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Abstract 
 
As a part of a democratic society political demonstrations take place occasionally, 
such arrangements are usually carried out orderly and peacefully. However, in some 
cases such mass events result in confrontations and riots. Most riot research has 
concentrated on the activists or to some degree the police forces and their actions and 
strategies. The behaviour of demonstrators or police officers may sometimes, to an 
outsider appears strange. In order to understand means and measures taken by a 
group you need to know something about the nature of assumptions, expectations 
and stereotypes kept by the confronting groups. Each group has implicit theories 
about the other group. Such naive theories have been called lay theories. These types 
of theories or assumptions govern peoples’ attitudes and their behaviour. 
Consequently, in order to understand peoples’ actions it is necessary to take part of 
their lay theories.  
This study accounts for lay theories among police officers, traditional demonstrators 
and post-modern demonstrators, the last group often called autonomous groups. The 
different groups’ narratives disclose that their lay theories to same degree coincident, 
but also differ. Probably the character of these differences is an important 
explanation why riots break out.
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Lekmannateorier om orsaker till upplopp 
 
 
 
Kravaller och oroligheter 
Sverige har under senare år drabbats av kravaller eller oroligheter i samband med 
stora manifestationer. Exempel på detta är de s.k. Göteborgskravallerna (Granström, 
2002) eller Salemmanifestationerna (Granström, Guvå, Hylander & Rosander, 2005). 
Forskningen visar att även om demonstranter såväl som polisen har goda uppsåt och 
en ambition att manifestationerna skall kunna genomföras fredligt, så kan 
händelserna ändå gå över styr. 
 
Stora samlingar av människor, med politiska eller ideologiska syften som urartar och 
övergår i kravaller innebär stora kostnader för samhället, både ekonomiskt i termer 
av skadegörelse och kostsamma polisinsatser. Det kan också leda till minskat 
förtroende för ordningsmakten, för politiker och i slutändan för demokratin. 
Kunskap om hur de processer som leder till dessa negativa konsekvenser kan vändas 
till fredsskapande processer är av största vikt för polisen och arrangörer av 
masshändelser. För grupper som demonstrerar och vill göra sin demokratiska röst 
hörd eller delta i sportarrangemang, kan kanske ökad kunskap om processerna göra 
att man inte behöver vara oroliga för att konfrontationer skall uppstå. 

Tidigare teorier om folkmassans psykologi, med början i Le Bons (1896/1995) 
beskrivning av folkmassan som en viljelös samling som mycket snabbt kan smittas 
och dras med i vad som helst, har följts av t.ex. deindividuationsteorier (Festinger, 
Pepitone & Newcomb, 1952) som bl.a. lyfter fram ansvarslöshet, normlöshet och 
irrationellt beteende som följd av anonymitet. I tidigare teorier poängteras förlust av 
personlig identitet och att människor är styrda av anförare. Detta har betraktats som 
centralt för att förstå folkmassans beteende. Forskning de senaste 10-15 åren har dock 
visat att dessa teorier inte bara är felaktiga – det kan t.o.m. innebära risk för 
upptrappning om exempelvis polisen agerar och planerar sin taktik utifrån 
föreställningen att dessa teorier stämmer. Numera beskriver forskningen inte en 
folkmassa som förlorat sin identitet, utan man talar istället om att man vid sidan om 
en personlig identitet också har tillgång till en social identitet. Social identitet är den 
del av en människas självuppfattning som baseras på tillhörighet till en bestämd 
grupp (Turner, 1999). I det tillstånd av anonymitet eller upplevelse av anonymitet 
som deltagare i en folkmassa kan uppleva blir den personliga identiteten otydlig. I 
denna situation blir det istället lätt att en social identitet blir mer framträdande och 
styrande för beteendet. Den sociala identiteten kan dock ändras om omgivningen 
behandlar gruppen på ett visst sätt. Om polisen behandlar demonstranter som om de 
vore våldsamma, kan demonstranterna mycket väl identifiera sig som våldsamma 
demonstranter – och bete sig därefter. En viktig aspekt för att förstå människor 
beteende är således kontexten. Kontexten, dvs. själva situationen är föränderlig och 
formas i ett dynamiskt samspel mellan konfronterade grupper. Det är detta samspel 
som skapar den sociala identiteten, och som styr gruppernas agerande. Vad den ena 
gruppen tror om den andra gruppens intentioner påverkar hur man agerar och det 
påverkar i sin tur hur den andra gruppen ser på den första och hur den agerar 
(Reicher, 1996).  

Den moderna kravallforskningen visar således att det i hög grad är hur olika grupper 
bemöter och agerar i förhållande till varandra som blir utgångspunkt för såväl 
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fredliga som våldsamma handlingar. Forskningen visar också att det inte i första 
hand är hur den andra gruppen uppträder som är det viktiga, utan snarare vad man 
tror om den andra gruppens beteende. Ett enkelt exempel: En grupp upprymda och 
högljudda, men fredliga demonstranter möter polisen. Polisen uppfattar att gruppen 
är aggressiv, attackerande och våldsam, liksom att man kan tolka att intentionerna 
hos gruppen är att vara destruktiv. Denna föreställning ligger då till grund för 
polisens agerande, som kan innebära en attack mot demonstranterna. Eftersom 
demonstranterna bemöts som om de vore våldsbenägna så riskerar man också att 
deras sociala identitet förändras från fredliga till våldsamma demonstranter. Detta i 
sin tur kan medföra att de också försvarar sig med våld. Därmed bekräftas polisens 
föreställning om att demonstranterna verkligen var våldsamma. Detta resonemang 
visar att de förställningar som olika grupper hyser om andra är av avgörande 
betydelse, vare sig dessa föreställningar överensstämmer med verkligheten eller ej. 
Man kan säga att gruppens föreställningar är en sorts teorier – lekmannateorier – 
som hjälper medlemmarna att få en sammanhållen och begriplig bild av 
verkligheten. Dessa lekmannateorier kan naturligtvis överensstämma med faktiska 
förhållanden och t.o.m. vara bekräftade av forskning. Men i vissa fall innebär de en 
skev eller felaktig bild av verkligheten. 

 
Kort beskrivning av lekmannateorier 
Begreppet lekmannateorier syftar på de antaganden och föreställningar som 
människor har om sin omvärld och fungerar som ett filter för upplevelser och 
iakttagelser (Fletcher, 1995). Det har getts olika namn som exempelvis naiva teorier, 
implicita teorier, folkliga teorier eller rätt och slätt ”sunt förnuft”. Denna typ av teorier 
som vanligtvis delas av medlemmarna i en grupp skiljer sig från vetenskapliga 
teorier (s.k. formella teorier) genom att de inte är verifierade eller bekräftade. Det kan 
mycket väl röra sig om rena fördomar (rasfördomar eller könsstereotypier) som inte 
alls överensstämmer med verkliga fakta. Men föreställningarna kan naturligtvis 
också sammanfalla med formella teorier.  Man kan säga att lekmannateorier är 
konstruktioner som hjälper människor att orientera sig i vardagen och ge underlag 
för olika beslut. (Exempelvis: ”Jag handlar inte av dörrförsäljare eftersom de inte har 
ärliga avsikter”).  Även om lekmannateorier inte testas i vardagen, sker ändå en sorts 
verifiering av teorierna. Det handlar dock inte om att man söker falsifiera teorierna 
utan snarare letar man efter stöd för dem (Levy, Chiu & Hong). (Exempelvis: ”Min 
fasters granne blev lurad av en dörrförsäljare”). 
 
