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Abstract 
Granström,K., Guvå, G., Hylander, I.,  & Rosander, M. (2005). Reclaim the 
streets – En analys av strategiska händelser i samband med olovliga 
gatumanifestationer. (FOG-Report no 52). Linköping: Department of behavioural 
sciences (IBV), Linköping university. 

 
Rapporten beskriver två olovliga manifestationer som utspelade sig samma 
dag i Linköping och Stockholm. Dessa händelser observerades och beskrivs i 
rapporten – från förarbetet till avslutning – i form av ett antal berättelser 
(narrativer). Syftet med denna studie var att undersöka vad som kan hända i 
interaktionen mellan polisen och aktivister vid aktioner genomförda utan 
polisens tillstånd. Utöver observationer har även data samlats in genom olika 
former av kontakt med polis och aktivister. Även om storleken på 
manifestationerna skilde sig åt var det gemensamma att båda var anordnade i 
en ”Reclaim the streets”-anda. 
Analysen baseras på erfarenheter från Göteborgsdemonstrationerna 2001, där 
mekanismer som kan leda till ”krig” och till ”fred” lyftes fram. 
Erfarenheterna från Linköping och Stockholm är båda bra exempel på och 
illustration av att ”fredsskapande” är möjligt i samband med olovliga 
manifestationer i stil med de Reclaim the street aktiviteter som beskrivits i 
denna rapport. 
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Bakgrund 
Reclaim the streets (RTS) är en internationell rörelse som finns i ett flertal 
länder, t.ex. Storbritannien, Finland, Australien, Holland, Tyskland, USA och 
Sverige för att ta några exempel. Även om det inte kan betraktas som en 
enhetlig organisation – den benämns ibland som en ”disorganisation” – finns 
vissa gemensamma förutsättningar eller utgångspunkter. Det finns bl.a. en 
samlad övertygelse om att kapitalismen är av ondo. Sättet som motstånd 
manifesteras är också något som i många avseenden återkommer där RTS 
verkar. RTS har sina rötter i antitrafikleds-aktioner i London och 
Storbritannien under första halvan av 1990-talet (Moxham, 1996). En 
föregångare till dagens RTS bildades hösten 1991. Den första av dessa 
aktioner var Twyford Down där aktivister motsatte sig byggandet av en 
motorväg-länk. Med RTS’s egna ord handlade protesten om: ”FOR walking, 
cycling and cheap, or free, public transport, and AGAINST cars, roads and 
the system that pushes them” (hämtat från ett RTS-flygblad; Do or die, 1997, 
p. 1). Den andra kampanjen handlade även den om protester mot utbyggnad 
av en motorväg (M11). Aktionen inleddes då ett gammalt kastanjeträd skulle 
huggas ner i parken George Green i slutet av 1993. Den händelsen finns även 
beskriven av Drury och Reicher (2000) där de använder den utvecklade 
sociala identitetsmodellen (ESIM) för att tolka vad som hände. Protesterna 
mot motorvägsbygget fortsatte fram till en sammandrabbning mellan 
aktivister och polisen vid Claremont Road mot slutet av 1994. Under tiden 
aktionen mot M11 var igång ändrades även den engelska lagen så att civila 
protester kunde ses som kriminella handlingar. När aktivisterna förlorade 
”slaget” om Claremont Road började man planera för alternativa sätt att 
uttrycka sig. I februari 1995 ombildades RTS och sommaren samma år hölls 
de första gatufesterna av den typ som har kommit att känneteckna rörelsen.  

I grunden har RTS fortsatt att vara en anti-bil-rörelse, men med åren har 
detta fokus blivit mer symboliskt och innefattar även de sociala och 
ekologiska effekter bilismen medför. Vidare har RTS försökt lyfta fram de 
politiska och ekonomiska krafter som ligger bakom bil-kulturen. ”Our streets 
are as full of capitalism as of cars and the pollution of capitalism is much 
more insidious” (hämtat från ett RTS-flygblad 1996; Do or die, 1997, p. 2). 

I Sverige började fenomenet dyka upp runt 1998. Att demonstrera skulle 
vara något positivt och roligt – inte som traditionella demonstrationståg, där 
man med bister attityd marscherar med allvarliga slagord. Man ville se en 
förändring från det som man såg som en negativ variant av motstånd. I 
samma anda som föregångarna i England anordnades gatufester som 
blockerade en gata med sång och dans. Gemensamt för dessa aktioner är att 
de saknar tillstånd eftersom deltagarna anser att de har samma rätt till 
gatorna som bilisterna. 

Syfte 
Syftet med denna studie är att undersöka vad som kan hända i interaktionen 
mellan polisen och aktivister vid aktioner genomförda utan polisens tillstånd. 
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Dessa två grupper är dock inte de enda som fokuseras på. I samband med 
aktioner av detta slag finns också åskådare, en allmänhet, som i olika 
utsträckning interagerar med dessa två grupper. Detta kommer också att tas 
upp i resultatet. 

Metod 
Det var känt i förväg att gatufester skulle anordnas den 1 maj i Linköping och 
i Stockholm. Kontakt togs med polisen i båda städerna för att informera om 
att två forskare i varje stad skulle observera händelserna. Via Internet var 
känt var aktionen skulle inledas och vid vilken tid. 

Observationerna dokumenterades med löpande anteckningar 
tillsammans med tidsangivelser. I förväg hade bestämts visst fokus för 
observationerna även om händelseutvecklingen fick styra en hel del. 
Observatörerna tittade speciellt på polisens positioner, samt hur samlingen 
och de grupperingar av aktivister före utsatt samlingstid såg ut. När aktionen 
satts igång dokumenterades alla större händelser och rörelser som 
observatörerna uppfattade. Ansvarsområdet för de två observatörerna i de 
båda städerna var relativt tydligt där den ena hade fokus på polisens 
agerande och den andre på aktivisterna. I Linköping befann sig den 
observatör som hade fokus på aktivisterna större delen av tiden innanför de 
avspärrningar som aktivisterna satt upp. I Stockholm, där inte motsvarande 
tydliga avgränsning som skiljde aktivister och polisen åt fanns, rörde sig den 
observatör som hade fokus på aktivisterna i det område där aktivisterna 
befann sig. Till skillnad mot Linköping befann sig alltså även polisen i detta 
område. Den observatör som hade fokus på polisen följde deras förberedelse-
arbete och ingick i en observatörsgrupp bestående av bl.a. politiker från 
polisstyrelsen under ledning av en civilklädd polis. Observatörsgruppen, 
besökte även ledningspersonal (polisinsatschef) och polisens utfodringsställe 
och återsamlades med jämna mellanrum under kvällen för kortare 
informationer om läget. Utöver observationer bygger följande redogörelse 
även på samtal med polisen och i Linköping även på samtal med en 
deltagare. 

Fallbeskrivning Linköping 
Följande redovisning behandlar ett antal aspekter av den gatumanifestation 
som genomfördes i Linköping den 1 maj 2004. Det är i denna rapport 
forskarnas bild av händelserna som presenteras. Detta sker i form av ett antal 
berättelser (narrativer). Det innebär att det varken är aktivisternas bild eller 
polisens bild som ligger till grund för framställningen. Däremot kom den 
följande texten att presenteras för representanter för polisen och aktivisterna 
som var närvarande vid händelserna. 

Polisens förarbete 

Polisen gick ut med ett flygblad, som delades ut i skolor i Linköping, ca 1,5 
vecka före ”gatufesten”. Informationen gick ut på att skolungdomarna skulle 
få veta om att deltagande i aktionen kan få allvarliga konsekvenser, t.o.m. 
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fängelse. Det finns även poliser med ansvar för skolor och som har kontakt 
med elever och även har viss kännedom om specifika personer som kan 
tänkas vara aktiva. Anledningen till att polisen gick ut i förväg var att man 
vill reducera antalet personer som annars kanske skulle ha slutit upp p.g.a. 
nyfikenhet. 

Massmedia gjorde också ”en grej” av detta vilket bl.a. innebar att 
ansvarigt polisbefäl blev intervjuad i Radio Östergötland. I samband med 
medias rapportering uttalade sig även en namngiven representant för 
(ansvarigt polisbefäl kallade honom ”talesman för”) Linköpings 
Festkommitté som står bakom Reclaim the city-aktionen. I Norrköpings 
Tidningar den 28/4 säger representanten för Linköpings festkommitté att 
”festen kommer att gå lugnt till, men att arrangörerna inte kan styra över 
festen med järnhand”. Vidare hävdade han också, i motsats till polisens 
uppfattning, att det ”behövs inget tillstånd för att ordna aktionen”.  

Polisen gjorde inga försök att kontakta arrangörerna av aktionen i förväg. 
Detta p.g.a. att man inte visste vem man skulle prata med. Ansvarigt 
polisbefäl namngav dock en person som talesman för dem som arrangerade 
aktionen. 

Polisen har dock flera kanaler för att få reda på om något ska hända, bl.a. 
Lunarstorm (www.lunarstorm.se) där man öppet är med och diskuterar med 
aktivister, bl.a. i chatten. När polisen får reda på att en aktion är planerad 
samlas en ”bedömargrupp” bestående av representanter för tre avdelningar. 
De tittar först på om aktionen i fråga kommer att ske utan tillstånd. Om så är 
fallet bestäms om man ändå ska tillåta den. Aspekter som kommer in i 
bedömningen är eventuella konsekvenser som ett ja eller nej kan medföra. Till 
detta läggs även ekonomiska aspekter. Efter detta startar planeringen för 
händelsen. Man tittar på eventuella hotbilder, dels rörande aktivisterna – 
finns t.ex. risk för skadegörelse, dels om det finns motstående grupperingar 
som man misstänker kan försöka störa aktionen. 

Förarbetet ledde till en bedömning att ett 40-tal poliser skulle vara i tjänst 
i samband med aktionen – både i uniform och civila poliser. Detta betecknade 
ansvarigt polisbefäl som en normal storlek för polisinsatsen. 

Aktivisternas förarbete 

Det är svårt att bedöma aktivisternas förarbete. Det som går att ta upp är den 
information som spreds via Reclaim the city – Linköpings festkommittés 
hemsida där bl.a. tid och plats för samlingen angavs. Hemsidan 
(http://www.klasskamp.com/fest) har dock tagits bort efter aktionen. På 
sidan fanns följande att läsa: 

Första maj 2004: Gatufest i Linköping 
Se till att komma på festen som inte kommer att likna någonting annat! 
Gatufesten kommer att skapa ett utrymme för fri aktivitet – en gratis fest där 
alla ska känna sig välkomna. 
Ta dina begär på allvar! Lämna tristessen bakom dig och lev ut ditt behov av 
gränslöst festande. 
Förutom din egen aktivitet finns mycket att vänta på gatufesten: 
liveuppträdanden, grafitti, breakdance, eldkonst, DJ:s och mycket mer. 
Tid: 19.00--Plats: S:t Larsparken, mellan S:t Larskyrkan och Åhlénshuset. 
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Där fanns även ett stycke som tog upp ”polisens hetskampanj mot 
gatufesten”. Man noterar att diverse media hade haft inslag och artiklar om 
en kampanj från polisens sida som man menar ”försöker skrämma folk från 
att delta i gatufesten”. Man jämför med den förra gatufesten (13 september 
2003) och menar att polisen använder exakt samma taktik. Då gick polisen, 
enligt hemsidan, ut med budskapet att ”gatufester är inte någon kul grej”. 
Texten på hemsidan fortsätter: 
 

Att polisen försöker med skrämseltaktik visar att de är oroliga över ungdomars 
tilltagande önskan att förutsättningslöst få leva ut sina behov. Man är i 
underläge och har insett att gatufestande är något som tilltalar många olika 
sorters ungdomar. Vi är smickrade. 

 
I texten görs det tydligt att man inte sökt polistillstånd för gatufesten, men 
samtidigt lyfts fram att det ”inte är detsamma som att festen är olaglig”. 
 

Vi har alla enligt grundlagen rätt att manifestera våra åsikter på gator och torg. 
Polisen spelar med falska kort och försöker lura i människor att en sådan 
tillställning i sig är olaglig om den saknar tillstånd. Polisen är desperata och vi 
festprissar ser på framtiden med tillförsikt. 

 
Texten på hemsidan fortsätter med ett politiskt färgat avsnitt som avslutas 
och summeras med följande slagord: 
 

De stal våra liv – nu stjäl vi dem tillbaka! 
Gratis sjukvård åt alla! 
Gratis kollektivtrafik nu! 
Klass mot klass för en framtid utan klasser! 

 
Det som inte direkt kan kontrolleras, men som bör ha ingått i arrangörernas 
(Linköpings festkommitté) förarbete var att se till att det fanns en skåpbil, 
portabel kraftanläggning, musikanläggning, sopsäckar och facklor till 
gatufesten. Till det kan man anta att inte alla uppträdanden var spontana, 
utan att i alla fall några krävde viss organisering och planering. 
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Samling 

Redan en halvtimme före utsatt tid började aktivister anlända till 
samlingsplatsen, ett grönområde i direkt anslutning till en kyrka. Till att börja 
med var det en mindre grupp (ca 15-20) som stod i kanten av grönområdet. 
Polisen fanns i detta läge endast närvarande i form av två poliser på cykel. 
Dessa stannade vid samlingen och tog kontakt med aktivisterna. Tjugo 
minuter före utsatt tid anlände två polisbussar. Båda parkerades inom synhåll 
för aktivisterna. Den ena på behörigt avstånd, av de poliser som samlas där 
hade en del hjälmar hängande i bältet, medan den andra parkerades mitt i det 
område som var samlingsplats för aktivisterna. Sex poliser närmade sig 
ganska snart den mindre grupp som hittills hade samlats och stannade vid 
gruppen vilket fick till följd att samlingen av aktivister i viss mån spreds ut. 
En mindre grupp flyttade sig t.ex. ett tjugotal meter bort från den plats där 
polisen befann sig. Dessa poliser stod kvar under några minuter, men drog 
sig efter ett tag tillbaka några tiotals meter åt olika håll, men höll 
uppmärksamheten kvar mot samlingen som sakta men säkert började bli 
större ju närmare utsatt samlingstid vi kom. 

Ungdomarna som samlas uppskattas vara runt 20 år gamla. Klädsel 
varierar men präglas av mörka (svarta) byxor och tröjor. Själva samlingen 
gick mycket lugnt tillväga. Gasfyllda ballonger, bokbord med anarkistisk 
litteratur, kundvagn med dricka och bagetter fanns i samlingen. Ungdomarna 
stod eller satt i grupper i gräset och pratade påfallande lågmält. 

