
sig åt inte minst nationellt i samband med demonstrationer. Det finns 
utifrån min kunskap också olika sätt att beskriva vad brottsförebyggande 
arbete mot VBE innebär. Jag förstår att min frågeställning kanske inte lätt 
besvaras men det vore intressant att få ta del av er uppfattning i frågan 
då ämnet är och kommer vara högaktuellt under en lång tid. […]” (e-mejl 
18 mars 2019) 

 

Det svar som erhölls var: 

”Gällande din fråga, om vilken enhet eller funktion inom polisen som 
ansvarar för de brottsförebyggande åtgärderna inom detta område, 
måste jag dessvärre hänvisa dig till Polismyndigheten att själva besvara 
den frågan. Du frågar även om det finns en strategi. Se bifogat där 
regeringens övergripande inriktning på området framgår. Regeringens 
strategi följs upp löpande inom Regeringskansliet och vi har bland annat 
kontakt med NTR inom ramen för detta. Inom Polismyndigheten ska det 
finnas en handbok om förebyggande av extremism som tagits fram 
relativt nyligen. Vidare är Center mot Våldsbejakande extremism en bra 
källa till kunskap på området.” (e-mejl 18 mars 2019) 

 

Vi blev bekymrade när vi tog del av det här svaret. Polisens handbok om förebyggande 
av extremism innehåller ingen som helst vägledning eller strategiska tankar. De 
kontakter och den inblick vi har i det nationella taktiska rådet visar entydigt att det 
inte finns någon sammanhängande strategi vad gäller arbetet mot radikalisering och 
ingen ansvarig för det. Man kan höra på presskonferenser att polisen och SÄPO säger 
att de ska bli bättre på att utbyta information, men frågan man borde ställa är vad de 
vill uppnå med informationen. Med tanke på att personen som svarade på mejlet från 
justitiedepartementets polisenhet hänvisade till regeringens strategi blev vi 
fundersamma. Om Morgan Johansson skulle vilja prata med den som är ansvarig för 
det brottsförebyggande arbetet mot radikaliseringen inom polisen så vet ju han 
uppenbarligen inte med tanke på svaret vem han ska prata med. Eftersom det 
förebyggande arbetet i regeringens strategi uttrycks vara väldigt viktigt och polisen är 
en central aktör i denna fråga kan man fråga sig hur den påstådda löpande 
uppföljningen av arbetet går till.  
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EEPILOG 
 
De senaste åren har utvecklingen inom Polismyndigheten gått i motsatt riktning mot 
det som förespråkas i denna rapport. I skrivande stund tillämpas inte dialogpolis-
konceptet av Polismyndigheten. Förhoppningsvis kan denna studie bidra till en ändrad 
inriktning i en tid när det sannolikt är viktigare än någonsin. Kanske även andra 
samhällsaktörer kan se behovet av att agera på ett annorlunda sätt för att bidra till att 
motverka radikalisering och polarisering i det svenska samhället.
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AAppendix 
Beskrivning av datainsamling 
De flesta av dialogpolisernas beskrivningar är resultatet av en skrivprocess där 
information från inledande intervjuer utvecklats vidare i samverkan med berörda 
dialogpoliser. Det är inte så att alla dialogpoliser har samma uppfattning och det som 
förs fram ska inte ses som att det är en gemensam ståndpunkt eller att alla 
dialogpoliser som intervjuats håller med om allt. De dialogpoliser som var mest 
involverade i arbetet under den aktuella perioden som datainsamlingen skedde har 
fått mest utrymme i tolkningsföreträde, eftersom det var de som tillämpade det 
koncept som denna rapport handlar om. Målet har varit att spegla 
dialogpoliskonceptet på ett sätt att man som läsare kan förstå grundläggande tankar 
och idéer som format dialogpolisernas arbete under perioden för datainsamlingen.  
Jag har dock även beskrivit synsätt från andra dialogpoliser som jag bedömt har kunnat 
berika redovisningen och ge alternativa perspektiv till en fråga.  