Några forskare (exempelvis Summers & Norton, 2006) menar att lekmannateorier 
utgör ontologiska antaganden. Där man skall förstå ontologi som ett sätt att försöka 
beskriva vilka egenskaper som ligger i en företeelses natur (väsen). Lekmannateorier 
hjälper därigenom människan att förstå världen. Teorierna omfattar vilka egenskaper 
som andra människor eller grupper har, de ”förklarar” också samband mellan olika 
händelser eller företeelser. Det hjälper helt enkelt människor att skapa en sorts 
struktur i en annars oorganiserad tillvaro. Lekmannateorier styr människors 
attityder och deras handlingar. Det innebär att om man vill förstå varför människor 
agerar på ett visst sätt, så måste man ta del av deras lekmannateorier. Om en person, 
exempelvis, avspisar en trevlig dörrförsäljare på ett brutalt sätt, beror det sannolikt 
på personens lekmannateori om dörrförsäljare. 
 
För att öka förståelsen för hur poliser och demonstranter agerar i samband med 
demonstrationer och konfrontationer mellan grupper bör man, enligt ovanstående 
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resonemang, söka få kunskap om de implicita teorier eller lekmannateorier som styr 
gruppernas agerande. Det är om detta som denna studie handlar. 
 
 
Syfte med denna studie 
Syftet med denna studie är att beskriva några strategiska gruppers bakomliggande 
antaganden om orsaker (dvs. lekmannateorier) till att kravaller uppstår. Informanter 
är tre grupper som uppträder i samband med stora manifestationer. De olika 
grupperna benämns här som moderna demonstranter, dvs. sådana som ansluter till det 
moderna projektet med ordning, struktur, tillståndsgivning, demonstrationsvakter 
och regler. Den andra gruppen betecknas som autonoma demonstranter, vilket 
omfattar demonstranter som menar att alla har rätt att framföra sina åsikter på gator 
och torg. De behöver inte tillstånd eller regler för sådana aktioner. Deras agerande är 
ofta spontant och oförutsägbart med snabba förflyttningar. De anser att deras 
ideologiska budskap inte bara berättigar högljudda aktioner, utan krävs också för att 
ge medial uppmärksamhet. Den tredje gruppen är polisen som är utkommenderade 
för att upprätthålla lag och ordning och säkra demonstrationsrätten.  
 
Avsikten är att låta dessa tre grupper ge sin syn på samspelet vid stora 
demonstrationer och att med utgångspunkt från deras berättelser utmönstra de 
lekmannateorier som grupperna ansluter sig till. 
 
Kort beskrivning av de intervjuade grupperna 
Som framgått av syftet ingår tre olika grupper i denna intervjustudie1.  
 
Från gruppen moderna demonstranter deltog 12 personer, alla med egna erfarenheter 
av demonstrationer där kravaller uppstått. De betraktar sig politiskt medvetna och 
deras demonstrationer har handlat om att peka på orättvisor eller, som de anser, 
ideologiskt felaktiga handlingar. Exempel på detta kan vara att man anser att Sverige 
inte skall vara medlem av europeiska unionen. Den tillämpade strategin är att genom 
stora manifestationer visa att det är många som hyser andra åsikter än det politiska 
etablisementet. 
 
Från gruppen autonoma demonstranter deltog sex representanter. Samtliga av dessa 
har varit inblandade i sammandrabbningar med polisen. De uppger sig vara mot 
våld, men genom polisens agerande ha de ändå dragits in i oroligheter. De anser att 
de ha ett politiskt budskap som de vill nå ut med. Exempel på detta kan vara 
antirasism, antibilism, antiporr eller kapitalism. Deras strategi att väcka 
uppmärksamhet för sin sak är inte i först hand att vara många utan ofta om att väcka 
uppmärksamhet genom ett spektakulärt uppträdande, exempelvis i form av reclaim-
the-street-fester. 
 
Gruppen poliser representeras av 12 poliser som samtliga har deltagit vid 
kommenderingar där kravaller eller stora oroligheter uppstått. De uppfattar att deras 
roll är att upprätthålla de lagar och förordningar som är en grund för ett 
demokratiskt samhälle. Till detta hör demonstrationsrätten och yttrandefrihet. De 
menar att de skall säkra dessa fri- och rättigheter oberoende vilket budskap som 
demonstranter vill föra fram, vare sig de är högerextrema eller vänsterextrema. 

                                                
1 Intervjuerna har genomförts av Ingrid Hylander, Johan Näslund och Gunilla Guvå. 
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Deras uppgift är att freda tillståndsgivna manifestationer, men också att upprätthålla 
ordning vid demonstrationer där tillstånd saknas.  
 
Forskningsetiska överväganden 
Deltagande i intervjuerna har varit frivilligt. Intervjuarna har förklarat syftet med 
samtalen, nämligen att informanterna väntas bidra med egenupplevda erfarenheter 
som kan hjälpa forskarna att bättre förstå mekanismerna bakom att fredliga 
demonstrationer förvandlas till våldsamma sammandrabbningar. Deras anonymitet 
är fullständigt garanterad, dels genom att olika uttalande inte går att spåra till någon 
identifierbar informant, dels genom att de olika utsagorna inte är sorterade efter 
informanter utan utifrån de teman som samtalen givit upphov till. Det betyder att de 
olika informanter i större eller mindre utsträckning bidragit  till de olika temana. Det 
är således mönstret i teman som är i fokus i denna studie, dvs. de lekmannateorier 
som växer fram genom informanternas berättelser. 
 
 
Hur lekmannateorierna framträder i de tre 
grupperna 
 
I följande avsnitt redogörs för de uppfattningar och föreställningar som framkommit 
vid samtalen med de tre grupperna. Samtalen har varit ofokuserade i den mening att 
intervjupersonerna har tillåtits tala fritt och obehindrat. Däremot har de varit 
fokuserade i den mening att samtalen har handlat om deras egenupplevelser av 
kravaller och deras uppfattningar om vad som bidragit till att kravaller uppstått. 
Fyra olika forskare genomförde intervjuerna och transkriberade samtalen till text. 
Denna text har sedan analyserats av författaren, som inte själv deltog vid 
intervjuerna. Detta förfarande innebär att fokus har kunna koncentreras på 
berättelserna och inte personerna. Kodningen av materialet har gått till så att de 
föreställningar och uppfattningar har sorteras efter vilken grupp som tillskrivs vara 
bidragande orsak till att oroligheter uppstår. Förutom den egna gruppen och de två 
andra grupperna som ingår i studien, visade det sig att samtliga grupper också 
pekade ut en fjärde grupp som bidragande orsak till kravaller. Denna grupp 
benämns av informanterna som huliganer eller kravallmakare. Fortsättningsvis 
används här benämningen provokatörer. Dessa beskrivs som våldsälskande utan 
några tydliga politiska eller ideologiska motiv annat än att åstadkomma 
skadegörelse och upplopp. 
 