Vid utsatt samlingstid hade polisen placerat ut bilar på olika avstånd från 
samlingsplatsen men helt synliga. Åtminstone sju bilar fanns inom synhåll. 
Mellan 15 och 20 poliser i mindre grupper fanns synligt utspridda runt 
kyrkan i grupper om två till fyra poliser i varje grupp. Poliserna genomförde 
visitation av några mindre grupperingar av ungdomar. Dessa ombads följa 
med till någon husvägg där deras väskor genomsöktes samt enklare 
kroppsvisitering och identifiering utfördes. Ungdomarna fotograferades av 
polisen och poliserna filmades i gengäld av aktivister. Visiteringen gick 
mycket odramatiskt tillväga. Inga tecken på provocering från vare sig polis 
eller aktivister var märkbara. Polisen uppträdde i uniform och båtmössor. De 
poliser som hade hjälm hade den hängande vid midjan. Efter visitation tilläts 
ungdomarna att fortsätta till samlingsplatsen. Några polisbilar passerade på 
anslutande gator, men stannade inte. Aktivisterna noterade bilarna men vi 
kunde inte uppfatta några som helst tecken på oro eller aggressivitet mot 
polisen.  

Som iakttagare fick man intrycket av en relativt avspänd förväntan, både 
hos poliser och ungdomar, på var aktivisterna skulle genomföra sin 
manifestation.  

 
Tolkning: Även om det inte, så vitt vi vet, fanns några gemensamma spelregler 
för poliser och aktivister om hur mötet dem emellan skulle genomföras 
föreföll båda grupperna basera sitt agerande på en fredlig och 
ickeprovocerande inställning. Några poliser hade hjälmar hängande i bältet, 
men ingen övrig skyddsutrustning och genomförde visitationerna för att 
förhindra att tillhyggen skulle föras till festplatsen. Det implicita budskapet 
till aktivisterna kan därför tolkas som att polisen var angelägen om att festen 
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inte fick urarta. Detta var sannolikt också aktivisterna önskan. Därmed kan 
man anta att polis och aktivister hade samma mål, d.v.s. en fredlig 
tillställning. 

I termer av analysmodellen från Göteborgshändelserna kan man säga att 
mötet mellan polis och aktivister istället för att vara provocerande ledde till 
avväpning. Det betyder att mötet blev en dialog eller förhandling som innebar 
att båda grupperna kunde visa att de inte hade för avsikt att använda vapen. 
Vidare kan man konstatera att istället för kaotisering kunde såväl poliser som 
aktivister genomföra ett organiserande. Polisen visade öppet sin organisation 
liksom att aktivisterna gjorde detta genom sin samling bakom kyrkan. Man 
kan säga att båda grupper körde med öppna kort. 

Förflyttning 

Efter cirka en halv timmes samling (19.35) började gruppen röra sig mot en 
angränsande gata (Storgatan) där en skåpbil körts fram. Aktivisterna spärrade 
efter viss möda av gatan på ett avsnitt av ca 100 meter. Den ena sidan 
dominerades av ett bankhus och några mindre butiker och den andra sidan 
av ett varuhus och en matvaruaffär. Så fort aktivisterna spärrat av det 
begränsade området spärrade polisen av tillfarterna till gatan och dirigerar 
om trafiken. Hela området blir således bilfritt med undantag för ett par bilar 
som står parkerade på aktivisternas del. Själva förflyttningen skedde utan 
”ordergivning” eller ”anvisningar” från aktivisternas sida. Det hela började 
snarare med att några av aktivisterna med bestämda steg tog riktning mot 
Storgatan, övriga följde med utan stora åthävor. Ingen av aktivisterna sprang, 
men rörelsen var bestämd. Gatan blockerades med en banderoll med texten 
”Festen blockerar gatan men öppnar vägen” på ena sidan avspärrningen och 
en med texten ”I can’t dance to it – it’s not my revolution” på andra sidan. 
Ballongknippen knöts vid banderollerna och vimplar sattes upp vid 
husväggarna. Några ungdomar monterade upp högtalare vid skåpbilen. En 
bensindriven elgenerator monterades och startades. Ungdomarna grupperade 
sig i mindre grupper. De flesta stod men några sätter sig i mindre 
konstellationer på gatan. Totalt bedömdes cirka 200 ungdomar befinna sig 
inom området. Utanför området fanns ett antal ”åskådare” såväl ungdomar 
som medelålders medborgare. Dessa stannade till några minuter och föreföll 
mer förundrade och nyfikna än upprörda. Senare under kvällen kom vi att 
iaktta mer laddade känslor. Vi återkommer till detta. 

Polisen bevakade händelserna på behörigt avstånd (som närmast ca 50 
meter). Poliserna stod i grupper – fortfarande i båtmössor. De uppträdde 
mycket avspänt – man kunde nästan få ett intryck av att de ägnade mer 
uppmärksamhet åt sin egen grupp än åt manifestationen. Deras flitiga 
mobilanvändningen gav dock ett intryck av att de olika delarna hade 
fortlöpande samband med varandra. Polisen genomförde inga förflyttningar 
eller hastiga manövrar som skulle ha kunnat tolkas som förberedelse för 
attack mot aktivisterna. 
 
Tolkning: Både poliser och aktivister har genom sina handlingar visat vilka 
områden som de utövar kontroll över. Den avspärrning som aktivisterna 
genomförde markerade att de ansvarar för ordningen inom det avspärrade 
området. Poliserna genomförde också avspärrningar och dirigerade om 
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trafiken. Detta innebar en markering av att de ansvarar för att ordning 
kommer att upprätthållas inom detta område. Dessutom innebar polisens 
avspärrningar att kaotisering som skulle ha kunnat uppstå med biltrafik i 
området undveks. Genom att polisen tillät fritt tillträde för allmänhet till fots 
undvek man en kategorisering där aktivister hålls separerade från allmänheten. 
Detta kan ses som en nyanserande åtgärd som innebar att allmänhetens 
möjlighet till närvaro ledde till en avdramatisering av händelserna. Vi utgår 
från att polisen dock hade kännedom om potentiella bråkmakare eller 
provokatörer och var beredd att göra nyanserade, d.v.s. snävt riktade 
ingripanden om så skulle behövas. 
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”Festen” börjar 

Efter cirka 20 minuter (19.50) efter avspärrningen började musik med hög 
volym spelas från den uppställda skåpbilen. Det är en blandning av olika 
musikstilar, bl.a. Beastie Boys. Det var inga synliga rörelser hos polisen annat 
än att en av polisbilarna vid nedre avspärrningen lämnade platsen, men 
istället kom en annan bil dit. Så vitt vi kunde iaktta föreföll aktivisterna inte 
ägna någon uppmärksamhet åt polisen. De uppträdde som om de var fredade 
inom den inmutade enklaven. Två cykelpoliser gick dock igenom 
avspärrningen och stannade till vid de bilar som stod parkerade för att 
anteckna registreringsnummer. Inga av aktivisterna tycktes fästa någon vikt 
vid detta ”intrång”. När de antecknat klart lämnade sedan poliserna området. 
Detta var så vitt vi kunde se den enda gången polisen befann sig innanför 
avspärrningen. 

Musiken fortsatte att pumpa, men endast ett fåtal av ungdomarna 
dansade till musiken. Det flesta stod eller satt och pratade i mindre grupper. 
Efter en stunds musik (20.05) hölls två agiterande tal av en manlig och 
kvinnlig aktivist. Talen framfördes i ett milt tonläge och framkallade inga 
stora ovationer, skanderingar eller liknande. Musiken fortsatte och det rådde 
lugn inom avspärrningarna.  

Under festens inledning kunde inga större förflyttningar inom polisen 
noteras. Poliserna var dock placerade så att de var fullt synliga för 
aktivisterna. Förbipasserande medborgare bör rimligtvis ha uppfattat 
polisbevakningen som mer omfattande än vad aktivisterna gjorde genom att 
poliserna var synliga för allmänheten runt hela området, även på platser där 
de inte syntes från festområdet. 

 
Tolkning: Under festens etableringsskede fortsatte såväl aktivisternas som 
polisens organiserande. Genom att detta arbete kunde fortgå utan att 
grupperna ingriper i varandras projekt uteblev ett kaotiserande som annars 
mycket lätt skulle ha kunnat inträffa i initialskedet av festen. Under denna fas 
skall musikanläggning och andra arrangemang fås att fungera liksom att 
deltagarna skall etablera sig som gatuockupanter. Det är ett känsligt skede 
och skulle mycket väl, genom provocerande från polis eller andra grupper, 
kunnat leda till ”krigsprocesser”. Så skedde dock inte i detta fall. 
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”Festen” fortsätter 

Det första uppträdandet som verkade engagera flertalet aktivister var en 
grupp unga flickor som kallar sig Radical Cheerleaders. De var klädda i 
svarta kläder med rosa inslag, korta byxor eller kjolar (20.20). De utförde sina 
rörelser på typiskt cheerleadermanér, men till talkörer med antikapitalistiska 
eller feministiska budskap. Deras uppträdande väckte jubel hos de övriga 
aktivisterna. Efter flickornas uppträdande fortsatte musiken, folk småpratade 
med varandra. Några enstaka kunder från den kvällsöppna matvarubutiken 
(som har en väktare vid ingången) passerade genom området med matkassar. 
Innanför området fanns också några äldre människor, som nyfikna iakttagare, 
några enstaka förde också samtal med ungdomarna. Både nyfikna vuxna och 
passerande kunder accepterades av deltagarna. En stund senare (20.45) 
uppträdde två jonglörer med käglor och bollar. En del av deltagarna bildade 
en halvcirkel framför artisterna. Övriga fortsatte att umgås i grupper, pratade, 
åt och drack. Öl och spetsad läskedryck tycktes vara vanligt förekommande. 
Några hade med sig en engångsgrill och grillade mashmallows över elden. 
Musiken fortsatte (20.55), men endast några få dansade. 

En av deltagarna plockade fram en svensk flagga av tyg (21.00) och 
bredde ut den på gatan. Några ungdomar skändade flaggan genom att 
stampa på den. Flaggans ägare försökte sätta eld på flaggan, vilket först 
misslyckades. Genom att spruta tändvätska på den lyckades man till slut på 
eld på den. Några aktivister stod i ring kring den brinnande flaggan. Det stora 
flertalet föreföll dock inte indragna i flaggbränningen. Ingen information om 
syfte med bränningen gavs igenom högtalarsystemet. Man fick intrycket av 
att det var en enskild eller några deltagares privata manifestation. De som 
samlades kring den brinnande flaggan uttryckte heller vare sig entusiasm 
eller avsky. 

Tjugo minuter senare (21.20) skedde raketuppskjutning från området 
(raketer utan nedfallande pinnar). Efter raketuppskjutningen skedde grafitti-
uppvisning. Denna utfördes på stora boardskivor som man hade medfört till 
platsen. Den figur som växte fram var en kostymprydd herre med horn. 
Sannolikt symboliserande kapitalismen. Passande nog var skivan lutad mot 
bankhuset på ena sidan av den avspärrade gatan. Mörkret började lägga sig 
över området och strax efter nio (21.20) uppträdde eldslukare och jonglörer 
med brinnande facklor. Senare (21.45) skedde en ny raketuppskjutning. 
Musiken pågick under hela tiden, men intresset för att dansa var mycket 
begränsat. Många ungdomar lämnade området och tycktes försvinna hem. 
Några av de som lämnade området återvände dock efter en stund. 

Polisen, som under hela händelseförloppet behållit sina platser på 
avstånd från händelserna, genomförde dock visitation av några av de 
deltagare som tidigare hade lämnat området när de återkom. Deltagarna 
fotograferades och fick visa legitimation. Även denna visitation gick lugnt 
tillväga även om några av ungdomarna visade viss irritation. Klockan hade 
nu hunnit bli 22.00 och avtrappningen är tydlig. Kvar fanns dock fortfarande 
ett hundratal ungdomar. En av deltagarna gick omkring med en sopsäck och 
samlade ihop skräp och flaskor.  

En kvart (22.15) senare bedömdes ett 60-tal ungdomar vara kvar. 
Gruppen var nu mer samlad och bildade en halvcirkel framför två ungdomar 
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som framförde budskap genom rapmusik. Till gruppen hade nu också 
anslutit ett par höggradigt berusade vuxna som också ville deltaga i 
rappandet. Ungdomarna visade tolerans med dessa personer och hanterade 
dem på ”respektfullt” sätt. Musiken fortsatte, ungdomar trappade av och så 
småningom (23-tiden) plockades banderollerna bort och gatan öppnades för 
trafik. 

Polisen befann sig under hela händelseförloppet i omgivningen men 
vidtog inte några andra synliga åtgärder än att visitera några av deltagarna 
utanför det av aktivisterna avspärrade området. Inga uniformerade poliser 
närmade sig festområdet under aktiviteterna. 

 
Tolkning: Aktivisterna demonstrerade sitt avståndstagande från vad de 
betecknar som ett kapitalistiskt styrt samhälle. De gör dock detta på ett 
organiserat  och nyanserande sätt. Det innebär att de framför sitt budskap 
snarare avväpnande än provocerande. Istället för att klottra ner väggar och 
skyltfönster avbildade de kapitalismens gestalt på egna spånskivor. Istället 
för att slå sönder egendom brände de en egen flagga. Istället för att skjuta 
raketer med pinnar som kan skada folk och egendom använde de markburen 
avskjutning. Istället för att förstöra och skräpa ner samlade de ihop sitt eget 
avfall. Denna typ av handlingar kombinerat med olika performance-inslag 
tolkar vi som avväpnande, i den mening att de syftar till att leda till förvåning 
och glädje. Polisen genomförde också sitt uppdrag på ett organiserande och 
avväpnande sätt. Så vitt vi förstår lyckades också polisen betrakta aktivisterna 
på ett nyanserande sätt, vilket betyder att de genom sin kännedom om olika 
ungdomsgrupper kunde urskilja denna grupp från andra grupper med 
våldstendenser och en annan provokativ framtoning. 

Allmänhetens reaktioner 

Från en observatörsposition fanns möjlighet att även registrera vissa 
reaktioner från allmänheten, d.v.s. förbipasserande människor. Vi kunde 
identifiera grovt sett fyra grupper; de nyfikna, de ängsliga, de aggressiva och 
de tillåtande. 

