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Abstract 
Granström, K., Guvå, G., Hylander, I., & Rosander, M. (2005). Salemmani-

festationerna 2004 - Ett samspel med flera geografiska och ideologiska fokus. 
(FOG-Report no 56). Linköping: Department of Behavioural Sciences 
(IBV), Linköping University. 
 

Denna studie handlar om de olika demonstrationer eller manifestationer som 
skedde i samband med den nationalistiska s.k. Salemmanifestationen. Till 
skillnad från tidigare rapporter, där krigs- och fredsskapande processer 
studerades mellan demonstranter och polisen (Granström, 2002; Granström, 
Guvå, Hylander & Rosander, 2005), är denna av lite annan art då det handlar 
om politiska grupper med klart motsatta åsikter och intressen, där polisen 
agerar som tredje part för att skilja grupperna åt. Data samlades in genom 
observation av 5 olika händelser under en och samma dag – både med fokus 
på demonstranter och på polisen. Utöver detta har även intervjuer med 
demonstranter och polisen genomförts. Det övergripande syftet med studien 
var att skapa kunskap om de processer som uppstår när polis möter anta-
gonistiska demonstrantgrupper som framför sina budskap offentligt. 

Resultatet visar att när grupper som har antagonistiska budskap demon-
strerar kan fred upprätthållas om samtliga grupper har en intention att 
genomföra fredliga manifestationer, grupperna hålls åtskilda i tid och rum 
samt om polis och demonstranter förhåller sig fredsskapande gentemot 
varandra och upprätthåller en dialog. Vidare, att det inte räcker med en 
enstaka provokation, en kaotisk situation, en stereotyp kategorisering för att 
det ska uppstå konfrontation mellan grupper utan det är just kombinationen 
av mellan alla tre krigsskapande processer som är avgörande. Om krigs-
skapande handlingar möts av icke-handlingar kan det även ha en påtagligt 
fredsskapande funktion. Det betyder att krigsskapande handlingar från en 
grupp inte behöver ”neutraliseras” med aktivt fredsskapande handlingar från 
den andra gruppen. Ett passivt eller avvaktande förhållningssätt kan leda till 
att krigsrisken rinner ut i sanden. Detta gäller för såväl poliser som 
demonstranter. Slutligen, när en grupp beter sig som om den hade tilltro till en 
annan grupp kommer den andra gruppens medlemmar att förstärkas i sin 
kollektiva tilltro till den första gruppen. 
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Förord 
Stora folkliga, politiska, religiösa och ideella manifestationer förekommer i de 
flesta samhällssystem. Nyhetsbyråerna rapporterar återkommande om våld-
samma sammandrabbningar mellan polis och demonstranter. Sverige har varit 
relativt förskonade från sådana våldsamheter och regelrätta kravaller. Detta 
inträffade emellertid i samband med EU:s ministermöte i Göteborg 2001. 
Projektgruppen i Linköping följde dessa händelser (bl.a. genom enkäter före 
och efter händelserna, intervjuer med deltagande poliser och demonstranter 
samt analys av tidningarnas rapportering (Granström, 2002). Resultatet av 
denna vetenskapliga analys av händelserna resulterade i en empiriskt grundad 
teoretisk modell som förklarar betingelserna för hur mötet mellan polis och 
demonstranter kan utvecklas till ”krig” eller ”fred”. 

Både ur samhällelig och vetenskaplig synpunkt är det lika viktigt att utreda 
betingelserna för en fredlig utveckling som för kravaller. I detta projekt som 
understöds av Krisberedskapsmyndigheten har fokus legat på studier av 
fredsbevarande aktiviteter hos polis och demonstranter. I föreliggande rapport 
redovisas erfarenheterna från de s.k. Salemmanifestationerna 2004. Ur 
samhällssynpunkt är sådan forskning viktig eftersom den handlar om hur 
demokratiska fri- och rättigheter kan upprätthållas. Ett samhälle är hotat i sina 
grundvalar när polismakt och myndigheter förknippas med och alltför ofta är 
inblandade i kravaller och våldsamma sammandrabbningar med medborgarna. 
Kunskap om fredsbevarande strategier är således mycket viktig för att 
förhindra krisartade masshändelser. 

 
Denna rapport är framtagen som ett samarbete mellan fyra forskare. Även om 
olika författare svarar för olika kapitel i rapporten har datainsamling, data-
bearbetning och även skrivandet skett som en gemensam process. 
 
 
Linköping oktober 2005 
 
Kjell Granström Gunilla Guvå Ingrid Hylander  Michael Rosander 
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Kapitel 1. Historisk bakgrund 
Kjell Granström 
 
De händelser som kom att utspela sig i Salem och i Stockholm lördagen den 11 
december 2004 har sina rötter i en misshandelshistoria 2000. Den 9 december 
2000 skadades en ung pojke, Daniel Wretström, i närheten av en busshållplats 
utmed Säbytorgsvägen i Salem så illa av en pojke med invandrarbakgrund att 
han sedan avled på väg till Huddinge sjukhus. En vecka efter detta samlades 
människor, som själva ofta kallar sig nationalister eller patrioter, vid Rönninge 
station för en marsch till platsen där pojken överfölls. Nationalisterna bildade 
sedan en fond till minne av den dödade pojken, den s.k. Salemfonden. Genom 
information på Salemfondens hemsida uppmanas nationalister från hela landet 
att manifestera minnet av den döda pojken och därmed markera sitt 
avståndstagande från ”samhällets undfallenhet mot invandrare”. Manifesta-
tionerna har kommit att bli en årlig mobilisering av högerextrema grupper i 
Sverige och de närmaste grannländerna. Tidigare år har antifascistiska grupper 
genomfört ”motdemonstrationer” för att markera avståndstagande från de 
högerextrema yttringarna. Under åren har det varit olika grad av motsättningar 
mellan dessa nationalister och olika grupperingar av antirasister, som samlats 
till motdemonstrationer. Under 2003 urartade demonstrationerna till samman-
drabbningar mellan polis och antirasister och våldsamma kravaller uppstod 
runt Rönninge torg och den pendeltågsstation som finns i anslutning till torget. 
Polisen kom att hamna mellan de båda demonstrantgrupperna och hand-
gemäng uppstod, framförallt mellan poliser och antifascistiska deltagare. Sedan 
2000 har denna marsch årligen gått av stapeln i början av december – så också 
2004.  

Nätverket mot rasism (NMR) har arrangerat motdemonstrationer mot 
nationalisternas marsch i Salem sedan 2001. Nätverket mot rasism är en sam-
ling av olika organisationer, grupper och föreningar som i första hand arbetar 
lokalt och regionalt mot fascism, rasism, för en generös flyktingpolitik och mot 
diskriminering i hela samhället. Idag består NMR av ca 90 organisationer. På 
riksplanet finns ett antal anarkistiska och syndikalistiska grupperingar samt 
andra politiska vänster grupper men även sammanslutningar som judiska 
ungdomsförbundet, polska ungdomsförbundet samt förbundet för unga 
rörelsehindrade. 

Hösten 2003 hade Nätverket mot rasism fått tillstånd att demonstrera före 
nationalisternas manifestation. På grund av visitationer fördröjdes det hela och 
demonstranterna fick därför tillstånd ytterligare en halvtimme. Detta medförde 
att nationalisterna som skulle marschera senare började anlända med pendel-
tåget innan antirasisterna hunnit därifrån och grupperna kom då att befinna sig 
på olika sidor av en tunnel som går under järnvägen. Polisen hade beställt dit 
bussar för att kunna skjutsa demonstranterna tillbaks till stan, vilket av polisen 
kan ha setts som en service med syfte att underlätta för demonstranterna. 
Demonstranterna hade emellertid tidigare erfarenheter av att bli ivägskickade 
med buss och uppfattade därför bussarna som en provokation. Informationen 
mellan polisbefälen inbördes och till demonstranterna var bristfällig. Några 
demonstranter fick information att det var fritt fram att passera genom tunneln 
till perrongen, men i tunneln möttes de av polis med batonger som hindrade 
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dem från att passera. Tumult uppstod, människor blev pressade och fick panik 
och flera skadades. 

Enligt polisens rapporter är det oklart vad som hände, men klart är att 
motsägelsefulla bedömningar och budskap ledde till konfrontationer mellan 
polis och demonstranter i den tunnel som leder till stationen. Polisen försökte 
trycka tillbaka demonstranterna, som upplevde att poliserna hindrade dem från 
att ta sig därifrån, vilket de tidigare blivit uppmanade att göra. När en grupp 
poliser hamnade i konfrontation med demonstranter kom andra poliser till 
undsättning och det hela trappades upp på båda sidor. 
 
Så här beskriver NMR händelserna i ett öppet brev till Salems innevånare. 

Vi var ca 2000 personer, från såväl Salem som övriga Stockholm och även tillresta 
från övriga landet som samlades på Rönninge torg i en manifestation mot nazism 
och högerextremism med utfärdat polistillstånd. Tal och musik varvades och det 
rådde en god stämning. När polistillståndet gått ut och vi packat ihop för att åka 
hem märker vi att polisen satt upp kravallstaket för tunneln in till Rönninge 
station. Vår poliskontakt försöker då få besked om orsaken men får inget. Efter ca 
30 minuter tas kravallstaketet bort och vi får klartecken att gå upp på perrongen. 
Då vi har börjat gå in i stationstunneln spärras dock vägen återigen. En kedja med 
poliser hindrar oss från att åka hem utan att någon förklaring ges. En lugn ordnad 
och disciplinerad manifestation står alltså helt fredligt och stilla inne i 
stationstunneln och väntar på att få komma upp på perrongen. I detta läge, 
återigen helt utan information stormar från andra sidan av tunneln ett 50-tal 
poliser in med dragna batonger. De springer med full kraft in ibland de människor 
som står inne i tunneln, trycker ner folk på varandra med sköldarna. Och slår 
sedan urskillningslöst. Panik utbryter och folk kliver på varandra då det inte går 
att ta sig undan. (NMR, 2003) 

Denna beskrivning är naturligtvis både en erfarenhetsberättelse och en parts-
inlaga. Uppenbart är emellertid att kaos, konfrontation och våldsamheter upp-
stod på platsen. Dessa erfarenheter, som både polis och demonstranter på båda 
sidor skaffat sig, innebar att man var medveten om att risken för konfrontation 
och kravaller skulle vara stor om de båda grupperna skulle befinna sig på 
samma plats vid samma tid vid kommande manifestationer. Det är viktigt att 
beakta dessa tidigare erfarenheter för att kunna tolka polisens och demon-
stranternas agerande under de händelser som rapporteras i denna skrift.  

I den här rapporten görs en indelning i demonstrationer som är modernt 
organiserade respektive postmodernt organiserade. De moderna demonstra-
tionerna har en ledning och arrangörer som har ansökt om tillstånd för sina 
manifestationer. De har haft en dialog med polisen i förväg och ordnat med 
demonstrationsvakter. De postmoderna demonstrationerna genomförs utan att 
tillstånd har begärts. De har ingen uttalad ledning och de har i förväg enbart 
envägskommunikation med polisen. Två manifestationer, den antirasistiska 
demonstrationen i Salem och på Medborgarplatsen betraktas som modernt 
organiserade och två manifestationer, trainstoppingaktionen på Central-
stationen och Demofesten på Slussen betraktas som postmodernt organiserade. 
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Kapitel 2. Viktiga begrepp för att förstå kollektiva processer 
i mötet mellan polis och demonstranter 
Ingrid Hylander 
 
I tidigare rapporter har vi fokuserat på krigsskapande och fredsskapande 
situationer i samband med politiska manifestationer (Granström, 2002; 
Granström, Guvå, Hylander & Rosander, 2005). I den här rapporten har vi för 
avsikt att pröva några av våra tidigare antaganden för att utveckla de 
förklaringsmodeller som vi hittills använt oss av. Det gäller dels den elabo-
rerade sociala identitetsmodellen (Drury & Reicher, 2000), dels den modell om 
krigsskapande och fredsskapande processer som vuxit fram ur våra tidigare 
studier samt därmed sammanhängande antaganden om olika kategorier av 
demonstranter.  

Social identitet 

Den elaborerade sociala identietetsmodellen (ESIM) bygger på social identi-
tetsteori (SIT; Tajfel & Turner, 1979) och social självkategoriseringsteori (SCT; 
Turner, 1987). SIT beskriver hur en grupps kollektiva uppfattning om en annan 
grupp (utgruppen), tar sig uttryck i att varje medlem av utgruppen beskrivs på 
ett likartat och stereotypt sätt som skiljer sig från det sätt som den egna 
gruppen (ingruppen) beskrivs på. Den sociala identiteten är en kollektiv 
gruppidentitet som skapas i interaktion och i jämförelse med en annan grupp. 
Det skapas ett ”vi” och ett ”dom” där den egna gruppen värderas högre än den 
andra gruppen. Självkategoriseringsteorin (SCT) avser den process med vilken 
en individ tillskriver sig själv en gruppidentitet genom att införliva gruppens 
normer. Därigenom förminskas skillnader mellan individer inom ingruppen 
och skillnaden mellan ingrupp och utgrupp accentueras. Reicher och hans 
kollegor (Drury & Reicher, 2000; Reicher, 1996; Stott & Drury, 2000) har 
vidareutvecklat den sociala identitetsteorin till en teori om interaktion mellan 
stora grupper som har betydande förklaringsvärde när det gäller hur kravaller 
uppstår ur fredliga demonstrationer (Drury & Reicher, 2000.) ESIM har 
utvecklats ur SIT och SCT men fokuserar i högre utsträckning på social identitet 
som en pågående dynamisk process avhängig av interaktion mellan grupper. 
En grupps intentioner tolkas av en annan grupp på ett sätt som kanske inte 
stämmer med den första gruppens egen uppfattning. Därefter reagerar den 
andra gruppen utifrån sin tolkning och kommer därigenom att förändra 
kontexten ( dvs. uppträda på ett oväntat sätt) för den första gruppen som i sin 
tur tolkar den andra gruppens reaktioner inte utifrån dess avsikt men utifrån 
sin uppfattning av den andra gruppens beteende. Grupperna utgör varandras 
kontext. När det gäller demonstrationer som urartar till kravaller menade 
Reicher och hans kollegor att detta beror på den interaktion som uppstår mellan 
poliser som grupp och demonstranter som grupp. Stereotyp kategorisering från 
en part - polisen kan leda till att de tolkar t.ex. alla svartklädda demonstranter 
som potentiellt hotfulla och därigenom beter sig mot dem som om de vore 
hotfulla, genom att spärra av, konfrontera och/eller inte svara på frågor. 
Därigenom förändras kontexten för de svartklädda demonstranterna. De 
upplever att de blir attackerade och börjar att försvara sig. Polisen i sin tur 
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uppfattar inte att demonstranterna försvarar sig utan tolkar beteendet som en 
attack och går därför till motattack och därmed är konfrontationen ett faktum. 
När demonstrantgruppen tar till stenkastning, som de själva upplever i 
försvarssyfte, ändrar de sin sociala identitet från att vara fredliga demonstranter 
till att bli stenkastande demonstranter. Normerna förändras och stenkastning 
godkänns. Denna process finns väl beskriven i Brittisk socialpsykologisk 
forskning (Se t.ex. Drury & Reicher, 2000; Stott & Drury, 2000). Den har också 
visat sig kunna appliceras på konfrontationer mellan svenska poliser och 
demonstranter. Tydliga exempel är polisens omringning och ingripande på 
Hvitfeldtska gymnasiet i samband med Göteborgshändelserna (Granström, 
2002). Polisen bedömde att det fanns provokatörer på den skola där 
demonstranter fått logi under EU-toppmötet varför de inringade skolgården. 
Demonstranterna upplevde poliserna som hotfulla och farliga. Enligt polisens 
uppfattning fick alla demonstranter som ville, lämna skolgården och gå 
därifrån, varför polisen bedömde att demonstranterna som var kvar var ute 
efter bråk. Demonstranterna hade istället uppfattat att det inte fick lämna 
gården och några började därför att försvara sig mot den upplevda attacken, 
vilket i sin tur ledde till att polisen stormade skolgården och omhändertog ett 
stort antal demonstranter. Demonstranterna som grupp ändrade sin sociala 
identitet från att vara legalt boende demonstranter till att bli demonstranter 
som försvarade sin rätt mot polisens intrång.  

Tre kategorier av demonstranter 

Till skillnad från polisen, som differentierat demonstranterna i fredliga och icke 
fredliga, av vilka de sistnämnda inte ens benämnts som demonstranter utan 
bråkmakare, har vi urskiljt tre olika kategorier av demonstranter som utvecklar 
olika social identitet i intergruppsprocessen mellan polis och demonstranter 
(Guvå & Hylander 2002). Dessa kategorier är inte grupper med tydliga gränser. 
Gränserna uppstår i en dynamisk interaktion av kategoriserande. De intervju-
ade (demonstranter och poliser) är överens om att dessa kategorier existerar, 
men de har sinsemellan mycket olika åsikter om storleken på dessa grupper. 
Det betyder att grupperna som vi har beskrivit dem tycks existera både före, 
efter och under demonstrationerna. I vilken utsträckning enskilda individer 
kommer att identifiera sig med eller bli identifierade med den ena eller den 
andra gruppen under en demonstration är däremot avhängigt av händelse-
förloppet och den ömsesidiga kategoriseringen mellan demonstranter och polis. 
Vi har valt att benämna de tre kategorierna: (a) moderna demonstranter, (b) 
postmoderna demonstranter samt (c) provokatörer. Det vi har kunnat konsta-
tera är att ovan beskrivna sociala identitetsförändring framförallt gäller de 
postmoderna demonstranterna. 

Modernt organiserade demonstranter (Traditionella demonstranter) 

Denna kategori består av grupper organiserade enligt det moderna projektet. 
De har en uttalat fredlig målsättning. De tillhör ofta etablerade grupper som 
politiska partier eller frivilligorganisationer med stor vana att ordna demon-
strationer och offentliga möten. Vid politiska manifestationer kan de också delta 
i nätverksarrangemang av paraplykaraktär, där deras organisation är med och 
stöder nätverksorganisationen.  
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Postmodernt organiserade demonstranter 

Denna kategori består av grupper som organiserar sig i nätverk utan klar 
ledning. Personer kan ingå i många olika grupperingar. Dessa grupperingar 
finns på en skala från mer etablerade (Syndikalister, SULF) till helt oetablerade 
grupperingar som uppstår som t.ex. en festkommitté för ett arrangemang. Som 
individer ställer de upp i arrangemang som ordnas av paraplynätverk. De mer 
etablerade grupperingarna kan också ingå i sådana nätverk. De postmoderna 
grupperingarna har en mer eller mindre anarkistisk ideologi. Var och en uttalar 
sig för sig själv och inte å någon grupps vägnar. Deras inställning till våld 
karakteriseras av att överlåta åt varje individ att avgöra vilket våld som 
individen anser nödvändigt. Detta innebär att det finns en vid variation av 
åsikter: (a) de som aldrig själva vill använda våld, (b) de som anser att det är 
rätt att försvara sig och (c) de som anser att våld är legitimt i den politiska 
kampen. De anser inte att man behöver begära tillstånd för offentliga 
arrangemang och inbjuder alla att vara med utan restriktioner.  

Provokatörer 

Denna kategori är minst definierad och mest beroende av hur andra katego-
riserar demonstranterna. Det är mycket tveksamt om några själva kategoriserar 
sig som provokatörer. Under Göteborgshändelserna ansåg polisen att denna 
grupp var ganska stor medan åsikten från demonstranterna varierade från att 
den var ganska liten till att den knappt existerade (Granström, 2002). Polisen 
tycks förvänta sig att den ska finnas och vara närvarande vid stora 
manifestationer. När det gått lugnt och fredligt till kan polisen dra slutsatsen att 
”den hårda kärnan var inte där” (Granström, Guvå, Hylander & Rosander, 
2005). Det betyder att polisen betraktar grupperna som fasta grupper och ser 
inte att de kan uppstå i interaktion med dem själva som grupp. Demon-
stranterna däremot ser att det är just interaktionen som föder provokatörs-
gruppen – åtminstone om den omfattar mer än enstaka individer. Det råder 
ganska delade meningar bland demonstranterna om huruvida demonstranter 
kommer till demonstrationer med uppsåt att använda våld. Alla som 
intervjuats är dock överens om att det finns en liten grupp som räknas som 
provokatörer och som även demonstranterna upplever som störande för deras 
genomförande av demonstrationer. 

De moderna demonstranterna uttalar att de tror att de kan påverka även 
provokatörer till fredliga handlingar om demonstrationerna drar till sig många 
demonstranter med fredliga intentioner. Efter Salemmanifestationerna 2003 
hoppade emellertid flera organisationer av från Nätverket mot rasism med 
anledning av att AFA (Anti-fascistisk aktion) var med. Det kan tyda på att flera 
demonstrantgrupper kategoriserade AFA som provokatörer och att det upp-
fattades som en risk att solidarisera sig med AFA. Alla har alltså inte samma 
positiva bild av möjligheten till inkludering och därmed neutralisering.  

Den elaborerade sociala identitetsmodellen 

ESIM har förklaringsvärde fram för allt när det gäller den postmoderna 
gruppen. De moderna demonstranterna ändrar inte sin sociala identitet även 
om polisen ändrar deras kontext genom att betrakta alla demonstranter som 
hotfulla och behandla dem därefter, vilket exempelvis skedde i samband med 
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omringningen av Hvitfeldtska skolan i Göteborg 2000, när demonstranter som 
stod som åskådare blev bortfösta av polisen. Detta skedde även när demon-
stranter i Salem 2003 försökte ta sig genom en tunnel upp till tunnelbanespåret 
för att åka hem, men där polis trodde att de var ute efter att slåss med de 
nationella. De moderna ändrar alltså inte sin kollektiva identitet som är upp-
byggd på fredliga demonstrationer med paroller, skanderingar och att vara 
många tillsammans. Däremot kan deras individuella tilltro till polisen som 
grupp förstärkas eller försvagas. De moderna demonstranterna förlorade sin 
tilltro till polisen efter Göteborgskravallerna men detta var inte tillräckligt för 
att de skulle ändra sin kollektiva identitet. De postmoderna har som kollektiv 
en bristande tilltro till polisen. Denna misstro kan förstärkas eller försvagas och 
får därigenom betydelse för hur rättfärdigat det är att bruka våld mot polisen. 

Den fråga som detta väcker och som kräver vidare analys är hur förhållan-
det mellan individuell tilltro och förändrad social identitet kan beskrivas och 
förstås när det gäller hur kravaller uppstår eller förhindras. 

Fredsskapande och krigsskapande förlopp vid politiska manifestationer 

Vi har utgått från en modell, som vuxit fram ur tidigare studier (Guvå & 
Hylander, 2002) och som kan användas för att beskriva hur politiska 
manifestationer med stora grupper kan få antingen ett våldsamt förlopp eller 
förlöpa lugnt (se Figur 1). Modellen bygger på tre ömsesidiga processer, 
kategoriserande, organiserande och kontaktande. Samtliga tre processer kan vara 
fredsskapande eller krigsskapande. Vid demonstrationerna och manifesta-
tionerna mot EU-toppmötet i Göteborg (Granström, 2000) uppvisades 
krigsprocesser och fredsprocesser sida vid sida. De olika krigsskapande 
processerna samvarierade och ledde till konfrontationer och de olika 
fredsskapande processerna samvarierade och ledde till fredliga demonstra-
tioner. Vid Reclaimaktiviteter 2004 (Granström, Guvå, Hylander & Rosander, 
2005) kunde vi dokumentera fredsskapande processer från såväl demonstran-
ternas som polisens sida. Vid den ovan beskrivna omringningen av 
Hvitfeldtska gymnasiet, där konfrontationer uppstod mellan polis och 
demonstranter, tog krigsprocesserna över. I ett ömsesidigt stereotypiserande 
betraktade polisen demonstranterna som provokatörer och demonstranterna 
betraktade polisen som fiender. Det rådde mycket kraftiga kaotiserande 
processer eftersom informationen inte gick fram till demonstranterna och 
polisen fick olika besked från sina befäl. Det förekom provokationer från såväl 
polis som från demonstranter. 
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STEREOTYPISERANDE KATEGORISERANDE NYANSERANDE  

     

 KAOTISERANDE ORGANISERANDE ORDNINGSSKAPANDE  

     

 PROVOCERANDE KONTAKTANDE AVVÄPNANDE  

 
Figur 1. Krigsprocesser och fredsprocesser som leder till att tilltron förloras eller 

bibehålls. 