De olika utsagorna ordnades, med utgångspunkt från kvalitativ innehållsanalys, i 
teman där likartade beskrivningar sammanfördes. Det är kombinationen av dessa 
teman som utgör grunden för att formulera tentativa lekmannateorier för de tre 
grupperna. Som kommer att framgå finns likheter mellan de tre gruppernas 
föreställningar, men också tydliga skillnader. Detta gör att det möjligt att jämföra och 
tolka konsekvenserna av de tre gruppernas lekmannateorier om kravallers 
uppkomst. 
 
Fortsättningsvis presenteras varje grupp var sig och deras uppfattningar om sig 
själva och andra grupper. Avslutningsvis ställs dessa förställningar mot varandra 
och tolkningar görs av vilka konsekvenserna kan bli av att olika grupper uppfattar 
händelser, agerande och uppträdande på olika sätt. 
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Moderna demonstranter 
De moderna demonstranterna sympatiserar med en klassisk demonstrationsordning, 
vilket innebär icke-våld och att demonstrationerna skall vara tillståndsgivna. Det 
förväntas finnas en demonstrationsledning och att egna ordningsvakter är utsedda. 
Innehåll på plakat och slagord kännetecknas av en viss enhetlighet och 
”återhållsamhet”. Själva demonstrationerna genomförs i väl organiserade led. 
 
De demonstranter som ingår i denna studie (ett 15-tal) har alla erfarenhet av ordnade 
demonstrationer, men också av sådana som spårat ur. Den allra främsta orsaken till 
det senare uppges vara polisens oskickliga beteende. Även tillresta provokatörer 
tillskrivs också vara orsak till upplopp. I vis mån bidrar också autonoma grupper 
genom provocerande klädsel. Den egna gruppen anses ha mycket ringa ansvar för 
oroligheter. 
 
De moderna demonstranterna syn på polisen 
Som redan framgått uppfattar de moderna demonstranterna att det är polisens 
oskickliga agerande som är den främsta orsaken till att oordning uppstår. Det är 
framförallt polisens bristande dialog och ”oförklarliga” attacker mot 
demonstranterna som utlöser oroligheter. 
 
Plötsliga raider 
Genom olika överraskningsmanövrar eller våldsamma raider uppfattar man att 
polisen agerar helt omotiverat och obegripligt. 
 
 • Plötsligt kom en raid med poliser rusande. 
 • Polisen kom med hästar och gick rakt in, helt oförberett. 
 • Det hade inte hänt om polisen inte anfallit. 
 • Horder av poliser kom omotiverat härjande med hundar. 
 • Plötsligt det upp kravallpolis och så började det slängas påkar och 

   grejer. 
 • Helt plötsligt började polisen slå med batonger, vi hade bara tänkt gå  

   förbi. 
 
Det är uppenbart att den moderna demonstrantgruppen uppfattar att polisens 
”omotiverade”, plötsliga och brutala attacker är en utlösande faktor till 
våldshändelser. Även om den moderna gruppen förespråkar icke-våld, visar man en 
viss förståelse för att man som demonstrant, i vissa lägen, måste försvara sig. 
 
 • Man har rätt att försvara sig när polisen angriper. 
 • Polisen avbryter inte sina attacker, folk tar till stenar. 
 • Polisen attackerar och klär av folk, det skapar stort hat. 
 
Oroligheter som följd av polisens attacker behöver inte alltid bero på att 
demonstranterna försvarar sig, utan snarare tvärtom, att de försöker fly och att detta 
skapar kaos. 
 
 • Alla tvärgator var avspärrade, det var ju fällor. 
 • Kaos utbröt när polisen anföll. 
 
De moderna demonstranternas utsagor visar mycket tydligt att de uppfattar polisens 
”oprovocerade” attacker som en övergång från ordning till kaos. De menar till och 
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med att det bland polisen finns sådana som medvetet provocerar eller som har 
uttalade politiska uppfattningar som strider mot demonstranternas. 
 
 • Rötägg hos polisen ballade ur. 
 • Det finns nazistsympatisörer inom polisen. 
 • Kårandan är stark, det finns högerextrema stämningar. 
 • Polisen provocerar medvetet. 
 • Många poliser är väldigt obalanserade. 
 
På samma sätt som de moderna demonstranterna uppfattar att provokatörer kan 
smyga sig in bland dem själva, upplever de att det finns ”rötägg” bland poliserna 
och att dessa har en framträdande roll som provokatörer.  
 
Bristande dialog 
En annan aspekt av polisens agerande som uppfattas vara orsak till oroligheter är 
polisens bristande dialog med och information till demonstranterna. Detta upplevs 
som förvirrande, provocerande och skapar osäkerhet. Något som i sin tur kan ge 
upphov till motreaktioner och oroligheter. 
 
 • Kändes som polisen inte var kommunicerbar. 
 • När det inte sker kommunikation blir det två mobbar som slåss mot 

   varandra. 
 • Polisen var stenhård och förklarade inget för folk. 
 • Ingen kommunikation, polisen gick bara in och sparkade på folk. 
 
Denna typ av kommentarer visar att demonstrantgruppen upplever att polisens 
bristande dialog ger upphov till rykten, missuppfattningar och att detta skapar 
förvirring, som i sin tur kan leda till oroligheter. 
 
Brister i polisledning 
En tredje förklaring till polisens provocerande agerande anges vara brister i 
polisledningen. Konkret innebär det att man tror att polisens provocerande 
agerande, i vissa fall, kan bero på vilsenhet hos polisen och på en bristande 
ledningsorganisation. 
 
 • Felaktiga bedömningar hos polisledningen. 
 • Det är en ledningsfråga – kommenderingen. 
 • Polisen i kontaktgruppen fick inte information från ledningen. 
 • Poliserna var jättestirriga, de verkade sakna ledning. 
 
Denna typ av utsagor visar att demonstranterna uppfattar att när polisen uppträder 
oorganiserat och när polisen själva saknar ledning och information så är detta en stor 
riskfaktor som kan medföra att demonstrationen spårar ur. 
 
 Sammanfattningsvis moderna demonstranters syn på polisen  
De moderna demonstranterna uppfattar att polisens bristande dialog och 
kommunikation är den viktigaste orsaken till att ordnade demonstrationer kan 
övergår i kaos och kravaller. När polisen utan förvarning och förklaring attackerar 
demonstranter, när polisen inte informerar eller kommunicerar med 
demonstranterna och när poliserna själva får bristande information och ledning, då 
ruvar kaos runt hörnet. 
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De moderna demonstranterna syn på sig själva 
Den här demonstrantgruppen uppfattar inte att de själva har någon bidragande 
orsak till att kravaller uppstår. Uttalanden som möjligen kan tolkas som att 
demonstranterna själva uppträtt oordnat är följande. 
 
 • Om det inte är en organiserad demonstration. 
 • Oorganiserade demonstrationer provocerar. 
 