De nyfikna 

Detta var den största gruppen av dem som iakttogs i samband med 
manifestationen. Några verkade ha sökt sig till platsen medvetet, men 
intrycket var att de flesta nyfikna råkade komma förbi av en händelse. Dessa 
frågade andra åskådare, eller polisen om vad det var som pågick. Vi kunde 
inte bland gruppen nyfikna se några som frågade ungdomarna direkt om vad 
de höll på med. De nyfikna stannade några minuter och fortsatte senare. En 
ensam kvinna med cykel cirkulerade dock i området under en längre tid, 
liksom en medelålders herre som hade hälsningskontakt med någon i 
aktivistgruppen. 

 
Tolkning: Vårt intryck är att de nyfikna föreföll fascinerade av händelserna. 
Genom polisens synlighet tolkar vi det som att denna grupp inte heller 
uppfattade situationen som farlig eller hotande. De flesta stannade bara en 
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kort stund vilket vi tolkar som att de bedömde risken för att något drastiskt 
skulle inträffa som mycket liten. Polisens närvaro tycks ha en lugnande effekt 
på denna grupp av allmänheten. 

De ängsliga 

Endast ett fåtal uppträdde med synlig ängslighet. Ett sådant exempel var en 
pensionär som med en bunt brev i händerna (på väg till postlåda eller 
matbutiken för att köpa frimärken) tvärstannade en bit från aktivisternas 
avspärrning och skådade ängsligt över gatan. Han vände, tvekade, vände 
tillbaka, tvekade för att så småningom göra helt om och försvinna från 
platsen. Så vitt vi kunde se hade han inte ögonkontakt vare sig med andra 
åskådare eller med polisen. 

 
Tolkning: Ängsligheten tycktes väckas av det främmande inslaget i den vanda 
miljön. När inte de dagliga rutinerna eller de kända miljöerna inte uppträder 
som vanligt väcks ångest. Vissa människor med intolerance of ambiguity 
reagerar på alla avvikelser från det normala. Det naturliga försvaret hos 
sådana personer är att fly från sådana situationer. Det innebär att de försätter 
sig i säkerhet långt innan eventuella oroligheter bryter ut. 

De aggressiva 

Vi iakttog även några medborgare hos vilka manifestationen väckte 
aggressivitet. I ett fall rörde de sig om en man i 35-årsåldern som uppträdde 
som om hans vanliga promenadväg blivit blockerad. Genom att våldsamt 
kasta banderollen över huvudet för att i full längd och full fart forcera genom 
den avspärrade delen fick han ungdomar att knuffas åt sidan. Inga tecken på 
motaktivitet kunde iakttas från ungdomarna. En annan man i samma ålder 
riktade sig irriterat åt polisernas håll och uttryckte något i stil med att polisen 
borde ingripa och köra bort ungdomarna. En tredje episod var en 
handikappad man i permomobil som med hög fart körde rakt in i området 
svärande. Han stannade och försökte sittande grabba tag i en av deltagarna 
och riktade slag mot denne. Pojken ifråga backade åt sidan utan några 
ansatser vare till försvar eller motattack. Färden fortsatte med den 
motoriserade rullstolen i hög fart genom folkhopen. 

 
Tolkning: Det förefaller som de aggressiva visade sin ovilja mot såväl 
avspärrningen som mot det som de uppfattade som en avvikande grupp. 
Repliker i stil med ”skall vi tolerera såna här” tyder på detta. Det mest 
hotfulla inslaget under kvällen i själva avspärrningen var sannolikt dessa 
aggressiva representanter från allmänheten. Genom att deltagarna inte 
besvarade attackerna med motattacker ledde de inte till några 
sammanstötningar. De enskilda attackerna var också ”enmansattacker” och 
inte samlade eller samordnade attacker från flera utomstående. 
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De tillåtande 

Bland iakttagarna fanns sådana som så vitt vi förstår uppfattade 
manifestationen som ett ofarligt inslag i gatubilden. Vi hörde från dessa en 
uppskattning av att polisen hanterade händelserna på ett balanserat sätt. 
Någon uttryckte direkt till polisen att de hade ”skött detta på ett mycket 
snyggt sätt”. 

 
Tolkning: Vi tror att det bland allmänheten finns en grupp som mycket väl kan 
tolerera denna typ av ”icke-legitima” gatumanifestationer, d.v.s. sådana som 
sker under fredliga former. Vi kunde även av kommentarer förstå att man 
gärna hade sett fler deltagare i manifestationen. Den uppskattning som dessa 
medborgare uttryckte för polisens agerande tolkar vi som att de uppskattade 
att polisen inte använde maktmedel eller provokationer utan enbart fanns 
närvarande som en garanti för att upprätthålla ordning och säkerhet. 

Kommentarer från ansvarigt polisbefäl 

Sedan ansvarigt polisbefäl tagit del av ovanstående beskrivning genomfördes 
en intervju. Från polisens sida betraktar man beskrivningen som korrekt och 
intressant. 

Att polisens närvaro, både cykelpoliser och vanliga poliser tillsammans 
med polisbussar och bilar, var tydlig och fullt synlig för aktivisterna var, 
enligt ansvarigt polisbefäl, ingen medveten strategi. Det förklarades snarare 
med praktiska överväganden att det var ett stort öppet område i vilket 
samlingen för aktivisterna skulle äga rum. Polisen var ovetande om vilken 
gata som aktivisterna skulle spärras av, men hade viss förberedelse på att S:t 
Larsgatan skulle vara målet. Att synlig skyddsutrustning inte användes i 
någon större utsträckning (några poliser hade skyddshjälm hängande i bältet) 
verkar inte heller ha varit del av någon medveten strategi från polisens sida. 
Skyddsutrustning i form av t.ex. ben och axelskydd användes dock, men 
eftersom sådan inte kan ses av aktivisterna kan det inte betraktas som 
provocerande utrustning. 

Den kontakt som polisen hade under samlingen sköttes av cykelpolisen. 
Det är, som ansvarigt polisbefäl uttryckte det, deras jobb. Övrig kontakt 
bestod framför allt i att vissa personer på väg till samlingen stoppades för 
visitation. Polisen har rätt att göra den typen av visitationer enligt polislagen 
§19. Polisen valde att visitera personer som de kände igen sedan tidigare. Det 
fanns, enligt ansvarigt polisbefäl, inte något annat som styrde detta val av 
vilka som skulle visiteras. Det handlar inte om att personer med viss klädsel 
eller utseende skulle visiteras – ”det var förr det, men inte idag”. De som 
visiterades var inte alla aktivister, utan polisen visiterade även personer från 
”motsatta grupper” om de visade sig i närheten av samlingen. Även här 
baserades urvalet på de personer som var kända av polisen sedan tidigare. 
Dessa motsatta grupper var, enligt ansvarigt polisbefäl, medvetna om att 
polisen visste vilka de var. 

Det ansvariga polisbefälet menade att ”professionalitetsprincipen” fick 
gälla under aktionen, dvs. även om det skedde vissa lagbrott (t.ex. att skjuta 
upp fyrverkerier på gatan mitt i bebyggt område) så ingrep man inte. Det som 
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skulle kunna få polisen att ingripa är om det t.ex. uppstår stor skadegörelse, 
om det finns fara för personer, eller om det är en allvarlig störning för 
boende. Jämförelsen med en vanlig fredag eller lördagskväll på stan kom upp 
och ansvarigt polisbefäl menade att åtminstone motsvarande högljudda 
beteende, t.ex. utanför krogar, godtogs utan åtgärd från polisens sida. 

Den uppdelning i olika typer av aktivister som polisen gör sträcker sig till 
att skilja mellan aktivister – de innanför avspärrningen, och ”motsatta 
grupper” som man tror har för avsikt att försöka störa aktionen. Som nämnts 
tidigare ansåg polisen att de hade god kontroll över dessa övriga grupper. 

Under aktionen kontaktades ansvarigt polisbefäl upprepade gånger av 
TT, men han valde att gå ut med att ”det inte finns något att rapportera”. Han 
menade att polisen medvetet har varit sparsam med information till media 
om vad som hände. 

Kommentarer från en deltagare 

En av deltagarna i manifestationen fick också läsa den preliminära rapporten. 
I stort sett uppfattades beskrivning som korrekt med undantag för två 
detaljer:  

1. De "agiterande tal" som omnämns var bandinspelningar, inte verkliga 
personer som talade.  

2. Polisen uppfattades befinna sig betydligt närmare än de 50 meter som 
nämns i beskrivningen. Att polisen höll sig på avstånd stämmer dock 
med deltagarens uppfattning.  

 
Den alltid lika brännande frågan om i hur stor utsträckning aktivister är 

organiserade är något som deltagaren tar upp. Vid en rad tillfällen refereras 
till aktivistgruppen som några med gemensamma uttalade mål, värderingar, 
etc. Ibland kan detta vara en adekvat beskrivning, men i Linköpingsfallet 
stämmer det inte riktigt. Fördelningen mellan "erfarna" aktivister och "mindre 
erfarna" aktivister är ojämnare här än annars, med en övervikt mot "oerfarna 
aktivister". Detta, menar deltagaren, bidrar till en passivitet eller oklarhet 
kring hur man ska bete sig som aktivist. Hur man beter sig på den här typen 
av manifestationer bygger i stor utsträckning på insocialisation eller 
modellerinlärning i situationen. Vid större arrangemang som det i Stockholm 
finns det en större grupp av "erfarna aktivister", som i högre utsträckning än 
andra fattar policybeslut åt hela aktivistgruppen. Detta kan vara i form av en 
utbrytning (som nu senast i Stockholm eller vid Salem-manifestationerna i 
vintras), ett beslut att "försvara" sig, eller att inte svara mot provokationer 
(som här i Linköping). För dessa grupper är detta ofta en självpåtagen roll, 
och det är även dessa grupper som är beväpnade med tillhyggen, fyrverkerier 
etc. Om dessa grupper eller individer i sina "policybeslut" får med sig den 
stora massan varierar från gång till gång. Rent krasst, menar deltagaren, att 
man kan se på det på följande sätt: i en ny och osäker situation (som den här 
typen av manifestationer nästan alltid är) tittar man på dem som ser ut att 
veta vad de gör. Sådana "erfarna aktivister" finns alltid, enskilda eller i grupp. 
Reclaim the streets har bara funnits i Linköping i något år och den typiska 
festdeltagaren är väldigt ung, därför menar deltagaren att aktivisterna som 
hel grupp är ganska oklara på hur och varför manifestationen ska ske på ett 
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visst sätt. En mer "erfaren" aktivistgrupp hade kanske mött provokationer 
från allmänheten på ett annat sätt. Således var denna reaktion från dem som 
utsattes för attacker kanske inte medveten utan snarare en följd av osäkerhet 
inför hur man borde svara. Den mest naturliga reaktionen om man blir 
påhoppad på stan är ju att backa undan.  

Detta var deltagarens personliga reflektioner. Sammanfattningsvis menar 
han dock att det är problematiskt att se "aktivisterna" som en allt för homogen 
grupp. Viss överensstämmelse vad gäller mål och värderingar finns 
visserligen men sammantaget tror deltagaren att skillnaderna är större än 
likheterna. Konsekvensen av detta blir naturligtvis att det är svårt att se att en 
manifestation av det här slaget kan sägas ha en enda deltagargrupp. 
Deltagaren tror snarare, något som han ser som ganska viktigt i 
sammanhanget, att det finns flera grupperingar: "erfarna"- och "oerfarna" 
aktivister, "arrangörsaktivister", "polisaktivister", "nyfikna-besökar-aktivister", 
"kravallaktivister" etc. Deltagaren håller dock i princip med om 
beskrivningen, men tror att man i framtiden kanske måste försöka utveckla 
en sådan terminologi som inte implicerar att aktivister är en, homogen, grupp.   

Deltagaren kommenterar också polisens visitationer. Dessa omnämns 
som att de sker med aktivisternas goda minne, samt att de fungerar 
"avväpnade". Deltagaren håller inte riktigt med om detta. Visitationer 
uppfattar deltagaren alltid som provocerande. Dels därför att de bara riktas 
mot en grupp: de som avviker i yttre utseende; dvs. de med konstiga kläder 
och frisyrer, dels för att det aldrig uppfattas som varande i aktivisternas 
intresse. Snarare uppfattas det som ett påhopp, ett försök att sätta dit någon. 
Visitationer är en typisk händelse som kan starta en konfrontation (t.ex. på 
1:maj förra året i Stockholm). I det aktuella fallet kanske det fungerade som 
det beskrivits, men deltagaren uppfattade det dock inte så. 

Slutligen vill deltagaren också kommentera medias representation och 
observationerna gällande allmänheten. Det är deltagarens uppfattning att 
lokalpressen i Linköping har haft en överdrivet ensidig bevakning av 
liknande händelser förut, vilket säkert kan finnas latent i allmänhetens 
medvetande. Överhuvudtaget är medvetenheten kring denna typ av 
händelser starkt färgad av medias bevakning och då är det inte särskilt 
konstigt att vissa människor blir upprörda. Att i större utsträckning beakta 
den allmänna opinionen och allmänhetens reaktioner kring denna typ av 
manifestationer tror deltagaren är viktigt för att förstå själva händelsen. Här 
är forskarnas observationer säkert viktiga för att nyansera bilden.  

Fallbeskrivning Stockholm 
I Stockholm var festplatsen större eftersom antalet deltagare var fler (ca 1000) 
än i Linköping. Detta innebar svårigheter för de två observatörer som följde 
händelserna att ge en helt samstämmig bild av vad som hände då 
iakttagelserna blir beroende av var observatören befann sig på festplatsen i 
olika skeenden. Dessutom har olika positioner ibland givit upphov till olika 
perspektiv av händelseförloppet. Detta visar också hur mångfacetterad denna 
tillställning var. Av den anledningen har vi inte heller låtit enskilda aktivister 
eller poliser ta del av våra beskrivningen eftersom var och en av dessa 
förutom ett aktivist eller polis perspektiv troligen också har ett eget 
perspektiv på det som hände utifrån var de befann sig på festplatsen i 
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samband med de olika episoder som vi noterade. Nedan har vi emellertid 
försökt att sammanfoga våra olika bilder och tolka händelserna så att de 
bildar en helhet. 