Med tilltro menas här en uppfattning om att det finns möjlighet att skapa en 
dialog med den andra gruppen. Med dialog menas ett samtal (eller skrift-
växling) där bägge parter är villiga att lyssna till den andre partens argument 
samt beredda att ge upp en ståndpunkt för att lösa ett problem som förhindrar 
den andre gruppen att utföra sin uppgift. En dialog är således alltid ömsesidig.  

Med stereotypiserande avses den process som beskrivs i Social Identitets teori 
(SIT)  dvs. en grupps kollektiva uppfattning om en annan grupp (utgruppen), 
som tar sig uttryck i att varje medlem av utgruppen beskrivs på ett likartat och 
stereotypt sätt samt Självkategoriseringsteorin (SCT), som avser den process 
med vilken en individ tillskriver sig själv en gruppidentitet och därigenom 
förminskar skillnader inom ingruppen och förstorar skillnaden mellan ingrupp 
och utgrupp (Tajfel & Turner, 1979). Det motsatta, nämligen nyansering 
betecknar sådana processer, där individer i en grupp eller en grupp kollektivt 
ser medlemmar av en annan grupp som individer med olika beteenden, 
attityder och vilja. 

Med provocerande avses sådana händelser eller beteenden som stör den 
andra gruppens möjlighet att utföra sin uppgift eller som uppfattas som 
störande eller kränkande av den andra gruppen. En provokation kan således 
vara avsedd men behöver inte vara det. Polisen har t.ex. svårt att se att deras 
klädsel, hjälmar, visir och sköldar i sig är provocerande på samma sätt som 
demonstranter har svårt att förstå att luvtröjor och stora halsdukar kan vara 
provocerande. Avväpnande är motsatsen till provocering och betecknar de 
skeenden som leder till att den andra gruppen bildligt eller bokstavligt lägger 
ned sina vapen.  

Med kaotisering menas sådana händelser som förhindrar eller försvårar 
ordningsskapande. Det uppstår förvirring p.g.a. dålig information och rykten. 
Normala demonstrationsregler följs t.ex. inte eftersom det är oklart vad som 
gäller. Eller demonstranter får motsägande budskap från polisen. Motsatsen till 
kaotisering är ordningsskapande som betyder en planering av aktiviteter, 
tydliga mål och en beredskap att ingripa när gemensamma regler inte följs. 

Vad vi tidigare kunnat dokumentera har varit samvariationen mellan de 
olika krigs- respektive fredsprocesserna. Vi har emellertid inte studerat de 
enskilda processerna var för sig. Det man nu kan fråga sig är om samtliga 
krigsprocesser krävs för att kravaller ska uppstå respektive om samtliga 
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fredsprocesser krävs för att åstadkomma fredliga aktiviteter, eller om någon 
process är mer avgörande än någon annan. 

Modellen utgår från antagandet att det finns ett interaktivt förhållande 
mellan tilltro och krigs- respektive fredsprocesser. Krigsprocesser leder till 
”krig” som i sin tur leder till förlorad tilltro. Förlorad tilltro ökar i sin tur risken 
för krigsprocesser. På motsvarande sätt antas tilltro bidraga till fredliga 
processer. Figur 2 visar hur kravallisering kan tänkas öka pga. bristande tilltro 
till den andra gruppen. Göteborgshändelserna gav exempel på de fyra olika 
situationer som representeras av rutorna i nedanstående figur. I den här 
modellen är det den kollektiva tilltron som avses. Det är en kollektiv tilltro till 
att det går att föra en dialog med den andra parten. När det råder ömsesidig 
kollektiv tilltro finns inga förutsättningar för krigsprocesser och då sker 
demonstrationerna fredligt och i god ordning. När det råder ömsesidig kol-
lektiv misstro finns ingen förutsättning för fredsskapande processer och då blir 
resultatet kravaller. Modellen beskriver också att när det råder bristande tilltro 
från den ena parten kan fredsskapande åtgärder förhindra att en sådan kraval-
lisering uppstår alternativt krigsprocesser starta en sådan utveckling. 
 
 Demonstranter med tilltro Demonstranter med misstro 

Poliser 
med 

tilltro 

Fredliga 
Manifestationer 

Civil olydnad 

Poliser 
med 

misstro 
Polisaktioner Konfrontationer 

och upplopp 

 
Figur 2: Kravallisering och fredsskapande. 

En fråga som väcks utifrån ovanstående modell är: Vilka faktorer är av betydel-
se för att förhindra att minskat förtroende mellan grupper leder till ökad kraval-
lisering? Reclaimaktiviteterna har gett exempel på hur fredsskapande aktivite-
ter från såväl polis som demonstranter lett till fredliga manifestationer. Detta 
har skett även när den ena parten kollektivt har misstrott den andra.  

Tilltro består 

Misstro består 

Fredsprocesser 

Fredsprocesser 

Krigsprocesser 

Krigsprocesser 
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Syfte med denna studie 

Vi har tidigare beskrivit krigsskapande och fredsskapande mellan grupper av 
demonstranter och polisen som grupp i Göteborg när aktiviteten gällde ett 
politiskt motstånd riktat mot en etablerad institution (EU) och Reclaim-
aktiviteter i Stockholm och Linköping där aktiviteten gällde dels ett mer 
allmänt budskap (gatorna tillhör oss alla) dels en uppmaning till fest. Den typ 
av demonstration som kommer att beskrivas i den här studien är av en annan 
art genom att det handlar om politiska grupper med klart motsatta åsikter och 
intressen, där polisen agerar som tredje part för att skilja grupperna åt. När det 
gäller kontakt mellan antirasistiska och antifascistiska grupper å ena sidan och 
nationalistiska grupper å andra sidan ligger det i sakens natur att den enda 
form av kontakt som är möjlig dem emellan är provokation. Det finns inte 
några förutsättningar för ett fredligt avväpnande eller nedläggande av vapen. 
Själva idén med demonstrationer från antirasisternas sida är att väcka 
människor för att få dem att protestera mot de nazistiska idéerna. För 
antifascisterna är syftet att befria gator och torg från fascister. Om det ska bli 
fredliga demonstrationer är alltså den enda möjligheten att undvika kontakt. 
Tidigare år har detta lett till att konfrontationer har ägt rum inte i första hand 
mellan antirasister och nazister men mellan demonstranter och polis.  

De frågor som nu kan ställas är om polisen genom fredsskapande aktivi-
teter kan hindra konfrontationer mellan grupperna och mellan grupperna och 
dem själva samt om fredsskapande aktiviteter från demonstranternas sida kan 
förhindra konfrontationer?  

 
Syftet med föreliggande rapport är att skapa kunskap om de processer som 
uppstår när polis möter antagonistiska demonstrantgrupper som framför sina 
budskap offentligt. Problemområdet kommer att analyseras utifrån följande 
frågeställningar: 

1. Vad kan hända när antagonistiska grupper gör anspråk på det offentliga 
rummet och hur hanteras detta? 

2. Hur kan fred upprätthållas när olika kombinationer av freds- respektive 
krigsprocesser är för handen? 

3. Hur kan inkongruens mellan fredsskapande och krigsskapande pro-
cesser beskrivas,  dvs. när exempelvis den egna gruppen uppfattas 
uppträda fredskapande och den andra krigsskapande? 

4. Hur kan man förstå tilltro och misstro mellan grupper som kollektiva 
fenomen? 
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Kapitel 3. Aktiviteter på flera fronter 
Kjell Granström 
 
Inför november 2004 genomfördes förberedelser för olika typer av manifesta-
tioner i Salem eller i Stockholms centrala delar. Genom förhandlingar mellan 
polis och olika intressentgrupper har tid och utrymme skapats för var och en av 
grupperna för manifestationer, utan att riskera att grupperna konfronteras med 
varandra lokal- eller tidsmässigt. Den stora manifestationen av nationalisterna 
skulle följa den marsch som använts tidigare år,  dvs. från Rönninge station till 
Salem vid 16-tiden på eftermiddagen. En mindre lokal demonstration där 
Salembor mot rasism ville demonstrera sitt avståndstagande från högergrup-
pernas manifestation genomfördes på förmiddagen samma dag med start i 
Salem och avslutande appellmöte i Rönninge. Samtidigt som högergrupperna 
demonstrerade i Salem genomfördes en artistgala mot rasism i Stockholm 
(Medborgarplatsen). Därigenom fanns ”motståndsgrupperna” samlade, men på 
skilda håll. Utöver detta genomfördes aktiviteter av autonoma grupper i 
Stockholms centrala delar, bl. a. med avsikt att förhindra högeranhängare att ta 
sig till Salem. Samtliga aktiviteter bevakades av polis. Polisen förberedde sina 
bevakningsinsatser flera veckor före den 11 december. Genom speciella 
”dialogpoliser” hölls kontakt med representanter för de fem grupperna nedan. 
Polisens uppgift var att, i samarbete med grupperna, upprätthålla ordning och 
svara för medborgarnas säkerhet. Detta skulle ske även i samband med de icke-
tillståndsgivna arrangemangen. Enkelt kan de planerade händelserna beskrivas 
på följande sätt.  

 
1. Salembor mot rasism avsåg att genomföra en manifestation på för-

middagen samma dag. Tillstånd hade ansökts av den lokala vänster-
partigruppen. Marschväg från Salems köpcentrum till Rönninge torg. 
Mordplatsen skulle inte passeras. Marschen var tillståndsgiven. 

2. Salemfonden planerade en demonstration med ett avslutande appell-
möte. Samlingstid för demonstrationståget angavs till klockan 16 vid 
Rönninge pendeltågsstation. Tåget marschväg var till Salem (ca en 
kilometer) och den plats där överfallet skett. Där skulle en minnesstund 
hållas. Arrangemanget var tillståndsgivet. 

3. En större manifestation planerades äga rum på medborgarplatsen kl. 16. 
Detta möte var anordnat av Nätverket Mot Rasism (som omfattar ett 
mycket stort antal organisationer). Mötet var tillståndsgivet. 

4. AFA (Antifascistisk action) uppmanade, på sin websida, sympatisörer att 
delta i en störningsaktion på Stockholm Central – en s.k. trainstopping. 
Syftet med detta var att hindra högerextremisterna att ta sig till 
pendeltåget för vidare transport till Rönninge. Samlingen var utsatt till 
kl. 14 och ansökan om tillstånd var inte ingiven. 

5. Den militanta fraktionen av AFA utlyste via nätet en antifascistisk aktion 
med samling vid Slussen kl 18.37. Avsikten var en manifestation av 
typen reclaim the streets Sådana aktioner kännetecknas av att man samlas 
på ett annonserat ställe för att sedan bege sig till ett nytt ställe där 
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festligheterna eller manifestationen genomförs. Detta arrangemang var 
inte tillståndsgivet. 

6. Till händelserna får också räknas De Nationellas planerade samling på 
Centralen vid 14-tiden som genom dialog mellan polisen och de 
nationalistiska grupperna ändras till Karlbergs pendelstation. Avsikten 
med detta vara att undvika konfrontation med AFA-sympatisörer på 
Centralstationen. Resenärerna kunde därigenom transporteras till 
Rönninge utan att tåget stannade vid Centralen. 

I Figur 3 ges en översiktlig beskrivning av händelserna i tid och rum. Siffrorna i 
figuren avser ovanstående aktiviteter. 
 
De olika aktiviteterna planerades som fristående aktiviteter och genomfördes 
till stora delar också som sådana. Uppenbart är emellertid att de hade ett 
ideologiskt och politiskt samband. Det förkom många politiska schatteringar i 
de olika aktiviteterna. Vi har valt att ge grupperna de benämningar som de 
själva använder sig av. De tydligt högerorienterade deltagarna i Salemfondens 
manifestation representerade olika högergrupper i detta fall förenade i en 
indignation över att en svensk medborgare dödas av en invandrare. Vi 
benämner dess deltagare för nationalister som en markering av de värden de 
företräder. Deltagarna i den stora manifestationen på Medborgarplatsen 
backades upp av en rad olika politiska och ideologiska rörelser (Nätverket mot 
rasism, NMR). Det gemensamma för manifestationen var att markera ett 
antirasistiskt ställningstagande,  dvs. ett avståndstagande från Salemfondens 
arrangemang. Vi benämner dessa grupper för antirasister. Den mindre demon-
stationen på lördagsmorgonen i Salem var också en antirastisk sådan, även om 
vänsterpartister stod som arrangörer. En grupp antirasister vid sidan om den 
stora manifestationen utgjordes av en grupp anarkister (antifascistisk aktion). 
Dessa aktivister inordnar sig inte självklart i några etablerade politiska eller 
ideologiska föreningar, utan fungerar enligt postmoderna principer. Detta 
innebär bl.a. att man inte anser sig behöva tillstånd för sina aktiviteter och att 
man i vissa fall tar avstånd från etablerade samhällsstrukturer. Vi har valt att 
kalla dessa aktivister för postmoderna eller antifascistiska aktivister, flertalet är 
ickevåldsanhängare, men en militant fallang finns och flera är beredda att ta till 
våld om de blir angripna av exempelvis polis. Den gemensamma synen på 
demonstrationer och manifestationer är att det är en folkig rättighet att 
offentligt framföra sina åsikter. De menar att man inte behöver tillstånd till 
detta. De ser sig själva som en motvikt mot kommersiella krafter som tar plats i 
det offentliga rummet. 

 
I Figur 3 visas de olika gruppernas aktiviteter och rörelser under dagen. Där 
framgår att de moderna demonstranterna (Salemfonden och Nätverket mot 
rasism) håller sig till anvisade platser och tider, medan de postmoderna 
grupperna rör sig mer oplanerat. Streckade linjer i figuren anger att folk börjar 
samlas. Pilar anger förflyttning. Tjockleken antyder något om antalet deltagare. 
Polisens fanns närvarande vid samtliga platser, vilket ej finns markerat i 
figuren. De olika händelserna beskrivs i rapportens olika avsnitt. 
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Figur 3. Olika aktivisters manifestationer och rörelser under den studerade 

dagen. 
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Kapitel 4. Salemfondens manifestation (Aktivitet 2) 
Michael Rosander  
 
Organisatör av manifestationen är en organisation som går under namnet 
Salemfonden. Enligt deras egen utsaga är det en ideell organisation som ej är 
knutet till något parti eller annan organisation. Organisationens mål och upp-
gift är att upprätthålla minnet av Daniel Wretström. Detta görs genom att ar-
rangera en manifestation i anslutning till årsdagen för mordet – ett fackeltåg till 
mordplatsen. Marschvägen går från Rönninge station via Hagavägen till Säby-
torgsvägen som leder fram till mordplatsen. Avståndet är en dryg kilometer. 
Förutom detta arbetar man även med t.ex. flygbladsutdelning och liknande 
informationsinsatser. Salemfonden har en egen webbplats (www.salem-
fonden.info) där mål och syfte med organisationen, information om kommande 
aktiviteter så väl som dokumentation av tidigare aktiviteter finns samlade. På 
webbplatsen finns även en nyhetsdel, som framför allt innehåller nyheter 
kopplade till Salemmanifestationen. Innehållet i nyheterna går dock utanför 
organisationens huvudmål såtillvida att man även tar upp, t.ex. andra 
händelser som Salemfonden tolkar som att de har skett under liknande 
omständigheter som mordet på Daniel Wretström. 

Salemfonden finansieras genom att organisationer, partier och privat-
personer skänker pengar. Vilka partier och organisationer som åsyftas nämns 
dock inte specifikt. Det formuleras istället så att ”alla nationella organisationer 
och partier värda namnet ska villkorslöst ge bidrag i partiets eller organisa-
tionens namn”. 

Förberedelser 

Inför Salemmanifestationen lades i god tid information om syfte, vägbesk-
rivning och ordningsregler ut på Salemfondens hemsida. Arbetet inför den 11 
december innefattade även flygbladsutdelning och affischering i Stockholm 
med omnejd, men även på andra platser i Sverige, t.ex. Göteborg.  

Informationen på hemsidan var mycket distinkt och tydlig. Vägbeskriv-
ningen innehöll bl.a. exakta tider för då pendeltåget lämnade Centralstationen – 
något som senare kom att användas för motaktioner initierade av AFA med mål 
att förhindra nationalister att komma till Rönninge som var samling för 
Salemmanifestationens deltagare. Ordningsreglerna var även de mycket detal-
jerade och formulerade som tydliga regler för beteende under och i anslutning 
till manifestationen och direkta förbud. Enligt reglerna var bl.a. alkohol-
förtäring strikt förbjuden både innan och under samlingen. I fackeltåget var 
även rökning och användandet av mobiltelefoner förbjudet.  

Som del av ordningsreglerna var även de olika momenten från samling till 
marschens slut tydliggjorda. Hänvisningar till ”funktionärer” fanns också. 
Dessa skulle stå för information och direktiv innan, under och efter samlingen. 
Språket är mycket auktoritärt där funktionärerna ger ”order” och ”direktiv”. 
Beskrivningen av de olika momenten i manifestationen beskrivs också i mycket 
definitiva ordalag. 
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I förberedelsearbetet ingick också att se till att det fanns varma drycker, en 
scen för musik och tal och ett ”monument” på platsen där Daniel Wretström 
hittades som var målet för marschen. Organiserandet innefattade också 
samlandet av ett antal funktionärer. 

Inför manifestationen fanns en hotbild inom Salemfonden även om den inte 
uttrycktes i specifika ordalag. En representant för Salemfonden uttryckte att det 
fanns ett säkerhetstänkande med tillhörande åtgärder som var ämnade att 
bidraga till så god säkerhet som möjligt. Samtidigt fördes fram att Stockholm är 
stort att det är omöjligt att garantera alla deltagares säkerhet. Målen med 
manifestationen som fördes fram av representanten var att (a) ”bevara minnet 
av de döda”, dvs. även andra än Daniel Wretström, att (b) ”upplysa om det 
samhällsklimat som råder”, att (c) ”skapa större kunskap om svenskfientliga 
dåd”, samt att (d) ”genom ’lobby’ verksamhet kunna få förändring”. Dessa mål 
sträcker sig längre än de mål som nämns på Salemfondens hemsida. Enligt 
representanten var inte de sista målen prioriterade i samband med Salem-
manifestationen. Den hotbild som fanns innefattade försök att hindra 
manifestationen. Dock uttrycktes ingen oro över möjligheten att aktivitet i de 
egna leden skulle kunna bidraga till detta. I detta ligger en övertygelse att de 
ordningsföreskrifter som fanns skulle komma att följas. Om det skulle ske 
överträdelser uttrycks detta som att det i så fall handlar om infiltratörer med 
mål att skapa komplikationer för manifestationen. Bortsett från dessa möjliga 
infiltratörer sågs deltagarna i manifestationen inte som tillhörande olika 
grupperingar, utan sågs som en homogen massa.  
 
Salemfonden sökte och fick tillstånd att genomföra fackeltåget. 

 

 
Figur 4. Karta över samlingsplatsen med omgivning. 

Manifestationen 

Vid tvåtiden (en timme före utsatt tid för samlingen) är området runt Rönninge 
station och Rönninge torg i stort sett tomt på folk. Det finns en grupp poliser 
vid ingången till gångtunneln till pendeltåget, men ingen rörelse. Många, men 
inte alla, av affärerna och matställena runt torget håller stängt för dagen. Det 
sitter lappar i fönstren som meddelar att det är stängt just idag, men inte 
anledningen. Anledningen är dock uppenbar med tanke på erfarenheterna från 
föregående år. Tre ungdomar, som av klädseln att döma skulle kunna tänkas 
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deltaga i manifestationen, rör sig sakta över torget. De går mot gångtunneln där 
de stoppas av de sju poliser som står där (se Figur 4). De blir visiterade och står 
sedan kvar en stund och pratar med poliserna. Det finns fler poliser i torgets 
utkanter, framför allt mot busscentralen där det även finns polisbussar 
uppställda. På andra sidan rälsen, om man går genom gångtunneln, finns 
ytterligare ett antal poliser och tre polisbussar. Polisen förefaller ha en 
samlingsplats i ett närliggande föreningshus. Polisen har för avsikt att samla 
deltagarna i manifestationen på parkeringsplatsen bakom pendeltågstationen 
(se Figur 4). Trots stor polisnärvaro råder en lugn stämning över området. Runt 
Rönninge torg finns ett tiotal poliser, men även en grupp nattvandrare i klart 
lysande gula jackor har anslutit. Dessa nattvandrare rör sig sakta mot 
gångtunneln och går över till samlingsplatsen. Samlingsplats för demon-
stranterna är således parkeringsplatsen på motstående sida av Rönninge 
pendelstation. Tillträde till parkeringsplatsen var möjlig endast genom gång-
tunnel eller genom biltunnel. Båda dessa passager bevakades av poliser. 

Längs den tänkta marschvägen syns några få poliser som tycks diskutera 
möjliga positioner för bevakning av marschen. En polisbuss åker förbi i riktning 
mot mordplatsen och målet för eftermiddagens marsch. I övrigt syns ingen 
aktivitet längs marschvägen. Efter den planerade marschvägen syns poliser gå, 
de tittar i soptunnor för att se till att inget främmande har placerats där.  

Vid 15-tiden börjar grupper med aktivister anlända. Några bär med sig 
lådor med facklor. Polisen visiterar alla ankommande och de med lådor får 
sprätta upp dessa för att visa innehållet. Det hela går mycket korrekt till. 
Aktivisterna medverkar aktivt till att visitationer genomförs snabbt och enkelt. 
Polisen uppträder korrekt men med ett ”avväpnande” förhållningssätt. Ganska 
snart har ett hundratal aktivister anlänt till samlingsplatsen. Poliserna rör sig 
parvis bland deltagarna. Dessa poliser har inga hjälmar vare sig på huvudet 
eller i bälte. Samtliga poliser har gula lysande västar. Det är lugnt på 
samlingsplatsen. Folk småpratar i grupper, påfallande många är klädda i svarta 
kläder, många med rakade huvuden, dock inte alla. Hakskägg kombineras ofta 
med rakad skalle. Manliga deltagare är i klar majoritet, det kvinnligt inslaget 
kan röra sig om ca tio procent. 

Vid halv fyratiden anländer en grupp tyska deltagare. Förutom vanlig 
kroppsvisitation utfrågas dessa av polisen. Polisen förklarar för demonstrant-
erna att de får delta endast om de lovar att inte maskera sig. De tyska 
deltagarna visar att de accepterar detta. När ytterligare tyska minibussar an-
länder närmar sig sex poliser med hjälmar hängande vid sidan området. De 
tyska passagerna kroppsvisiteras noggrant. På några minuter har antalet 
deltagare ökat till ca 200 (de flesta har kommit med bil, några enstaka har 
anlänt med pendeltåg).  