Dialogpolisernas berättelser har kompletterats med intervjuer av andra personer. Att 
få tag i personer som kunnat lämna intressanta perspektiv på en viss händelse eller en 
företeelse har varit en utmaning. I de fall det varit möjligt att intervjua andra personer 
än dialogpoliser om en händelse eller situation har det inte funnits någon ambition att 
vikta omfattningen och urvalet av intervjuer efter hur vanlig en viss åsikt varit. Fokus 
har varit på att tydliggöra innebörden av dialogpoliskonceptet. Vid urval av personer 
för intervjuer har en strävan varit att hitta personer som har en annan hållning, 
uppfattning eller infallsvinkel än de dialogpoliser som fått mest utrymme i rapporten. 
Personer som dialogpoliserna haft kontakt med inom ramen för sitt arbete och som 
de menar kan vara viktiga för att få en förståelse för dialogpoliskonceptet har även 
intervjuats. 

Intervjuerna genomfördes mestadels via telefon. De intervjuade berättade och 
reflekterade fritt kring händelser eller kring ett visst fenomen. Det ställdes frågor för 
att förstå den intervjuades framförda perspektiv. Huvuddelen av intervjuerna tog 
ungefär trettio minuter. De renskrevs vanligen direkt efter intervjun med stöd av 
minnesanteckningar och citat som nedtecknats. Om renskrivning inte skedde direkt i 
anslutning till intervjutillfället tillfrågades den som skulle intervjuas om det fanns 
möjlighet att spela in samtalet. Intervjuerna har återgivits för att vara lättillgängliga 
för en läsare och texterna är därför inte direkta transkriberingar. Rapportförfattaren 
har försökt strukturera upp det som framkommit vid den inledande intervjun på ett 
pedagogiskt sätt. Dessutom har ord som fallit bort, talspråk och grammatiska fel 
korrigerats för att underlätta läsning, men det har funnits en ambition att behålla 
tonen i intervjuerna och återge vissa uttryck på ett precist sätt. Ibland har de som 
intervjuats själva kommit med synpunkter som underlättar läsbarheten och 
kompletterat den inledande intervjun med ytterligare information. 
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Utkast på intervju skickades till de som intervjuats. De hade möjligheter att komma 
med synpunkter på texterna. Vid intervjutillfället informerades de som skulle 
intervjuas att det viktigaste var att fånga deras perspektiv och inte att ordagrant 
redovisa vad de sagt under intervjuerna. Det påtalades att de därför inte behövde vara 
rädda för att säga något som de i efterhand skulle känna inte borde komma med i 
intervjutexten. Det gick att stryka allt om de så önskade. Vid intervjuer med externa 
aktörer var det i normalfallet bara smärre synpunkter på de intervjuutkast som 
skickades ut. Vid intervjuer med interna aktörer förekom däremot ofta att den som 
intervjuats ville stryka kritiska uttalanden, tona ned kritik eller ta bort konkreta 
exempel. Det var med tanke på att vissa samtal spelats in inga tveksamheter om vad 
som sagts vid vissa intervjutillfällen.   

Texterna justerades således efter de önskemål som de intervjuade hade. 
Grundmaterialet innehåller därför till viss del mer konkreta exempel och mer uttalad 
kritik än som redovisas i texterna. Rädsla att uttrycka vissa saker på ett visst sätt kunde 
resultera i en skrivprocess där texter bollades flera gånger mellan mig och den som 
intervjuats. En sådan process kunde resultera i att andemening kom med, men att det 
uttrycktes på ett mjukare sätt eller i mer allmänna termer jämfört med det inledande 
intervjutillfället.          

Om inte annat anges har intervjuerna skett mellan december 2016 och december 
2017. Del C består av empiri från 81 intervjupersoner. I del A används även empiri från 
tidigare studier, bland annat från rapporten ”Sätta hårt mot hårt” (Holgersson, 2018c) 
där drygt hundra personer intervjuades.   
 