Polisens förarbete 

Som tidigare nämnts hade en av observatörerna möjlighet att följa polisens 
förarbete genom att deltaga i de planeringsmöten man hade inför årets 
reclaim-fest. Nedanstående beskrivning bygger på dessa observationer. 

I en skrivelse från länspolismästaren i Stockholm står att läsa att det med 
anledning av tidigare erfarenheter från reclaim-fester i Stockholm beslutats 
om en myndighetsgemensam polisinsats under central ledning. Denna s.k. 
”reclaim-grupp” har till uppgift att förbereda polisens kommendering inför 
årets ”befarade gatufest”. Gruppen, som bestod av representanter från olika 
enheter inom polisen, åklagare, presstalesman, fackliga representanter, 
Länskriminalens underrättelserotel (Kut), Säpo m fl., träffades ett antal 
gånger under april, i syfte att organisera polisarbetet kring aktionen med 
anledning av de ordningsstörningar och skadegörelser av varierande 
allvarlighetsgrad som tidigare reclaim-aktioner medfört.  

Huvudinriktning 

Den huvudorder som Polismyndigheten i Stockholms län utfärdade för 
polisinsatsen ”med anledning av icke tillståndsgiven gatufest” gick i stort ut 
på att poliskommenderingen skall: 

• förebygga brott och att upprätthålla allmän ordning och säkerhet 
• präglas av hög synlighet och ett korrekt och beslutsamt uppträdande 
• ingripa mot personer som begår brott i syfte att hindra att vålds- och 

skadegörelsebrott eskalerar och för att lagföra berörda 
• ingripanden skall ske på ett polistaktiskt riktigt sätt och ej äventyra 

insatsens inriktning 
• förebyggande åtgärder skall nyttjas i enlighet med bl.a. polislagens 

bestämmelser. 
 

I förberedelsearbetet behandlades allt från små till stora frågor, som 
utfodring av tjänstgörande poliser (smörgåsar eller mat), vilka lagrum som 
kan komma ifråga, hur festen skall definieras (folkmassa eller allmän 
sammankomst), samarbete med åklagare kring brottsutredningar, eventuella 
gripanden och arresteringar, hur man skall ta hand om gripna (burar inte 
burar), övrig samverkan med exempelvis frivilligorganisationer, kontakt med 
media samt arbetsmiljöfrågor. 

Hotbildsanalys  

En viktig punkt på dagordningen var analys, d.v.s. hur hotbilden såg ut. Såväl 
Säpo som kriminalpolisens underrättelseverksamhet fanns representerad i 
gruppen och de redogjorde för ”läget”, vad man visste, trode sig veta, 
eventuella rykten och deras giltighet samt tidigare erfarenheter. Man försökte 
skissa på olika scenarier utan att från början veta mer än att det börjat dyka 
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upp klistermärken på olika håll i Stockholm som anger tid och plats för en 1 
maj fest - Karlaplan 18.37.  

För varje möte växte en alltmer samlad, men också mer komplex, bild av 
läget fram och diskussionerna handlade framförallt om hur man kan planera 
och ha beredskap för olika slags scenarier och hur mycket man kan påverka 
händelseutvecklingen i syfte att minska risken för ordningsstörningar och 
skadegörelse. Poliserna diskuterade exempelvis hur de skall kunna se till att 
deltagarna inte börjar ge sig iväg från Karlplan mot andra platser av vilket 
Israeliska ambassaden utpekas som ett tänkbart mål. Andra tänkbara mål är 
andra ambassader eller Fältöversten ”där det finns mycket glas”, vilket skulle 
innebära stor risk för skadegörelse. Genom polisens dialoggrupp hade man 
kontakter med olika intressenter såsom affärsinnehavare och fastighetsägare. 
För- och nackdelar med andra förebyggande insatser diskuterades, som 
exempelvis möjligheten att förhindra att bussen inte stannar vid Karlaplans 
hållplats. En sådan åtgärd riskerar att boende, framförallt äldre, kommer att 
reagera negativt.  

Hur poliserna skall arbeta mer konkret diskuterades inte vid dessa möten. 
Man återkom till huvudordern om synlighet och den nya inriktning som 
gäller och som skiljer sig från tidigare mer defensiv hållning, ett 
förhållningssätt som har uppfattats som att polisen stått och sett på när 
demonstranterna slagit sönder stan. I år skall polisen agera mer offensivt och 
samtidigt mer selektivt. Man pratar om att hitta ”kärnan”. I övrigt gäller 
dialog. Polisen skall vara både hård och mjuk.  

Hotbilden komplicerades av att andra grupperingar som nazister och 
senare också ”fotbollshuliganer” utgjorde ett hot. Annat att ta hänsyn till var 
allmänheten och framförallt boende kring Karlaplan, som hade börjat agera, 
liksom elever vid en närliggande skola (Östra Real). Enligt dialoggruppen 
hade även affärsinnehavare börjat oroa sig och frågat om de skulle vidta 
åtgärder som att säkra sina fönster, vilket vissa också sedan gjorde.  

Genom information på bl.a. Internet uppmanades deltagare att ta med sig 
bräder och annat, varför närliggande byggarbetsplatser kontaktades i 
förebyggande syfte. Fastighetsägare informerades också om att portkoder till 
fastigheter i området hade gått ut på Internet. Information kom från många 
olika håll, bland annat har behandlingsassistenter sagt sig höra hur ungdomar 
talar om att man skall ut och stjäla det man kan och skolelever säger sig ha 
hört att det skall bli ”värsta skadegörelsen”. 
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Information och media 

Polisens presstalesman var med vid vissa möten och diskuterade polisens 
förhållande till media och information inför kommande presskonferenser. I 
förberedelsearbetet ingick också information till enhetschefer. Vid samtal 
berättade polisen att man informerat om det nya mer offensiva 
förhållningssättet som bl. a. innebär att poliserna skall röra sig bland 
deltagarna (”massan”), skapa kontakt och dialog och att det är synlighet och 
tydlighet som gäller. Det är sedan enhetscheferna som skall föra detta 
budskap vidare till tjänstgörande poliser.  

Lagar och förordningar 

Polisen valde att definiera festen som en allmän sammankomst och inte en 
folksamling. Detta fick konsekvenser för polisarbetet i. o. m. att 
ordningslagen gäller för allmän sammankomst och den är grundlagsskyddad 
medan polislagen gäller om det är en folksamling. Med allmän sammankomst 
menas bl. a. demonstrationer. För att en sammankomst skall anses som 
allmän krävs att den anordnas för allmänheten eller att allmänheten har 
tillträde till den. I princip får inte en allmän sammankomst anordnas utan 
tillstånd på offentliga platser som gator, torg och parker (2 kap. §4). Ansökan 
eller anmälan skall göras hos polismyndigheten. Den som anordnar en allmän 
sammankomst skall svara för att det råder god ordning. Den som inte följer 
de ordningsregler som gäller är skyldig att på tillsägelse lämna 
sammankomsten. Polismyndigheten får dock inte ställa in eller upplösa en 
sammankomst p.g.a. att deltagarna inte har ansökt om tillstånd. Till skillnad 
från en folksamling, som får upplösas om oordning uppstått, får en allmän 
sammankomst upplösas först om den lett till svårare oordning samt om 
mindre ingripande åtgärder som avspärrningar, avvisanden eller 
avlägsnanden av ordningsstörande personer visat sig vara otillräckliga. 
(Göteborgskommittén, 2002). 

 
Tolkning: Hotbildsarbetet byggde bl.a. på spaning utifrån misstanken att det 
fanns några eller något att hitta, t. ex. en ledning eller en plan. Samtidigt 
menade representanter från underrättelseroteln att de som ”ligger bakom” 
bara går ut med en tid och plats - Karlaplan 18.37. Det verkar som om det från 
polisens sida fanns en teori att det fanns personer eller grupper (benämns de 
autonoma, aktivister, vänstern) som ser till att skapa en arena som 
utgångspunkt för sina aktiviteter och onda uppsåt. Med i bilden fanns också 
information om att det fanns de som ville ha en fest, d.v.s. ”goda krafter” som 
inte är ute efter att förstöra utan har goda uppsåt . Diskussionerna för 
tankarna till en maskeradbal. De autonoma lockar dit vanliga ungdomar 
bland vilka de kan gömma sig. Förarbetet blir som en katt-och-råtta-lek, där 
polisen försöker hitta sådana ledtrådar som gör att de kan få fatt i 
arrangörerna. Exempelvis försökte man få information om varifrån och vem 
som hyrde den bil som skulle användas som högtalarbil. 

Hotbildsanalysen kan också liknas vid en väderleksrapport, där polisen 
försöker göra prognoser av det kommande vädret utifrån den bild man har av 
dagsläget. Man tycktes dock vara medveten om att polisens insatser kommer 
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att utgöra en del av hotbilden, och att hjälmar, visir, helikoptrar, polisens 
formering och förhållningssätt kan trigga och sätta igång processer (tända 
gnistor). Det blir en balansgång mellan att ha beredskap för att kunna möta 
en eventuell storm utan att samtidigt vara den som utlöser stormen. 

Aktivisternas förarbete  

Den första informationen om fest aviserades i slutet på mars (20 mars). Till 
skillnad från tidigare år hade det, enligt polisens uppfattning, varit ovanligt 
tyst. Veckorna innan 1 maj fanns dock klisterlappar över hela Stockholm med 
texten ”Piratfest, Karlaplan 1 maj 18.37”. På vissa ställen var tid och plats 
överkorsade och annan plats angiven. 

Media inför festen 

Fredagen den 30 april kunde man läsa i Dagens Nyheter under rubriken 
Oroliga affärsägare stänger butiker inför gatufest att butiker bommar igen, 
restauranger plockar in sina uteserveringar och att rädslan för våld och 
förstörelse inför lördagens gatufest är stor. Enligt artikeln utlovar polisen 
dock en massiv satsning med visiteringar och omedelbara ingripanden om 
det blir bråk. Chefen för ICA-butiken vid Karlaplan säger sig också ha en 
handlingsplan om det skulle inträffa något allvarlig. Länspolismästaren 
uttalade sig och menade bl.a. att det är helt oacceptabelt att en grupp 
ungdomar bråkar och förstör men att den stora gruppen har fredliga avsikter.  
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Polisens strategi den 1 Maj 

Den observatör som följt polisens planeringsarbete fick också möjlighet att 
deltaga i en observatörsgrupp som bl. a. bestod av politiker från 
polisstyrelsen. Denna grupp samlades på polishuset innan de gav sig iväg till 
festplatsen. Där gavs information om den taktiska uppläggningen och det 
aktuella ”spaningsläget”. Taktiken presenterades, enligt den huvudorder som 
utfärdats, som mer offensiv än tidigare år. Detta innebär hög synlighet, 
korrekt och beslutsamt uppträdande. Personal bestod av vanlig uniformerad 
polis med särskild utbildning (delta-utbildning) iklädda gula västar. Den 
offensiva taktiken innebär bl. a. tidiga interventioner i form av visitationer. 
Polisens linje var att försöka få folk att stanna på Karlaplan för att undvika 
rörelser. Polismästaren påtalade även risken för självuppfyllande profetia och 
att man inte måste använda de resurser man har om inte det behövs. 

Den hotbild som beskrevs var bl.a. följande. Ett antal fotbollssupportrar 
(ca 150) sades vara på väg. De hade sms-at att de tänkte attackera 
”reclaimarna”, som de säger sig vara trötta på. De hade samlats på en 
restaurang, där de så småningom fångades upp av polis. En grupp 
högerextremister som kallar sig ”Blood and Honour” hade samlats vid 
Liljeholmens T-banestation, där de visiterades. Polisen hittade fyrverkerier 
och en del annat. De ”autonoma” visste polisen inget om. Medborgare på 
Östermalm hade börjat agera bl. a. via egna informationsblad. Att fler 
grupper var inblandade komplicerar bilden. Bl.a. måste fler platser 
övervakas. Som tänkbara mål för aktionen uppgavs främst israeliska och 
amerikanska ambassaden. Ampassadpersonal uppgavs vara i tjänst. Läget på 
stan beskrevs som lugnt, bl.a. hade anarkisterna, som kan utgöra ett hot, gått 
den väg de anvisats vid sin demonstration tidigare under dagen.  

Festplatsen 

Karlaplan är en park mitt inne i en gaturondell, där många större och mindre 
gator sammanstrålar. Parken är belägen på Östermalm, en stadsdel som 
betraktas som ett överklassområde i Stockholm. Bebyggelsen består av äldre 
stenhus med stora lägenheter (”Östermalmsvåningar”). I mitten av rondellen 
finns en fontän och runt om fontänen en grusad gång som är omgiven av en 
gräsmatta och sedan ytterligare en grusad gång. Även den är omgärdad av en 
gräsmatta med stora träd längst ut mot själva rondellen. Längs gångarna står 
det parksoffor.  

Ungdomarna samlas 

Det är ganska glest med ungdomar till en början. På parksofforna runt 
dammen satt medelålders par, äldre damer och herrar blandat med yngre 
vuxna med barnvagnar. Alla sofforna i inre cirkeln var upptagna medan de i 
den yttre cirkeln var tomma. 20-30 poliser i lysande gula väster gick omkring 
två och två eller i klungor. De sågs på tre till fyra platser runt dammen. 
Poliserna tycktes visitera alla som hade ryggäckar. En polis frågade några 
flickor vad de skulle göra här och när de svarade ”bara titta”, så frågade 
polisen ”på vaddå”. Ett 100-tal vuxna och ungdomar från olika 
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frivilligorganisationer fanns också på plats. De hade jackor i olika färger med 
dekaler. Där fanns Morsor och farsor på stan, ungdomar från Fryshuset som 
kallar sig Lugna Gatan, en grupp vuxna medborgarrättsobservatörer, som 
kallar sig Vuxna i Vägen samt Nattvandrare från olika förorter och 
kranskommuner till Stockholm. De gick omkring i grupper i den yttre ringen. 
Där fanns också andra vuxna, exempelvis äldre damer med hundar som 
förmodligen är boende i området och andra nyfikna åskådare samt 
journalister och fotografer. På gräsmatten runt dammen satt ungdomar 
medan ytterligare ungdomar anlände i en tät ström från tunnelbanan.  