Uttalanden pekar snarare på att om demonstrationerna inte genomförs enligt den 
moderna modellen så finns risk för urspårning. Detta är snarast en beskrivning av de 
autonoma demonstranterna än av den egna gruppen. 
 
Sammanfattningsvis moderna demonstranter om sig själva 
Denna grupp demonstranter uppfattar inte att de själva kan vara en utlösande eller 
bidragande orsak till oroligheter. 
 
 
De moderna demonstranternas syn på autonoma grupper 
Så vitt framgår av intervjuerna uppfattar de autonoma vara unga ideologistyrda 
demonstranter som ibland inordnar sig i de ordnade demonstrationerna, men ibland 
spontant initierar utbrytningar, nya aktiviteter, rusningar och till synes oplanerade 
rörelser. De uppfattas ha en utmärkande klädsel med svarta kläder, luvjackor och 
eventuellt palestinaschalar. Klädseln i sig anses kunna provocera fram oroligheter, 
liksom det faktum att man bryter mot etablerade ”demonstrationsregler”. Man 
utesluter inte heller möjligheten att de autonoma finner visst nöje i att utmana 
polisen. 
 
Provocerande klädsel 
Med provocerande klädsel menar man inte främst att klädseln i sig skulle vara 
provocerande utan snarare signalera att man tillhör en grupp som polisen uppfattar 
som provocerande och störande. 
 

• En kille tog på sig kapuschong, då rusade fyra poliser fram och tog  
   honom. 

 • Har man ryggsäck och kapuschong är det provocerande. 
 • Polisen grep folk med udda klädsel på måfå. 
 • Folk blir gripna piga konstiga frisyrer eller konstiga kläder. 
 • Polisen gick jävligt mycket på kläder. 
 
Dessa utsagor visar att polisen indirekt ansågs vara de som startade oroligheter 
genom att göra ingripande mot fredliga demonstranter med avvikande klädsel. 
Samtidigt kan här spåras ett visst avståndstagande från den autonoma gruppen som 
man inte vill associeras till men som man ändå är beredd att demonstrera 
tillsammans med. 
 
Brott mot etablerade spelregler 
Av de moderna demonstranternas utsagor framgår att de uppfattar att 
demonstranter genom att bryta mot den etablerade demonstrationskulturen kan 
utgöra en provokation. 
 
 • Man bröt mot vad som avtalats när det gäller paroller. 
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 • Plötsligt kom en kille med megafon och ändrade reglerna. 
 • Det finns demonstranter som saknar demonstrationskultur. 
 • Polisen kan inte tillåta folk att klättra på staket. 
 
De exempel som ges här visar alla på beteenden som innebär att de autonoma bryter 
mot de spelregler som de moderna och polisen anses vara överens om. Detta ger 
upphov till oordning och kaos och kan leda till att polisen ingriper och därmed 
riskeras att det sker en upptrappning av oroligheterna. 
 
Önskan om att utmana polisen 
De moderna uppfattar att det finns vissa autonoma demonstranter som i oförstånd 
men medvetet försöker provocera polisen till att gå till anfall. Det beskrivs som en 
katt-och-råtta lek. 
 
 • Aktivister maskerar sig för att få lite aktion. 
 • Det är politiska sökare som sätter igång bråk. 
 • Det är kul för de yngre att bråka. 
 
Till skillnad från tidigare utsagor om de autonoma, där dessa ofrivilligt blir måltavla 
för polisens attacker, vittnar dessa citat om att man uppfattar att vissa av de 
autonoma medvetet söker fånga polisens uppmärksamhet. Detta menar man kunde 
lösas med dialog istället för attack. 
 
 
Sammanfattningsvis de moderna om de autonoma 
Det är uppenbart att de moderna demonstranterna ser en fara i att de autonoma inte 
inordnar sig i etablerade demonstrationsregler. De modernas uppfattning om 
orsakerna till detta är att de autonoma inte lärt sig eller förstått värdet av struktur 
och ordning, men man tror också att vissa av de autonoma deltagarna säkert förstått 
reglerna men medvetet utmanar dessa för att provocera polisen. Underförstått i de 
modernas berättelser finns en uppfattning om att polisen alltför lätt låter sig 
provoceras av de autonoma grupperna som i grunden är fredlig. Genom att polisen 
väljer attack istället för dialog innebär de autonomas närvaro en viktig riskfaktor. 
 
 
De moderna syn på provokatörer 
Enligt den moderna gruppen förekommer det att rena provokatörer ansluter till 
demonstrationer. Deras enda syfte är att ställa till bråk. Så vitt framgår av 
intervjuerna särskiljer man dessa grupper från de autonoma. Man uppfatta att 
provokatörernas strategi är att infiltrera demonstranterna och att de endast har ett 
intresse; de är tillresta för att ställa till bråk. 
 
Provokatörer som infiltrerar 
Gruppen provokatörer uppfattas inte så stor men effekten av deras provokationer 
blir stor genom att polisen angriper hela den grupp där de befinner sig. 
 
 • En svans som provocerar bakifrån 
 • Maskerade med stenar försökte gå in i oss. 
 • En minoritet som är där för att bråka. 
 • Idioter i demonstrationen som förstör. 
 



   9 

 

Provokatörerna uppfattas inte dela demonstrationens budskap. De är snarare där för 
att sabotera den lagliga demonstrationen och dra till sig polisens uppmärksamhet. 
Till skillnad från de autonoma sympatiserar de således inte med demonstrationens 
grundidé. 
 
Tillresta eller utskickade 
De moderna demonstranterna uttrycker vissa konspiratoriska tankar om 
provokatörernas närvaro. Man misstänker att det kan finnas motkrafter som på olika 
sätt understödjer provokatörernas närvaro. 
 
 • Självklart finns det provokatörer, de är utskickade. 
 • Det kommer folk åkandes för att bråka. 
 • Det var ju nazister som höll på att bråka. 
 • Det kommer folk utifrån, från andra länder. 
 
Dessa utsagor tyder på en föreställning om att det finns välorganiserade 
motståndsrörelser som stödjer provokatörerna och deras närvaro vid 
demonstrationerna. 
 
Sammanfattningsvis de moderna demonstranterna om provokatörer 
Av berättelserna framgår att man är övertygad om att en liten (utsänd) grupp 
provokatörer kan starta kravaller genom att dra på sig polisens uppmärksamhet och 
få polisen att gå till urskillningslös attack mot den del av demonstrationen där 
provokatörerna finns. Därmed dras även fredliga demonstranter in i oroligheterna. 
En annan koppling som också kan uppstå är guilt-by-association då allmänheten 
konstat4rar att stenkastning och förstörelse förekommit vid demonstrationen. 
 