Två av tyskarna förs till en befälsbil eftersom man hittat vapen på en av 
deltagarna (knogjärn mm). I nära anslutning till området och fullt synliga har 
nu sju piketbilar körts fram, dessutom cirkulerar mindre polisbilar på anslut-
ande gata. Strömmen av tillkommande bilar ökar. Polisen söker upp nyanlända 
och frågar vänskapligt varifrån bilarna kommer. Skämtsamma kommentarer 
om långa resor utbyts. Polisen frågar om man har farliga saker med sig och 
deltagarna kroppsvisiteras. Allt går lugnt, korrekt och nästan vänligt till. 
Polisgrupperna uppsöker nytillkomna bilar och genomför visitationer liksom 
att förarna får visa vad som finns i bagageutrymme och passagerarutrymme. 
Inga som helst tecken på irritation märks hos de som blir visiterade, snarare 
visar de tecken på tålmodigt väntande. Den tidigare omhändertagne tysken förs 
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bort i en polisbil, efter att ha blivit informerad om vad som kommer att hända 
honom. Samtalen genomförs med hjälp av tolkning där en av de tyska 
deltagarna fungerat som tolk (engelska-tyska). Det fanns inga tecken på att vare 
sig tyska eller svenska deltagare var intresserade av att engagera sig i 
frihetsberövandet. 

Vi fyratiden finns cirka 300 aktivister på samlingsplatsen. På perrongen 
finns sex synliga poliser med västar och hjälmar hängande i bältet. På 
samlingsplatsen uppgår nu antalet poliser till ca 25-30 varav ett tjugotal med 
hjälmar i bältet. Polisens synlighet har ökat under den sista halvtimmen. De 
flesta rör sig två och två, något intryck av att polisen formerar sig som trupp 
finns inte.  

De enda större samlingarna av poliser som finns är i anslutning till tunn-
larna till pendeltåget. Det står ett tiotal precis utanför den mot Rönninge torg. 
Ytterligare poliser finns vid polisbussar uppställda på busscentralen. I själva 
gångtunneln vid dörrarna till trappan upp till perrongen finns 10-15 poliser. På 
andra sidan rälsen finns fortfarande poliser och bussar i anslutning till 
uppgången från gångtunneln. Vid biltunneln i andra änden av parkeringen har 
också ett större antal poliser positionerat sig. Till samlingen finns två naturliga 
vägar, antingen via pendeltåget eller via biltunneln. Det går att komma till 
platsen även från andra håll, men det är via småvägar och en labyrint av vägar 
genom bostadsområden. Vad vi kunde se kom alla från de två ovan nämnda 
hållen. Vid båda dessa finns poliser som visiterar samtliga förbipasserande. Av 
polisen får vi veta att ett pendeltåg med nationalister har släppts förbi T-
centralen utan att stanna (där AFA-aktivister hade för avsikt att hålla kvar 
tåget). Tåget väntas komma till Rönninge de närmaste minuterna. 

En buss från Tyskland har anlänt. Den har stannat på andra sidan av rälsen 
och busspassagerarna måste passera vägtunneln och de visitationer som polisen 
gör där för att komma till parkeringen. Detta är en tidskrävande process. 
Busspassagerarna leds in i grupper om ca 5 personer som får ställa sig bredbent 
lutande mot tunnelväggen med händerna brett isär. Det märks viss förvåning 
från de som blivit visiterade när de går mot parkeringen, men inga synliga 
tecken på irritation. Nattvandrarna kommer tillbaka och uppger att polisen har 
hittat några vapen som t.ex. knogjärn under visitationerna i biltunneln. Det 
börjar samlas några få nyfikna i anslutning till parkeringsplatsen. Det finns 
även representanter för pressen – ett antal fotografer rör sig i områdets kanter . 

Strax efter klockan fyra (som var den utsatta tiden för avmarsch) uppgår 
antalet deltagare till ca 500 personer. Aktivisterna är framförallt samlade i den 
del som ligger närmast biltunneln, medan poliserna är samlade i den andra 
delen. I biltunneln finns nu ett femtontal poliser som kroppsvisiterar alla 
passerande. Stämningen på samlingsplatsen är lugn, snarast lågmäld. Folk 
pratar med varandra, röker och rör sig relativt lite inom området. I området 
finns nu 16 synliga poliser, alla med hjälmar i bältet. Då vi samtalar med en av 
poliserna om situationen säger denne att han inte upplever några disciplin-
problem med den här gruppen, de är välordnade och inte avogt inställda till 
polisen. Han upplever det mer problematiskt med vänstergrupperna som ”far 
omkring som getingar” och som har polisen som sin fiende. 

Vi halvfemtiden uppgår samlingen till ca 600 personer. Ett tiotal natt-
vandrare med lysande gula jackor rör sig i utkanten av området i samlad tropp. 
Enstaka bilar anländer fortfarande. Ett fullpackat pendeltåg anländer till 
stationen. Fem minuter senare anländer ytterligare ett pendeltåg, denna gång 
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halvfyllt med aktivister. Det bildas en lång kö på plattformen mot grindarna. 
Där sker visitering av samtliga deltagare, vilket gör att plattformen töms sakta. 
Kön till visiteringen i biltunneln är slut, men ca 10 poliser står kvar där. En 
äldre herre som rört sig runt parkeringen kommer fram och frågar en av 
observatörerna vilken sida han håller på. Han refererar till förra året och till 
”slöddret” som var här då. Till slut blir det tydligt att han sympatiserar med 
manifestationsdeltagarna, men kommer inte själv att deltaga i marschen.  

När klockan närmar sig fem cirkulerar en helikopter över området, vid ett 
tillfälle tänds skarpa strålkastare från helikoptern som lyser upp hela området. 
Inga syn- eller hörbara reaktioner från deltagarna. Antalet deltagare uppskattas 
nu vara tusen personer. Fortfarande är allt lugnt, folk står i grupper och sam-
talar. Några enstaka Salembor passerar på den angränsande gatan, men 
frånvaron av nyfikna är påfallande. En av nattvandrarna har haft kontakt med 
en äldre sympatisör som klargjort att han var emot etnisk mångfald. Hon hade 
då frågat om han således var för enfald. Han tycktes inte förstå det ironiska i 
frågan. 

Strax före klockan fem slår en person löst på en marschtrumma några 
gånger. Ytterligare en person med trumma syns. Dessa båda ställer sig nära 
anslutningen till biltunneln. Dessa båda är de enda som har maskering på sig. 
Bara ögonen syns. Trots denna antydan till att något ska hända och med tanke 
på att hela manifestationen är rejält försenad är det anmärkningsvärt lugnt på 
parkeringsplatsen. Ingen rörelse går att se. Det är nu mellan närmare 1500 
personer samlade på parkeringsplatsen. 

Strax efter fem (mer än en timme efter planerad avmarsch) ropar en av 
arrangörerna, utan megafon, att man skall ställa upp i led fyra och fyra. Alla 
med kransar uppmanas komma längst fram i ledet. Arrangören ropar detta 
endast en gång, men trots att alla inte har kunnat höra uppmaningen 
fortplantas budskapet i hela gruppen. Vakter med orange armbindlar (med 
texten ”Vakt Salemfonden”) förmedlar anvisningen om att gruppera sig fyra 
och fyra med armlängds avstånd. På mindre än fem minuter har hela gruppen 
formerats trots att ledet måste formas som en meanderslinga inne på 
parkeringsområdet eftersom att gatan inte räckte till för ett så långt led. Facklor 
delas ut till deltagarna som tyst och stilla väntar i ledet. Många har dock redan 
under samlingen försett sig med en fackla. Endast en handfull tyska deltagare 
in utkanten är en aning högljudda, emellertid ansluter de sig till ledet och en 
disciplinerad väntan lägrar sig över området. 

En person i främre ledet ropar ut att facklorna ska tändas och ”skicka bakåt 
i ledet”. Facklorna börjar lysa upp den nu helt mörka decemberkvällen och 
sprider sig som en långsam löpeld bakåt i ledet. Trummorna börjar ljuda och 
processionen börjar sakta att röra siig och svänger in under biltunneln. På andra 
sidan tunneln har ett 20-tal åskådare samlats. Framför processionen går fyra 
poliser. När det når upp till vägen som leder till mordplatsen (Säbytorgsvägen) 
väntar en polisbuss och två ”civila” polisbussar med ordet polis skrivet på 
sidan av bussen. Dessa åker först, sedan kommer de fyra gående poliserna, och 
sedan själva processionen. Lite längre fram på vägen står ytterligare två 
polisbussar och inväntar att tåget ska nå dem. Ju närmare tåget kommer 
mordplatsen desto fler poliser syns, bl.a. en med brandsläckare på ryggen. 

Efter knappt 20 minuter har sista delen av ledet lämnar parkeringsplatsen. 
Det är mycket lugnt och städat även i slutet av ledet. De anvisningar som 
vakterna utdelat följs utan minsta invändning. Varje rad består av fyra deltag-



  19 

are. Inga rop eller högljudda kommentarer förekommer i tåget. Det fanns inga 
personer som uppträdde berusat eller på minsta sätt störande. 

Vid den busskur som finns i närheten av mordplatsen står 6-7 nattvandrare 
och väntar på att tåget ska komma dit. De uttrycker viss förvirring över deras 
roll i detta – ”Undrar vad vi gör här. Det är ju inte våra barn”. De har också haft 
en lång dag som inleddes med förmiddagens manifestation kl. 10.  

Tåget marscherar den anvisade vägen fram till den minnesplats som 
arrangörerna iordningställt. Det rör sig om den plats där den dödade pojken 
hämtades av ambulans. På platsen finns ett sorts altare med en ”arisk” symbol. 
På varsin sida om minnesplatsen posterar en vakt. 

Strax före klockan sex är tåget framme vi mordplatsen och stannar ett 
femtiotal meter från den korsliknande symbolen som har satts upp där Daniel 
Wretström hittades svårt skadad. Processionen avslutas under strikt disciplin. 
En hink med vatten och en svart sopsäck har ställts upp ca 25 meter från 
”korset”. De med kransar går fram först, släcker sina facklor i hinken, lägger 
facklan i säcken och går sakta fram och lägger ner kransarna. Efter det kommer 
grupper om 12 personer fram och går igenom samma procedur där de när de 
kommer fram till ”korset” lägger ner blommor eller bara står tyst framför det en 
stund. Efter en stund utökas antalet till 16 sedan 20 personer åt gången. När 
ungefär halva tåget varit framme vid ”korset” tillåts grupperna bli ännu större, 
ca 40 personer åt gången fram till stationen med hink och sopsäck. När en 
sopsäck är full knyts den ihop och ställs åt sidan. Det hela genomförs genom 
tydliga direktiv från vakterna och full efterlevnad av vakternas anvisningar. 
Under hela denna procedur står två vakter post vid sidan av ”korset”. När 
deltagarna varit framme vid ”minnesplatsen” samlas de några tiotal meter 
längre ner på gatan. En liten scen har byggts upp 50 meter längre ner på 
Säbytorgsvägen. Ett svart skynke med texten www.salemfonden.se bildar bakre 
vägg. Hela gatan är avspärrad och bildar en sorts festplats. 

Polisen har avspärrat hela området med band och är posterade med fem 
meters lucka med ryggen åt samlingen,  dvs. med uppmärksamheten riktad om 
omgivningen. En åskådare försöker ta sig in på området, men blir genast 
stoppad av en polis: ”App, app, vet du vad skylten betyder?” (syftande på de 
skyltar som hänger med jämna mellanrum på bandet som talar om att det är 
tillträde förbjudet). För att förhindra att angripare skulle ta sig fram genom ett 
angränsande skogsområde är detta upplyst med transportabla mycket starka 
strålkastare. Polisen söker hindra deltagare att lämna området för att återvända. 
En av poliserna informerar vakterna om att detta är till för att skydda 
tillställningen, dvs. att inga obehöriga skall ta sig in på området. 18.30 är hela 
demonstrationståget samlat inom området. Pissnödiga demonstranter tillåts 
emellertid lämna området om de utför sina behov i strålkastarskenet. En 
(kvinnlig) polis övervakar de nödigas ut- och återgång. Utanför avspärrningen 
finns en begränsad skara nyfikna. De nattvandrare som följt hela tåget har 
posterat sig utanför avspärrningen. Ett fåtal journalister och fotografer kan 
iakttas, de håller sig i närheten av avspärrningarna. Själv rör vi oss fritt inom 
området och trots att vi åldersmässigt och även klädmässigt avviker möts vi 
inte av vare sig kommentarer eller frågor. 

Kvart i sju intas scenen av en gitarrist och en manlig sångare. De framför en 
ballad till minne av den mördade pojken (ackompanjemanget och genre hade 
en påfallande likhet med progmusiken!) Inslaget mottogs med applåder. Efter 
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musikinslaget presenterar en konferencier sig och påminner om syftet med 
manifestationen. Därefter introducerar han tre olika talare.  

Talen kännetecknas av god retorik och ett nästan ålderdomligt språk. Talen 
är mycket agitatoriska och frågor till publiken besvaras med rungade JA eller 
NEJ på lämpliga ställen. Talen är starkt nationalistiska och avslutas med 
talramsa (”Hell Seger”) och applåder. Konferenciern meddelar att gratis te 
serveras till alla deltagare. För övrigt fanns försäljning av kaffe, korv och T-
tröjor med tryck. 

Kvart över sju lämnar vi platsen efter att ha konsulterat polis och natt-
vandrare som samtliga bedömde att hotbilden nu var noll. Det enda lilla tecken 
på incident som noterades var då en av aktivisterna fick syn på en invandrare 
bland åskådarna utanför avspärrningen. Han uppmanades att komma fram till 
avspärrningen. Invandrarpojken närmade sig avspärrningen men hindrades 
fysisk av sina kamrater som drog bort honom och det hela rann ut i sanden.  

Enligt rapporter återtågade demonstranterna till startplatsen för individuell 
hemtransport. När vi stannade på en vägrestaurang i Nyköping kl. 21.30 fylldes 
stället av deltagare från demonstrationen i Salem. Med tanke på att så många 
samlats på matstället var ljudnivå och ordning fortfarande god.  

Kritiska situationer 

Även om det inte direkt gick att hitta några tydliga kritiska situationer fanns 
det en hel del potentiellt kritiska situationer under och i anslutning till 
manifestationen. 

Polisen genomförde visitationer av samtliga som tog sig till samlings-
platsen. Det tog tid att genomföra och innebar lång väntan för en del av 
deltagarna. Dock avlöpte detta utan några incidenter. Det kunde skönjas viss 
förvåning från vissa deltagare, men i grunden fanns en tilltro till polisen från 
demonstranterna sida och att detta sågs som något som polisen var tvungna att 
göra. Även om några få vapen och tillhyggen hittades så gick de flesta av 
demonstranterna in i detta med de tydliga regler och förhållningsorder 
uppställda av organisatören tydligt i minnet. När två tyskar förs till en befälsbil 
eftersom man hittat vapen på en av deltagarna (knogjärn mm) hjälper övriga 
deltagare till med tolkning men ingen motsätter sig ingripandet. 

Det stora antalet tillresta även från andra länder skulle ha kunnat innebära 
komplikationer då t.ex. språkproblem och liknande skulle ha kunnat leda till 
missförstånd. Dock fanns en vilja från övriga deltagare att hjälpa polisen att 
föra fram sitt budskap om t.ex. maskeringsförbud genom att bl.a. ställa upp 
som översättare. Manifestationens egna vakter såg också till att samtliga 
deltagare följde de uppställda förhållningsorderna. 

Det stora hotet mot ordningen sågs av arrangörerna som att några utifrån 
skulle störa manifestationen. Försök att störa skedde framför allt långt ifrån 
Salem och samlingsplatsen i och med den s.k. trainstopping-aktionen (se kapitel 
6). Polisen var förberedd på detta och tillsammans med arrangörerna såg man 
till att undvika den konfrontation mellan nationalister och antirasister på 
Centralstationen som trainstopping-aktionen skulle ha inneburit. Polisen tog 
sedan hot utifrån på allvar vilket blev tydligt då de positionerade sig runt 
avspärrningen vid mordplatsen med ryggen åt manifestationen och fokus på 
åskådarna. En åskådare som närmade sig avspärrningen fick genast tillsägelse 
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av polisen. Mot slutet av manifestationen under talen skedde det närmaste 
konfrontation som upptäcktes av observatörerna då en invandrarpojke ilsknar 
till på grund av innehållet i talen och en viss provokation sker från 
manifestationsdeltagare i närheten. Incidenten löstes genom att invandrar-
pojkens kamrater ingrep och drog bort honom och det hela rann ut i sanden.  

 
Sammanfattningsvis framstår nedanstående aktiviteter som potentiella hot mot 
fred. 

• Visitationer 
• Omhändertagande 
• Inkludering av många olika 
• Hot utifrån 

Fredsskapande situationer 

Organiseringen av manifestationen och informationen som fanns tillgänglig via 
Salemfondens hemsida var tydlig. Detta gjorde att, om inte alla, så åtminstone 
en stor majoritet av deltagarna var medvetna om vad som skulle ske och vilka 
ordningsregler som gällde. Dessa ordningsregler tycks också ha följts. Vi såg 
t.ex. inga berusade deltagare. Manifestationen genomfördes med strikt disciplin 
och för att tydliggöra detta och att se till att ordningsregler följdes fanns vakter 
inom de egna leden. De olika momenten i manifestationen var välorganiserade. 
Som exempel kan nämnas att arrangörerna hade sett till att proceduren att 
släcka och samla ihop de hundratals facklor som fanns i tåget var tydlig.  

 
Uttryck för fredsskapande aktiviteter i samband med marschen var följande 
uttryck. 

• Tydliga ordningsregler 
• Inga berusade deltagare 
• Strikt disciplin och ordning i demonstrationståget 
• Representanter (egna vakter med tydlig armbindel) som underlättade 

kommunikation med polisen  
• Välorganiserad minnesceremoni 
• Organiserad släckning och uppsamling av facklor 
• Servering av te, kaffe, korv 
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Kapitel 5. Antirasistiska demonstrationer och manifesta-
tioner i Salem och på Medborgarplatsen (Aktivitet 1 och 3) 
Ingrid Hylander 
 
Nedanstående berättelse är baserad på fyra intervjuer med arrangörer för den 
antirasistiska manifestationen i Salem och på Medborgarplatsen, två före och 
två efter manifestationerna, information från internet samt fyra oberoende 
observationer av manifestationen i Salem och två oberoende observationer av 
manifestationen på Medborgarplatsen. Bägge intervjuade arrangörer refereras 
till som ”arrangörer” eller Nätverket mot rasism (NMR), när de uttalar sig 
allmänt om Nätverket Mot Rasism. Dock påpekas flera gånger av de intervju-
ade ”det här är min personliga uppfattning, det finns andra som tänker 
annorlunda”. 

Förberedelse 

Det är tydligt att händelserna i samband med Salemdemonstrationen 2003 och i 
Sollentuna 2004 har haft stor betydelse för utformningen av årets manifestation. 
En av organisatörerna menade att Nätverket fått dåligt rykte efter det som 
hände i Salem förra året: ”Man tror att vi är otäcka, svartklädda och våld-
samma.” Inom Nätverket ansåg man att det var nödvändigt att ”bättra på sitt 
varumärke”, eftersom aktionerna har blivit misstrodda och medlemsorganisa-
tioner har hoppat av.  

Målet med årets manifestation var enligt arrangörerna att nå ut till 
allmänheten för att visa att nationalisterna utgör en verklig risk. Det finns 
grupper som är ordentligt skrämda som t.ex. homosexuella. Men arrangörerna 
menad att folk i allmänhet fortfarande tror att det går att tiga ihjäl nazismen. 
NMR ville därför mobilisera allmänheten för att få bort nationalisterna. 
Nätverket mot rasism hade en hemsida där manifestationen på Medborgar-
platsen 11 December kl. 16:00 annonserades. I övrigt var det ganska tyst om de 
planerade aktiviteterna på nätet. En sökning på ”Salem” gav mycket 
information om vad som hände i Salem i December 2003 men mycket litet om 
vad som planerades för 2004. Även när endast ett par dar återstod fanns ingen 
information på de ingående organisationernas hemsidor som tex. LO-distriktet i 
Stockholms län, Ung vänster Storstockholm, Vänsterpartiet Storstockholm eller 
på de olika anarkistiska och syndikalistiska gruppernas hemsidor.  
 
Arrangörerna i nätverket talade om de planerade manifestationerna som en 
trestegsraket: 

1. Konsert med Michael Wiehe 
2. Liten demonstration i Salem samt  
3. Stor demonstration på Medborgarplatsen.  

Vänsterpartiet i Salem stod som ansökare för demonstrationen i Salem, men 
den arrangerades av nätverket och Vänsterpartiet. Det framhölls av arrangör-
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erna att demonstrationen i Salem skulle vara för lokalbefolkningen och att man 
inte ville att det skulle komma tillresande demonstranter dit. I mitten av 
november fick Vänsterpartiet i Salem preliminärt avslag på sin begäran om 
demonstrationstillstånd p.g.a. att polisen menade att de hade underrättelser om 
att det inte skulle begränsas till en liten demonstration. Arrangörerna var 
förvånade eftersom de trodde sig ha haft kontroll över vilka som kunde tänkas 
deltaga, men menade också att det är inte möjligt att kunna kontrollera allt. 
Senare fick de besked om att de inte fick gå från Rönninge till Salem som de 
planerat utan bara ha en stillastående manifestation. Så småningom görs en 
kompromiss och tåget fick gå från Salem till Rönninge.  

Eftersom det är en säkerhetsrisk att demonstrera mot nationalister har 
NMR beslutat att de ska hålla avstånd när det gäller tid och rum, därför 
planerades den stora manifestationen till Medborgarplatsen kl. 16.00 samtidigt 
som nationalisterna planerade att marschera i Salem. Detta förhindrade således 
konfrontationer mellan antirasister och nationalister. Det är uppenbart att det 
fanns en levande diskussion om detta förhållningssätt bland de antirasistiska 
demonstranterna, men också att det fanns en stark åsikt inte lämna gatorna till 
nationalisterna. Därför kom en liten lokal demonstation att planeras i Salem i 
god tid före nationalisternas demonstration. NMR ville ha en bred uppslutning 
eftersom de anser att kampen mot nazismen måste beröra alla. Men det får inte 
framstå som att Salem invaderas av demonstranter utan det är Salemborna 
själva som måste demonstrera där. 

Hotbilder ur arrangörernas perspektiv 

De största hoten låg i händelserna före och efter manifestationerna, enligt 
arrangörerna. Det är här som det fanns störst risk för konfrontationer mellan 
antirasister och nationalister, dvs. att de skulle mötas i tid och rum. Detta skulle 
kunna ske om nationalisterna kom tidigt till Salem eller om antirasister dröjde 
sig kvar. De aktiva var dock inte rädda. Det värsta, ansåg de, var om nationa-
listerna skulle attackera demonstranterna på väg till eller från Medborgar-
platsen. Det har bl.a. stått på ”de nationellas” hemsida att Södermalm tillhör 
patrioterna, vilket antirasisterna upplevde som ett hot.  

I Salem 2003 upplevde demonstranter att polisen varit rädda och även 
uppträtt ”buffligt”. Arrangörerna menade att demonstranter tidigare haft 
problem även med dialogpoliser som de upplevt ville snoka och kontrollera 
dem. Poliser hade t.ex. frågat efter namn under demonstrationer. Den största 
rädslan gentemot polisen var emellertid inte att de skulle bära sig illa åt på 
något sätt utan att informationen dem emellan skulle upphöra. Arrangörerna 
hade fått information om att de kommer att ha kontakt med en dialogpolis, men 
de ville hellre ha kontakt med kommenderingschefen eftersom dialogpolisernas 
mandat tar slut om det blir en krissituation. Arrangörerna litade inte helt på 
polisen men trodde inte heller att polisen skulle göra dem illa. Däremot trodde 
demonstranterna inte att polisen förstod att antirasisterna behöver skyddas 
utan att polisen utgick från att det är antirasisterna som utgjorde hotet.  