Förutom intervjuer har deltagande observation genomförts. Dialogpolisens arbete i 
Stockholm följdes på nära håll och jag kunde då ta del av dialogpolisernas tankar, 
spekulationer och känslor. Iakttagelser nedtecknades i en dagbok avseende perioden 
15 september 2017 till den 3 december 2017.  Jag närvarade även vid en nationell 
dialogpolisutbildning i april 2017. Dessutom följde jag NMR:s demonstration på plats i 
Göteborg 30 september 2017 och även vissa polisers arbete i socio-ekonomiskt utsatta 
områden. 
 
Jag har även studerat filmer från olika händelser som varit tillgängliga på nätet samt 
tagit del av olika dokument som upprättats inom Polismyndigheten. Dessutom 
används vissa artiklar i media som empiri i rapporten.   
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Beskrivning av analys av empiri samt forskningsprocessen 
Del A består av en tematisk analys som i huvudsak utgår från empirin som redovisas i 
del C. Detaljerna i de olika exemplen i del C hamnar i bakgrunden och kompletteras 
med viss annan empiri (t.ex. Holgersson, 2005; 2018a; 2018c). Liknande tema som 
återfinns i empirin kondenseras till enstaka ord eller meningar. Tanken med de rika 
beskrivningarna i del C är att skapa en transparens vad som ligger till grund för de 
framlyfta tema som presenteras i del A.  

Eftersom aktörer och deras föreställningar är i fokus i denna studie, var det viktigt för 
tolkningens trovärdighet att stämma av både tolkningar och fallbeskrivningar med de 
som bidragit med empiri (Ödman, 2007; Larsson, 1994; Klein, 1995). Ett utkast på del 
A och del C distribuerades under oktober 2017 till de fyra dialogpoliser i Stockholm 
som bidragit med mest empiri under datainsamlingen. Smärre tillägg, justeringar och 
kompletterande datainsamling skedde utifrån det som framkom vid ett 
uppföljningsmöte med dessa dialogpoliser. I december 2017 distribuerades ett utkast 
av rapport omfattande del A och del C till ett tjugotal utvalda personer både inom och 
utom polisorganisationen. Det framkom att det fanns ett behov av att strukturera om 
rapporten och att stryka vissa delar. Framförallt handlade det om att begränsa vissa 
av dialogpolisernas redovisningar samt att minska omfattningen på intervjuer med 
polispersonal som framfört synpunkter med en liknande innebörd. Utkastet 
omfattade drygt 450 sidor. Nästan 200 sidor togs bort. Vissa intervjuer togs helt bort i 
del C och några intervjuer i slutet av del C redovisas numera i form av en resumé istället 
för att hela intervjun presenteras. En nackdel med att minska på omfattningen på 
framlyft empiri är att vissa slutsatser i analysen kan ge intrycket att inte vara lika 
underbyggda jämfört med om en större empirimängd hade presenterats som styrkte 
dessa slutsatser. Läsbarheten prioriterades högre. Det bedömdes att rapporten trots 
allt skulle innehålla tillräckliga empiribeskrivningar. Den nya strukturen tydliggjorde 
att det fanns ett behov att komplettera rapporten med några ytterligare intervjuer. 
Dessa genomfördes i februari-april 2019. Del A utvidgades. Istället för att vara en 
kortfattad tematisering av dialogpolisernas empiriredovisning inkluderas även annan 
empiri i denna analys.   
 
I slutet av mars 2019 var ett utkast på del C klar. Förutom att rapporten hade fått en 
annan struktur hade vissa mindre justeringar av texter gjorts för att öka läsbarheten. 
Det handlade framförallt om att justera tempus på vissa ställen i intervjutexter så att 
användningen av imperfekt blev mer konsekvent. I mitten av april var ett utkast på del 
A klar. Del A och del C skickades till ett tiotal personer, både praktiker och forskare. 
Del A kompletterades med ett par intervjuer i april och smärre justeringar av del A och 
C gjordes med anledning av kommentarer från de som läst utkastet. Del B blev klar i 
maj. Även denna del skickades ut till några personer. Det resulterade i att del B 
strukturerades om för att öka läsbarhet.   
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Presentation av empiri 
Den redovisade empirin är omfattande. Syftet med detta är att studiens slutsatser ska 
förstås och att transparensen ska vara hög. Alvesson och Sköldberg (1994) framför att 
det är viktigt att reflektera över exkluderingsproblemet. De menar att viktigare än att 
försöka få med allt, eller så mycket som möjligt, är att få en genomtänkt pluralism och 
en balanserad mångfald. Det har funnits en ambition att få med mångtydigheten i 
enskilda intervjuer samt skilda synvinklar på olika fenomen. Av utrymmesmässiga skäl 
har det inte varit möjligt att redovisa samtliga intervjuer som genomförts och alla 
åsikter som framförts vid intervjuer (se Alexandersson, 1994). 
 