 
De moderna demonstranternas lekmannateori 
Orsaken till att kravaller uppstår eller att demonstrationer urartar är framförallt 
polisens oskickliga agerande, främst i form av oförmåga att kommunicera med och 
informera demonstranterna om planer och sakförhållanden, samt att polisen allt för 
lätt låter sig provoceras av fredliga autonoma demonstranter. Man uppfattar att de 
autonomas oordnade agerande inte främst är avsett att utlösa bråk, även om vissa 
autonoma inte är främmande för detta. De egentliga bråkmakarna är istället tillresta 
provokatörer som ibland lyckas få polisen att gå till attack mot fredliga 
demonstranter. Man menar att det i så fall kan finnas skäl att försvara sig mot 
polisen. Även här menar man att polisens oskicklighet har betydelse genom att de 
inte lyckas särskilja och särbehandla fredliga demonstranter och provokatörer. 
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Polisen 
De intervjuade poliserna har alla erfarenhet av våldsamma demonstrationer 
(Göteborgshändelserna). Samtalen med poliserna genomfördes individuellt och de 
inspelade intervjuerna transkriberades ordagrant. Poliserna uppfattar att en viktig 
orsak till oroligheter är tillresta provokatörer, men också att de autonoma grupperna 
uppträder provocerande genom klädsel och andra utspel. De är också medvetna om 
att brister hos poliserna själva kan vara en bidragande orsak till oroligheter, 
exempelvis felbedömningar, brister i ledningen eller provokativ utrustning. De 
moderna demonstranterna nämns endast i förbigående. 
 
 
Polisens syn på moderna demonstranter 
Poliserna nämner inte de moderna demonstranterna som ett hot mot säkerheten. Det 
är de autonoma som lyfts fram. Man betraktar de moderna som sådana som följer 
lagen. Därmed finns ingen spänning mellan dem och polisen. 
 
 • Har man inte gjort något varför skulle man då vara rädd för polisen. 
 
Den modernt organiserade demonstrationen betraktas som ofarlig. Men naturligtvis 
kan saker inträffa som höjer hotbilden. 
 

• En stillastående folkmassa är det farligaste som finns, då börjar 
   grupprocesserna.  

 
Men återigen är det inte misstro mot de moderna som kommer till uttryck utan vad 
udda grupper kan åstadkomma i skydd av den stora gruppen. 
 
Sammanfattningsvis polisens syn på moderna demonstranter 
Moderna demonstranter är fredliga och förutsägbara 
 
 
Polisens syn på sig själva 
Poliserna ger uttryck för olika former av självkritik, dvs. beskriver polisen som en 
delförklaring till varför en massituation kan urarta. Det kan röra sig om 
felbedömningar, provokativt polisbeteende eller bristande ledning. 
 
Polisen gör felbedömningar 
Poliserna anser att de försöker vara så förberedda och informerade som möjligt för 
att kunna avpassa insatserna efter vilken hotbild som finns. 
 
 • Polisen gör hotbildsanalyser, sitter på nätet och tar fram uppgifter. 
 
Emellertid kan även polisen göra felbedömningar, menar man, fel som kan bidra till 
oroligheter och upptrappning. En orsak till detta kan vara att informationen 
felbedöms. 
 
 • Tog inte hänsyn till den underrättelsetjänst som fanns och de  

  riskanalyser 
   som var gjorda. 
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Man beskriver också att stressiga situationer som kan uppstå vid bevakning av 
masshändelser kan leda till provokativa felhandlingar. 
 
 • Var jättestressad. En tjej ville ge mig blommor /…/ sa åt henne att  

   backa och  
   träffade henne med skölden och det var ju helt onödigt. 
• Jag har aldrig sett poliser kasta sten förut, men nu var det enda som

    bet. 
• Man gör felbedömningar och kategoriserar folk som inte tillhör den  
   våldsamma kategorin. 
 

Som synes förklaras dessa handlingar som felbedömningar av en stressig situation 
och inte som genomtänkta polisstrategier. 
 
Provokativt beteende 
Den typ av felhandlingar som beskrivs ovan, menar poliserna, fungerar som 
omedvetna provokationer. Det finns dock andra aspekter på polisarbetet som man är 
medveten om kan vara provocerande. Det gäller i synnerhet polisens utrustning. 
 
 • Det är skillnad om Kling och Klang är ute på stan och strosar runt, 

   piketpoliser ger andra signaler. 
• Om man bedömer att det är farligt går piketen in. 
• Det kan ju vara så att en polis börjar /../ att nu får det vara nog,  
   nu måste jag använda mig av våld. 

 
Att enbart utrustningen i sig kan upplevas som provocerande vittnar följande utsaga 
om. 
 
 • Vi fällde upp visir och tog av lite hjälmar och så direkt kändes det som  

   att 
    de la lite lugn på stämningen. 
 
När polisen ”avväpnade” sig reducerades spänningen. Poliserna är inte främmande 
för att det kan finnas personal i den egna kåren som finner en viss tjusning i skarpa 
lägen. 
 
 • Jag tror alla som söker till polisyrket söker spänning. 
 
Det är uppenbart att poliserna är införstådda med att polisens närvaro kan innebära 
såväl omedvetna som medvetna provokationer. 
 
Bristande polisledning 
Förvirring och oklarheter inom polisen kan ge upphov till kaotiska situationer, 
menar man. En orsak till detta uppges vara bristande ledning. Poliserna har upplevt 
hur de blivit utlämnade i svåra situationer utan stöd från ledningen. 
 
 • Att stå i en kedja och göra som man blir tillsagd och inte vet hur dom  

   som  
   leder och styr resonerar. 
• Vi retade oss på att det var trög ledning – att det tog sån tid till allting. 
• När man inte vet hur man skall leda och fördela arbetet. Toppstyrning! 
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Av dessa utsagor framgår att polisen förväntar sig en ”modern” polisorganisation 
med beslutande ledning och tydlig ordergivning. När ledning och ordergivning 
uteblir leder detta till förvirring som i sin tur kan skapa oordning och vara 
provocerande. 
 
Sammanfattningsvis polisens syn på sig själva 
Av polisernas egna berättelser framgår att de uppfattar att polisens eget agerande 
kan vara en bidragande orsak till att oroligheter uppstår eller förvärras. Det är främst 
tre aspekter som de menar kan provocera demonstrationsdeltagare, nämligen 
polisens utrustning (hjälmar, visir, sköldar och fordon), provocerande beteende 
(överilat och aggressivt). Den tredje orsaken uppges vara brister i 
ledningsorganisationen (utebliven eller undermålig ordergivning). 
 
 
Polisens syn på de autonoma grupperna 
Det framgår av polisernas berättelser att de gör en viss skillnad mellan autonoma 
grupper och rena provokatörer. De ger emellertid inte uttryck för en klar skillnad 
mellan dessa grupper. De utsagor som redovisas nedan hänför sig dock till vad man 
uppfattar som mer renodlade autonoma grupperingar. Deras bidrag till oroligheter 
beskrivs i termer av en spänningssökande grupp med en annan typ av organiserande 
(postmodernt). 
 
Spänningssökande 
Poliserna upplever att de autonoma inte enbart styrs av ideologiska eller politiska 
ambitioner, de är också ute efter spänning. Genom att provocera polisen kan de 
skapa spännande situationer. 
 
 • Dom vill att det skall bli någon happening och hoppas kunna trigga  

   polisen. 
 • De har lite speciella kläder. Kommer i smågrupper och som man ser  

   kommer 
   att bråka nästa gång. 
• Känns inte som antinazisterna är där för att försvara andras värden  
   utan man  
   vet att många av dom kommer dit för att bråka. 