Det fanns olika åsikter om nationalisterna ska få möjlighet att demonstrera. 
En åsikt är att de inte ska förbjudas för då blir det en polisiär fråga istället för en 
politisk fråga, men det fanns också förhoppningar om att nationalisterna inte 
skulle få tillstånd att marschera.  
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Det viktigaste för att bevara manifestationen fredlig enligt en av arrangö-
rerna är att det kommer så många människor över 30 som möjligt. Dels skulle 
ingen då behöva vara maskerad och dels skulle polisen inte bli så rädd som om 
det bara är ungdomar. Men många ungdomar är rädda för både polis och 
nationalister och maskerar sig därför, vilket gör att poliserna blir nervösa och 
har då lättare att till våld. Känner man de här ungdomarna, menade den här 
arrangören, har man dock svårt att förstå att någon kan vara rädd för dem. 
Förhoppningen var att det skulle komma mycket folk vilket betyder ca. 50-100 i 
Salem och 2000 på Medborgarplatsen.  

Antirasistiska manifestationer: Salembor mot rasism (aktivitet 1) 

Samling är utsatt till kl. 10.00. Vid ett avlångt torg utanför ett köpcentrum står 
några flickor vid en vägg. De svarar litet generat på frågan om det är här som 
demonstrationen ska samlas, att vi är ju inte så många. Det pågår lördagshandel 
på köpcentret, men folk i allmänhet verkar inte uppmärksamma eller intressera 
sig för vad som händer utanför. Över området cirklar en polishelikopter. 
Utanför Salems köpcentrum syns en polisbil med fyra poliser. Det mest 
iögonfallande är 21 nattvandrare i klart lysande gula jackor, som står upp-
radade vid ena ändan av torget. Vid den motsatta sidan pågår en intervju med 
TV-kameror med den kvinna som är initiativtagare och organisatör av 
demonstrationen. Hon är ordförande för den lokala avdelningen av Vänster-
partiet. Fem minuter före utsatt tid står det 17 personer och väntar på avmarsch. 
De står i smågrupper som bekanta, några unga flickor i 20-årsåldern och några 
kvinnor mellan 30 och 40, enstaka män, tre barn varav ett i barnvagn. TV-
teamet förflyttar sig och nu finns även V’s ordförande på plats vid 
samlingspunkten. En journalist kommer fram till henne och hon hälsar vänligt. 
Även en polis kommer fram och de utbyter en vänlig hälsning. En affisch som 
är uppsatt anger 18 namn på personer som blivit dödade under de senaste 20 
åren av nazister i Sverige. V’s ordförande tar till orda och berättar om 
demonstrationen för den lilla församlingen. Hon tackar polisen och säger att de 
har stöttat och varit behjälpliga och nu har de mycket försynt frågat om det är 
ok att de är med i tåget. Hon gör även reklam för demonstrationen på 
Medborgarplatsen kl. 16 och delar ut flygblad med program. Under färdvägen 
kommer affischer med namn på de 18 döda att sättas upp i träd, med hjälp av 
stege och så högt att nationalisterna också måste använda stege för att ta ner 
dem. Huvudbudskapet i talet är att det inte, som nazisterna påstår finns något 
svenskfientligt våld, detta är bara en förevändning från nazisterna för att de ska 
kunna ge sig på utlandsfödda, homosexuella och vänsteraktivister. Marschen i 
Salem är Europas största nazistmarsch. Men det finns en tystnad runt detta. En 
tillrest vänstertrubadur tar över, han ska också vara konferencier på Med-
borgarplatsen. Han säger att de har fått bra hjälp av polisen. De kommer att gå 
bombhundar före tåget. ”Ni behöver inte vara rädda! Polisen garanterar ett bra 
skydd både här och på Medborgarplatsen”. Han meddelar vidare att de inte ska 
besöka platsen för mordet. Den mördade har fått ett obehagligt eftermäle 
genom att nazistiska grupper utnyttjat det för sina syften. Han refererar vidare 
till ett uttalande som den mördades mamma har gjort ”mordplatsen tillhör oss, 
vi som sörjer, men nu vågar vi inte gå dit”. 

En kvart efter utsatt samlingstid ger sig det lilla tåget av med en polisbil i 
täten. Efter de ca 25 demonstranterna kommer ett 20-tal nattvandrare. Sist i 
tåget åker två piketbilar. Två personer bär en banderoll med texten ”Salem 
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nazistfri zon” men i övrigt är det inga paroller och inget skanderande. Tåget 
framstår snarare som ett litet gäng fritidsfolk ute på promenad.  

Man kan få intrycket av att nattvandrarna ingår i demonstrationen men 
detta är tydligen ett misstag. Enligt samtal med deras representant senare 
ansågs detta vara en ofrivillig och icke-önskvärd bild. Nattvandrarna ska var 
synliga och närvarande men ej delta i manifestationer. Efter några minuter 
stannar de plötsligt upp och sackar efter, det är som de har bestämt sig för att 
ha ett ”behörighetsavstånd” till tåget. Nattvandrare är inkallade från hela 
Sörmland. De vill inte gärna uttala sig utan hänvisar till sin representant som 
finns på mötesplatsen i kyrkan där det även finns kaffe och smörgås. En av dem 
hörs dock muttra till en annan ”förstå vad det här ska kosta!” Senare förklarar 
de att de att de tagit forskarna för journalister och att de bestämt sig för att inte 
inlåta sig i samtal med pressen eftersom de har dåliga erfarenheter av deras 
rapporteringar. 

Under demonstrationen sätts tre affischer med namn på de 18 döda upp i 
träd med hjälp av stegen. Den sista sätts upp på en gångbro. Demonstranterna 
hoppas att nationalisterna ska gå på vägen under gångbron senare på dan och 
att deras facklor ska lysa upp texten. Texten är dock så liten att sannolikheten 
att någon ska uppfatta vad som står är minimal.  

När tåget står stilla kommer en man i 30-årsåldern med snabba steg 
bakifrån in i klungan. Han väcker ingen större uppmärksamhet bland demon-
stranterna men en polis som följt tåget närmar sig honom men backar när han 
ser hur han går fram och kramar om en av de kvinnliga deltagarna. 

Efter 25 minuter är demonstrationståget framme vid Rönninge torg. På 
torget befinner sig det moderata kommunalrådet samt Socialdemokraternas 
ordförande samt ett tiotal åskådare och några fotografer. Även nattvandrarna 
som avvikit dyker nu upp. Den tillresta vänstertrubaduren håller tal och räknar 
långsamt till 64, det antal knivhugg som en homosexuell ishockeyspelare 
tillfogats av en nazist. Han säger sedan att detta är en nazistisk kod för HH  
dvs. Heil Hitler eftersom H är 8e bokstaven i alfabetet och 8x8 är 64. Talet möts 
med spridda applåder. Därefter avslutas mötet och deltagarna skingras åt olika 
håll. 
 
Demonstranterna som deltagit är enligt en av de yngre deltagarna, i huvudsak 
vänsterpartister från Salem och Botkyrka, eller socialistiska homosexuella. En 
ung kvinnlig demonstrant sa att det snarare varit fler deltagare än hon 
förväntat sig. Hon trodde att de flesta Salembor nog tycker att det är OK att 
nazisterna får ha sin sorgemarsch, men huvudsaken är att det inte blir bråk. 
Hon kan också förstå det efter det som hände förra året. Men samtidigt blir det 
som om bråket beror på motdemonstranterna. Kvinnan vågade inte själv vara 
med förra året för hon förstod vad som skulle kunna hända. Enligt 
arrangörerna är anledningen till att inte fler Salembor anslöt sig till demon-
strationståget att de är trötta på demonstrationer. De är rädda eftersom vissa 
nazister har sina rötter i Salem och det gör att de inte vill engagera sig. 
Arrangörerna trodde att Salemborna var tacksamma för att den stora 
manifestationen ägde rum på Medborgarplatsen och inte i Salem i år och 
menade att de nu lyckats flytta fokus från antirasisterna till Nazisterna. Förut sa 
salemborna att det var antirasisterna som var bråkiga,  
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Arrangörerna tyckte att demonstrationen hade gått över förväntan och att 
också polisens insats varit över förväntan genom den rigorösa insatsen för 
demonstranternas säkerhet med bombhundar och helikoptrar. Ändå upplevdes 
det som att poliserna försynt hade hållit sig i skymundan.  

Manifestation av Nätverket mot rasism på Medborgarplatsen (Aktivitet 3) 

Medborgarplatsen är ett stort öppet torg på Söder i Stockholm. Det avgränsas 
västerut av en saluhall med torghandel utanför. Det är lördag eftermiddag, 
saluhallen har stängt och torghandeln har upphört. Söderut ligger medbor-
garhuset och ett badhus. En stor trappa leder upp till medborgarhuset. Norrut 
ligger en öde tomt och österut går Götgatan som leder ned till Slussen. Mitt på 
torget finns en isbana, där barn åker skridskor och föräldrar står runt rinken 
och tittar på sina barn.  

Samling 

Tio minuter före utsatt tid uppskattar vi antalet människor till ca 1000. Senare 
får vi höra att polisen beräknat antalet till 2000 och arrangörerna till 3000 när 
det varit som flest människor där. De flesta står samlade framför den scen som 
är uppsatt framför öde tomten, där det är trångt och svårt att ta sig fram. Det 
står en del åskådare på trappan till badhuset vid södra sidan av torget. Där det 
inte är folksamling rör sig människor som inte deltar i mötet fritt fram och 
tillbaka. Människor står i grupper och pratar, några är medelålders, men den 
övervägande majoriteten är ungdomar av vilka de flesta är vanligt klädda. 
Grupper med ungdomar i mer iögonfallande kläder står under svarta och röda 
fanor och en banderoll med ”Nu jävlar är det nog”. Förmodligen samma 
banderoll som vecklats ut på centralstation någon timme tidigare. Enstaka 
grupper med mycket unga pojkar cirkulerar omkring. I ett litet stånd säljs 
soppa för 20 kr, även kaffe finns till försäljning. Demonstrationståg kommer 
gående med banderoller och fanor, svarta fanor och syndikalistfanor. Fler och 
fler anländer. Framme vid scenen står flera grupper med stora banderoller med 
text t.ex. ”Arbetare förenen eder” på fem olika språk. ”Stoppa det nazistiska 
våldet.” ”Förbjud rasistiska organisationer.” ”SOS rasism”. Ett 30-tal deltagare 
har skyltar med en hand (rör inte min kompis) med text på danska. Många som 
håller i skyltarna förefaller dock vara svenska. ”SEKO; för enhet i 
arbetarrörelsen”, ”Nolltolerans mot nazistiskt hot”, ”Inga fler hatbrott.”, ”Mot 
rasism och diskriminering.”, ”För en nazistfri skola”, ”Kommunistisk Ungdom” 
”SSU”, ”Krossa rasismen”, ”Arbetarmakt”, ”Arbetare förenen eder”, ”Stoppa 
det nazistiska våldet”. Flygblad delas ut ”Solidaritet med Venezuelas folk”. Rop 
i megafoner hörs och skanderingar från olika grupper. Äldre ungdomar med 
”non fighting generation” på ryggen rör sig bland deltagarna. Några andra 
nattvandrare syns inte till här. Det är en lugn och trevlig stämning. 

Polis 

En polisbil syns på Götgatan vid samlingen men i övrigt syns vid denna tid 
inga uniformsklädda poliser. Senare går ett par poliser i gula västar omkring. 
Enligt arrangörerna har dialogpoliserna funnits i närheten av scenen hela 
kvällen. Efter en dryg timme hörs en polisbil med sirenerna på köra förbi. Det 
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står också polisbilar parkerade i parken på andra sidan Götgatan. Något senare 
kommer plötsligt 5 polisbilar på Götgatan. Poliser ställer också upp sig mot 
Götgatan men det hela upplöses utan att något tycks ha hänt. 

Underhållning 

Strax efter utsatt tid börjar underhållningen. CD-spelaren fungerar inte så de 
första rapparna får klara sig utan komp. Två unga kvinnor presenterar 
musikerna och pratar lättsamt från scen. De uppmanar åhörarna till att inte 
använda våld. Det finns nazister runtomkring på stan, men det finns ingen 
anledning till oro eftersom de är så många och det finns så många poliser 
närvarande, säger de. Åhörarna uppmanas också att köpa facklor för 20 kr 
styck för ”det ser så fint ut i mörkret”. Vänstertrubaduren som tidigare varit i 
Salem talar och sjunger. En tyst minut hålls för nazismens offer. Han säger bl.a. 
”Ingen plattform åt rasismen. Europa görs till en borg, men vad händer med 
alla människor som är utanför?” Michael Wiehe (nationell symbolgestalt inom 
vänstern) sjunger från scenen. Sammanlagt är det sex olika artistuppträdande. 
Publiken står i klungor, lyssnar och applåderar, men står också i hög 
utsträckning och pratar med varandra. Det hela är mycket lugnt, städat och 
gemytligt. Underhållningen pågår ca två timmar.  

När ungefär en och en halvtimme gått har en hel del ungdomar dragit sig 
bort från Medborgarplatsen mot Slussen. Observatörerna följer efter till Slussen 
och ser inte hur upplösningen ser ut på Medborgarplatsen. När vi återkommer 
senare är scenen nedtagen och det är lugnt på Medborgarplatsen. 

Efter demonstrationen på medborgarplatsen var arrangörerna mycket 
nöjda. Manifestationen gick över förväntan eller egentligen så bra som de hade 
hoppats. Där var människor mellan sju och åttio. Anledningen till att inte fler 
medelålders dök upp var förmodligen att programmet inte hade synts och att 
ingen brydde sig om pressmeddelandet, ansåg de. En av arrangörerna sa: 
”Svenskar är inte längre vana vid demonstrationer, 70-talet är fjärran.” 

Arrangörerna trodde att det varit 3000 personer samlade på Medborgar-
platsen. I det stora hela var de också nöjda med polisens insatser och tyckte att 
samarbetet hade varit gott.  

Kritiska situationer  

De förekom några incidenter som enligt arrangörerna hade kunnat urarta men 
som slutade fredligt. 

Upprepad kroppsvisitering 

Demonstranter upplevde att polisen utförde en massiv kroppsvisitering trots 
att arrangörerna hade fått höra att polisen bara skulle kroppsvisitera sådana 
personer som de misstänkte hade något på sig. En nyansering från polisens sida 
hade alltså planerats. Men demonstranterna upplevde att polisen 
kroppsvisiterade alla utan urskiljning, ”även tunna smala flickor i tighta jeans 
och tröjor som definitivt inte kunde gömma några baseballträn”. Polisen hade 
uppgett till arrangörerna att de var ute efter just baseballträn. Arrangören 
berättade om några ungdomar som såg som de sa ”alternativa” ut och som satt 
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och hängde medan andra gjorde i ordning scenen. De blev kroppsvisiterade för 
tredje gången. När en grupp med danska ungdomar visiterats för tredje gånger 
tog arrangörerna kontakt med dialogpolisen som i sin tur tog vidare kontakt 
och därefter blev visitationerna mer sporadiska. Polisen sa sedan att nu hade de 
gjort klart och skulle ta det lugnt med visiteringarna. Det här tycks vara ett 
exempel på en stereotyp kategorisering från polisens sida, där de drar alla över en 
kam. En avväpnande dialog hjälper här till att undvika ytterligare provoka-
tioner. 

Vid något tillfälle vid visiteringen blev några demonstranter irriterade och 
provocerade polisen. I det läget gick demonstrationsledningen själv in och prata-
de med demonstranterna som lugnade ner sig och polisen lät sig inte provo-
ceras. Arrangörerna hade bett polisen att i första hand be demonstra-
tionsledningen ta hand om demonstranter som uppträdde provokativt. 

Hot om massiv uppställning av poliser 

En annan kritisk situation inträffade när polisen mot slutet av uppträdandet 
hade planerat att gå bakom scenen eftersom de ansåg att det fanns ett hot från 
ödetomten. Men arrangörerna sa att detta skulle uppfattas som provokativt om 
polisen gjorde en uppställning bakom scenen. Polisen hade ju lovat att de skulle 
se till att det inte kom några nazister till Söder. Demonstrationsledningen 
pratade med dialogpolisen och det slutade med att polisen sökte igenom 
ödetomten men gjorde inte den massiva uppställningen som de hade planerat. 
Polisen gick med på en kompromiss för att undvika att uppträda provokativt. 
En av arrangörerna trodde att ordern om att genomsöka ödetomten egentligen 
var ett misstag av en underlydande chef. Arrangören gjorde alltså en 
nyansering och menade att den planerade uppställningen inte var i linje med 
polisens uppträdande under kvällen. 

Hjälmförsedd polis ingriper i demonstrationen  

Ytterligare en gnista som aldrig tog fyr var när ett antal hjälmförsedda poliser 
plötsligt stod bland deltagarna på Medborgarplatsen framför några demon-
stranter. Polisen hade lovat att demonstrationsledningen först skulle få en chans 
att prata med demonstranterna själva när polisen blev misstänksam. Den här 
gången, sa en av arrangörerna, visade det sig vara en fackelförsäljare som 
polisen trodde delade ut järnrör. Möjligen är detta samtidigt som observa-
törerna ser en uppställning av poliser i hjälmar längs med Götgatan. Trots detta 
uppstod inga oroligheter.  

Efterfrågan av namnuppgifter 

En av arrangörerna berättade att demonstranterna upplevt att polisen belägrat 
Café 44, där demonstranter samlats, så att det inte gick att vara där. 
Poliskontakten hade sagt att det kanske fanns påkar inne på caféet, men 
uppträdandet från polisens sida upplevdes som snudd på trakasserier. Enligt 
arrangören hade Poliskontakten lovat att polisen inte skulle bråka med 
demonstranterna, men alla som kom från caféet kroppsvisiterades och blev 
förhörda på namn. Arrangören uppger att detta nu är anmält, eftersom polisen 
inte får be om namn utan att ha en misstanke om brott. Det här var kanske den 
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allvarligaste incidenten där polisen hade en hotbild som inte delades av 
demonstranterna och där polisen med sin närvaro och intensiva visiteringar av 
samliga upplevdes som onyanserade och provokativa. Inte heller denna 
incident gjorde att det gick över styr även om den fick ett rättsligt efterspel, dvs. 
konflikten sköttes enligt moderna principer.  

Sammanfattning 

Sammanfattningsvis inträffade några kritiska situationer i samband med föl-
jande händelser, där polisens agerande upplevdes som provocerande) och 
därför skulle ha kunnat innebära en risk för upptrappning eller konfrontation. 

• Upprepad visitering 
• Hot om massiv uppställning av poliser 
• Hjälmförsedda poliser går in i demonstrationen 
• Efterfrågan av namnuppgifter 

Fredsskapande situationer 

De antirasistiska modernt organiserade demonstrationerna avlöpte fredligt 
vilket kan tillskrivas ett antal fredsskapande åtgärder från såväl demonstranter 
som polis. Enligt arrangörerna fanns det flera faktorer som bidrog till det 
fredliga mötet.  

Skilda mötesplatser 

Arrangörerna undviker att provocera genom att inte ha demonstrationer på 
samma plats och samma tid som de nationella. De försäkrar sig också aktivt om 
att endast Salembor kommer till demonstrationen i Salem genom att uppmana 
demonstranter som hör av sig att komma till Medborgarplatsen istället. De är 
aktivt avväpnande genom att uppmana till fredliga aktiviteter såväl på tidigare 
nätverksmöten som från scenen på Medborgarplatsen.  

Dialog med polisen 

Dialog med polisen hölls före demonstrationen och under hela arrangemanget. 
Åtgärder vidtogs så att kommunikationen inte skulle brytas om något hände. 
Arrangörerna hade kommit överens med en dialogpolis att han hela tiden 
skulle finnas i närheten av scenen på Medborgarplatsen. Dialogen beskrevs på 
ett annorlunda sätt efter demonstrationerna än vad den gjorde innan. Före 
fanns det en viss skepticism och misstro mot dialogpoliserna. Arrangörer 
trodde att polisen var ute för att snoka och ta reda på namn. Dessutom ville de 
ha direkt kontakt med ledningen för att kunna påverka dem som hade mandat 
att ta beslut. I efterhand framhölls dialogen, främst med dialogpolisen, som 
fredsskapande. Dialogpolisen tycks föra demonstranternas talan inför övriga 
poliser. Det kan bli en förhandling i många led där moderna demonstranter 
förhandlar med postmoderna aktivister som i sin tur förhandlar med 
dialogpolisen som i sin tur förhandlar med övriga poliser. Ett exempel på detta 
är när unga aktivister tröttnar på att oupphörligen bli visiterade och klagar för 
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arrangörerna som i sin tur tar upp det med dialogpolisen som samtalar med de 
visiterande poliserna som i sin tur säger att det ska ta det litet lugnt nu.  

Ordningsskapande aktiviteter 

Aktiviteterna på Medborgarplatsen är välorganiserade. En viktig aspekt av 
ordningsskapandet är dragplåster som underhållning och musik. Dragplåster 
samlar många till gemensam aktivitet. Nätverket organiserar demonstrationer 
på ett ordningsskapande sätt för att undvika kaos. Arrangörerna har begärt 
tillstånd och följer de riktlinjer de får från polisen. Dragplåster i form av musik 
och underhållning skapar ordning genom att allas uppmärksamhet riktas åt 
samma håll. 

Bred uppslutning 

Flera av de åtgärder som vidtogs handlar om att undvika att bli stereotypt 
kategoriserad. Demonstranterna vill inte bli betraktade som svartklädda bråk-
makare. Arrangörerna hade ansträngt sig för att få en så bred uppslutning som 
möjligt till demonstrationen på Medborgarplatsen och lyckades få LO, SEKO, 
SSU Stockholm och Ung Vänster att delta vilket inte var självklart från början. 
De har också en stark önskan om att det ska komma deltagare i alla åldrar, 
eftersom de vet att det då blir lugnare. Genom att understryka att 
demonstrationen i Salem var lokal undviker man också att bli kategoriserad 
som yrkesdemonstrant. Nätverket inkluderar också presumtiva provokatörer 
och har en kontinuerlig dialog om fredsskapande åtgärder som en mer 
framgångsrik strategi än våldsprovokationer. Möjliga militanta nätverk hade 
inkluderats i planeringen. Arrangörerna anser att de som varit med i plane-
ringen är mot våld. 

Sammanfattning 

Arrangörerna upplevde att de har åstadkommit precis det som de hade önskat 
dvs. att visa att det går att hålla stora fredliga manifestationer. Nu tycker NMR 
att de är inne på rätt spår. Sammanfattningsvis hade följande åtgärder vidtagits 
från demonstrationsarrangörerna i fredsskapande syfte. 

• Skilda mötesplatser för olika demonstrantgrupper 
• Dialog med polisen 
• God organisation 
• Bred åldersblandning 
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Kapitel 6. Anarkistiska demonstrationer och manifesta-
tioner (postmodern organisering) (Aktivitet 4 och 5) 
Ingrid Hylander 

Trainstopping på Centralstation (Aktivitet 4) 

Trainstopping förekommer internationellt som fredlig protest mot transporter 
av krigsmaterial och kärnvapenavfall. I Nederländerna stoppades t.ex. 150 
aktivister av polis 2003 när de avsåg att stoppa en vapentransport. Information 
om trainstopping framförs av INDYMEDIA på flera språk och hemsidor i olika 
länder. Aktivister uppmanades där till fredligt motstånd mot krigstransporter.  