Observatörsgruppen kom till Karlaplan med tunnelbana då festen började 
(ca 18.30). På tåget hade man sällskap med ett antal ungdomar av vilka några 
kände igen en av politikerna i observatörsgruppen. Ungdomarna började 
diskutera och frågade vad hon tycker om Göran Persson. Man hörde rykten 
bland ungdomarna om att en av uppgångarna vid Karlaplan var stängd och 
när tåget plötsligt stannade fick man som observatör en känsla av att det hade 
hänt något, men snart rullade tåget vidare. På T-banestationen var det massor 
av ungdomar på väg upp mot Karlplan. Utanför utgången stod poliser och 
gjorde visitationer av vissa ungdomar samtidigt som flertalet gick vidare in 
mot själva mötesplatsen. Mitt inne på Karlaplan, runt dammen, som nu var 
fylld med vatten men senare tömdes, började det fyllas på med ungdomar. 

Ungdomarna var mycket varierat klädda. Några hade höga 
tuppkamsfrisyrer. En ung, lång man i keps och kavaj och hans kompis gick 
med uppvikta byxben. Ett gäng svartklädda flickor hade svarta pompom, 
som de svängde med. Många var mycket unga, varav ett flertal verkade ha 
invandrarbakgrund, vilket bekräftades av polis och fältassistenter, som 
känner igen många från förorterna. Hela tiden anlände nya ungdomar. En 
pojke gick omkring i piratkläder (festen hade ju annonserats som en piratfest). 
Någon var maskerad. En del hade s.k. luvtröjor med huvorna hängande. 
Flertalet ungdomar var dock klädda som ungdomar är mest och de var i 
varierande åldrar.   

 
Tolkning: Det såg ut som om Östermalmsborna hade bestämt sig för att 
bevaka platsen, genom att vara där. Det var överhuvudtaget många vuxna 
som var med och bevakar, till en början var de t.o.m. fler än ungdomarna. Det 
är uppenbart att farhågorna att något skulle hända var utbredda. Polisen var 
beredd med hjälmar i bältet precis på samma sätt som några ungdomar var 
beredda i luvtröjor med luvorna hängande och en del också med scarfar runt 
halsen. Det verkar som det fanns en förväntan på att något skulle hända. 

I väntan på vadå 

Av de ungdomar som samlades på festplatsen bildades större eller mindre 
klungor. En del gick parvis medan andra strövade omkring lite vilsna som 
om de försökte orientera sig. Till en början var skaran spridd och ganska gles 
för att sedan tätna alltmer. Bland ungdomarna fanns även poliser i gula 
västar. Från början stod de också gruppvis och verkade liksom ungdomarna 
lite vilsna men gick senare omkring för att bl.a. visitera deltagarna. Samtidigt 
som det för en utomstående verkade vara en ganska händelselös tillställning 
bröts den plötsligt av olika händelser som just då skapade rörelser, som 
snabbt tog fart. Exempelvis åstadkom enstaka smällare jubel som strax 
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tystnade. Det var som eldslågor som tar fyr men sedan dör ut. En del av de 
närvarande gick omkring som om de väntade på att något skulle hända. 
Andra verkade mer upptagna av att stå eller sitta och prata med varandra. I 
den yttre ringen gick många runt och betraktade det hela. Ett gäng med 
småpojkar gick runt och tittade vad det stod på ryggen på en grupp nattvand-
rares gula jackor och konstaterade att de är från Södertälje och skrev sedan 
något i ett anteckningsblock. Framförallt i den yttre ringen fanns många som 
tycktes ägna sig mer åt att betrakta det som hände än att vara med.  

Även om det under kvällen blev allt fler ungdomar som samlades och det 
blev allt trängre runt dammen kunde man obehindrat ta sig fram mellan de 
olika klungor som bildats. Det var lugnt på gränsen till händelselöst och en 
äldre dam sade något om att det är en konstig fest – ”det finns inte ens några 
ölburkar”. 

En flicka i 20-årsåldern sade till observatören att hon skämdes för att vara 
där, men hon väntade på sin pojkvän. Hon undrade: ”Vad tänker ni vuxna 
egentligen om det här?” Flickan hade demonstrerat många gånger och var 
bl.a. med i Salemdemonstrationen, där hon blev instängd av polisen. Hon 
sade att då var det lätt att tappa förtroendet för polisen samtidigt som hon 
kunde förstå att polisen måste ingripa. Enligt henne var den här piratfesten 
inget politiskt, men hon tyckte att det var en spänd stämning och att vad som 
helst kan hända. Hon trodde att det var många som vill bråka och hon trodde 
att nazisterna var på väg och därför tänkte hon ge sig iväg innan de kommer. 
När pojkvännen dök upp i sällskap med ytterligare en pojke gick hon därifrån 
tillsammans med dem. 

 
Tolkning: När ungdomarna samlades blev det ungefär som i början av en fest 
då människor går omkring och minglar. Några pratar med varandra i par 
eller mindre grupper medan andra går runt och bara iakttar. Det känns som 
om det man gör är i väntan på att något skall börja och festplatsen blir som ett 
enda stort väntrum. Frågan är då vad man väntar på. Det verkade finnas 
farhågor om förstörelse från Östermalmsbor, rädsla för skadegörelse från 
polis, rädsla för huliganer och rasister från aktivisterna. Samtidigt med denna 
rädsla för att det som man var rädd för skulle hända, verkade det finnas en 
spänd förväntan att någonting eller just detta skall hända. Man gick omkring 
likt djur som vädrade och var på sin vakt. Det är som att ligga i startgroparna 
och vänta på ett startskott. Minsta lilla aktivitet kan utgöra detta startskott 
som gör att olika rörelser skapas. De som söker häftiga upplevelser hängde på 
varje tillstymmelse till händelse samtidigt som de som var där för att 
förhindra upplopp och skadegörelse också hängde på för att hindra att det 
urartar. Journalister, observatörer och andra nyfikna hängde på för att se vad 
som hände.  

Visiteringar 

Under hela kvällen gick polisen runt bland ungdomarna och gjorde 
visitationer. Dessa visitationer skedde i de flesta fall på ett vänligt och trevligt 
sätt, där polisen samtidigt samtalade med ungdomarna. Ibland var det mer 
strikt polisiärt. Ungdomarna lät sig visiteras utan större protester och verkade 
inte heller märkbart besvärade. En del av dem fortsatte att prata med 
varandra under tiden polisen rotade i deras väskor. Någon uttryckte lite 
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uppgivet att det var tredje gången det skedde men gjorde inte motstånd. I ett 
fall skedde dock en oväntad visitering av en pojke som satt på en parkbänk. 
Utan förvarning gick polisen fram och drog upp dragkedjan på hans 
ryggsäck. Pojken blev överrumplad och reagerade irriterat eller skrämt. 
Polisen letade igenom ryggsäcken och avlägsnade sig sedan utan att säga 
något. I ett annat fall hade polisen ett samtal med en maskerad ungdom, där 
några andra påtalade att det inte är olagligt att maskera sig medan polisen 
försökte argumentera med hänvisning till någon paragraf. 

 
Tolkning: Det som framförallt kom att dominera polisens arbete var de 
visitationer som genomfördes under hela kvällen från det att festen började 
och tills den slutade. Under föreberedelsearbetet hade representanter från 
polisens underrättelseverksamhet påtalat att tidiga interventioner kan ha 
dämpande effekter om de utförs när det fortfarande är lugnt. Visitationer 
regleras i polislagen §19 och rättegångsbalken. Enligt rättegångsbalken får 
kroppsvisitationer endast företas mot den som skäligen kan misstänkas för ett 
brott på vilket fängelse kan följa. Enligt polislagen får kroppsvisitation 
däremot företas under vidare förutsättningar (Göteborgskommittén, 2002). En 
polisman får kroppsvisitera i den utsträckning det behövs för att söka efter 
vapen och andra farliga föremål som är ägnade att användas vid brott mot liv 
eller hälsa. Med stöd av lagen har polisen alltså rätt att kroppsvisitera 
personer för att söka efter vapen och andra farliga föremål såsom kättingar, 
batonger, järnrör och andra liknande föremål. I begreppet kroppsvisitation 
inryms också undersökning av t ex handväskor och andra väskor som 
personen ifråga bär med sig (Göteborgskommittén, 2002). 

Visitationer kan således ses som ett verktyg polisen har till sitt förfogande 
och som sådant kan det användas på en mängd olika sätt. Gemensamt är 
dock att det kräver att poliserna närmar sig demonstranterna, vilket i sig ger 
förutsättningar för kontakt och dialog, d.v.s. möten, vilket också var polisens 
uppgift att skapa. Ibland utvecklades visitationen till ett avväpnande samtal, 
ibland blev det bara en visitation. Det finns också risk att visitering kan leda 
till konfrontation, vilket vi emellertid inte såg några exempel på. 
Ungdomarna lät sig visiteras och visitationerna skedde i huvudsak på ett 
nyanserat och avväpnande sätt. Polisen var trevlig och informerade vänligt 
om varför de måste söka igenom väskorna. Ungdomarna gjorde inget 
motstånd utan godtog skälen och visiteringen blev en avväpning i alla 
bemärkelser.  

Händelser under kvällen 

Vid 19-tiden kom en orkester med trummor marscherande från 
Östermalmsgatan. Det var ett karnevalsliknande tåg med bongotrummor i 
spetsen som drog till sig de ungdomar som var i närheten. De kom 
marscherande in på Karlaplan och många drog sig dit och anslöt till marschen 
som vände och började gå nerför Karlavägen västerut. Enstaka deltagare 
maskerade sig innan de anslöt till ledet. Det tycktes som om alla gav sig iväg 
och att Karlaplan började tömmas, men tåget vände och började gå runt 
dammen för att sedan stanna till vid Narvavägen, där några kostymklädda 
ungdomar, som gick i täten, uppträdde och dansade. 
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När musikbilen kom börjar ungdomarna att röra sig åt det håll varifrån 
den kom och till det ställe där den slutligen stannade. Det bildades en större 
samling kring bilen när den kom. Man hade dock problem med att få igång 
musikanläggningen. När musiken till sist kom igång drogs ungdomarna till 
den och under hela kvällen dansade ett stort antal ungdomar runt bilen. Det 
bildades också en annan större samling vid Luzerngatan av ungdomar som 
satt eller låg i gräset och lyssnade till musik. Samtidigt gick en del ungdomar 
fortfarande omkring i par eller mindre grupper.  

En annan aktivitet som drog till sig uppmärksamheten var denna. Några 
flickor satt på en filt. En av dem hämtade några små pinnar. De snurrade 
bomull runt spetsen och blötte dessa med något ur en flaska som det står 
Kristallolja på. Ingen polis tycktes se dem och inte heller sex ”morsor och 
farsor på stan” som stod med ryggen mot dem. Det gjorde däremot två 
medelålders personer som började titta oroligt på varandra varav den ene 
gick och sade till polisen. En manlig och kvinnlig polis kom fram och frågade 
vänligt flickorna vad de höll på med. Det gick bara att höra enstaka ord. 
Polisen sade nej ett antal gånger och flickorna verkade förklara. Det slutade 
med att de blev hänvisade till några poliser som stod närmare dammen. De 
hade ett samtal som avslutades med att flickorna såg nöjda ut. En liten stund 
senare gick en av flickorna ut i dammen och blåste eld. De andra flickorna 
stod i eller strax bredvid dammen och gjorde olika konster med brinnande 
pinnar. Ungdomar samlades runtomkring och ropade och hurrade.  

Strax före åtta blev det en folksamling vid Karlavägen österut. Det visade 
sig vara vid Ica-affären, där två vakter stod och hindrade folk från att komma 
in eftersom affären skulle stängas en timme tidigare än vanligt p.g.a. för 
mycket folk. En medelålders dam var upprörd och undrade var hon nu skulle 
få tag i mjölk. När affären hade stängt skingrades folksamlingen utan bråk. 

En annan folksamling uppstod vid Styrmansgatan (kl. 20.20). Ett antal 
svartklädda personer lämnade Karlaplan och sprang mot Styrmansgatan. 
Strax efter kom 10-15 svartklädda personer springande tillbaka i full fart och 
kastade sig in bland de andra deltagarna. Det visade sig att en person hade 
blivit misshandlad. Den misshandlade blev omhändertaganden av polis, som 
motade bort övriga nyfikna. Någon sade att det var en ful misshandel. En 
annan misshandel ägde rum på motsatta sidan av Karlaplan, där den 
misshandlade snabbt fördes bort av polisen. 

Under kvällen gick rykten om att nazister var på väg och vid ett tillfälle 
formerade polisen sig utefter båda sidor av vägen mellan Narvavägen och 
Styrmansgatan. Någon sade att ”nu kommer Hells Angels” och tre 
motorcyklar for förbi, mellan de uppställda poliserna. Under kvällen skedde 
också olika ”rusningar” där deltagarna utan synbar anledning plötsligt 
började rusa åt ett håll och lika plötsligt rusade åt det andra hållet och fick 
andra deltagare att rusa med. Lika plötsligt som den uppstått, lika plötsligt 
verkade den dö ut. 

 
Tolkning: Festen blir som ett stort ”skådespel” där fokus förflyttas till olika 
delar av festplatsen där det händer något. Någon började sjunga och klappa i 
händer och drog till sig deltagarnas uppmärksamhet. Andra kastade smällare 
eller gjorde eldkonster. Olika spontana aktiviteter utgjorde plötsligt 
händelsernas centrum. Det var som om alla väntar på att någon skulle ta 
initiativet till en kollektiv aktivitet. När det började bli en folksamling på 
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någon del av Karlaplan såg man snart hur allt fler drog sig dit. Det som fick 
folk att samlas blev som ett dragplåster som drog till sig ytterligare deltagare 
och slutligen verkade själva folksamlingen i sig fungera som ett dragplåster.  

Ett annat dragplåster är musikbilen. När den kom drogs deltagarna dit 
som flugor kring en sockerbit och frågan är om det var den som många väntat 
på. Och i väntan på musiken (som inte kom igång då man hade problem med 
högtalaranläggningen) blev det karenvalsliknande musiktåget med 
bongotrummorna i spetsen, ett dragplåster. 

Dessa dragplåster fungerade ordningsskapande genom att det skedde en 
organisering. Festinslag som musik, sång, dans och andra uppträdanden 
visade också polisen att deltagarna verkligen var där för att roa sig och inte 
hade andra syften, vilket gjorde att dessa fungerade avväpnande. 