 
Urvalet av litteratur som presenteras i forskningsrapport 
Vid urval av de begrepp som lyfts fram i del B har rapportförfattaren utgått från vanliga 
ord som förekommer i del A och del C. Ordet kunskap förekommer exempelvis drygt 
60 gånger i del A och över 200 gånger i del C. Dessutom har forskningsstudier som kan 
förklara fenomen som kommit till uttryck i empirin legat till grund för urvalet av den 
forskning som presenteras i del B. Med tanke på att en viktig målgrupp för rapporten 
var polispersonal fanns en målsättning att hålla ned rapportens omfång vad gäller 
teoretiska resonemang.  De forskningshänvisningar som görs i rapporten är därför 
både i antal och omfång begränsade. Det medför givetvis nackdelar vad gäller att 
kunna tydliggöra vissa teorier och forskningsstudiers komplexitet.   

För att hitta relevanta forskningsstudier har rapportförfattaren:  

 Använt sig av forskningsstudier han tidigare kommit i kontakt med i samband 
med andra forskningsprojekt  

 Fått tips på litteratur av andra forskare  
 Granskat litteraturlistor som gett uppslag på nya studier, som i sin tur har gett 

nya uppslag osv.  
 Gått igenom samtliga titlar och beskrivningar av böcker för vissa 

ämnesområden på polishögskolans bibliotek i Oslo 
 Sökt på vissa ord såsom ”imported conflicts” i Linköpings biblioteks söktjänst 

UniSearch .     

 
Den rika empiriredovisningen i rapporten möjliggör för andra forskare att analysera 
rapportens empiridel med olika teoretiska perspektiv och anslag.  
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” I vår analys av händelserna i Göteborg 2001 betonade vi att polisen 
måste utveckla dialog som metod men också att det finns ett behov av 

en fortsatt diskussion på olika arenor om den svenska demokratins 
framtid och medborgarnas möjlighet att påverka sin situation. 

Efter Göteborg har dialogarbetet prövats och kommit till 
användning i nära två årtionden. För framtiden är det viktigt att 
insatserna fortsätter att utvecklas och blir mer kända. Denna bok 

kan medverka härtill samt ge kunskaper och inspiration.”

Ingvar Carlsson 
Ordförande i Göteborgskommittén och f.d. statsminister

Dialogpoliskonceptet är en arbetsmetod som bland annat kan bidra till att motverka 
radikalisering, konflikter i socioekonomiskt utsatta områden och framväxten av paral-
lella maktstrukturer kopplad till grov kriminalitet. Till skillnad mot kriminalunder-
rättelsetjänsten som fokuserar på att lokalisera och beskriva hot är huvudsyftet med 
dialogpoliskonceptet att se möjligheter. Dialogpoliskonceptet handlar om brottsföre-
byggande verksamhet och riktar in sig på att värna om efterlevnaden av grundläg-
gande fri- och rättigheter. Konceptet ska uppfattas som ett av flera verktyg i polisens 
verktygslåda och inte som en ersättning för, utan ett komplement till andra polisiära 
arbetsmetoder. 

Den grundläggande idén med dialogpoliskonceptet är att polisen ska agera på ett så-
dant sätt att de som har ett demokratiskt förhållningssätt stärks i förhållande till de 
som förespråkar icke demokratiska metoder för att nå sina mål. Rapporten kan ses 
som en fortsättning på de slutsatser som drogs av den så kallade Göteborgskommittén 
med anledning av våldsamheterna i samband med EU-toppmötet i Göteborg 2001.
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