Förberedelse 

Tre dagar före den utannonserade manifestationen 11 december dök det upp en 
uppmaning på nätet om ”Trainstopping” där det står ”Alla vägar bär till 
Centralen – inga vägar bär till Salem.” AFA Sverige, AFA Norge och AFA 
Danmark är med på en inbjudan som presenteras på nätet av ”Independant 
media center Sverige” med adress IMC-Sweden@INDYMEDIA.org. (Samma 
information finns på http://handgranat.org/Nyheter). Alla som vill säga ifrån 
mot nazismen inbjuds att samlas på centralstationen 11 december 14.00 för att 
störa samlingen av nazister och hindra dem från att ta sig till Salem. 
Arrangörerna i nätverket uppgav att de visste om trainstoppingen ca två veckor 
i förväg. De var först något frustrerade över aktionen, eftersom de inte visste 
vilka som ordnade den. Två veckor innan manifestationen fick de vetskap om 
att AFA aktivister tänkte göra något, men dessa bedyrade att det skulle bli 
fredligt, vilket arrangörerna från NMR litade på ”eftersom dessa aktivister 
brukar som de sa ha koll på varandra”. ”De tänkte egentligen bara stå och 
blänga på nazisterna på centralen” säger en av arrangörerna från NMR. Det var 
en uppmaning till en helt fredlig aktion, där aktivisterna fick tips om hur de 
skulle undvika att bli provocerade av polisen. Nedanstående citat är alla utdrag 
från hemsidan på internet (http://handgranat.org/Nyheter). 

Polisen då? Hur gör vi om polisen kommer? Givetvis kommer de att vara där, och 
de kommer säkert göra allt för att hindra oss, insäcka oss och bussa iväg oss. Det 
räknar vi med. Vi får helt enkelt göra polisen och deras avspärrningar till en del av 
vår aktion, ju mer de spärrar av och visiterar, desto svårare gör de även för 
nazisterna att ta sig fram. Vi är INTE ute efter en konfrontation med polisen. Årets 
protest kommer INTE bli en återupprepning av tidigare års samman-
stötningar./…/ Alla kommer få se hur polisen skyddar nazisterna och ger sig på 
fredliga antirasister. Vi får vända deras våldsanvändning mot dem.  

Det framgår alltså att det är en mycket tydlig uppmaning till en fredlig aktion, 
där förra årets händelser inte ska upprepas och där polisen inte utgör fiende. 
Deltagarna uppmanas också att klä sig normalt för att smälta in i mängden och 
inte utgöra en välavgränsad grupp som kan provocera polisen eller allmän-
heten. 
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Klä dig normalt, lämna den svarta munkjackan hemma, så du kan smälta in i 
julhandeln och Centralstationens myller. Polisen kommer att leta efter svartklädda 
vänsterungdomar för att direkt skicka hem dem.  

Det fanns också en strategi för hur aktivisterna tänkte stoppa nazisterna genom 
hur de placerar sig i förhållande till polis, allmänhet och varandra – en strategi 
som går ut på att inte uppträda i gruppformation. 

Rycker polisen fram, drar vi oss tillbaka. Vi måste därför vara rörliga och svärma 
runt avspärrningar snarare än att klumpa ihop oss  

Allmänheten blev en viktig del av strategin. 

Det blir svårt för polisen att stänga av hela Centralstationen, de kommer få många 
upprörda trafikanter emot sig och riskerar att i massgripandena ta fel personer.  

Hur kaos och lugn uppstår där många människor är samlade framhölls som en 
viktig ingrediens, vilken kan användas för att nå målet att stoppa Nazisterna på 
ett fredligt sätt och samtidigt nå ut med sitt budskap till många. 

Om någon riskerar att skapa kaos på stationen, så är det polisen. Här är mängd 
mycket viktigare än militans, ju fler människor som går ut och protesterar, desto 
lugnare kommer hela aktionen att vara.  

Samling 

Två observatörer rör sig fritt på centralen mellan ett och halv fyra. Ytterligare 
en observatör som följer polisens observatörsgrupp befinner sig på centralen. 
De platser som observeras är Centralens två ingångar dels huvudingången dels 
övre ingången vid Klarbergsviadukten. Centralhallen består av entrén och den 
egentliga centralhallen (CH). Mitt i CH finns ett hål ”Spottkoppen” (SK) med 
staket runt om där man kan se vad som pågår i den Nedre Hallen (NH). Nedre 
Hallen vetter med glasdörrar mot uppgångar till spåren för fjärrtåg och 
pendeltåg. Pendeln till Rönninge går från spåret vid andra uppgången från 
glasdörrarna. Åt andra hållet övergår nedre hallen till gången mot tunnelbanan. 
Innan vi anländer till centralen har danska aktivister bussats därifrån till 
Storängsbotten (ca två mil från centrum). Arrangörerna från NMR trodde inte 
att dessa aktivister på något sätt uppträtt aggressivt eller provocerande.  

Det är gott om polisbilar vid såväl övre som nedre entrén. Fem piket-
polisbilar med poliser och sex vanliga polisbilar står parkerade framför 
centralen. En helikopter cirkulerar över stan. Poliser i gula västar samlas på 
parkeringsplatsen vid övre entrén. Vid huvudingången står 12 poliser i gula 
västar på rad framför dörrarna och stoppar en del av de personer som är på väg 
in och frågar vart de ska. Äldre personer får passera utan att stoppas. De som 
frågar vad som står på får till svar att det är nazistdemonstrationer i Salem. En 
berusad person blir bortmotad när han försöker ta sig in och går därifrån 
högljutt argumenterande. Människor går fram och tillbaka framför ingången. 
Det förekommer kaffeförsäljning (servering) vid ett litet stånd och några 
personer står runt omkring och dricker kaffe och pratar. Längre bort finns 
”morsor och farsor på stan”. Ett litet gäng med flickor i 20-årsåldern står och 
röker. Men i övrigt finns inga grupper av ungdomar. Uniformerad polis 
patrullerar medan poliserna med gula västar vaktar ingången. En man med en 
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ryggsäck med ett stort avlångt föremål blir stoppad. En annan polis kommer 
fram och säger att han får gå in. Det är förmodlige en fotograf med ett stativ i 
ryggsäcken. 

I Centralhallen börjar många poliser synas till vid halv tvåtiden. Några står 
och dricker kaffe, ett antal i gula västar står i en ring och ser ut som de 
taktiksnackar. Människor rör sig fritt fram och tillbaka och ägnar inte polisen 
särskilt mycket uppmärksamhet. En polis står och pratar med några ungdomar 
som sitter på en bänk. De pratar om ställen de brukar gå ut på när de kommer 
till Stockholm. De är uppenbart i Stockholm för att roa sig och inte för att delta i 
Trainstopping. Polisen avslutar och säger ”hej ha det så trevligt”. Ungdomarna 
är märkbart förtjusta över att ha blivit uppmärksammade och säger litet 
fnittrande något om varför han kom fram just till dem. Alla nedgångar till 
nedre plan är nu bevakade. En polis som stått utanför kommer med snabba steg 
in och följer efter två unga pojkar som han börjar att tala med. 

Ännu vid halv två är det lugnt i nedre hallen. Sex poliser står i en ring och 
diskuterar. Andra poliser står i klungor om två till fyra. Först syns ingen 
bevakning vid pendeltågsuppgången men strax därefter står fyra väktare 
framför uppgången. Det är mest vanliga passagerare som rör sig till och från 
tågen. Några ungdomar som skulle kunna vara aktivister står i ett par olika 
grupper och pratar. Poliser tar kontakt och pratar med dem.  

Aktion 

Vid två tiden har många svartklädda ungdomar samlats. Många har nitar ä? 
försedda med piercing och har spretiga frisyrer. Andra har säckiga byxor och 
tröjor, färgat hår, rastafrisyrer, men många i jeans och luvtröjor. Vanliga 
accessoarer är, konken ryggsäckar eller färgglada väskor som t.ex. en med 
kärnkraftsmärke från 70-talet. En pojke och en flicka drar ögonen till sig p.g.a. 
decimeterhöga tuppkammar. Polisen visiterar nu många ungdomar. En pojke 
bär på en väska med antikärnkraftsmärke som ser ut som den var från 80-talet. 
Han ingår i en grupp med fyra ungdomar som alla blir stoppade och visiterade 
av polisen, men får sedan gå vidare. Två pojkar i säckiga byxor, en med 
pannband visiteras.  

Även i övre hallen är det nu många svartklädda ungdomar som samlas runt 
”Spottkoppen”. Det är också många poliser. Uppgången till pendeln drar till sig 
mer och mer uppmärksamhet. Fyra unga pojkar går mot uppgången men 
stoppas av en polis som pratar med dem. Poliser går upp och ner för trappen 
till pendeln. Fler ungdomar blir stoppade. En grupp om fyra ungdomar får 
passera efter att de blivit visiterade. Samtidigt anländer fler ungdomar med 
”alternativ” klädsel med pendeln. En svartklädd pojke säger till en annan ”ska 
vi gå upp och titta på spåret?”. De smiter förbi spärrvakten utan att betala och 
utan att polisen uppmärksammar dem. Strax efter rapporterar en polis över 
radion att de misstänker att ströpersoner smitit upp på perrongen. Några 
ungdomar som kommer ner från perrongen strax efter att de gått upp utfrågas 
av polisen vart de är på väg. Många drar sig mot pendeluppgången. Ungdomar 
hälsar på varandra. Någon säger ”man måste betala för att komma ut på 
perrongen”. En pojke säger till en annan om en kompis ”han är på perrongen, 
han ringer om det är något”. Polis står nu vid uppgången och släpper igenom 
dem som ska åka antingen genom att fråga eller kanske genom att titta på 
biljetter. 
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När de anländer tåg blir det mycket trångt och nästan omöjligt att ta sig 
fram genom glasdörrarna. Nedanför pendeluppgången har allt fler ungdomar 
samlats. Det sker många visiteringar. Polisen stoppar några pojkar och säger 
”OK grabbar ska vi gå åt sidan och prata lite grand”. Pojkarna följer med utan 
protest. De får ställa sig mot väggen medan polisen visiterar dem. En kvinnlig 
polis hittar en äggkartong hos en pojke. Det blir en diskussion. Men det ser inte 
otrevligt ut. En journalist säger lite roat ”här står vi och studerar ungdomars 
kostvanor. Det är inte förbjudet att ha ägg på sig.” Förmodligen har ung-
domarna tänkt att bombardera tåget till Salem med ägg.  

Från nedre hallen hörs visselpipor ljuda, applåder och hurrarop. Några 
ungdomar har släppt ner en banderoll från spottkoppen med texten: ”Nu jävlar 
är det nog. Solidaritet istället för rasism.” vilket är SUF’s slogan. Det är nu fullt 
av ungdomar i nedre hallen, de flesta i 20-årsåldern, några få mycket unga 
pojkar, ca 70% flickor, få med invandrarbakgrund. En maoistisk grupp delar ut 
flygblad och håller ett plakat med bild på Mao. Ca fem ungdomar började gå 
genom hopen av ungdomar med bestämda steg och resten följer efter i 
smågrupper från nedre hallen ut genom glasdörrarna till pendeltågsupp-
gången. Det är inga uppmaningar eller utrop bara bestämda steg. Polisen ställer 
upp vid uppgång till pendeltågsperrongen mot Rönninge, hindrar ”vänster fil” 
och uppmanar alla att gå i ”höger fil”. Stopp i gången mot perrongen. En flicka 
skriker ”alla häråt” och springer upp i uppgången som är före pendel-
tågsperrongen mot Rönninge. Två-tre personer upprepar uppmaningen och ca 
20 ungdomar hinner upp för trappan innan polis blockerar den. Ungdomarna 
beordras backa utanför glasdörrarna in mot stora hallen på nedre plan. En polis 
talar i megafon. ”Det är polisen som talar backa bakåt.” I ena delen av gången 
börjar folkmassan att backa. I den andra delen står de flesta kvar, men sen 
kommer en uppmaning att alla ska flytta på sig och gå bakom glasdörrarna. 
Polisen motar ut några ungdomar som gör passivt motstånd. De låter sig motas 
men går inte frivilligt. Polisen går långsamt och skjuter dem framför sig. Någon 
säger ”man ser på 10an också (spår 10)”. 

Sen står de flesta i nedre hallen. Några är maskerade med halsdukar. 
Många har turtleneck runt halsen, luvtröjor eller stora sjalar. En flicka kring 16-
17 står länge och sätter på och tar av sjalen, samtidigt som hon fixar med håret.  

Visselpiporna ljuder mest hela tiden. Applåder övergår till taktfast 
klappande. Några flickor håller på med pappersservetter. En flicka säger ”man 
måste tugga först. Lägg in den i kinden.” Sen stoppar de tuggade tussar i 
öronen uppenbarligen för att visselpiporna låter så högt och gällt. 

Ett gäng med poliser går rakt igenom grupperna med ungdomar. Någon 
börjar skandera ”Vad ska vi göra” alla svarar: ”Krossa nazismen”, ”Vad ska vi 
göra?”, ”Krossa nazismen”, ”När?”, ”Nu”, ”När, när när?”, ”Nu, nu, nu!”. 
Några sjunger. Talkör ”Nazismen ska krossas” Flygblad delas ut. Olika röster 
tar upp talkörer eller är förtalare och de andra svarar. Trumspel dras igång. 
Tillrop och visselpipor bland de övriga ungdomarna. Rökning och alkohol-
drickande förekommer. Det är helt tilltäppt av ungdomar vid glasdörrarna. En 
pojke i röd mössa börjar blåsa visselpipa, alla klappar och ropar. Inga 
organiserade rop. Fler poliser ansluter från övre plan. Förmodligen står nu de 
flesta ungdomar i nedre hallen. En flicka ropar ”vad ska vi göra?” alla svarar 
”krossa rasismen.” Följs av trummor och sång. En pojke drar igång ramsa på 
danska, vilken i stort sett alla verkar kunna och ropar med i. En annan försöker 
dra igång ramsa men får litet gensvar. Därefter drar en flicka igång en ramsa 
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som får stort gensvar. Konstant trumma och visselpipor nu. Ramsorna avlöser 
varandra. 

Avfärd 

En polisgrupp spärrar av trappen upp mot övre plan så att det varken går att 
komma upp eller ner. Samma flicka drar kontinuerligt igång ramsor som alla 
verkar kunna och hänger med i. En pojke dirigerar i megafon alla ungdomar att 
gå in mot tunnelbanespåren. Plötsligt börjar alla dra iväg mot tunnelbanan. En 
rörelse som startar och alla följer med. Det kan vara så att de nu förstår att tåget 
som nationalisterna tagit till Salem inte stannar på centralen utan redan har kört 
förbi. Ungdomarna samlas vid uppgången mot Kungsgatan. Flickan leder 
ramsor och ropar ”nu åker vi!” Alla rör sig mot vändkorsen till tunnelbanan. 
Civilklädd polis i polisvästar släpper igenom ungdomarna genom grindarna 
mot tunnelbanan. 

Demofest på slussplan 18.37 (Aktivitet 5) 

Förberedelse 

Ett par dagar innan den 11 december satt det klisterlappar lite varstans på stan 
med texten: ”Demofest 11 december 18.37, Slussen.” Det går emellertid inte att 
hitta någon information på nätet om denna manifestation. Demonstrationen 
som började som en demofest på Slussplan och sedan tågade Hornsgatan över 
Mariatorget till Medborgarplatsen arrangerades av den militanta grenen av 
AFA, MAFA. Arrangörerna för NMR fick reda på att denna skulle gå av stapel 
ungefär samtidigt som de fick vetskap om manifestationen på centralen.  

På väg mot Slussen 

Observatörerna lämnar Medborgarplatsen vid halv sex, samtidigt som flera 
grupper och enskilda ungdomar drar sig nedåt Götgatan. Tre mycket unga 
pojkar frågar oss var Slussen ligger. Vi undrar vad de ska göra där. ”Träffa en 
kompis” svarar de. 

Polisen spärrar av Götgatan. En grupp ungdomar med svarta fanor tar av 
på Mariagatan strax innan avspärrningen mot Mosebacke, Klevgränd. En 
polisspärr har upprättats även där. Det står en polispiketbuss och flera 
demonstranter visiteras. Det här är den mest genomgripande visitering vi har 
sett. Demonstranterna står mot en mur och får ta av sig kläder, men släpps när 
det är klart. Polisen beslagtar något. Vi frågar polisen om det är något särskilt 
som har hänt här. Polisen svarar att de måste skilja på grupperna. Vi undrar om 
det redan finns nazister på Söder, och får svaret att de finns överallt. ”Det 
kommer rapporter hela tiden. De letar efter varandra? ”, säger en polisman i 
piketbussen. En trappa leder ner till Slussen och där är det fritt fram att gå för 
dem som blivit visiterade. 

Alla som vill in på Slussplan måste återigen gå igenom visitering. Polis 
förklarar att de främst letar efter vapen, tillhyggen samt alkohol. Det står 
poliser uppradade och spärrar av gångvägen som dels leder in på Slussplan 
dels leder till tunnelbanan. Sammanlagt är det ca 10 poliser, varv några visiterar 
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och några rör sig runt bland ungdomarna. Eftersom man måste genom 
avspärrningen för att komma till tunnelbanan kommer många människor utan 
anknytning till gatufesten också att få sina påsar genomsökta. Många äldre 
personer släpps dock igenom utan att bli visiterade. Även några mycket unga 
flickor som säger att de julhandlat och visar upp sina kassar får gå till 
tunnelbanan utan att ha blivit visiterade, när de säger att de inte ska vara med 
på festen. Ytterligare två vanligt klädda flickor i 12-13 årsåldern släpps igenom 
utan visitation eller samtal. En man med flera tunga kassar väljer dock att ta en 
annan väg för att slippa bli visiterad. Även tomtar visiteras. En polis som 
visiterar en medelålders man och hittar ett par öl i hans fickor frågar en kollega 
”hur är det med 3,5 or på allmän plats?” ”Det får du bedöma svarar kollegan” 
och polisen låter mannen behålla ölburkarna. Ungdomarna står i kö för att bli 
visiterade. Många verkar vana och börjar att sträcka upp händerna i luften 
redan när de närmar sig avspärrningen. Andra blir arga och säger att de redan 
har blivit visiterade ett antal gånger. Små sarkastiska kommentarer från 
ungdomarna till polisen kan höras, men det är i stort sett lugnt, städat och 
medgörligt. Polisen uppträder hela tiden vänligt. Manliga poliser visiterar 
pojkar och kvinnliga poliser visiterar flickor. Det är som i en flygplatskontroll 
där alla går igenom kontrollen eftersom man vet att det är nödvändigt.  

Ca 15 ungdomar 18 – 20 år håller sig utanför polisspärren. Det pågår viss 
alkoholförtäring och samvaron är av kompisgängskaraktär. En polis plockar 
upp två tombuteljer som ligger på marken och kastar bort dem. En annan 
omhändertar två flaggor som står lutade mot ett staket. En pojke kommer fram 
och frågar vänligt om det är möjligt att få tillbaka flaggorna efteråt. Polisen 
säger att han kan få tillbaka flaggorna men inte pinnarna. Pojken går iväg och 
meddelar några andra med flaggor att polisen tar flaggorna. De vänder då och 
tar förmodligen en annan väg. Ett par flickor med Röda-kors-bindlar på armar-
na går in. 

Inne på Slussplan pågår fortfarande torghandel. Det står en skåpbil upp-
ställd och en man lastar in varor i bilen. Det är enstaka personer som handlar, 
men mest är det ungdomar som står i små klungor. Medelåldern är betydligt 
lägre än på Medborgarplatsen.  

Vi träffar de tre pojkarna som tidigare frågat efter vägen till Slussen. När vi 
upprepar frågan vad de ska göra svarar de igen att de ska träffa en kompis. Vi 
undrar också hur de kom dit och då svarar de att de följde efter de andra på 
pendeln. De vill att något ska hända, men de är inte rädda, utan händer det 
något, då springer de, säger de unisont. ”Det ska inte hända för mycket men lite 
Råsundatryck” (som på fotbollsstadion /vår anmärkning/). Föräldrarna vet 
inte var pojkarna är. De har sagt att de ska in och lyssna på musik. ”Och det har 
vi ju gjort”. De verkar mycket ovana vid att vara inne i stan och säger att i 
vanliga fall går de mest på fritidsgården på kvällarna. 

Det är upplagt för gatufest. Det strömmar hela tiden till nya ungdomar ca 
10 personer per minut. Sammanlagt är det ca 300 deltagare på festen som står i 
små grupper av kompisgäng. Vid sextiden sker en rörelse mot mitten av torget, 
en trumorkester spelar upp och många ungdomar mellan ca 14 och 25 står runt 
om och dansar. En flicka jonglerar men endast någon enstaka person tittar på 
henne och dansar med i hennes rörelser. En flicka kommer med en stor 
bandspelare med hög musik. En grupp runt trummorna börjar hoppa upp och 
ner. Även här förekommer alkoholförtäring på spridda ställen. Endast ett fåtal 
deltagare är maskerade. En pojke har ett munskydd hängande löst om halsen 
som skulle kunna fungera som maskering. Ett par ungdomar, med halsdukar 
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för ansiktet har var sitt stort slarvigt inlagt likadant julklappspaket. De har 
tydligen släppts genom spärren vilket betyder att anledningen till att paketen 
ser slarviga ut kan vara att polisen har öppnat dem för att kontrollera 
innehållet. En person med flagga blir insläppt genom polisspärren från motsatt 
sida mot den vi anlände från. Ett gäng maskerar sig i orangerosa halsdukar och 
vecklar sen ut en rosa banderoll med texten: ”Stockholm nazi-fri zon. Demofest 
2004”. Ett märke på banderollen visar fyra händer som bryter sönder ett 
hakkors. Ungdomarna står kvar och håller ut banderollen. 

Polisen bevakar hela platsen och står uppställda runt om torget. Flera 
”morsor och farsor” iklädda gula jackor rör sig bland ungdomarna. Varken 
dessa, poliserna eller observatörerna tilldrar sig någon särskild uppmärksamhet 
från ungdomarna. De ungdomar vi pratar med svarar vänligt och det känns 
inte som de ifrågasätter att vi är där. 

Talkörer börjar dras igång: ”Stoppa rasismen” det svängs med svarta 
flaggor. En flicka som står i periferin av ringen med hoppande ungdomar 
startar en talkör ”Vad ska vi göra?” Hon skriker bra utan megafon och får med 
sig många. Det kan vara samma flicka som drog igång talkörer på 
Centralstation och lyckades få med sig många även där. Flickan fortsätter med 
ramsor och tre-fyra pojkar i mitten av ringen peppar upp och hejar på de övriga 
deltagarna. En pojke som sitter på en annans axlar föregår med vad som kan 
tolkas som ”black power”-handen i luften. Flera deltagare följer efter.  

Demonstrationståg 

Vid halv sex löser polisen upp ringen runt Slussplan. En gemensam rörelse 
startar, alla börjar att förflytta sig och slagverkssektionen, personer med 
visselpipor och svarta fanor tar täten och börjar gå. Tåget går uppför en 
angränsande gata (Hornsgatan). Trummorna är längst fram, visselpipor finns 
litet här och var. Gissningsvis är det ca 300 demonstranter. De skanderar 
”krossa nazismen”.  

Polisen spärrar av Hornsgatan bortanför ett torg (Mariatorget). Tåget 
vänder in på torget. Där vi går bredvid tåget ungefär i mitten verkar inte 
deltagarna veta vart tåget ska gå. En viss förvirring och rädsla uppstår när 
deltagarna ser avspärrningen vid Mariatorget. Många tycks tro att man ska 
stanna på Mariatorget. Först verkar som om tåget upplöses inne på torget 
Fyrverkerismällare smäller. En helikopter cirklar över. Alla vägar från torget 
utom den som leder till Medborgarplatsen är blockerad av polis. Tåget stannar 
inte på torget utan fortsätter mot Medborgarplatsen. Polisen bryter avspärr-
ningen så snart hela tåget passerat Mariatorget och åker iväg med polisbilarna. 
Tåget fortsätter mot Medborgarplatsen där den stora manifestationen nu 
avslutats. Slagverket är inte längre längst fram utan kommer längre och längre 
bak i tåget. Allt fler har tillkommit och anslutit framifrån och från sidorna. 
Tåget är nu mycket större än när det lämnade Slussen.  