När deltagarna dras till olika aktiviteter skapas olika rörelser. En annan 
typ av rörelse är de rusningar som skedde när deltagarna plötsligt började 
springa åt ett håll och andra hängde på utan att någon verkade veta varför 
man sprang. Den första rusningen skapade oro och folk drogs med av bara 
farten. Det var som en våg, som människor drogs in i och precis som i en 
vågrörelse skedde rusningen lika plötsligt åt andra hållet för att sedan dö ut. 
Det som fanns kvar var förvirring och kaos. Människor frågade sig vad det 
egentligen var som hände. En polis beskrev det som att ”det är så här de 
autonoma jobbar”. De ”rusningar” som plötsligt skedde och som drog med 
sig ett stort antal människor fick polisen att reagera och agera. De drog på sig 
hjälmar, uniformerade sig och formerade sig i större grupper. Upplevelsen av 
kaos tycktes leda till att polisen förberedde sig för eventuell attack (krig). 

Skadegörelse 

En av observatörerna satt på en bänk vid Östermalmsgatans början (21.20). 
Från att det hade varit ganska tomt i denna del av Karlaplan kom plötsligt 
alla rusande. Observatören hängde på några ”morsor och farsor” på stan, som 
i sin tur sprang efter en liten grupp rusande ungdomar. Det gick fort, men två 
kvarter ner på Östermalmsgatan stoppades alla av polis. En fönsterruta var 
sönderslagen. Det var svårt att veta åt vilket håll man fick gå och 
observatören hamnade mellan två avspärrningar och insåg att där fick man 
inte vara. Alla gator var avspärrade och det var bara tillåtet att gå tillbaka till 
Karlaplan. 

Enligt polisen hade aktivister lämnat Karlplan den väg, som inte 
bevakats, och kommit runt bakvägen, där de hade startat en rusning neråt 
Karlavägen och åstadkommit en fönsterkrossning av ett 25-tal fönsterrutor, 
som polisen inte lyckades stoppa. Polisen lyckades dock gripa en av 
”anförarna”. Något senare skedde en rusning från Karlavägen västerut, först i 
ena riktningen sedan tillbaka igen. Ett par flickor kom fram och frågade 
observatörerna om vad som hade hänt. Själva sade de att de förstod 
ingenting. 

 
Tolkning.  De rusningar som ledde till skadegörelse skedde inte på själva 
festplatsen utan en bit bort. Rusningarna utvecklades dock inte till den 
massrörelse eller upplopp som skett vid tidigare reclaim-fester, som urartat 
och slutat med konfrontationer mellan deltagare och polis. Istället stannade 
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flertalet deltagare kvar på Karlaplan, där festen fortsatte och pågick som om 
ingenting hade hänt. 

Genom att arbeta i par (dubbelpatrull) mitt bland ungdomarna istället för 
att stå uniformerade och formerade runt om förefaller det som om polisen 
lyckades skilja ut de deltagare som ville ha en fest från dem som var där för 
att förstöra. De som inte var där för att festa, drog sig ut i periferin och de 
ingripanden som gjordes behövde därmed inte heller göras bland 
festdeltagarna. Därmed behövde polisen inte heller ”störa” och ”förstöra” för 
dem som ville ha en fest. Sådana ingrepp hade sannolikt medfört reaktioner 
från dessa med risk för konfrontationer mellan dem och polisen. Istället kom 
polisen genom sitt agerande i praktiken att skydda festen. Polisen behövde 
därmed inte heller tillgripa det lagrum, där man tvingar folk att lämna en 
plats. Sådana insatser innebär dessutom en risk för ohörsamhet mot 
ordningsmakt i de fall ungdomarna vägrar lyda. Risken för konfrontation 
ökar betydligt i ett sådant läge. 

När polisen, vid de rusningar som förekom, formerade och uniformerade 
sig lyckades de återgå till att förhålla sig lugna och hålla kvar sina 
dubbelpatruller, sin vanliga uniformering och formering och t.o.m. ”prata 
tillbaka” en av rusningarna. Man uppträdde avväpnande snarare än 
provocerande. Därigenom skapades inte heller ett vi-dom förhållande mellan 
polis och ”aktivister” ens i dessa situationer. Genom att detta också skedde 
utanför själva festplatsen drogs inte övriga deltagare in i detta. 

Rusningarna ledde inte till de ”massrörelser” där de som deltar inte 
längre ses som enskilda individer utan som en massa eller en flock. Detta 
innebar att det inte heller skedde en avidentifiering av de enskilda deltagarna 
(deindividuation), ett fenomen som tidigare tillskrivits de individer som ingår 
i en folksamling (Le Bon, 1895). Enligt Le Bon utvecklas ett groupmind som 
samtidigt innebär en avidentifiering av den enskilde individens egen 
identitet. Utifrån nyare sociala identitetsteorier (Reicher, 1996a; 1996b; 2001) 
sker dock inte denna deindividuation utan den personlig identiteten ersätts 
av en social identitet som innebär en vilja att följa gruppens normer samt en 
känsla av tillhörighet och samhörighet (vi-känsla). Enligt Reicher som 
vidareutvecklat den sociala identitetsteorin (ESIM) är bildandet eller 
förändring av social identitet alltid intergruppsrelaterat såtillvida att den 
sociala identiteten förutsätter en annan grupp - ett ”dom”. När deltagarna i en 
folksamling som inte utgör en massa i den meningen att de definierar sig som 
en grupp utan utgörs av olika klickar, klungor, par och enstaka individer, 
formerar sig tillsammans kommer polisen att uppfatta dessa enskilda 
människor som en massa eller flock. Om polisen för att möta denna massa 
själva formerar sig som en ”massa” bildar dessa ett ”dom” som skapar ett 
”vi”. På samma sätt kommer deltagarna att formera sig om de möter poliser 
som är en samlad, formerad grupp, som de då på motsvarande sätt kan 
avidentifieras till ett ”dom”. Enligt en polis, är denna ”skyttegravsformering” 
en kvarleva från andra världskriget. Den innebär en enkel kategorisering: de 
egna styrkorna och fiendens styrkor (vän eller fiende). 

Festen avslutas  

Strax innan den rusning som resulterade i skadegörelse skedde hade 
observatörsgruppen en sista samling, där man konstaterade att ingenting 
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hade hänt och bedömde att ingenting skulle komma att hända! Politikerna 
tackade för sig och gick hem. Även festdeltagare började dra sig mot 
tunnelbanan. Det var fler som lämnade än som kom. Det blev allt glesare på 
Karlaplan med undantag av två ställen där festen fortfarande pågick. Det var 
dels runt musikbilen och dels runt en trumorkester vid Lutzengatan. Några 
ungdomar gick runt och samlade skräp i plastsäckar, som de lämpade in i 
högtalarbilen.  

Vid 22-tiden dämpades musiken och tystnade. Enligt polisen var detta en 
kritisk punkt där man måsta avväga de boendes missnöje mot den reaktion 
som eventuellt kunde uppstå då man säger till att musiken skall stängas av. 
Det tycktes inte ha uppstått någon konflikt kring detta i det här fallet. 
Gruppen kring trummorna fortsatte att dansa och sjunga. I övrigt var det 
endast ett fåtal deltagare kvar. Observatörerna förhörde sig om var det hade 
varit skadegörelse för att kunna gå dit men den polis som tillfrågades såg 
uppenbart förvånad ut. Han tycktes inte veta någonting men frågade en 
annan polis som pekade neråt Sturegatan. Ett medelålders par sade något om 
att det inte var en hel ruta på hela vägen. Ett begränsat antal krossade 
skyltfönster var vad som kunde observeras på Sturegatan.  

Allmänheten 

Även ”vanliga” människor hade dragits till Karlaplan. Bl.a. en äldre man som 
kom fram och frågade några ungdomar i 20-årsålder som satt på en bänk om 
de hade en starköl att sälja. En av ungdomarna svarade att han bara hade den 
som han drack, men att det gick att köpa folköl på ICA vid Karlavägen. 
Mannen sade att han måste ha något starkare och lommade iväg. Ett 
medelålders par från Östermalm sade vid samtal att de tyckte att allt hade 
gått väldigt lugnt till och att ungdomarna måste få roa sig. Däremot gillade de 
inte att människor stod uppe på en takbalkong och släppte ner vattenfyllda 
ballonger på deltagarna. En av politikerna hade också noterat äldre damer 
som uppträdde otrevligt mot vissa ungdomar. Poliser stod och bevakade alla 
”utfarter” utom en som man lämnat för att folk skulle kunna komma till och 
från platsen. Polisen frågade artigt dem som var på väg, vart de skulle. Ett par 
som fick denna fråga svarade skrattande att de bor i området och polisen 
önskade dem en fortsatt trevlig kväll. Ungdomar kom och frågade om polisen 
visste om en T-baneuppgång var stängd eller vägen till tunnelbanan. Allmänt 
rådde ett vänligt klimat.  

 
Tolkning.  De flesta verkade förvånade över att allt gick så lugnt till. Den 
bevakning som östermalmsborna utförde i början av kvällen avtog markant, 
när inget allvarligt hände. Deltagarna tycktes inte heller provoceras av alla 
åskådare eller andra vuxna som var där för att bevaka festen.  

Media 

I kvällens nyhetsprogram i TV rapporterades om en fest som urartat. Den bild 
som gavs till allmänheten var att återigen hade en reclaim-aktivitet övergått i 
våldsamma kravaller. För dem som var med och aldrig lämnade Karlaplan 
måste detta ha tett sig som en fullständig överraskning. Tidningen Stockholm 
City skrev under en stor rubrik ”Upplopp på gatufesten – men polisen nöjd 
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ändå” att polisens nya metod att tidigt visitera och störa gatufestens deltagare 
till stor del hade lyckats, men att de inte kunde förhindra skadegörelse och 
upplopp. 

Uppföljningsmöte med enhetschefer 

Vid uppföljningsmötet med enhetschefer värderades polisens insatser i stort 
sett som positiva. Det offensiva arbetet enligt polislagen §19 ansågs ha gett 
goda effekter. Polisen höll sig kall i olika lägen och levde upp till 
intentionerna om synlighet, närvaro och dialog. Inga brott skedde på 
Karlaplansområdet. Skadegörelsen sades vara orsakad av ca 200 ungdomar 
av en viss ”kaliber”. En av anförarna kunde gripas och enligt polisen fanns 
goda förutsättningar för lagföring av den personen. En person greps också för 
misshandel. Sammanlagt hade 115 avlägsnanden, 26 avvisningar och 14 
gripna rapporterats. De kända ”autonoma” sades ha uteblivit, varför visste 
man inte. Högerextremisterna försvann efter visitationen vid Liljeholmen. 
Fotbollssupportrarna avlägsnades genom att bussas ut. Sammantaget sades 
de tidiga ingripanden som gjorts vara väl avvägda och genomförda. Ingen 
polis eller allmänhet hade kommit till skada.  

Efter denna rapportering behandlades frågan om vad man kunde ha gjort 
bättre. Enligt polisinsatschefen innebär det en speciell känsla av att vara inne i 
”massan” och jobba. Det är mentalt stressande och lätt att gå in i vanliga 
grupperingar i patrullform. Med facit i handen hade det varit bra med 
avbytare. 

Vad gäller skadegörelsen, borde någon ha uppmärksammat när de här 
smågrupperna bildade en större grupp. Man var lite dåliga på att informera 
och lyssna av varandra. Det är viktigt med snabbare information mellan olika 
enheter. Händelsen beskrevs som att aktivisterna först gick iväg och sen 
rusade. När de kom in i Humlegården började de ropa ”Stureplan, Spy Bar”. 
Enligt media forcerade deltagarna polisens avspärrningar, vilket inte 
stämmer eftersom det inte fanns några avspärrningar där aktivisterna 
passerade. Skadegörelsen uppkom en bit bort, på en plats som polisen inte 
hade ansett att de hade anledning att bevaka. De brister som kom upp gällde 
framförallt samordning och kommunikation. Det var svårt att nå varandra via 
radio. Det påtalades att det fanns brister i ”sambandsbiten” d.v.s. 
kommunikation mellan de olika enheterna. Underrättelserna beskrevs dock 
som ”otroligt träffsäkra”.   

Övrigt som togs upp var antalet mycket unga deltagare. Synen på 
socialarbetare och fältassistenter är olika – en del poliser undrade var de var 
och hur man kan få tag i dem, andra poliser beskrev att de socialarbetare som 
var där känner igen många invandrarungdomar och tidigt pekade ut vilka de 
tyckte skulle omhändertas. Polisen berättade också om hur föräldrar som man 
ringt hade reagerat. ”De har blivit skitarga eftersom de förbjudit sina barn att 
vara där”.  

Varför vissa poliser började dra på sig hjälmarna togs upp av ledningen. 
Någon påpekar att man tagit på sig dem vid den första rusningen, men sedan 
tagit av sig dem igen och att man vid övriga rusningar inte tagit på sig 
hjälmen och inte heller dragits med i rusningen. En polis uttryckte att det var 
lätt att hamna tillbaka i det gamla tänkandet och att ställa in sig på att börja 
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slåss. Frågan om beredskap och svårigheten att hålla på och ta av och på sig 
hjälm hela tiden kom upp. 

Enligt en polis var det ungefär som då man dyker och möter ett fiskstim 
och först inte uppfattar att detta består av en massa småfisk. På samma sätt 
uppfattades en samling ungdomar som rörde sig tillsammans av polisen som 
en massa tills man upptäckte att ”det bara är en massa småglin”. Samma polis 
berättade också att han, när han blir medveten om att det var en massa 
småungar som sprang, hade tagit tag i en och frågat ”men varför springer 
du?” och då fått till svar ”nazisterna är där, nazisterna är där”.  

Helikopterns vara eller inte vara diskuterades också. Enligt ledningen kan 
den bidra till att trigga igång stämningen, d.v.s. att provocera. Till vilken 
nytta, frågade man sig.   

Personer från en frivilligorganisation beskrevs ha iklätt sig rollen som 
ordningsvakter, vilket enligt polisen kunde ha gått snett. De hade bildat ett 
medborgargarde för att ta saken i egna händer, då de var missnöjda med 
förra årets insatser. Andra frivilliga beskrevs å andra sidan som för 
”defensiva”. Istället för att själva röra sig och på så sätt hjälpa till att få 
tillbaka ungdomarna till Karlplan efter en rusning fick polisen säga åt dem att 
röra på sig.  

Logistiken beskrivs som föredömlig. En polis beskrev det som lite av 
Hultsfredsstämning. Ett problem var att ”utfodringen” var placerad lite för 
långt bort, vilket gjorde att personalen inte drack tillräckligt. Mobila 
toalettvagnar och bilar som körde ut förtäring togs upp som förslag till 
förbättringar. Någon påtalar att västarna, som är nya för året, i sig är bra men 
inte brandsäkra och därför bör bytas ut. 