 
Denna typ av utsagor vittnar om en misstro mot att de autonoma har goda uppsåt. 
Det uppfattas som om dessa grupper, i skydd av den stora gruppen, och under 
politiskt ”korrekta” paroller egentligen är där för att ställa till bråk och dra med sig 
andra. 
 
 • Det är ett fåtal som får med sig flertalet. 
 
En annan typ av organiserande 
Poliserna uppfattar att de autonomas agerande är svåra att förutse eftersom de inte 
inordnar sig i en modern organisation och att de inte följer polisens anvisningar. 
 
 • De vill inte infoga sig i de regler som demonstranterna har. 
 • Jag tycker att dom som befinner sig på förbjuden plats gjort ett aktivt  

   val. 
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Poliserna beskriver således att de autonoma medvetet utmanar de etablerade 
demonstrationsreglerna. Detta sker inte enbart som individuella och spontana utfall 
utan genomförs också mer organiserat. Poliserna har en föreställning om att 
autonoma grupperingar har en intensiv kommunikation sinsemellan. 
 
 • Den autonoma sidan hade en underrättelsecentral. 
 • En välorganiserad rörelse. 
 
Det innebär en föreställning om att de autonoma har en annan, men välregisserad, 
organisation för att samordna provocerande aktioner. 
 
Sammanfattningsvis polisens syn på de autonoma 
Det framkommer hos poliserna en uppfattning om att de autonoma grupperna inte 
är så oförargliga och politiskt korrekta som kan tro. Många av deltagarna är ute för 
att söka spänning och i detta ingår att starta katt-och-råtta lekar med polisen. Det 
finns också, enligt poliserna, en risk att gruppen kan dra med sig andra 
demonstranter i anarkistiska aktioner. 
 
 
Polisens syn på provokatörer 
Även om de autonoma grupperna uppfattas som provokativa anser poliserna att det 
finns en annan mer provokativ grupp individer. Dessa agerar enbart för att ställa till 
bråk. Målgruppen för deras attacker är lika mycket de autonoma som polisen. De är 
således närvarande både för att bråka i allmänhet och för att motdemonstrera. 
 
Motdemonstrera 
Polisen uppfattar att provokatörerna mycket väl kan omfatta en annan ideologi än 
den demonstranterna ger uttryck för. Provokatörerna är på plats för att störa eller 
avbryta demonstrationerna. 
 
 • Motdemonstrationer som gör att det blir konfrontation. 
 • Det framkom att det eventuellt skulle kommit några tyska terrorister. 
 • Den lilla klicken som verkligen är där för att få en konfrontation med 
    motståndarna. 
 
Man uppfattar således att provokatörerna kan ha ett politiskt uppsåt med sin 
närvaro. Emellertid är man mer benägen att tro att det är våldet i sig som är 
intressant för provokatörerna. 
 
Att utöva våld 
Polisen beskriver provokatörerna som en grupp som medvetet och med förtjusning 
går till attack mot polisen, andra demonstranter eller allmän egendom. Något 
egentligt motiv annat än att förstöra kan man inte se. 
 

• Man ser ganska direkt vilka som är där för att demonstrera och vilka  
   som inte är där för den saken. 
• Våldsamt upplopp, skadegörelse eller annat som dom kan göra i  
   skydda  
   av folkmassan. 
• Vi fick motstånd av välorganiserade människor. Måste ha letts av  
   tyskar. 
• Varför bryter man en massa gatsten och lägger på strategiska platser? 



   14 

 

 
Gruppen provokatörer uppfattas som farlig eftersom den går så kallsinnigt och 
beräknande tillväga. Möjligheterna till dialog med den här gruppen anses som i stort 
sett obefintlig. 
 
Sammanfattningsvis polisens syn på provokatörer 
Polisen uppfattar att det finns en grupp individer som söker sig till demonstrationer 
enbart för att ställa till bråk. De menar att dessa individer finner tillfredsställelse i att 
starta upplopp och åstadkomma skadegörelse. Man anar också en föreställning att 
dessa provokatörer kan komma från andra länder och vara utskickade för att ställa 
till bråk. 
 
 
Polisens lekmannateorier 
Poliserna uppfattar att de främsta orsakerna till att oroligheter uppstår i samband 
med stora demonstrationer är provokationer iscensatta av autonoma grupper och 
rena provokatörer.  
Även om de autonoma grupperna delvis styrs av ideologiskt korrekta motiv finns 
det ändå ett sökande efter spänning hos gruppen som kan ta överhanden och leda till 
att polisen provoceras till ingripande. Detta i sin tur kan leda till att fredliga 
demonstranter dras med i oroligheterna. Genom att de autonoma saknar 
demonstrationskultur och organiserar sig på ett postmodernt sätt blir det svårt att 
föra dialog med dem. Man anar dock att poliserna tror att det skulle vara möjligt att 
göra detta om man kunde skapa ordnade former för kommunikation. Däremot 
verkar man var uppgiven när det gäller de rena provokatörerna som inte uppfattas 
som kontaktbenägna. De är närvarnande endast för att skada. En bidragande orsak 
till att oroligheter uppstår kan också vara polisens agerande. I stressande situationer 
kan det begås felhandlingar som trappar upp situationen. Man tror också att polisens 
utrustning kan vara provocerande och bidra till upptrappning. Emellertid ses 
felhandlingar och nödvändigheten av viss utrustning som en konsekvens av de 
autonomas eller provokatörernas beteende. 
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Autonoma grupper 
De företrädare för de autonoma grupperna som blivit intervjuade menar att deras 
deltagande i demonstrationer och liknande aktiviteter grundar sig på att man har 
vissa ideal som man vill försvara. Detta kan exempelvis vara antifascistiska budskap 
eller protester mot porrbutiker. De anser att deras verksamhet vilar på en sorts 
ideologisk bas. Intervjupersonerna har alla erfarenhet från flera händelser där 
konfrontationer uppstått. Några tillhör AFA men andra har mer lösa och oklara 
förbindelser till någon bestämd rörelse eller inriktning. Gemensamt är emellertid att 
de anser sig ha vällovliga syften att demonstrera och även, om så behövs, att 
konfrontera polisen. 
 
 
De autonomas syn på sig själva 
De autonoma, eller postmoderna, demonstranterna är medvetna om att de har en 
aktiv och ibland pådrivande roll som kan leda till sammandrabbningar med andra 
grupper eller med polisen. Deras roll i sammanhanget kan beskrivas ur två aspekter. 
Det ena är att de är medvetna om att de genom att stå upp för vissa ideal kan 
provocera. Det andra handlar om rätten att försvara sig om man blir attackerad. 
 
Provocera genom ideal 
När de autonoma är tydliga och provocerande i sina budskap, så menar de, att detta 
kan reta andra grupper. Detta uppfattar de själva dock som ett berättigat 
ordningsstörande, vilket inte alltid polisen gör. 
 
 • Stå upp för sina ideal /../ ett ansvar att försöka ändra världen. 
 • Har varit på blockader av porrbutiker. 
 