Det är karnevalsstämning med sambatrummor. Deltagarna dansar, skan-
derar, sjunger, pratar, klappar i händerna och visslar. En ljushårig kille försöker 
dra igång en anarkisttramsa på franska, som får visst gensvar. Nu är det minst 
500 deltagare i tåget uniformerad polis blockerar alla sidogator från Sweden-
borgsgatan där tåget går fram. Piketbussar åker bakom tåget. Tåget svänger in 
på Bangårdsgatan. Och det blir förhållandevis lugnt och tyst i tåget. Enstaka 
rop och ramsor hörs längre fram i tåget anstiftat av en flicka medan det är tyst 
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längre bak i tåget. Ramsor och rop är ganska oorganiserade och ibland 
parallella. Någon längre bak i tåget startar en ramsa med hjälp av trummor.  

Avslutning på Medborgarplatsen 

Strax före sju går tåget in på Medborgarplatsen där scenen nu är borta och folk 
har lämnat platsen. Tåget stannar vid södra sidan av torget. De nio 
ungdomarna med den rosa banderollen ställer sig på trappan och skanderar. 
Visselpipor ljuder, skott smäller. På isbanan tänds Bengaliska eldar. Trum-
orkestern spelar på isen och ungdomar, varav en del maskerade, dansar. 
Ungdomarna med banderollen står kvar på trappen. Försök till organiserade 
ramsor och rop får dåligt gensvar. 

Trummorna tystnar. Ungdomar sitter på trappan och står på torget. Några 
börjar att droppa av. Strukturen upplöses allt mer, inget samlat organiserande. 
En mindre talkör på norska framförs. En man som står på trappan vid 
banderollen håller tal i megafon på något bruten svenska om att fascism och 
nazism är sprunget ur kapitalism. Alla lyssnar och applåderar talet tyst och 
lugnt. Talaren pratar om låga straff på rasistrelaterade brott. Sedan följer ett tal 
på Spanska. Därefter annonseras att manifestationen är över, men alla 
uppmanas att fortsätta att festa.  

Fler ungdomar droppar av, men många dröjer sig också kvar. Trummorna 
börjar igen, men med mindre entusiasm. Nu är det en mycket liten grupp som 
dansar runt trummorna. Det är ca 200 ungdomar kvar, men det blir ingen riktig 
fart på dansen. Vid halv åtta tiden tystnar trummorna då är det mellan 100 och 
150 deltagare kvar. Ett stort gäng går mot pendeltåget. Några poliser med hjälm 
går också mot pendeln. Det ser lugnt ut men senare får vi höra att ungdomarna 
inte blivit nersläppta till pendeltåget utan uppmanats att ta tunnelbanan istället 
eftersom det finns nationalister på pendeltåget. 

Under hela tiden har det stått polisbilar på den angränsande Götgatan, men 
inga poliser syns till på själva festplatsen. När demonstrationståget kom in på 
Medborgarplatsen fanns polis med hjälmar på plats kring hela torget. Senare 
finns polis i gula polisvästar i grupper kring Medborgarplatsen. 

När de flesta börjat dra sig hemåt uppstår en samling utanför Burger King 
vid västra sidan av Medborgarplatsen i riktning mot pendeln. Samlingen består 
av ca 30 ungdomar samt 10 poliser som gör ingripande mot några ungdomar. 
Det verkar som polisen beslagtagit något. De ungdomar som står runt omkring 
tittar men tycks inte lägga sig i. 

Efter manifestationen 

En av arrangörerna för NMR sa att det är samma grupp, de autonoma, som 
ligger bakom bägge manifestationerna, men att det alltid finns en del som är 
litet mer militanta. Personen påpekar att detta säger han inte som representant 
för NMR utan i kraft av sin egen person. AFA Stockholm är med i nätverket, 
vilket gör att de uppmaningar som gått ut på stormöten om en uppslutning 
runt en fredlig manifestation även nått dem. En annan arrangör säger att 
”Gatufesten ville också visa ett annat sätt att visa sina åsikter än att använda 
våld. Vi var litet irriterade över att de gjorde det och inget hade sagt, men 
demonstrationen var uppseendeväckande men lugn.” Även här, hade det enligt 
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NMR’s representanter funnits en dialog mellan polis och demonstranter och 
polisen erbjöd demonstranterna en marschväg som de accepterade. 

Kritiska situationer 

Demonstranter tar sig förbi polisens avspärrning  

Den mest kritiska situationen uppstod på Centralstation när några aktivister 
försökte ta sig upp på perrongen samtidigt som gången nedanför var full av 
aktivister som skulle kunna följa uppmaningen från några att rusa upp för 
trapporna till perrongen. I det läget tog en polis kommandot och röt till alla 
demonstranter såväl som till nyfikna, journalister och forskare att dra sig 
tillbaka bakom glasdörrarna. Eftersom människor då var uppdelade i två ”filer” 
tog han en fil först och när denna börjat backa tog han nästa. De flesta var 
följsamma, men några aktivister gjorde passivt motstånd,  dvs. de lät sig 
långsamt skjutas baklänges men gjorde inget aktivt för att ta sig därifrån. 
Därefter tog skanderande och visselpipor vid i nedre hallen. Situationen löstes 
alltså genom tydlig information från polisen som motverkade kaos, följsamhet 
från demonstranterna i avväpnande syfte och sedan av ordningsskapande 
genom dragplåster som t.ex. skanderingar.  

Aktivister på marsch 

Det demonstrationståg som gick från Slussen till Medborgarplatsen och för 
vilket inget tillstånd begärts var i sig en kritisk situation. Den första kritiska 
situationen var när anarkisterna började att röra på sig. Förhandlingar har då 
skett med dialogpolis på plats som tillät tåget att gå nedför Hornsgatan till 
Mariatorget. Nästa kritiska situation uppstod när polisen spärrade av 
Hornsgatan vid Mariatorget. Det rådde förvirring i tåget. Efter en stund gick 
ryktet att man skulle samlas på Mariatorget. Tåget vek av och tycktes först 
stanna på Mariatorget, men fortsatte därefter till Medborgarplatsen. Det var 
alltså dialog mellan demonstranter och polis som blev avgörande för att den 
kritiska situationen inte utmynnade i konfrontationer. Samt att polisen inte 
stoppade tåget utan lät det fortsätta när det inte stannade på Mariatorget. 

Upprepade visitationer 

Visitationerna var också kritiska situationer särskilt för dem som blev visiterade 
ett flertal gånger. De demonstranter som vi observerat tycktes dock ta det 
mycket lugnt och betedde sig som att detta var rutinkontroller som hörde till 
verksamheten och inte som en provokation.  

Sammanfattning 

Sammanfattningsvis kan man säga att kritiska situationer uppstod när 
gränserna mellan demonstranter och polisen ifrågasattes eller utmanades.  
Exempel på detta är att: 

• Ta sig förbi polisens avspärrningar (demonstranterna överskrider) 
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• Marschera eller röra sig på ”otillåtna områden” (demonstranter 
överskrider) 

• Bli visiterad upprepade gånger (polisen överskrider) 

Fredsskapande situationer 

De postmodernt organiserade aktiviteterna kan beskrivas som undvikande av 
krigsskapande åtgärder eller undvikande av att bli utsatta för krigsskapande 
åtgärder snarare än aktivt fredsskapande. De undvek att bli stereotypt 
kategoriserade genom att uppmana till ”vanlig klädsel”. Av observationerna 
framgick dock att många fortfarande lät sig kategoriseras ganska lätt pga. ålder 
och klädfärg (svart) samt typiska attiraljer. Men dessa inslag hade kanske varit 
mer dominerande utan denna uppmaning. De undvek direkta provokationer 
gentemot polisen och uppmanade demonstranterna att inte se polisen som en 
fiende. De använde sig av dragplåster som fungerade ordningsskapande som 
skanderingar och rop. Dessa hade naturligtvis upplevts provocerande gentemot 
den andra demonstrantgruppen, om det varit på samma plats vid samma tid. 
Det är ju också meningen att budskapet som ropas ut ska vara provocerande för 
den andra demonstrantgruppen eftersom det är målet med själva 
demonstrationen att ”uttrycka sitt ogillande över den politik som förs av 
nynazister”. För allmänheten eller polisen var detta emellertid inte 
provocerande utan ett budskap som en stor majoritet förmodligen instämmer i. 
Av den anledning kan man inte heller förvänta sig fredsskapande på samma 
sätt som från polis eller från moderna demonstranter. De anarkistiska 
demonstranterna ville föra fram sitt budskap så att det fick uppmärksamhet och 
detta innebar ju uppseendeväckande aktiviteter som i sig kan vara 
kaosskapande eller provocerande. Det vi här har sett var emellertid exempel på 
att även uppseende väckande aktioner inte behöver leda till konfrontation med 
polis eller mellan demonstrantgrupper.  
 
Sammanfattningsvis utgjorde följande aktiviteter ett aktivt fredsskapande från 
anarkisternas sida. 

• En ganska utförlig information på nätet innan aktionen på Slussen 
• Information på nätet uppmanar till fredliga aktiviteter 
• Påpekande på nätet att polisen inte utgör fiende 
• Uppmaning på nätet att klä sig så att man smälter in i mängden 
• Dialog med polisen 
• Följsamhet gentemot polisens beslut 
• Dragplåster bestående av aktiviteter som skanderingar, musik, 

visselpipor får en ordningsskapande effekt 
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Kapitel 7. Polisens insatser under de olika aktiviteterna  
Gunilla Guvå 

Polisens utgångspunkter 

I den huvudorder som polisen utfärdar med anledning av Salemmanifes-
tationer lördagen den 11 december 2004 ges bl.a. följande information: 

Salemfonden kommer troligtvis att ansöka om tillstånd för att genomföra en 
manifestation som syftar till att hedra en meningsfrände som misshandlades till 
döds i Salem den 9 december 2000.  

Nätverket mot rasism har redan inkommit med en ansökan om tillstånd för att 
samma dag genomföra ett demonstrationståg i Salem mot rasism och 
främlingsfientlighet och dessutom en manifestation på Medborgarplatsen kl. 16.00. 

Information gör gällande att den autonoma miljön planerar en gatufest på 
slussplan den 11 december 2004 kl. 17.37”. 

Med anledning av detta har länspolismästaren beslutat om Salemkommende-
ringen som en myndighetsgemensam polisinsats med central ledning den 7 
oktober 2004. I en bilaga beskrivs att demonstrationerna i Salem är årligen 
återkommande och har tidigare år genererat stora polisiära insatser. De två 
grupperingarna på den politiska höger- respektive vänsterkanten har historiskt 
sett sammanstött upprepade gånger med våldsam utgång och att det finns 
indikationer om att så även kommer att ske i år. Eftersom tidigare kommen-
deringar, framförallt händelserna i samband med demonstrationerna 2003, lett 
till oroligheter och ordningsstörningar med personskador som följd, blir årets 
kommendering viktig ur ett polistaktiskt perspektiv. Samtidigt som man skall 
ha beredskap att möta eventuella konfrontationer, anses det viktigt att inte 
bidra till en upptrappning utan i möjligaste mån motverka sammandrabbning-
ar.  

För att undvika sammandrabbningar mellan högern och vänstern har man 
valt att se till att de båda sidorna har sina möten åtskilda vad gäller tid och 
plats.  

En komplex kommendering 

Utifrån tidigare händelser har årets Salemkommendering kommit att bli ett 
riskfyllt projekt för polisen. Den har också, från att vara en geografiskt lokal 
manifestation vid den plats där dådet ägde rum, kommit att bli en händelse 
som tycks få allt större politisk betydelse för såväl nationalister som antirasister. 
Den ökar i omfattning bland såväl nynazister som vänsteraktivister inte bara 
inom Sverige utan även inom Norden och övriga Europa. Den manifestation 
som äger rum år 2004 kan därför ses som en mycket komplex tillställning, där 
dels olika ideologiska åsiktsriktningar ”krigar” mot varandra (demonstrationer 
och motdemonstrationer), dels olika slags manifestationer äger rum på olika 
ställen i Stockholmstrakten. Vissa av dessa manifestationer har man ansökt, 
förhandlat och fått tillstånd om att genomföra från såväl nationalister som 
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antirasister, medan andra inte är anmälda och därmed inte heller 
tillståndsgivna. De annonseras via Internet och/eller affischering men enligt 
polisen är det inte öppet vilka ”som ligger bakom” utan någon eller några går 
ut med en inbjudan till en demofest genom att ange en tid och en plats samt ett 
syfte exempelvis ett rasistfritt samhälle. Under den aktuella Salemkommen-
deringen dyker också en ny typ av aktion upp som kan ses som en mer riktad 
motaktion för att förhindra nationalisternas demonstration i Salem benämnd 
Trainstopping. 

Dessa olika manifestationer kan ses som separata företeelser, samtidigt som 
de hänger ihop. Olika typer av möten och demonstrationer skapar dock olika 
slags riskscenarier som blir avgörande för polisens mentala och operativa 
förberedelser samt genomföranden.  

Kommenderingen som en process 

Eftersom Salemdemonstrationerna kommit att bli en årligen återkommande 
manifestation, påbörjades arbetet med kommenderingen tidigt och redan i 
oktober beslutas om kommenderingen som en myndighetsgemensam insats 
med central ledning. Det fortsatta arbetet kan ses som ett arbete i följande olika 
faser; planering, genomförande, uppföljning. 

Vid denna kommendering har det beslutats om ett speciellt utvärderings-
arbete i syfte att påbörja standardisering av de utvärderingar som görs för att 
effektivt och på bred front kunna ta del av erfarenheter samt ge underlag för 
eventuella riktlinjer för arbetet i samband med större kommenderingar. Som 
forskare får vi även möjlighet att följa detta, i vilket arbetet med att utvärdera 
Salemkommenderingen ingår.  

Nedanstående redogörelser bygger såväl på egna observationer som annat 
material som vi haft tillgång till under arbetets gång bl.a. erfarenhetsberättelser 
som polisen har i uppgift att göra efter en kommendering.  

Betraktelser under planeringsfasen 

En i forskargruppen får möjlighet att följa polisens planeringsarbete genom att 
delta i några av deras planeringsmöten. Dessa leds av kommenderingschefen 
och har mer karaktären av rapporteringsmöten, där man checkar av ”läget” 
inför kommenderingen. Kommenderingen utgör en komplex organisation, där 
olika funktioner skall samlas ihop och fungera som en helhet. Planeringsfasen 
innehåller en rad olika moment (a) samordning, (b) analys, (c) förhandling, (d) 
oförutsedda händelser, (e) mental förberedelse utifrån det uppdragstaktiska 
koncept som gäller för hela kommenderingen.  

 
Samordning.  Under planeringsfasen skedde en samordning av olika delar 

(funktioner) inom polisens verksamhet. De synliga poliserna utgjorde bara en 
del av en längre kedja. Såväl ledning, stab, utredningspersonal och logistik-
funktioner skulle samordnas till en helhet. Med på plan fanns dessutom 
civilklädda specialutbildade poliser och som back up såväl piketpoliser som 
polisens insatsstyrka. 
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Analys.  Under denna fas försökte polisen också göra sig en bild av situa-
tionen utifrån såväl en ”här och nu”-analys som utifrån tidigare erfarenheter 
och detta analysarbete utgör en viktig del i förberedelsearbetet. Vad förbereds 
och vad planeras bland demonstranterna? Vilka olika scenarier skall man vara 
förberedd på. Såväl underrättelseverksamheter som dialogpoliser fyller en 
viktig funktion i arbetet med att ge underlag för bra prognoser. 

 
Förhandling.  Under planeringen arbetade dialogpoliser också intensivt 

med respektive grupp/organisation för att försöka få tillstånd ett samarbete 
mellan dessa olika grupper och polisen. Bland annat försökte man att få de, som 
planerade att genomföra någon form av aktion, att söka tillstånd för detta. 
Därigenom ges förutsättningar för att skapa en slags överenskommelse mellan 
gruppen och polisen, där den som ansöker bl.a. tar på sig ansvaret för 
ordningen. Detta förutsätter dock att någon organisation eller enskild står som 
mötesansvarig. Av den anledningen har denna typ av ansökningsförfarande 
visat sig utgöra en svårighet när det gäller de grupper, som inte är traditionellt 
organiserade med en hierarkisk ledningsorganisation utan fungerar som 
nätverk utan formell ledning (av polisen benämnd de autonoma). Detta leder 
sannolikt till att det under denna fas också uppstår diskussioner och 
förhandlingar inom respektive grupp om hur detta skall hanteras och polisens 
bild är att man är splittrad bland såväl antirasisterna som bland nationalisterna 
i olika frågor. 

Vid denna kommendering tycktes arbetet med att få de olika sidorna att 
ansöka om tillstånd för de möten de planerar ha blivit av central betydelse. 
Denna förhandling mellan demonstranter och poliser drog ut på tiden, vilket 
samtidigt möjliggjorde en fortsatt dialog. Polisen var exempelvis inbjuden till 
och deltog vid ett möte som anordnades av Nätverket mot rasism (NMR). 

Att det blir viktigt att få tillstånd en ansökan kan man förstå utifrån att 
polisens uppgift är att säkra tillståndsgivna allmänna sammankomster. De får 
därigenom arrangörernas mandat att skydda demonstrationen. En ansökan om 
tillstånd möjliggör en formell och därmed en reell förhandling, där man genom 
att ge tillstånd har ingått en samarbetsallians och fått ett uppdrag. Dessutom 
görs någon ansvarig för mötet och av ansökan framgår det också att man 
därigenom tar ansvar för ordning etc.  

Vad gäller denna kommendering så slutar det med att vänsterpartiet får 
tillstånd för en demonstration i Salem mellan kl. 10-12 efter det att man har 
förhandlat om marschväg etc. med polisen. Beträffande Salemfonden hade 
polisen så sent som den 8 december 2004 inte fått in någon ansökan utan visste 
bara att ett okänt antal demonstranter från ”högerfraktionen” skulle samlas kl. 
16.00 i Rönninge för att marschera till mordplatsen. Slutligen gick organisa-
tionens formella ledare in och sökte tillstånd som enskild person, då ingen 
högerorganisation ville ställa sig bakom demonstrationen som organisation.  

I och med att ansökan är gjord och tillstånd beviljats, har också polisen fått i 
uppgift att säkra dessa möten. När det gäller antirasisternas demonstration, 
skall den säkras från rasister medan nationalisternas demonstration skall säkras 
från antifascister och för att i möjligaste mån undvika konfrontationer mellan 
de olika sidorna såg polisen till att de hade olika tider och olika mötesplatser. 
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Hantera oförutsedda händelser.  Samtidigt som polisen förhandlade med de 
grupper som man visste att planerade demonstrationer och försökte planera 
utifrån det, kom uppgifter om andra typer av aktiviteter och aktioner exem-
pelvis en gatufest (demofest) som Nätverket Militanta Antifascister skulle 
anordna på Slussplan,  dvs. i nära anslutning såväl tidsmässigt som geografiskt 
till den tillståndsgivna demonstration som Nätverket mot rasism och andra 
organisationer anordnade på Medborgarplatsen. Nätverket Militanta Anti-
fascister hade kontaktat polisen via mail och krävt att polisen inte skulle göra 
några visitationer och inte heller ha några hästar, hundar eller dialogpoliser på 
plats.  

Bara ett par dagar innan demonstrationen kom dessutom en uppgift om att 
det planerades en Trainstoppingaktion riktad mot nationalisterna i syfte att 
hindra dem från att ta sig till Salem. Via Internet uppmanades folk att samlas på 
Centralen kl. 14.00, men att inte klä sig som demonstranter i luvtröjor eller 
annat utan blanda sig med vanligt folk. Aktionen beskrevs som fredlig och folk 
uppmanades att ta med saker som lät men inget annat. 

Detta inträffade som en oförutsedd händelse i ett sent skede av plane-
ringen, då den s.k. utsättningen redan var klar. Samtidigt som polisen hela 
tiden var förberedd på att sådana oförutsedda händelser kunde inträffa 
skapade detta givetvis ett dilemma. 

Värsta scenarier var upplopp en lördag mitt på dagen, mitt i julruschen, 
mitt i stan. Kvällen innan hade polisen olika tänkbara strategier och kom-
menderingschefen natten på sig att fundera hur hon skulle handla. 

 
Mental förberedelse.  Under förberedelsefasen genomfördes också utbild-

ningsinsatser inom ramen för det Nationella taktikprojektet. Istället för ordinarie 
utbildning i särskild polistaktik genomfördes en repetitionsutbildning för 
personal inom myndigheten. Syftet var att bibehålla redan uppnådd kompetens 
samtidigt som den skulle fungera som en förberedelse inför den kommande 
Salemkommenderingen. Bl.a. ägnades tid åt mental förberedelse och en 
presentation av vår tidigare forskning om vad som är fredsskapande alternativt 
krigsskapande fanns också med på programmet.  

Det nya taktikkonceptet innebär att poliserna skall bli mer mobila och 
flexibla än tidigare. Bl. a skall man snabbt kunna förändra sin planering utifrån 
nya förutsättningar. Detta blir särskilt viktigt i arbetet med demonstranter som 
agerar mer spontant. Den nya uppdragstaktiken som tillämpas innebär också att 
underställda chefer på olika nivåer är ansvariga för egna arbetsuppgifter och 
därför beslutar hur arbetsuppgiften skall lösas. Uppdragstaktiken skall ske 
inom ramen för den huvudorder som utfärdas (se bilaga 1). Budskapet i denna 
order innebär att säkra tillståndsgivna aktiviteter genom stor synlighet och 
genom att uppträda lugnt, värdigt och bestämt. Polisen skall vara flexibel och 
aktiv och ingripa tidigt mot oroshärdar. 

Betraktelser under genomförandefasen 

Följande betraktelse utgår dels från de observationer som gjorts under dagen av 
följande händelser samt polisens egna erfarenhetsberättelser och koncentrerar 
sig till (a) Vänsterpartis Salemdemonstration, (b) Aktion Trainstopping, (c) Nät-
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verket mot rasisms demonstration på Medborgarplatsen samt (d) Demofest på 
Slussen. 

Vänsterpartiets Salemdemonstration (Aktivitet 1) 

Enligt polisen utgör inte den demonstration för lokalbefolkningen som an-
ordnas av vänsterpartiet i Salem någon hotbild. Det finns dock uniformerade 
poliser i gula västar på plats vid Rönninge Station, då observatörerna anländer 
dit före kl. 9 på morgonen. De har varit där sedan kl. 6 på morgonen. Vi ställer 
några frågor om tider för demonstrationerna, men de tycks inte vara särskilt 
insatta utan hänvisar till sina befäl. Någon säger att man skall stänga av tunneln 
från torget senare. Andra att de skall vara på Söder redan kl. 10. Det är endast 
ett fåtal människor som rör sig vid Rönninge Torg och det verkar som om 
samhället inte riktigt vaknat än. I Salemstadens Centrum är dock affärerna 
öppna och handeln i full gång vid 10-tiden. Poliser anländer med polisbilar och 
är lättare att urskilja än demonstranterna, som börjat samlas utanför det 
inbyggda affärscentrat strax före kl. 10. 

Medan ett antal frivilliga (nattvandrare från Salem och Södertälje, ”farsor 
och morsor på stan” från Sollentuna) lyser med sina gula jackor tycks 
demonstranterna lysa med sin frånvaro. När klockan närmar sig 10 då 
demonstrationen skall starta finns ca 25-30 demonstranter, lika många gula 
jackor, några ytterligare Salembor samt ett par kamera- och mikrofonförsedda 
personer. Mötet börjar med att den som står som arrangör inleder och Jan 
Hammarlund, som är en gammal känd vänsterpartist och trubadur, håller ett 
kort tal. Sedan beskriver arrangören hur man skall gå och meddelar att det inte 
är någon fara att gå med eftersom polisen kommer att övervaka 
demonstrationen.  