Samtal med polisledning 

Vid samtal med kommenderingschef som följde händelserna från polishuset 
och den insatschef som var på plats visade det sig att de var lika oförstående 
som vi observatörer och vissa deltagare när det gäller de ”rusningar” som 
uppstod under kvällen. Enligt dem kan det ha handlat om att någon eller 
några får ett ryck eller att det uppstår ett rykte om att det finns nazister 
någonstans. Det blir som en gruppreflex. En av rusningarna kunde man 
”prata tillbaka” genom att den polis som var mitt bland ungdomarna följde 
med och tog tillbaka dem. Det var i detta sammanhang polisen fick säga till 
en grupp av frivilliga att röra sig.  

Vid den ”rusning” som skedde i samband med skadegörelsen hade man 
civilklädda poliser med i löpningen och man lyckades gripa en av 
”anförarna” – en av ”festdeltagarna”. I övrigt vet man dock ingenting om 
denne person eller om andra gripna (totalt 14 st.) varav två blev gripna för 
våldsamt upplopp, sex för förberedelse till misshandel. Skadegörelsen 
utgjordes av 25 sönderslagna fönster, vilket polisen bedömde som relativt 
liten men ändå för mycket.   

Antalet deltagare bedömdes vara ca 1000. Enligt poliserna var den s.k. 
kärnan inte där. Den hade enligt informationskällor observerats tidigare 
under dagen. Det handlar inte om speciella personer utan mer om en speciell 
grupp av människor. Polisen var själv lite undrande varför de inte var med på 
”festen” och menade att om den hade varit det hade det blivit annorlunda. Då 
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hade man inte kunnat arbeta på samma sätt som nu med ”dubbelpatruller”. 
Risken för att någon polis skulle ha blivit utsatt (fått en snyting) hade då varit 
större och man hade tvingats att arbeta annorlunda. Det handlar om den 
enskilde polismannens säkerhet, vilket ledningen ansvarar för.  

De autonoma beskrivs som en löst sammansatt grupp och man menar att 
det kan vara en ”klick” som bestämmer sig för att starta en aktion genom att 
ange en tid och samlingsplats och sen sprida budskapet vidare genom 
exempelvis klistermärken. Ingen vill dock se sig som arrangör eller ansvarig 
enligt polisen. Den som körde högtalarbilen sade exempelvis att han bara 
”fixar musiken” och i övrigt hade han inget med festen att göra.  

Vad gäller grupperingar finns det enligt polisen en hård kärna som vill ha 
bråk. Man letade efter den hårda kärnan, men hittade den inte. Dessutom har 
man kriminella ungdomar som hänger på och därutöver vanliga ungdomar. 
Polisen gjorde ca 2000 visitationer och hade kunnat fylla 4 sopsäckar med 
allehanda ”farliga” föremål som kulor, fyrverkerier, färgburkar. Det fanns 
inga anmälningar mot polisen vad gäller den delen. Enligt ledningen skall en 
skicklig polis kunna visitera med ett leende (avväpnande i dubbel 
bemärkelse). 

Att polisen arbetat i dubbelpatruller inne i ”massan” och inte uniformerat 
eller formerat sig som tidigare (skyddsutrustade poliser i 
skyttegravsuppställning) är en ny taktik som bygger på ett nytt tänkande. 
Detta förhållningssätt hade enhetscheferna informerats om, och det tycktes 
även ha nått ut till de enskilda polismännen som beskrev det som att man 
skall ut och mingla bland ungdomarna. Att detta arbetssätt fungerade 
menade man dock bero på att det inte fanns någon hård kärna bland 
deltagarna. Det skulle vara svårt att få dubbelpatrullerande poliser att vilja 
jobba då. Man hänvisar till arbetsmiljöansvaret. Samtidigt ser man 
visitationer som en möjlighet att även kunna identifiera och ingripa tidigt mot 
den gruppen. Med facit i handen menar polisen att man borde ha kunnat 
hindra den skadegörelse som uppstod om man hade ”säckat in” den sista 
rusningen.  

 
Tolkning: Polisledningen tycks vara mycket medveten om polisens roll i denna 
typ av arbete och att det är viktigt att inte utgöra en triggande faktor samt 
förhålla sig professionellt i olika lägen för att inte bidra till en upptrappning. 
Det verkar också som om tjänstgörande poliser blivit medvetna om den nya 
taktik som skall gälla, men ramlar, som en poliserna uttryckte det, tillbaka i 
sitt gamla tänkande i kritiska situationer. Vid en ”rusning” blir ungdomarna 
en ”massa” som man reagerar reflexmässigt på tills man upptäcker att den 
består av en massa småglin.  

En intressant iakttagelse är dock att ledningens slutsats, efter en i stort 
sett lyckad insats, var att utgången berodde på att den ”hårda kärnan” inte 
var där. Vad man menar med ”den hårda kärnan” är dock mer diffust. Frågan 
är om man tänker sig den hårda kärnan som ”anförare” som om de varit med, 
skulle ha fått med sig övriga deltagare som en flock, vilket man då inte skulle 
ha kunnat hantera med det arbetssätt som nu fungerade. Frågan är dock om 
man genom att arbeta i dubbelpatrull i vanlig uniform faktiskt ser till att inte 
skapa en hård kärna. Därmed motverkar man också den uniformering och 
formering från polisens sida som riskerar att leda till konfrontationer och 
därmed kravaller. Trots medvetenhet om den roll som polisen har i dessa 
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processer blir det tydligt hur skört det är och hur lite som kan äventyra 
polisens strategi. Om en polis får sig en snyting, kan ingen garantera hur det 
blir. 
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Lärdomar från händelserna i Linköping och Stockholm 
Händelserna i samband med Reclaim the street manifestationerna den 1 maj i 
Linköping och Stockholm bekräftar de slutsatser som vi tidigare dragit från 
de s.k. göteborgshändelserna. De mekanismer som leder till ”krig” och 
förlorat förtroende mellan grupperna uteblev i Linköping. Däremot fann vi 
många uttryck för de processer som leder till ”fred” d.v.s. bibehållet 
förtroende. Även i Stockholm var manifestationen i huvudsak fredlig, även 
om det också inträffade en del skadegörelse i slutet av manifestationen. 
Denna händelse påverkade dock inte den ”fest” som pågick utan skedde 
utanför festområdet. I Stockholm kunde vi därför också se exempel på 
processer som motverkade en upptrappning av krigsprocesser.  

I Göteborg gick det att urskilja två motsatta typer av processer som var 
samtidigt pågående. En typ av processer som resulterade i en förlorad tilltro 
samt en motsatt typ av processer som ledde till att demonstranter och poliser 
lyckades att behålla sin tilltro till varandra. Man kan tala om krigsprocesser 
och fredsprocesser. Vi beskriver i det följande dessa motstridiga processer. 
Därvid framgår också tydligt varför händelserna i Linköping kunde avlöpa 
utan incidenter och varför den skadegörelse som aktionen i Stockholm 
slutligen resulterade i, inte utvecklades till ett upplopp och kravaller, dvs. 
regelrätta konfrontationer mellan demonstranter och polis.  

Krigsprocesser 

Viktiga delprocesser för att skapa ”krig” är stereotypisering, kaotisering, 
provocering och ensidig presentation . Dessa processer leder fram till en förlorad 
tilltro till samhällets möjligheter att upprätthålla demokratiska fri- och 
rättigheter. Det innebär att om poliser och demonstranter förlorar tilltron till 
varandra ökar risken för våldsamma upplopp och sammandrabbningar, 
vilket såväl demonstranter som poliser betecknar som krig.  

Fredsprocesser 

Viktiga delprocesser för att bibehålla ”fred” är nyansering, ordningsskapande, 
avväpnande och mångsidig presentation. Dessa processer leder fram till 
bibehållen tilltro till samhällets möjligheter att upprätthålla demokratiska fri- 
och rättigheter. Det betyder att om poliser och demonstranter behåller tilltron 
leder det till fredliga demonstrationer.  

 
I det följande beskrivs vad de olika delprocesserna innebär och hur de 
förhåller sig till varandra. En översiktlig modell presenteras i Figur 1. Det är 
viktigt att påpeka att de åtta olika aspekterna har härletts från de berättelser 
som demonstranterna och poliserna i Göteborg själva bidragit med. 
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Figur 1. Krigsprocesser och fredsprocesser som leder till att tilltron förloras 
eller bibehålls. 
 

Som framgår kan omständigheter som gör att man förlorar respektive 
behåller tilltron till demokratiska rättigheter och skyldigheter, beskrivas 
utifrån åtta delprocesser som utgörs av fyra motsatspar. (1) Kategoriserande - 
Nyanserande, (2) Kaotiserande – Ordningsskapande, (3) Provocerande – 
Avväpnande. Detta är sociala processer som pågår inom och mellan de 
undersökta grupperna. Det fjärde paret (4) Ensidig presentation – Mångsidig 
presentation skiljer sig från de övriga processerna genom att beteckna hur 
demonstranter respektive poliser upplever hur de framställs genom främst 
massmedierna och därigenom tror sig bli uppfattade av andra, d.v.s. 
allmänheten. 

Kategoriserande – Nyanserande 

Med kategoriserande menas när enskilda eller mindre grupper inom en större 
grupp av demonstranter eller poliser betraktas utifrån ett stereotypt 
perspektiv på gruppen som helhet. Det bildas ett ”vi-och-dom”- perspektiv, 
där den egna gruppen tillskrivs goda egenskaper (mänskliggörs) och den 
andra gruppen tillskrivs onda egenskaper (avidentifieras). Uppfattningarna 
är ofta svart-vita. Det kan uttryckas som avsky inför den andra gruppen. 

Med nyanserande menas när demonstranter eller poliser kan urskilja 
variationer hos individer och subgrupper hos såväl den egna som andra 
grupper. Man kan se negativa drag hos den egna gruppen och positiva drag 
hos den andra gruppen. Det finns ett intresse för den andra gruppen. 

Kaotiserande – Organiserande 

Med kaotiserande menas de processer som skapar oro, osäkerhet och oordning 
t.ex. meningslös förstörelse, hotfulla stämningar, brist på information, 
ryktesspridning och ändrade planer. Det är kaotiserande när polis och 
demonstranter inte håller sig till det som är deras huvuduppgift, d.v.s. när 
poliser inte ingriper när de ska, när demonstrationståg svänger åt ett annat 
håll än planerat. Kaotiserande ger upphov till rädsla. 
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Med ordningsskapande menas alla åtgärder som vidtas för att ordna 
demonstrationer, planering, förberedelse, regler, struktur, saklig information, 
tydliga mål, tydlig ledning. Organiserande skapar avslappning.  

Provocerande – Avväpnande 

Med provocerande menas det som den ena gruppen gör och som får den andra 
gruppen till att försvara sig, fly eller gå till attack. Det kan vara en ren attack 
med batong eller gatsten men det kan också vara ett provocerande tecken, ett 
ord eller maskering som fungerar som utlösande startskott. Provocerande 
leder till ilska. 

Avväpnande avser det som en individ eller grupp gör som får den andra 
gruppen att lägga ned vapen i bildlig och bokstavlig betydelse. Det kan röra 
sig om att ta vapen ifrån någon, eller lägga ned sina egna, men det kan också 
vara en dialog, en förhandling eller ett samarbete. Avväpnandet kan leda till 
förvåning och glädje. 

Ensidig presentation – Mångsidig presentation 

Med ensidig presentation menas att endast en aspekt, en bild eller ett 
perspektiv visas upp. Det är framförallt genom nyhetsrapportering i 
medierna, som dessa presentationer görs. Presentationerna leder till ensidiga 
föreställningar hos allmänheten. En ensidig presentation kan vara att beskriva 
endast en grupps bild av händelseförloppet eller att presentera enbart negativ 
information t.ex. endast de faktorer som påverkar att tilltron till demokratiska 
spelregler förloras. När endast en bild får genomslag leder det till att de 
grupper som har en annan bild av händelseförloppet upplever sig 
marginaliserade. Andra bemöter t.ex. demonstranter vid hemkomsten som 
om de deltagit i våldsamheter vilket leder till skamkänslor. De får svårt att föra 
fram sin egen version eftersom de inte blir trodda och tystnar därför. 

Med mångsidig presentation menas att flera olika bilder och många 
gruppers perspektiv görs tillgängliga för allmänheten. Bilden görs mer 
komplex och problematiserad. Pressens och massmedias bild har inte blivit 
föremål för analys i Linköpingsfallet, främst beroende på att bevakningen var 
sparsam. 

Slutsatser 

Vi kan konstatera att Reclaim the street aktiviteterna i Linköping avlöpte utan 
att dessa urartade i form av ”krigsliknande” händelser. Istället genomfördes 
manifestationen fredligt. Vår tolkning är att samspelet mellan aktivister, polis 
och allmänhet kom att kännetecknas av de ”fredsprocesser” som presenterats 
i modellen ovan. I Stockholm uppstod situationer som skulle ha kunnat 
utvecklats till upplopp och krig. Enligt polisen beror den i huvudsak lyckliga 
utgången på att de som ville ha bråk (den s.k. hårda kärnan) inte var där. Som 
vi kan se det kan ytterligare en förklaring vara att såväl polisens som 
festdeltagarnas agerande under manifestationen befrämjade fredsskapande 
processer.  
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Nedan försöker vi ge exempel på situationer som fungerat som 
fredsskapande och därmed motverkat krigsprocesser.  

Nyansering istället för stereotypisering 

Det samlade intrycket från Linköping var att såväl polisen som aktivister 
uppfattade varandra som angelägna om att upprätthålla en fredlig relation 
trots att båda grupperna föreföll medvetna om att eventuella 
”krigshandlingar” skulle kunna komma från den andra gruppen. Polisen 
uppvisade en förmåga att kunna skilja mellan olika kategorier av aktivister 
och tillät de fredliga att genomföra sin manifestation. 