Bråk kan uppstå när polis eller motdemonstranter försöker tysta aktionen. En 
aktivitet som av de autonoma uppfattas som en demokratisk rättighet inom ramen 
för yttrandefriheten. Den här typen av berättelser visar att man är medveten om och 
kanske också agerar för att aktiviteten skall provocera ordningsmakten. 
 
Rätt att ge igen om man blir attackerad 
De autonoma uppger att de i princip är emot våld, men förbehåller sig rätten att 
försvara sig om de blir attackerade. Det kan gälla angrepp från polisen eller andra 
grupper. 
 
 • Vi skulle blockera perrongen /../ plötsligt attackerade kravallpoliser. 
 • Attack från polisens håll, vill polisen ha bråk skall de fan få det. 

• Man stänger in flera hundra fredliga demonstranter och tror att det 
inte skall bli    
   konsekvenser av det. 

 
Citaten visar att man uppfattar att det är polisen som startar oroligheter, men man 
anser att de autonoma i sådana lägen har moralisk rätt att försvara sig och 
därigenom trigga upp händelseutvecklingen. 
 
Sammanfattningsvis de autonomas syn på sig själva 
De autonoma är medvetna om att de själva kan vara en bidragande orsak till att kaos 
uppstår. För att marknadsföra ideologiska budskap menar man att det kan vara rätt 
att väcka uppmärksamhet genom kaos. Dessutom menar man att det är moraliskt 
berättigat att försvara sig om man blir fysiskt angripen av polisen. 
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De autonoma om polisen 
Intervjupersonerna tillskriver i hög grad polisen för att vara orsak till att 
demonstrationer och liknande går överstyr. Genom att polisen använder övervåld, är 
urskillningslösa i sina ingripanden, provocerande och dåligt organiserade uppstår 
oroligheter. 
 
Polisen använder övervåld 
En återkommande kommentar från de autonoma är att polisen använder mer våld än 
vad nöden kräver. 
 
 • Man slår ner oskyldiga människor för att dom demonstrera. 
 • Urskillningslöst från polisens sida då slog dom på allt. 
 • Det är ju stora farliga polishästar och dom kan trampa ihjäl folk. 
 
Man menar, eftersom polisen förfogar över stora maktmedel, så måste de hantera 
dess med omsorg. Genom att polisen inte klarar detta utan tar till övervåld blir de en 
utlösande faktor för oroligheter. 
 
Polisen provocerar 
Polisens övervåld kan tolkas som bristande omdöme eller felaktiga slutsatser från 
polisens sida. De autonoma menar dock att polisen även medvetet provocerar 
aktivister och demonstranter. 
 
 • Många gånger är det faktiskt polisen som startar upploppet. 
 • Beror på vilken attityd polisen har och hur de angriper. 
 • Polisen är ofta otrevlig även om man inte är i en demonstration. 
 
Den avoga eller rent provokativa attityd som man upplever att polisen visar, 
uppfattas som en direkt utlösande faktor för konfrontationer och störningar. 
 
Bristande polisledning 
I likhet med övriga grupper återkommer även de autonoma till att brister i ledning 
och ordergivning hos polisen kan vara en bidragande orsak till att händelser går över 
styr. 
 
 • Det verkade som om dom inte visste varför de skulle stå kvar och det 

   blev 
    påfrestande för dom. 
 • Planeringen som gjorts innan ändrades plötsligt utan att vi fick veta. 
 • En ledning som var fullständigt inkompetent och saknade erfarenhet  

  av sånt här. 
 
Man menar att bristande ledning och oskicklig eller utebliven ordergivning lämnade 
de utkommenderade poliserna i sticket och att de därigenom ofrivilligt blev orsak till 
att kaos och upptrappning av spända lägen. 
 
Polisen angriper urskillningslöst 
En orsak till att händelser kan urarta är, enligt de autonoma, att polisen saknar 
förmåga att skilja mellan våldsamma provokatörer och fredliga demonstranter. 
 
 • Fruktansvärt att polisen slår oskyldiga människor med batonger. 
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 • Polisen föste ihop alla människor /../ väldigt slumpmässigt vilka de  
   tog. 

 • Dom ger sig på helt oskyldiga människor och slår ner gamla tanter. 
 
Genom att polisen ger sig på fredliga demonstranter som om de vore våldsamma, 
kan det leda till att de angripna försvarar sig. Andra demonstranter blir provocerade 
av polisen, vilket i in tur kan leda till försvar och upptrappning. 
 
Sammanfattningsvis de autonomas syn på polisen 
Av de autonomas berättelser framgår att de tillskriver polisen en stor del av skulden 
till varför masshändelser kan urarta. Orsakerna till detta, menar man är polisen 
använder övervåld, provocerar aktivister med makt och styrkedemonstrationer. 
Dessutom, menar man, att polisen saknar utbildning och kunskap om olika 
demonstranter och därför ingriper urskillningslöst och ger sig på fredliga och 
oskyldiga demonstranter. 
 
 
De autonoma om moderna demonstranter 
De autonoma ser inte de moderna demonstranterna som en utlösande eller 
bidragande orsak till kravaller. De menar att dessa demonstranter är fredliga, 
välorganiserade och icke provokativa. 
 
Sammanfattningsvis de autonoma om moderna demonstranter 
De autonoma uppfattar inte att moderna demonstranter har någon större betydelse 
för att kravaller uppstår. 
 
 
De autonoma om provokatörer 
De autonoma menar att det vid demonstrationer och gatufester kan uppträda rena 
provokatörer som inte är där av ideologiska skäl, utan enbart för att ställa till bråk. 
 
Provokatörer som finner nöje i skadegörelse 
Intervjupersonerna menar att det finns individer som finner ett rent nöje i att slå 
sönder skyltfönster, bilar och liknande. 
 
 • Butiken kraschad bara för en persons höga nöjes skull. 
 • Jagade varandra som en katt- och råttalek och bara slår sönder stan. 
 
De autonoma uppfattar sådant beteende som enbart destruktivt och meningslöst. 
 
Provokatörer saknar ideologiska motiv 
De autonoma anser att det kan vara ideologiskt berättigat att ta till våld (försvara sig) 
av ideologiska skäl. De uppfattar dock inte att de rena provokatörerna har några 
sådana motiv. 
 
 • Ungdomar som inte verkade vara så ideologiskt inriktade som ändå  

   blev en del av kravallerna och krossade på bokhandlar och butiker. 
 

Provokatörer smyger sig in 
Man menar att det förekommer att provokatörer smyger sig in bland vanliga 
aktivister och där startar skadegörelse. Detta kan leda till, dels att andra aktivister 
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dras med i händelserna, dels att polisen slår till mot fredliga demonstranter som 
finns i provokatörernas närhet. 
 
 • Man är förbannad och besviken på dom som utsätter oss för fara. 
 
Sammanfattningsvis de autonoma om provokatörer 
De autonoma menar att det finns en mindre grupp provokatörer som finner nöje i att 
slå sönder saker och starta bråk. Dessa individer saknar ideologiska motiv men 
smyger sig in bland vanliga demonstranter som skydd, men kanske också med hopp 
om att dra med sig dessa i destruktiva handlingar. 
 