Polisens uppgift här är att säkra ”vänsterns” rätt att uttrycka sina åsikter. 
Det gör de genom att följa demonstrationen med bilar, som kör såväl framför 
som bakom demonstrationståget, när de tågar från Salemstaden till Rönninge 
Torg, där enstaka poliser står vid sina bilar. En polisbil står på bron över 
tunneln och en helikopter cirkulerar ovanför. En man kommer fram och frågar 
oss om vi är journalister. Det är kommunalrådet i Salem, som jämför med hur 
det var året innan. Detta är, säger han, nästan ”patetiskt”.  

Demonstrationståget är framme kl. 10.45, då Jan Hammarlund återigen 
talar. Det ligger ingen oro eller uppjagad stämning i luften utan folk lyssnar och 
applåderar. 

 
Observatörsmöte på polishuset.  Klockan 12 samlas polisens observatörs-

grupp på polishuset där den bl.a. informeras om vad som hänt och senaste nytt 
innan den delas upp i mindre grupper.   

Enligt polisen har följande hänt mellan fredag kl. 16 – lördag kl. 11 är bl. a. att 
tre personer har gripits för misshandel, en för brott mot knivlagen. Fem har 
omhändertagits (”stört”), 86 visitationer har genomförts enligt pl §19. Tre 
bussar har anlänt från Norge. Fyra personer har skickats tillbaka vid en kontroll 
vid gränsen. I Salem har man hittat två upplag av påkar och stenar vid 
”mordplatsen”. Tjugo ”vänsterautonoma” har samlats vid 12-tiden på 
Centralen. Bussar från Göteborg är på väg och fyra danska bussar har anlänt kl. 
10. 40 med s.k. ”Blood and Honour”-medlemmar och högerextrema är på väg 
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med buss från Rostock. Dialog pågår och man har lyckats förhandla med 
demonstranter som åker tillbaka samma kväll från Mariatorget istället för från 
Slottsbacken (där det är nobelmiddag på slottet samma tid). Enligt polisen har 
demonstrationen kl. 10 i Salem samlat ett 30-tal deltagare. 

 
Följande är på gång: 

• Centralstationen kl. 14.  
• Medborgarplatsen 16-18 och Salem 16-18. 
• Slussplan 17.37. 

Det som tillkommit är att man har uppgifter om att alla högerextrema inte 
kommer att åka ut till Salem utan samlas i Björns Trädgård, som ligger strax 
intill Medborgarplatsen. 

Trainstopping på centralen (Aktivitet 4) 

Centralen verkar bli händelsernas centrum och därför följer observatören med 
en av polisens observatörsgrupper dit. I gruppen ingår en politiker från 
Stockholms polisstyrelse, en man från Försvarshögskolan samt tre norska 
poliser. Vi besöker först staben, där en från Banverket just meddelar att ett 
pendeltåg med nationalister på väg till Salem från Karlberg inte skall stanna vid 
Centralen. Vid 13.30-tiden är vi vid Centralen. Poliser i gula västar finns 
överallt. De flesta går omkring och pratar med varandra och med olika 
människor. Det är många som frågar vad som är på gång, även ungdomar och 
polisen förklarar att det är demonstrationer och risk för konfrontationer men 
säger samtidigt lugnande att det inte är någon fara. 

Eftersom det är en lördag före jul är det många vuxna med barn förutom 
äldre och yngre, enskilda, par och familjer dvs. många olika slags människor i 
olika åldrar och olika grupperingar som rör sig på Centralen. Förutom de som 
vanligtvis rör sig där finns ungdomar, som står i grupper och sms-ar, några går 
omkring med kameror medan andra nyfikna bara observerar.  

Klockan närmar sig slaget 14.00 och utanför Centralen mot Vasagatan är det 
folk som står, sitter och går. Poliser står som på parad framför dörrarna i sina 
gula västar (en del har hjälmar i bältet, andra inte). Folk som kommer ser 
fundersamma ut och går fram till dem och frågar. Polisen svarar vänligt och 
förklarar vad som är på gång och därefter går de vidare. Även om många 
människor stannar upp för att få veta vad som är på gång, stannar de inte kvar 
utan fortsätter vidare då de informerats om läget.  

 
Demonstranter på gång.  På Klarabergsviadukten kommer två ungdomar 

med en hoprullad banderoll (eller fana) på andra sidan gatan strax efter 14, men 
de fortsätter vidare och försvinner bortåt Kungsholmen. Strax därefter kommer 
ett antal demonstranter med en banderoll (Fred mellan folk, Krig mellan klasser 
- SUF Malmö). De stoppas av polisen, som genast börjar formera sig. Jag hör 
inte vad som sägs, men tåget vänder och går tillbaka över bron 
(Klarabergsgatan). Där stoppas de av polis för visitering. Polisen uppträder 
vänligt och trevligt och förklarar att man kommer att göra detta så fort som 
möjligt, så att de skall slippa stå och frysa för länge. Man ställer först frågan – 
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du har inget olämpligt på dig? – och pratar sedan med ungdomarna under 
visiteringen. Polisen verkar medveten om att inte uppträda på ett sätt som kan 
verka provocerande utan hanterar denna visitering, som i sig kan uppfattas 
provokativ, på ett avväpnande sätt. Några smiter förbi men enligt polisen är det 
helt ok, ”det här är inget hermetiskt tillslutet”. Han förklarar att gruppen inte 
bedöms vara av det slaget att det är någon fara. Detta tyder på att man inte drar 
alla demonstranter över en kam på ett kategoriskt sätt utan bedömer varje 
demonstration på ett nyanserat sätt. Demonstranterna tågar sedan vidare och 
går nerför trappan mot Vasagatan och in på Centralstationen, där de sedan står 
uppställda och demonstrerar med sina bandroller. Förutom den tidigare 
nämnda finns en med texten ”Nu jävlar är det nog”. Jag hittar sedan ett 
flygblad på en bil med denna text, undertecknat SUF. Jag står sedan på bron 
och ser hur poliserna står på rad med hjälmarna i bältet framför ingångarna till 
Centralen. Ungdomar som är på väg in stoppas av polis. 

Det är lugnt men samtidigt råder en viss vaksamhet, eftersom demon-
stranter har uppmanats att försvinna i mängden och inte utmärka sig genom sin 
klädsel eller annat. Det går inte att se om det är något på gång och i så fall vad 
eller var. I detta läge utmärker sig poliserna inte. De finns närvarande, men 
agerar inte, med undantag av några få visitationer 

Den polis som ansvarar för observatörsgruppen får ständigt information 
om vad som händer i övrigt. Kl. 14.30 meddelas att en grupp nationalister 
samlats på Karlbergs pendeltågsstation. Polisen har genom dialog lyckats få 
dem att samlas där istället för på Centralen, för att därifrån ta pendeln till 
Salem.  

 
Demonstranter fyller på.  Kl. 14.40 börjar det ”tjockna till” i den tunnel som 

leder till pendeltåget under Centralen. Ungdomar som sitter, går och står, 
bildar klungor samtidigt som andra (bl.a. vuxna med barn) försöker ta sig fram 
mellan dem. Till skillnad från annars står folk (mest ungdomar) kvar i grupper 
och samtalar eller sms-ar. I vanliga fall rör sig människor i en ständig ström till 
och från tågperrongerna utan att stanna upp. Att det bildas klungor gör att det 
börjar bli trångt och vanliga människor ser frågande ut. Det är många som 
frågar polisen vad det är som pågår. Några flickor sitter utmed väggen och på 
frågan varför de är där, svarar de att de väntar på att nazisterna skall komma. 
Några andra yngre flickor från Borlänge säger att de genom att stå där hindrar 
nazisterna, eftersom polisen inte vågar låta dom komma då, men de är själva 
inte ute efter att bråka. De vill inte ha bråk. Information om aktionen har de fått 
via Internet och de menar att det kan vara vem som helst som börjar skicka 
sådan information. Det låter som om det fungerar ungefär som kedjebrev.  

 
Det drar ihop sig.  Det är fortfarande lugnt men plötsligt börjar det dra ihop 

sig. Några ballonger smäller, och folk börjar röra på sig mot perrongen. Någon 
polis visiterar en ungdom. Några ungdomar säger något om att man väntar på 
att nassarna skall komma från tåget. Jag frågar några killar med kepsar varför 
de är där. De är klädda så att jag inte riktigt förstår på vilken sida de står, men 
de säger att de verkligen inte är på nassarnas sida. En liten visselpipa låter 
någonstans (demonstranterna har uppmanats att ta med sånt som låter) Det börjar 
bli tjockt med ungdomar som bl.a. kommer ner från de trappor, som leder ner 
från vänthallen till pendeltågsperrongerna, vilka jag står vid sidan av. 
Fortfarande kommer vanligt folk som skall till tågen. Några försöker ta sig fram 
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medan andra vänder. Några demonstranter börjar maskera sig. Danska demon-
stranter frågar om jag är journalist eftersom jag står och skriver. Några jag 
frågar är där för att se hur AFA gör. De har hört så mycket och vill se själva. En 
tjej med mössa, huva och palestinasjal, rör sig lite osäkert och ängsligt. Hon 
håller sig i utkanten. De som vill bråka håller sig enligt henne i framkant. 

 
Det börjar röra sig.  Sedan, som på en given signal, börjar de som samlats 

röra sig mot pendeltågsperrongen. Det går inte att se vad som händer längst 
fram. Plötsligt försöker någon eller några demonstranter ta sig uppför trappan 
till en annan perrong och man hör polisen skrika och springa efter. Ett antal 
uniformerade poliser i gula västar står framför demonstranterna och en av dem 
träder fram och samtidigt som han fortsätter att gå framåt ryter han i att ”nu 
backar ni två-tre meter”. Han visar med hela sin kroppshållning att han menar 
allvar och alla backar om än motvilligt och då ryter han i än en gång att man 
skall backa ytterligare fem meter och alla backar och slutligen ger han order om 
att alla skall ut på andra sidan glasdörrarna och alla gör det. Fortfarande släpps 
vanliga människor, som kommer gående till pendeltåget, förbi.  

Denne polis får genom sitt bestämda sätt att framträda demonstranterna att 
stanna upp och backa. De andra poliserna står stilla och gör ingenting. Det är 
bara han som agerar genom gå framåt och samtidigt ryta i. 

 
Demonstrationen fortsätter.  Efter det att demonstranterna backat stannar 

det upp. Ingenting händer utan allt blir liksom stillastående och som 
utomstående undrar man vad som är på gång. Efteråt förstår man att detta är 
själva demonstrationen. Resenärer, som försöker ta sig ner, vänder. Jag går 
uppför trapporna till övre planet. Där står ett antal poliser och spärrar av 
dörrarna mot en av perrongerna till tågen. De stoppar alla som inte har biljett. 
Plötsligt hörs applåder, visslingar och rop från demonstranterna, som därefter 
börjar komma uppför trappan, men då blir tillbakaropade av polisen. De får 
inte gå upp på Centralstation utan skall fortsätta genom tunneln. Man ser dem 
sedan dra iväg skanderande ”Vad ska vi göra - stoppa nazismen”. Några 
ungdomar bredvid mig ropar tillbaka ”Hur ska ni göra?” Man skanderar vidare 
”På våra gator inga fascister”. Vad som sedan händer vet jag inte, men platsen 
där demonstrationen ägt rum återgår till att vara som vanligt. Faran är över för 
denna gång. Inga upplopp. Inga kravaller i en situation som kunde ha slutat 
helt annorlunda.  

Av polisens erfarenhetsberättelser framgår att dialogpoliser funnits på plats 
och att de arbetat med att mota tillbaka de demonstranter som försökte ta sig ut 
till de spår, där tåget med nationalister förväntades komma. I detta läge blev de 
ombedda att förhandla med de ungdomar som tagit sig ut till spåren. Eftersom 
det var svårt att ta sig dit och man inte upplevde att man hade något att 
förhandla om, koncentrerade man sig istället ”på den stora mängd personer” 
som stod vid glasdörrarna och skanderade. Dialogpoliserna skriver att ”Uni-
formerade kollegor agerade lugnt, bestämt och avväpnande”.  

Vid senare samtal med den polis som agerat genom att träda fram, framgår 
att han varit så irriterad på att man inte kunnat prata med demonstranter vid 
tidigare kommenderingar (bl.a. i Göteborg). Man har inte nått fram. På eget 
bevåg har han därför försett sin avdelning med två megafoner, som han använt 
för att få kontakt. I det läge han agerade och fick ungdomarna att backa hade 
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han dock inte använt sig av detta hjälpmedel utan enbart förlitat sig på sin egen 
röst. Enligt honom var detta en ytterst medveten handling, som han förankrat i 
sin avdelning. 

 
Faran förbi.  Vid 16.30-tiden har poliserna framför perrongen satt på sig 

hjälmar och på perrongen står uniformerade poliser i gula västar. Vi informeras 
om att ca 250 nationalister är på väg från Karlberg förbi Centralen mot 
Rönninge. Det man befarar är att någon skall dra i nödbromsen vid T-centralen. 
Tåget kör dock förbi på ett annat spår än det vanliga. Ingenting händer. 

Av polisens erfarenhetsberättelser framgår att aktivister började röra sig 
mot tunnelbanan vid 15-tiden och att polisen då gick mot tunnelbanespärrarna 
för att medverka till att dessa öppnades för att inte orsaka panik.  

Nätverket mot rasism vid Medborgarplatsen (Aktivitet 3) 

Vi åker från Centralen, där allt verkar återgå till den vanliga ordningen. Enligt 
polisen är allt lugnt på Medborgarplatsen, dit vi anländer vid 17-tiden. Det är 
fullt med människor och olika aktiviteter är på gång. Någon uppträder. 
Människor från olika organisationer står med banderoller. Det finns bokbord 
och flygblad av olika slag delas ut. De poliser och polisbilar som finns är 
placerade i utkanterna runt om mötesplatsen. På en isbana mitt i det hela åker 
några barn och föräldrar skridskor. Det är nu ganska kallt och mörkt. 

På samma sätt som vid Salemfondens demonstration finns poliserna som 
ett staket runt om demonstrationen. Det visar på tilltro till själva demon-
strationen och att polisen ser som sin uppgift att säkra den från yttre hot. Det är 
mycket polisbilar framförallt vid Götgatan mot Björns trädgård, vilket kan bero 
på att det funnits uppgift om att ett antal nationalister skulle vara där istället för 
i Salem. 

Vid 17-tiden får polisens observatörsgrupp en uppgift om att man delar ut 
järnrör i ett hörn och att piketen är på väg dit. Vi lyckas dock inte hitta denna 
plats. Däremot ser vi att polisen börjar uniformera sig med hjälmar och 
formerar sig utefter Götgatan. Efter en stund får vi veta att de skall omgruppera 
sig och de åker iväg. På scenen uppträder Mikael Wiehe och mötet fortsätter. 
Det som händer i utkanterna, där polisen finns och agerar verkar dock inte 
beröra eller påverka själva demonstrationen. Vi går vidare mot Slussplan, dit 
även ungdomar nu är på väg från Medborgarplatsen. På vägen dit möter vi 
också andra ungdomar, som står i klungor, nu med svarta fanor. 

 
Av polisens erfarenhetsberättelse framgår att det funnits många demon-

strationsvakter, med orange armbindel, som man hade kontinuerlig kontakt 
med. Polisen höll sig medvetet i utkanten av demonstrationen. I slutet av 
demonstrationen hade de som enligt polisen kunde bedömas som mer 
autonoma lämnat platsen och gått mot Slussen. I det läget kom uppgifter om att 
AFA börjat plocka på sig järnrör och dialogpolisen ombads att agera genom att 
”gå in i gruppen” och följande händelse beskrivs: När polisen går in ser man en 
kille som tagit av sig jackan och höll på att plocka på sig något och därefter tar 
på sig jackan igen. Han försöker sedan försvinna och polisen följer efter när han 
försöker gömma sig bland aktivisterna. Han lämnar meddelande till dessa när 
han passerar. Precis då han är på väg att försvinna längre in i folkmassan, tar en 
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uniformerad polis ut honom för visitation. Man är då ca fem minuter in i 
demonstrationen. Polisen förklarar varför han gripits och han säger då att han 
bara har skydd på sig men inget mer och han släpps sedan eftersom man inte 
heller hittar något annat. Av berättelsen framgår också att en medelålders man 
kommit fram till polisen och ifrågasatt varför polisen gått in i demonstrationen. 
Man förklarar varför och lovar att återkomma med information om hur det gått 
efter visitationen. När man gör det och berättar att man släppt killen för att han 
inte hade något på sig, berättar mannen, som initialt varit kritisk, att han visst 
haft det och visar upp en ”ca 40 cm lång pyroteknisk anordning ca 5 cm i 
diameter” som han överlämnar till polisen.  

 
Upprättande av liten sluss.  På vägen ner mot slussplan har polisen 

upprättat en s.k. liten sluss genom att ställa två polisbilar omlott mot varandra, 
så att de spärrar av gatan, men samtidigt ger möjlighet att passera emellan. 
Framför dem står ett antal poliser i rad och ”selekterar” vilket innebär att de 
släpper igenom vissa gående medan andra hänvisas åt sidan för visitering. De 
ungdomar som stoppas går lydigt åt sidan och låter sig visiteras. Precis som 
tidigare sker dessa visitationer på ett korrekt sätt. Kvinnliga poliser visiterar 
tjejer och det görs på ett vänligt och avväpnande sätt, där man till och med kan 
tillåta sig att skratta. Man börjar med att fråga om det finns något som det finns 
risk att polisen kan sticka sig på, eller om det finns något som kan skada andra. 
Sedan letar man letar igenom väskor och går igenom fickor, känner utanpå 
kläder, byxben etc. och ber slutligen att även få känna på magen. Det finns 
ingen spänning i luften utan man kan stå där och observera samtidigt som man 
samtalar med polisen om vad som händer. 

Många som kommer gående stannar självmant upp och frågar polisen om 
de får passera, vilket de får. Polisen gör en blixtsnabb s.k. selektering och den 
polis jag frågar verkar ganska klar över vad han gör och säger att man skall 
undvika att ”säcka in” alla människor.  

En av polisens observatörer (en politiker) noterar att en kille gör något som 
gör honom misstänksam. Detta meddelar han till en av poliserna, som går fram 
till denna kille och tar honom åt sidan för visitering. En annan polis frågar då 
lite bryskt om kollegan kör sin egen variant och ber honom sluta med det. 
Polisen avslutar dock visitationen innan han går tillbaka till sin plats. Det blir 
efter en stund ganska många som väntar på att bli visiterade och ”slussen” 
riskerar att bli en flaskhals, när det dyker upp fler poliser som börjar hjälpa till. 
När antalet förbipasserande minskar försvinner dessa poliser snabbt från 
platsen. Detta utgör ett av många exempel på det mobila arbetssätt som polisen 
tillämpar under hela kommenderingen, vilket innebär att man snabbt kan 
förflytta sig mellan olika platser.  

 
Varning utfärdas.  Under arbetet med ”slussningen” går ett befäl fram till 

var och en av poliserna och informerar dem lite diskret om att det eventuellt 
kan bli stormning och att man skall vara beredd att ta på sig hjälm. Detta är ett 
exempel på hur polisen anpassar sin taktik efter situationen, och inte står 
rustade för eventuell stormning innan oreda har utbrutit utan rustar sig när den 
bryter ut. 

Exemplet visar också hur man leder utan att ”beordra” alla samtidigt att 
sätta på sig hjälmar utan på ett försynt sätt förbereder var och en på att det kan 
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bli aktuellt. Det blir dock aldrig någon stormning och vi fortsätter ner mot 
Slussplan.  

Gatufest på Slussplan (Aktivitet 5) 

När vi kommer till Slussplan vid 18.30-tiden står en jättestor samling av 
ungdomar där, men det verkar inte som om de tänkt stanna utan har ställt upp 
sig i led och börjar marschera upp mot den angränsande Hornsgatan. Polisbilar 
kör framför demonstrationståget och vi går bredvid. I tåget går massor av 
ungdomar i olika åldrar, men min känsla är att de är yngre än de som var med 
på Medborgarplatsen. Några är maskerade, men flertalet inte. De skanderar 
bl.a. ”Internationell Solidaritet”, ”Vad ska vi göra - stoppa fascismen, När ska vi 
göra det – nu!” De är många, men går i prydliga rader längs Horsgatan och det 
liknar mest ett traditionellt demonstrationståg. Vid Mariatorget har polisen 
spärrat av Hornsgatan. Enligt polisens utsagor är det uniformerade poliser utan 
skyddsuniform som står först och längre ner på Hornsgatan finns polisbilar, 
som blinkar med blåljus. Även sidogatorna är avspärrade på samma sätt och 
tåget viker av in mot Mariatorget. Det stannar dock inte där utan fortsätter ner 
mot Swedenborgsgatan och man undrar nu vart de är på väg och vad som kan 
hända. Framme vid Södra station, svänger de av mot vänster och går tillbaka 
mot Medborgarplatsen, där de stannar och börjar sin fest. 

Enligt dialogpolisens erfarenhetsberättelser stod de vid sidan av demon-
strationen som var överenskommet med arrangörerna. ”De som ville kom fram 
och pratade”. Dialogpolisen följde sedan tåget på en parallellgata men när 
marschen fortsatte längre än som var sagt gick man in bredvid täten för att 
kunna kommunicera med dem som gick med frontbanderollen eftersom de 
”styr vart färden skall gå”. Andra dialogpoliser gick in något längre bak samt 
längst bak. Enligt dialogpolisen var uniformerad polis synliga utmed vägen, 
men gick åt sidan på ett bra sätt då ”fronten” närmade sig. Man beskriver det 
som oprovocerande synlighet. ”Demonstranterna kände sig förmodligen aldrig 
trängda, men polisen visade ändå att de var beredda” 

Vi får veta senare att demonstranterna egentligen hade tänkt gå tillbaka till 
Centralstationen för att möta hemvändande högerdemonstranter men att 
polisen sagt klart nej till detta och att man genom dialogpolisen givits tre 
alternativa demonstrationsvägar, varav de accepterat en med riktning mot 
Mariatorget, där de dock inte stannade utan valde att fortsätta mot 
Medborgarplatsen.  

 
Avslutning på Medborgarplatsen.  Demonstrationen avslutas sålunda med 

en gatufest på Medborgarplatsen. Det känns inte längre som om vad som helst 
kan hända när som helst eller att det skall urarta (bli ett upplopp) och vi 
beslutar oss för att ta oss till café 44 (som enligt polisen är ett känt anarkistcafé 
som man bevakar). Enligt uppgift har det samlats mellan 100-200 anarkister 
där. Utanför caféet står några uniformerade poliser utan väst och hänger vid en 
polisbuss. Efter ett tag kommer ett 10-tal ungdomar ut med röda fanor. Polisen 
går fram till dem och gör en visitering. Det hela går lugnt till och de går därefter 
iväg mot Medborgarplatsen. Efter ett tag går vi också tillbaka dit och möter då 
samma gäng på väg tillbaka till caféet.  

19.30 får vi höra att manifestationen i Salem är avslutad och på Med-
borgarplatsen börjar folk troppa av. Det känns avslaget och vid T-banan på 
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Medborgarplatsen slussar man ner folk fem och fem ”med fördröjning”. Några 
går vidare mot Slussens T-bana som skall vara öppen.  

Själv får jag skjuts tillbaka till Centralen eftersom Södra Station sägs vara 
avstängd. På väg mot pendeltåget möter jag poliser i gula väster som står och 
när jag frågar vad de gör, väntar de på att eventuella Salemdemonstranter skall 
komma med tåget som kommer 20.20.  