I Stockholm rörde sig polisen bland ungdomarna i par och pratade med 
dem. Därigenom blev det möjligt för polisen att se ungdomarna som enskilda 
individer. Omvänt fick demonstranterna möjlighet att se poliser som enskilda 
yrkesmänniskor och inte som en attackstyrka. Genom visitering kunde 
polisen också skilja ut dem som kom med attiraljer och bedömdes vara ute för 
att slåss. Istället för att dra alla över en kam som vid en stereotypisering 
(stereotyp kategorisering) visade polisen på att de hade en nyanserad bild av 
deltagarna. Att polisen använde sig av olika uniformering visar också på 
nyansering. Hjälmar som togs på och sedan av signalerade att de var 
arbetsredskap avsedda för olika situationer eller sammanhang och inte 
skrämselverktyg.  

Polisen gjorde en differentiering genom att skilja mellan den s.k. hårda 
kärnan, de som ville använda festen som en arena (att gömma sig i) i avsikt 
att förstöra, skapa krig mot bl.a. polisen, och de som ville ha en fest (fredliga 
krafter) 

Bland poliserna i Stockholm fanns dock tendenser till en mer stereotyp 
kategorisering när man diskuterade eventuella massgripanden och 
massarresteringar och uttryckte behov av burar. I den fasen skedde en 
avidentifiering av deltagarna och man pratade om enskilda individer som en 
”massa”. Om polisen i det skedet hade uppträtt genom att själva formera sig i 
en större grupp hade det sannolikt resulterat i motsvarande formering från 
deltagarnas sida med risk för ömsesidig sterotypisering (vi-dom) som följd. 
Detta skulle kunna ha utgjort starten till en krigsprocess.  

Av tidigare forskning vet vi att ”krigsformeringar” kan leda till att även 
deltagare med fredliga avsikter tappar tilltron till polisen och då börjat agera 
som om de tillhörde den av polisen definierade hårda kärnan. Bakom polisens 
(och sannolikt även demonstranternas) synsätt skapas i 
konfrontationsögonblicket en föreställning om att människor antingen är 
goda eller onda istället för att betrakta människor som både ock, och att 
gränsen mellan att vara god och ond ibland kan vara skör (Igra, 2002). I ett 
kritiskt läge kan således polisen förvandlas från vanliga poliser till 
kravallutrustade ”monster” och deltagarna till ett maskerat ”svart block”.  

Ordningsskapande istället för kaotisering 

I Linköping uppvisade såväl aktivister som polis ett tydligt organiserande i 
sina aktiviteter som fungerar som ordningsskapande. Aktivisterna 
upprätthöll ordningen inom sitt erövrade område. Polisen garanterade 
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ordning i kringliggande kvarter. Polisens ”buffertzon” kom att fungera som 
en sorts passerområde, där vanliga medborgare själva fick avgöra om de ville 
fortsätt och där misstänkta bråkstakar kunde avvisas av polisen. 

I Stockholm var närvaron av musikbilen en ordningsskapande aktivitet 
genom att ungdomar samlas runtomkring den för att sjunga och dansa. Detta 
gäller även trummorna liksom andra initiativ som handklappning, 
eldslukning och andra uppträdanden. I och med att många ungdomar bara 
gick omkring och väntade på att något skulle hända fungerade 
ordningsskapande aktiviteter som musik och dans som dragplåster vilka 
minskade risken att exempelvis kaotiserande rusningar drog till sig 
uppmärksamheten och aktiviteten.  

Att gå runt och samla skräp, som aktivisterna både i Linköping och 
Stockholm gjorde, kan såväl bildligt som bokstavligt ses som en 
ordningsskapande aktivitet i. o. m. att det blir mindre skräpigt och kaotiskt. 
De som skötte högtalarbilen följde polisens regler, placeringen av bilen 
skedde i samarbete med polisen och man stängde också av musiken vid 
uppmaning av polisen. Att ungdomarna höll ordning bidrog säkert också till 
att skapa en bild av festen som inte uppfattades som främmande eller 
skrämmande för de boende och den övriga allmänheten. 

När ljudanläggningen i Stockholm inte fungerade ryckte polisen in och 
hjälpte till att få igång den, vilket också kan ses som ordningsskapande från 
polisens sida. Polisen hade också en medveten strategi vad gällde placering 
av musikbilen, för att rikta blickarna bort från exempelvis Fältöversten 
(butiksgalleria).  

Polisen i Stockholm arbetade i s.k. dubbelpatruller (i par) i vanlig uniform 
bland ungdomarna, vilket kan ses som ett ordningsskapande arbetssätt som 
motverkade risken för den kaotisering som kan ske vid en gruppformering av 
skyddsuniformerade poliser. Att polisen rörde sig bland ungdomarna bidrog 
sannolikt till att skapa en ”kärna” av fredligt sinnade ungdomar. Därmed 
kanske aktivister som var ute efter annat än att delta i festen drog sig ut i 
periferin och att de lyckas försvinna från området utan att polisen märkte det, 
för att sedan skapa kaos med fönsterkrossning en bit bort istället.   

Den tidiga visiteringen, som genomfördes i Linköping och Stockholm, 
kan också ses som en ordningsskapande aktivitet då den genomfördes innan 
det hade hänt något. Förutom knivar och färgburkar beslagtogs också sådant 
som skulle kunna komma att användas i kaotiserande syfte såsom smällare 
och kulor. Visiteringen möjliggjorde också kontakt och dialog, vilket i sig var 
ordningsskapande.  

Enligt polisen i Stockholm var de underrättelser man fick mycket 
träffsäkra. Information som bygger på fakta ger också möjlighet till goda 
analyser och därmed god beredskap för tidiga förebyggande interventioner. I 
Stockholm kunde man på grundval av sådana underrättelser förhindra att 
grupper av rasistiska ungdomar och ”huliganer” kom till Karlaplan. På så sätt 
visade polisen också att de skyddade ”festen” från yttre provokatörer. 
Återigen visar det sig att polisens buffertzon kan ha en lugnande funktion. 

Overifierad information kan också förekomma i form av mindre 
underbyggda hotbilder. Sådan rykten kan få motsatt effekt och bli 
kaotiserande. Exempelvis fanns i Stockholm föreställningar om ”de 
autonoma” som en hård kärna som fanns utan att visa sig och som planerade 
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i smyg och gömde sig bland vanligt folk. Att polisen inte visste vilka de är 
eller vad de gjorde, skapade hotbilder som byggde på antaganden (fantasier) 
som har stora likheter med den bild man, på vissa håll, har idag av det 
globala hot som terrorismen utgör. Terrorismen går inte heller att ”peka” ut 
och identifiera på någon karta utan utgör något mer diffust och svårfångat. 
Eftersom det finns föreställningar om att bråkmakare gömmer sig bland 
vanliga fredliga aktivister och snabbt kan byta skepnad (byter kläder) skapas 
också en föreställning om att det som synes vara fredligt och ordnat, 
blixtsnabbt kan övergå i krig och kaos. Istället för att fundera på om de 
osynliga bråkmakarna överhuvudtaget existerar drar man slutsatsen att dessa 
inte är där. Även bland demonstranterna förekommer ryktesspridning om att 
nazister var på väg vilket i sin tur jagade upp stämningen och fungerade 
kaotiserande. En rörelse kan tolkas som att nu springer andra för att 
nazisterna är på väg,  alltså måste man hänga på. 

I Stockholm påpekade representanter från underrättelseverksamheten att 
hotbilden är beroende av polisens eget agerande. Genom tidiga visitationer 
kan man exempelvis sätta stopp för vissa ageranden. Tidigare år har polisens 
mer defensiva hållning visat sig leda till kaotisering istället för 
ordningsskapande. Detta visar att polisen balanserar hårfint mellan 
ordningsskapande och kaotisering genom såväl ingripanden och åtgärder 
som frånvaron av åtgärder. Båda förhållningssätten kan fungera kaotiserande 
även om syftet i båda fallen är att vara ordningsskapande. I Stockholm 
förespråkade exempelvis vissa politiker efter festen användande av 
vattenkanoner vid demonstrationer, vilket sannolikt skulle ha en mycket 
kaotiserande effekt.  

Polisens förmåga att klara de ”rusningar” som förekom i Stockholm, 
genom att snabbt återgå till det förordade arbetssättet (dubbelpatrull i vanlig 
uniform) och genast ta av sig den hjälm som eventuellt åkt på, att inte dras 
med blev ordningsskapande. I en av rusningarna följde polisen med 
”massan” och därigenom lyckades polisen ”prata tillbaka” ungdomarna till 
Karlaplan.  

Avväpnande istället för provocering 

I Linköping uppträdde polisen avväpnande i två betydelser. Den ena vara att 
de (med aktivisternas goda minne) visiterade några aktivister och sedan lät 
dem återgå till de övriga. Budskapet uppfattades sannolikt som att polisen 
accepterade fredliga aktiviteter men inte tillät vapen eller tillhyggen. Den 
andra avväpningen vara att de inte själva ”skramlade med vapen” genom 
synlig skyddsutrustning. Aktivisternas avväpnande manifesterades främst 
genom gyckel, upptåg, dans och sång.  

I Stockholm genomförde polisen sin visitering på ett något annorlunda sätt 
än i Linköping. I Stockholm skedde visiteringar inom aktivisternas område 
till skillnad från i Linköping, där polisen inte opererade mitt bland 
ungdomarna, utan uppehöll sig utanför de avspärrningar som aktivisterna 
gjort. 

Polisens visitering skulle rent teoretisk kunna fungera såväl avväpnande 
som provocerande beroende på när, var och varför den gjordes. I Stockholm 
var polisens intentioner att tidig visitering inte skulle trigga på samma sätt 
som visitering i ett mer konfrontativt läge. Av den anledningen genomförde 
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man visiteringar medan det fortfarande var lugnt, på samma sätt som i 
Linköping. Visiteringen fungerade avväpnande såväl bildligt som bokstavligt 
genom att man också beslagtog det som skulle kunna användas i syfte att 
provocera d.v.s. kulor, fyrverkerier. 

Visitering, som skedde på ett vänligt och respektfullt sätt, visade sig 
således kunna leda till ett faktiskt avväpnande men också ge tillfälle till 
kontakt och dialog. De som ställde frågor till polisen fick svar. Avväpning 
kan också ske genom att visa sina ”vapen”. Exempelvis stod pojkar i 12-14 
årsåldern och pratade med polisen, som visade dem sina hjälmar och sköldar. 
Barnen fingrade på dem och ställde frågor. Något hände och polisen började 
sätta på sig sina hjälmar och säger hejdå till grabbarna, som drar därifrån. 
Dessa pojkar uppfattade sannolikt inte polisen som deras fiender, utan som 
några som gjorde sitt jobb. 

De flickor i Stockholm, som förberedde sina eldkonster, agerade helt 
öppet och insåg kanske inte att detta kunde uppfattas som en provokation. 
Polisen uppträdde först med förbud (vilket också skulle kunna uppfattas som 
en provokation) men lyssnade sedan till flickornas budskap, vilket gjorde att 
man kom fram till en gemensam lösning. Dialogen avslutades med att 
poliserna frågade om flickorna var nöjda med överenskommelsen att de 
skulle uppträda i fontänen och under polisernas uppsyn.  

Det som kan ses som ordningskapande kan också betraktas som 
avväpnande i och med att den ordning som exempelvis skräpplockning eller 
att stänga av musiken i tid också minskade risken för att provocera 
exempelvis boende i området.  

Gränsen mellan vad som är ordningsskapande eller kaotiserande, 
avväpnande eller provocerande kan tyckas hårfin och är också beroende av 
graden av tilltro respektive misstro mellan polis och demonstranter. Om det 
råder ömsesidig tilltro skapas förutsättningar för dialog, medan ömsesidig 
misstro istället utgör en grogrund för konfrontation. Det är möjligt att tilltro–
misstro är den avgörande faktorn för om ”fred” eller ”krig” utbryter. 

Ensidig – mångsidig presentation 

I media beskrevs Stockholms reclaim-aktion som en ”fest” som urartat. Bilder 
på krossade fönsterrutor fanns på första sidan. Att själva festen förlöpt utan 
intermezzon skrevs inte ett ord om. Detta utgör exempel på vad vi beskriver 
som ensidig presentation och som påverkar människors syn på dem som är 
där, även synen på sig själv som närvarande. Den flicka i 20-årsåldern som 
säger att hon skäms för att ha varit där är ett exempel på detta. ”Vad tänker ni 
vuxna egentligen om det här?” undrade hon.  

Tidningarnas rapportering av Linköpingsmanifestationen inskränkte sig 
till några rader. Intresset att rapportera om ett fredligt möte mellan polis och 
ungdomar verkade minimalt. Från Göteborgshändelserna vet vi också att 
media nogsamt rapporterade upplopp men mycket sparsamt de fredliga 
demonstrationerna och polisens ordningsskapande arbete. Medias 
benägenhet att ge en ”ensidig presentation” av möten mellan polis och 
aktivister tycks stor. 
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Sammanfattningsvis konstaterar vi att erfarenheterna från Linköping och 
Stockholm båda är bra exempel på och illustration av att ”fredsskapande” är 
möjligt i samband med olovliga manifestationer i stil med Reclaim the street 
aktiviteter som beskrivits i denna rapport. 



 39 

Referenser 
Do or Die. (1997). Reclaim the Streets! Do or Die, 6, 1-10. (URL: 

http://www.eco-action.org/dod/no6/rts.htm hämtat 2004-08-30) 

Drury, J., & Reicher, S. (2000). Collective action and psychological change: The 
emergence of new social identities. British Journal of Social Psychology, 
39, 579-604. 

Göteborgskommittén. (2002). Göteborg 2001. Betänkande av Göteborgskommittén. 
SOU 2002:122. 

Igra, L. (2002). The thin line between care and malice. Scandinavian 
Psychoanalytic Review, 25, 156-159. 

Le Bon, G. (1895). The crowd: A study of the popular mind. London: Unwin. 

Moxham, N. (1996). Reclaim the streets. Because cars can’t dance. Culture 
Change Magazine, 8 (URL: 
http://www.culturechange.org/issue8/reclaim the streets.htm hämtat 
2004-08-30). 

Reicher, S. (1996a). “The crowd” century: reconciling practical success with 
theoretical failure. British Journal of Social Psychology, 35, 535-553. 

Reicher, S. (1996b). “The battle of Westminister”: developing the social 
identity model of crowd behaviour in order to explain the initiation 
and development of collective conflict. European Journal of Social 
Psychology, 26, 115-134. 

Reicher, S. (2001). The St. Pauls’ riot: An explanation of the limits of crowd 
action in terms of social identity model. In M. A. Hogg and D. Abrams 
(Eds.) Intergroup relations (pp. 302-315). Philadelphia: Psychology Press. 