 
De autonomas lekmannateorier 
De autonoma representanterna menar att det är polisen som är den egentliga orsaken 
till att kravaller och oroligheter uppstår. Visserligen tillstår de att det som ett led i 
deras ideologiska kamp ingår att provocera polis och allmänhet. Det har dock inte 
som syfta att åstadkomma våld utan snarare uppmärksamhet. Det är när polisen inte 
klarar av att hantera de provokativa situationer som kan uppstå som kravaller kan 
utbryta. Genom att polisen använder övervåld och demonstrerar makt och styrka 
med sin utrustning, detta kombinerat med ett bristande ledarskap och bristande 
kunskaper om demonstranter är risken stor att polisen anfaller urskillningslöst och 
ogenomtänkt. I sådana lägen har man som demonstrant rätt att försvara sig, även om 
det leder till upptrappning. 
De moderna demonstranterna saknar betydelse för uppkomst av oroligheter enligt 
de autonoma. Däremot finns det rena provokatörer som ibland närvarar och som 
medvetet planerat att starta bråk, skadegörelse och upplopp. Dessa individer kan 
nästla sig in bland vanliga demonstranter och ibland dra med dessa i skadegörelse. 
De farlig med provokatörerna är att polisen riskerar att slå till mot dessa utan att 
kunna skilja mellan provokatörer och vanliga demonstranter. I sådana lägen 
utvecklas destruktiva masshändelser. 
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Överensstämmelse och skillnader mellan de olika 
gruppernas lekmannaföreställningar om kravallers 
uppkomst 
 
I föregående avsnitt har de olika gruppernas lekmannateorier eller syn på sin egen 
och andra grupper presenteras. I nedanstående tabell sammanfattas hela bilden. Med 
utgångspunkt från denna kommer avslutningsvis en sammanfattande tolkning av 
studien att presenteras. 
 
 
Tabell 1. Moderna och autonoma demonstranters liksom polisens uppfattningar om 
olika grupper 
 
Uppfattningar om moderna om autonoma  om polisen  om provokatorer 
 
Modernas Vi har ingen De inordnar sig De har brister Det är en utsänd 
uppfattningar bidragande inte i demonstra- i dialogen. grupp som startar 
     orsak. tionsregler. Oförklarliga bråk och drar med 
   De provocerar  attacker. sig andra. 
  polisen. 
 
 
Autonomas De har ingen Vi har rätt att De använder En mindre grupp som 
uppfattningar betydelse för väcka uppmärksam- övervåld, provo- finner nöje i att slå 
  att bråk upp- het för en god sak, cerar, visar makt- sönder saker och  
  står detta kan provocera De är dåligt ut- startar bråk utan ideo- 
    polisen. Vi har rätt bildade och in- logiska motiv. Försöker 
    att försvara oss. griper urskilj- dra med andra 
     ningslöst. 
 
 
Polisens De moderna är Några är ute för Vår utrustning En grupp som är 
uppfattningar fredliga och  spännings skull, kan provocera. Intresserad av bråk och 
  förutsägbara De försöker provo- Överilat och skadegörelse. De är 
    cera polisen. De kan aggressivt be- utskickade för att ställa 
    dra med andra i  teende. till bråk. 
    upplopp. Brister i led- 
     ningsorganisation. 
 
 
De modernas demonstranternas roll och strategi vid demonstrationer kan sägas vara att 
under ordnade former visa upp att det finns många människor som vill demonstrera 
för en politisk eller ideologisk sak. Deras strategi är att vara så många som möjligt. 
De uppfattar inte att de har någon bidragande orsak till att kravaller uppstår. Denna 
uppfattning delas av både polisen och de autonoma demonstrera. 
 
De autonoma demonstranterna roll och strategi handlar om att vara synliga och 
högljudda för att på så sätt föra fram sina åsikter. De tycks medvetet väcka 
uppmärksamhet och provocera polisen. De är medvetna om att detta kan vara en 
bidragande orsak till att kravaller uppstår. De menar dock att det är polisen som är 
den avgörande orsaken eftersom de inte klarar av att hantera demonstranternas 
annorlunda beteende. Polisen säger sig också bli provocerade av de autonoma, i 
synnerhet som de uppfattas var ute för att dra med andra i upplopp. De moderna 
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demonstranterna anser också att de autonomas anarkistiska beteende provocerar 
polisen och kan utgöra en delförklaring till varför det blir upplopp. 
 
Polisens roll är att upprätthålla lag och ordning och säkra tillståndsgiva 
manifestationer. De är dock medvetna om att deras eget beteende och utrustning kan 
vara provocerande och bidra till sammanstötningar. De pekar bl. a. på att hjälmar, 
visir, sköldar och batonger, liksom aggressivt beteende kan provocera fram 
motattacker från demonstranter. De pekar också på att bristande ledning och 
ordergivning kan skapa kaos och bidra till att oroligheter uppstår. 
 
Provokatörernas roll. Några provokatörer ingår inte i denna studie. Samtliga övriga 
grupper menar dock att det finns en liten grupp provokatörer som enbart är ute för 
att ställa till bråk. De saknar andra ideologiska motiv än att åstadkomma 
skadegörelse och gärna dra med andra. Det finns hos samtliga grupper en 
konspiratorisk förställning om att provokatörerna skulle vara utskickade på någons 
uppdrag. Vilken denne uppdragsgivare är uttalar man sig inte om. 
 
Sammanfattningsvis kan man konstatera att samtliga grupper föreställer sig att en 
våldsbenägen grupp provokatörer kan dyka upp under en demonstration och ställa 
till skadegörelse och dra med andra. Men även utan dessa provokatörer förfaller de 
tre grupperna vara överens om att de autonoma kan utgöra en fara för en fredlig 
utveckling av en demonstration eller aktion. Genom att provocera polisen kan 
situationen trappas upp. De autonoma menar dock att detta provocerande beteende 
är helt motiverat för att väcka uppmärksamhet för en god sak. De menar att polisen 
handlar överilat, aggressivt och med dålig organisation. Polisen å sin sida menar att 
de autonomas beteende kan utgöra en fara för den allmänna ordningen. Detta 
motiverar insatser som ibland kan vara provocerande i sig. Detta innebär att de 
autonoma betraktar polisens beteende som en utlösande faktor, medan polisen ser de 
autonomas (vid sidan av rena provokatörer) beteende som en utlösande faktor. 
 
Dessa föreställningar som finns inom polisen och de autonoma grupperna innebär 
att man ser den andra gruppen som den utlösande faktorn. I enlighet med social 
identitetsteori innebär det att den egna gruppen reagerar på den egna gruppens 
uppfattning om den andra gruppen, snarare än den andra gruppens faktiska eller 
avsedda beteende. Denna slutsats stöds av två studier rörande konfrontationer 
mellan poliser och fotbollshuliganer (Stott, 2003; Drury, Stott & Farsides, 2003) som 
visar att polisens agerande till stora delar bygger på lekmannateorier snarare än 
faktiska bedömningar av det egentliga skeendet. 
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