Det sägs ingenting på sena nyheterna i TV om dagens demonstrationer och 
i DN dagen därpå står det att läsa att polisen lyckats avstyra konfrontationer 
mellan höger och vänster. Det står inget om att de också har lyckats avstyra 
konfrontationer mellan demonstranter och poliser, vilket de ju faktiskt också 
lyckats med. 

 
Ingripanden mot oroshärdar.  Enligt den huvudorder som utfärdas skall 

polisen ingripa tidigt mot oroshärdar (se bilaga 2) och av polisens 
erfarenhetsberättelser framgår också att sådana ingripanden har gjorts. Bl.a. har 
polisen tagit hand om ett antal personer som börjat bråka på pendeltåget mot 
Rönninge. Tåget stoppades vid Älvsjö Station och ett antal nationalister 
visiterades och avlägsnades från platsen innan tåget fortsatte.  

En annan händelse var en konfrontation mellan polis och aktivister på 
Vasabron. Av polisens erfarenhetsberättelser framgår att ett 30-40tal 
”vänsteraktivister” samlats på Medborgarplatsen och börjat gå mot Södra 
Station. Polisen följde gruppen, som fortsatte mot Mariatorget och vidare mot 
Slussen. Under förflyttningen tillkom fler och fler. Vid Kornhamnstorg steg två 
grupper av poliser ur sina bussar och försökte få kontakt, men ingen ville prata 
med poliserna. De var nu mellan 200-250 st. De hade inga banderoller och var 
helt tysta och polisen gjorde bedömningen att det ej var att anse som en 
demonstration. De delade upp sig på Stora och Lilla Nygatan och gick mot 
Vasabron. Enligt polisen var flertalet utlänningar (norrmän och danskar). 
Avdelningschefen försökte få stöttning till mynningen av Vasabron vid 
Tegelbacken, för att förhindra att de kom fram till Centralstationen, som 
uppfattades vara deras uppenbara mål. En grupp av poliser ställde upp på 
kedja vid Vasabrons mynning. Då gick en del av ”massan” till angrepp och en 
polis fick ta emot ett slag från en aktivist som slog en plastkasse full med 
glasflaskor i huvudet på honom. Andra sprang genom kedjan. Övriga 123 
personer visiterades och avlägsnades.  

 
Osynliga aktiviteter.  Samtidigt som polisen arbetar för att uppträda 

synligt men korrekt och icke-konfrontativt, så finns det i det nya taktikprojektet 
en strategi för mer osynliga ingripanden. Istället för att som tidigare gå in som 
en ”ångvält” med skyddsutrustade poliser för att undanröja misstänkta 
provokatörer, som anses utgöra en risk (oroshärd) gör man selektiva 
nålsticksingripanden. Det innebär att civilklädda poliser ”plockar” bort 
misstänkta individer, som förs bort i speciella bilar. Polisen bedriver även 
”spaning” och man bevakar inte bara demonstrationerna utan kontrollerar 
också närliggande omgivning.  
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Uppföljning och utvärdering 

Måndagen efter manifestationerna har polisen ett uppföljningsmöte. De är 
mycket nöjda med sin insats, som de ser är resultatet av det s.k. deltakonceptet 
och den uppdragstaktik som anses ha tillämpats fullt ut. Dialogpolisens arbete 
beskrivs i mycket positiva ordalag. De sägs utgöra en viktig länk mellan polis 
och demonstranter och anses bl.a. fungera som temperaturmätare.  

Man har fått positiva reaktioner från olika håll bl.a. från journalister, som 
sagt sig vara mycket imponerade av polisens arbete. 

Kritiska situationer under Salemkommenderingen 

Trots att Salemkommenderingen 2004 var mer komplex än tidigare år upp-
levdes den som lugnare. Enligt många poliser hände det inte något. Under 
kommenderingen uppstod dock ett antal kritiska situationer som polisen valde 
att hantera på olika sätt. 

Polisens ingripande mot ”oroshärd” 

När en grupp ”aktivister” gick iväg mot Centralstation, lyckades inte polisen få 
kontakt och gjorde därför bedömningen att marschen ej var att anse som en 
demonstration. Den definierades istället som en oroshärd, vilken man enligt 
huvudordern skall ingripa mot. När man gör detta uppstod en konfrontation. 
Somliga demonstranter sprang dock igenom poliskedjan och åstadkom en 
rusning utanför Centralstation, i vilken dialogpolisen uppmanades gå in i. De 
lyckades få kontakt med dessa aktivister som lät sig lugnas ner och sedan 
visiterades innan de släpptes in på Centralstation. 

Enligt polisen utgör urskiljandet av ”demonstranter” och ”orosmakare” ett 
svårt moment. När de inte lyckas med sin fredsskapande taktik (få kontakt, 
skapa dialog) övergår man till en annan taktik, som leder till det motsatta, 
konfrontation. Syftet är att skapa ordning genom att föregripa den kaotisering, 
som man utgår från att denna oroshärd skall skapa på Centralstation. Det man 
samtidigt åstadkommer är en kaotiserande rusning, som man dock lyckas 
dämpa genom att gå in i och få kontakt med bl.a. genom information.  

Det polisen också lyckas med är att få kontakt med ”insäckade” aktivister 
då de tas ut för visitation. När dessa går ur sin gruppering blir de enligt polisen 
individer, som man genom att uppträda korrekt mot, kan komma till tals med.  

Polisen försöker mota Olle i grind 

Vid Centralstation uppstod en kritisk situation när demonstranterna började 
röra sig mot plattformen för att stoppa det tåg, som nationalisterna skulle ta till 
Salem och där stoppades av polisen. Detta kritiska möte valde polisen att 
hantera genom att en av dem tog till orda och med kraftfull stämma mötte 
demonstranterna, som genom att backa visade på ”hörsamhet mot ordnings-
makt”. Polisen valde att låta en person träda fram och uppträdde inte som en 
grupp i denna situation. Denna episod visade därmed hur en! enskild polis 
enbart genom sitt kommunikativa agerande kan skapa ordning. Risken för 
konfrontation hade sannolikt ökat om polisen hade agerat som en samlad 
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grupp mot demonstranterna som en grupp. Polisen var inte uniformerad i 
synlig skyddsutrustning  dvs. bar inte hjälm och använde sig inte heller av 
sköldar. Detta motverkade sannolikt också demonstranternas möjlighet att 
avidentifiera dem. Därmed motverkades även den stereotypisering av polisen 
som riskerar ske då polisen uppträder som ett kollektiv. 

Katt och råtta-lek  

Polisen valde att inte springa efter de demonstranter som tog sig ut till spåren 
vid Centralstationen. Istället fokuserade man på den stora mängden av 
demonstranter och lyckades också få dem att hörsamma polisen. Detta bidrog 
sannolikt också till att skapa ordning och även minska risken att fredliga 
demonstranter ställde sig på samma sida som de som inte hörsammade polisen 
med ökad risk för konfrontation mellan poliser och demonstranter. Frågan är 
dock vad som hade kunnat hända om fler än de som tog sig upp på spåren, inte 
hade gjort som polisen sa och därmed gjort sig skyldiga till ohörsamhet mot 
ordningsmakt eller om flertalet demonstranter varit maskerade och beväpnade 
med annat än saker som lät? 

Ingripande mot enskild person i en demonstration 

Vid Medborgarplatsen skedde ett ingripande av uniformerad polis inne i 
demonstrationen i samband med att ett rykte om att AFA delar ut järnrör 
uppstod Detta ingripande skulle ha kunnat uppfattas som en provokation med 
risk för konfrontation mellan demonstranter och polis. Att så inte blev fallet kan 
bero på att ingripandet skedde i en demonstration, som arrangeras av 
”fredliga” demonstranter som säger sig hysa tilltro till polisen. Samtidigt kan 
just detta innebära en risk för motreaktioner om ingripandet skapar kaos och 
oordning och därmed förstör dessa demonstranters möjligheter att genomföra 
sin lagenliga demonstration. Att detta trots allt inte uppstod i denna situation, 
berodde sannolikt på att ingripandet var individuellt (enskild polis griper 
enskild demonstrant) och att polisen valde att ta ut personen ifråga för visita-
tion. 

Enskild polis handlar efter eget huvud och tar saken i egna händer 

Istället för att hänvisa en pojke åt sidan för att låta sig visiteras, vid den 
upprättade ”slussen” på Götgatan, valde en enskild polis att gå ur sin roll för 
att på egen hand utföra denna visitation. Detta agerande uppmärksammades 
direkt av gruppchefen, som på ett tydligt sätt visade att det inte var okey att gå 
ur gruppen och ”köra sin egen variant”. Detta agerande skulle ha kunnat 
uppfattas som en provokation av demonstranten och lett till en konfrontation. 
vilket i sin tur skulle ha kunnat sätta igång övriga demonstranter och poliser i 
en eskalerande krigsprocess.  

Stormvarning 

Ytterligare en situation som inträffar under denna slussning är när ett befäl går 
fram till var och en av de poliser som står och selekterar och informerar dem på 
ett diskret sätt att det eventuellt kan bli en stormning och att man skall vara 
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beredd at ta på hjälm. Detta blir dock aldrig aktuellt. Episoden visar på hur 
man som befäl kan skapa beredskap hos polisen för en situation, utan att föregå 
situationen. Om poliserna hade satt på hjälmar för att vara förberedda på en 
eventuell stormning hade detta kunnat vara den triggande faktor som utlöst 
”stormningen”.  

Förhandling om marschväg 

Demofesten på Slussplan var liksom aktionen på Centralstationen en icke 
anmäld och därmed inte heller en tillståndsgiven demonstration. Till skillnad 
från Centralstationen var det en grupp som själva definierar sig som militanta 
demonstranter som anordnade den. Grupp Svart hade mailat till polisen att de 
varken ville ha dialogpoliser, hundar eller hästar där, vilket polisen också 
respekterade genom att inte gå in bland dessa demonstranter. Istället höll sig 
polisen utanför och gjorde även visitationerna av demonstranterna på väg till 
demonstrationen. Därigenom visade man att även poliser kan hörsamma 
demonstranter. Den kritiska situation som uppstår var när demonstranterna vill 
gå till Centralstation, vilket polisen sa absolut nej till. Istället lyckades man få 
tillstånd en förhandling om andra alternativ som accepterades. Polisen lät 
sedan demonstranterna gå, men styrde tåget på olika sätt bl.a. genom att 
exempelvis stänga av vissa gator. Denna händelse är ett bra exempel på hur 
uniformerad polis av olika slag, polisledning och dialogpolis kan samverka och 
på olika sätt bidra till att ”styra” en grupp av demonstranter utan att det 
resulterar i konfrontation. 

Avvikelse från avtalad marschväg 

Ytterligare en kritisk situation som uppstod under denna demonstration var när 
demonstranterna, som accepterat att gå till Mariatorget, inte stannade där utan 
fortsatte mot Medborgarplatsen. Istället för att stoppa tåget valde dock polisen 
att låta det gå, samtidigt som man arbetade för att förhindra att demonstranter 
tog sig ner till pendeltåg eller tunnelbana. Genom detta förhindrades sannolikt 
en konfrontation mellan poliser och demonstranter.  

Sammanfattningsvis 

Under denna kommendering befinner sig polisen i ett läge, där man står 
mittemellan två olika taktiska koncept. Detta gör att man arbetar utan att vara 
synligt skyddsutrustad, för att undvika onödig provocering. Sköldar förvaras 
exempelvis i bilar, som står en bit bort. I det nya konceptet kommer viss 
skyddsutrustning att ersättas med bilar, men i dagens läge har man inte tillgång 
till denna utrustning. Enskilda poliser anses därför utsätta sig för en stor risk i 
lägen som ovan beskrivna kritiska situationer.  

De kritiska händelser som beskrivits här kan ses som exempel på hur 
ömsesidigt misstroende med risk för konfrontation kan vända till en situation 
där det faktiskt går att föra en dialog. De kritiska händelserna lyckades i detta 
fall polis och demonstranter hantera utan att konfrontation uppstod. Vi 
bedömer dock att risken för konfrontation kan vara stor vid följande typ av 
händelser. 
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• Ingripande mot ”oroshärd” 
• Polisen söker mota Olle i grind 
• Katt och råtta-lek 
• Ingripande mot enskild person i en demonstration 
• Enskild polis tar saken i egna händer  
• Stormvarning (polisen höjer beredskapen) 
• Förhandling om marschväg 
• Avvikelse från marschväg. 
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Kapitel 8. Polisers fredsskapande aktiviteter 
Gunilla Guvå  

Det nationella taktikprojektet 

Efter Göteborgskravallerna har polisers arbete i samband med demonstrationer 
varit föremål för analyser och diskussioner. Som ett resultat av detta har det 
beslutats om att ett nytt nationellt taktikprojekt skall implementeras inom 
poliskåren i s.k. särskild polistaktik (SPT). Detta innebär att man inom polisen 
tänker i termer av fredskapande utifrån en medvetenhet om att polisers 
agerande i samband med demonstrationer kan utlösa eskalerande krigs-
processer. Att detta arbete är på gång blir tydligt i samband med årets 
Salemkommendering, där ett nytt tanke- och arbetssätt tycktes genomsyra 
polisens agerande på alla nivåer. Det verkade vara en fortsatt utveckling av 
årets reclaim-arbete.  

Nedanstående redogörelse av Salemkommenderingen kan ses som exempel 
på polisers fredskapande arbete från planering och förberedelse till genom-
förande och utvärdering. 

Kontakt och kontrakt 

Under planeringsfasen arbetade polisen med att få en bild av läget genom att 
skaffa sig underrättelser om vad som var på gång. Denna del utgjordes av 
spaningsverksamhet, som syftade till att få tillgång till nödvändiga underrättelser 
som polisen ansåg sig behöva för att kunna förbereda sig för olika scenarier och 
utifrån det planera diverse s.k. omfall.  

Samtidigt med detta s.k. hotbildsarbete, skedde också ett dialogarbete, som 
utgick från att man kan komma till tals med och påverka sin ”motpart” genom 
förhandling. Dialogpoliser arbetade intensivt med att få kontakt med 
organisationer på såväl höger – som vänsterkanten för att få igång ett samarbete 
i syfte att bl.a. få dem att ansöka om tillstånd för sina demonstrationer. Det 
fanns särskilda dialogpoliser avdelade för respektive sida. Genom detta 
dialogarbete ökar möjligheterna till samarbete med polisen, vilket i sig innebär 
minskad risk för konfrontation under demonstrationerna. Genom att organisa-
tioner ansöker om tillstånd, blir det också möjligt att förhandla om tid och plats 
för arrangemanget. Ansökan innebär dessutom att någon är ansvarig för 
demonstrationen och som arrangör även tar på sig ansvaret för ordningen. 
Genom att tillstånd till demonstrationen ges, får polisen i sin tur uppgiften att 
säkra demonstranternas möjlighet att uttrycka sina åsikter oavsett vad de står 
för. Även odemokratiska åsikter får framföras i en demokrati om det sker i 
enlighet med gällande demokratiska spelregler. Vid denna kommendering har 
ansökan om tillstånd dragit ut på tiden för både nationalister och antirasister, 
vilket å andra sidan har givit möjlighet till en fortsatt dialog mellan polisen och 
respektive organisation. Polisens uppgift att motverka konfrontationer mellan 
demonstrationer och motdemonstrationer innebar också att man under denna 
förhandlingsfas arbetade med att jämka ihop de olika önskemål grupperna 
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hade om exempelvis tid och plats, marschvägar etc. så att risken för konfron-
tationer dem emellan skulle minimeras.  

Polisens arbete inför kommenderingen var bl.a. att göra sig en bild av 
situationen. Denna s.k. hotbildsanalys är i det militära detsamma som en 
riskanalys. Under ”Reclaim the street”-kommenderingen 1 maj 2004 i 
Stockholm visade det sig att en sådan analys befrämjade polisens arbete om den 
var konkret (träffsäker) medan mer diffusa hotbilder kan ha motsatt effekt, då 
de riskerar att skapa osäkerhet och rädsla inför en kommendering (Granström, 
Guvå, Hylander & Rosander, 2005; Guvå, 2004). Polisens behov av bra 
underrättelser kan ses som ett försök att göra så bra prognoser som möjligt 
inför ett uppdrag för att kunna rusta sig psykiskt och fysiskt inför kommen-
deringen.  

Fredsskapande anvisningar 

Den huvudorder som utfärdades inför kommenderingen kan också ses som freds-
skapande anvisningar. Enligt den skulle kommenderingen säkerställa den 
grundlagsskyddade demonstrationsrätten och upprätthålla ordning och säker-
het och de tillståndsgivna allmänna sammankomsterna skulle kunna genom-
föras utan störningar. 

Vad gällde polisens uppträdande skulle polisinsatsen präglas av stor synlighet 
och polisen skulle uppträda lugnt, värdigt och bestämt även i situationer där 
provokationer kan förekomma. Detta är ett exempel på hur ledningen arbetade för 
att befrämja avväpnande förhållningssätt hos poliser. 

När det gällde taktik skulle sammanstötningar mellan meningsmotståndare 
förhindras. Taktiken skulle inriktas på att förebygga brott och ordnings-
störningar. Ingripanden skulle ske på ett taktiskt riktigt sätt så att inte insatsens 
inriktning äventyrades. De skulle i största möjliga utsträckning vara 
individuella. Detta var ett annat exempel på hur polisen arbetade för att inte 
själva skapa kaos i sin ambition att vara ordningsskapande.  

Utsättningen kan ses som en aktivitet där polisen rustar sig för att vad som 
helst kan hända. Man har till uppgift att skapa ordning och därmed vara 
fredsskapande men man är också förberedd och rustad för krig. 

Vid ett möte med chefer på olika nivåer beskrev polisinsatschefen vikten av 
tidiga insatser genom följande bild - det räcker med en kaffekopp vatten för att 
släcka en gnista medan det kanske inte räcker med en hel brandkår för att 
släcka en brand. Samtidigt som man skulle släcka gnistor, fick insatsen inte 
utgöra en tändande gnista eller leda till att gnistor tog eld. Ett viktigt 
fredskapande budskap som genomsyrade hela kommenderingen var att polisen 
inte fick låta sig provoceras.  

Dialog och förhandling 

Dialog och förhandling var något som skedde under hela kommenderingen och 
dialogpolisens arbete betraktades även av övriga poliser som värdefullt. De 
utgjorde en viktig länk mellan vanlig polis, ledning och demonstranter och 
beskrevs också som bra temperaturmätare. 
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Vid den här studerade kommenderingen handlade det om att undvika 
konfrontationer mellan demonstranter och motdemonstranter och polisen 
arbetade i fredsskapande syfte för att undvika detta. Detta skedde framförallt 
genom att man via dialogpoliser fick till stånd en kontakt med medlemmar från 
de olika sidorna och detta skedde på olika sätt beroende på bl.a. hur de olika 
sidorna är organiserade och arbetar.  

I samband med Trainstoppingaktionen arbetade polisen framförallt genom att 
föra en dialog och förhandla med nationalisterna, eftersom dessa anses vara 
mer traditionellt organiserade med en formell ledning som har mandat att 
förhandla med polisen och även kontroll över medlemmarna i organisationen. 
Detta betyder att polisen hyser större tilltro till den gruppen som organisation, 
vilket inte behöver betyda att man delar gruppens politiska uppfattningar eller 
värderingar. Den sidan anses helt enkelt vara lättare att samarbeta med som 
grupp och beskrivs av polisen som mer lik deras egen organisation. 

Enligt polisen är det är ordning och reda till skillnad från vänstern, 
framförallt de s.k. autonoma grupperingarna som anses svårare att komma till 
tals med. En polis säger exempelvis att han inte upplever några disciplin-
problem med nationalisterna, de är välordnade och inte avogt inställda till 
polisen. Polisen har också svårt att förstå hur en organisation kan bygga på ett 
icke-hierarkiskt nätverk utan formell ledning. Enligt dem måste det finnas 
någon eller några bakom varje möte eller demonstration men att om ingen vill 
se sig som ansvarig. Ingen anser sig heller ha mandat att förhandla eftersom 
ingen anses kunna representera någon annan än sig själv. För att polisen skall 
kunna förhandla och föra dialog med en grupp måste det finnas någon 
representant för gruppen att tala med.  

När det gäller de postmoderna grupperna (AFA) handlade det bl.a. om 
förhandling i samband med gatufesten på Slussplan. Enligt polisen hade 
demonstranterna för avsikt att gå tillbaka till Centralstation, vilket polisen ville 
förhindra för att undvika risk för konfrontationer med nationalister på väg 
tillbaka från Salem. AFA gavs andra alternativ och polisen förhandlade dem 
som självmant kom fram till poliserna. Dessa poliser förhandlade i sin tur med 
sin ledning och detta ledde till att demonstranterna valde att gå en annan väg 
för att så småningom komma tillbaka till Medborgarplatsen, där det tidigare 
tillståndsgivna mötet ägt rum. 

Genom dialog och förhandling med de olika grupperna var för sig 
förhindrade polisen direktkonfrontation mellan grupperna utan att samtidigt 
själva hamna i konflikt med någon av dem. Det var inte bara dialogpoliser som 
stod för dialogen utan alla poliser arbetade med dialog. Bl.a. beskrev de ridande 
poliserna att man, eftersom läget var lugnt, bestämde sig för att dubbel-
patrullera och därigenom sprida ut sig på ett stort område. ”Med hästarna som 
hjälp kunde många konversationer inledas med många olika grupperingar. En 
god dialog och en behaglig stämning blev resultatet”. 

Polisen hade uppgift om att utländska demonstranter skulle delta i såväl 
nationalisterna som antirasisternas manifestationer. Sålunda fanns såväl tyska 
som norska och danska demonstranter på plats och poliserna tycktes ägna stor 
uppmärksamhet åt deras deltagande. När exempelvis en grupp tyska deltagare 
anlände till Salem gjordes förutom vanlig kroppsvisitation en utfrågning och 
polisen förklarade att de fick delta endast om de lovade att inte maskera sig. De 
tyska deltagarna visade att de accepterade detta. Ytterligare tyskar, som 
anlände i minibussar, kroppsvisiterades noggrant. Genom dialog fick man 
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också vissa grupper att åka tillbaka tidigare och från en annan plats än som 
planerats (Mariatorget istället för Slottsbacken, där Kungen hade sin nobel-
middag). 

Skapa hörsamhet 

Polisens arbete i samband med Trainstoppingaktionen, där antifascisterna via 
Internet uppmanat demonstranter att samlas vid Centralen kl. 14 i avsikt att 
stoppa nationalisterna, var ett exempel på hur polisen på plats kan agera 
avväpnande och ordningsskapande för att undvika konfrontationer mellan 
olika grupperingar utan att själv hamna i konflikt med demonstranter. 

Uniformerad polis fanns på plats väl synliga i gula väster. Genom att bära 
till synes vanlig uniform (insatsuniform med skydd under uniformen) och 
uppträda i par (s.k. dubbelpatrull) undvek de onödig provocering samtidigt 
som deras närvaro, synlighet, och aktivitet (samtal, visitationer, informations-
givning åt vanliga människor som undrar vad som är på gång ) bidrog till 
ordning och fredsskapande. Polisen fanns överallt. Runt Centralen fungerade 
de som ett öppet staket. Folk kunde komma och gå precis som vanligt, men 
polisen hade också möjlighet att formera sig vid behov. Förutom dessa ”gräns” 
poliser rörde sig andra poliser såväl enskilt som parvis inne på Centralstationen 
mitt bland de människor som vistades där.  

När demonstranterna samlade ihop sig och började röra sig mot perrongen 
blev polisens uppgift att förhindra att de kom upp på pendeltågsplattformen. 
Polisen lyckades göra detta, med undantag av några som slank emellan, utan 
att få demonstranterna emot sig och själva hamna i konfrontation. Att detta 
lyckades beror säkert på en mängd faktorer men bl.a. framgår av observa-
tionerna att en av de poliser som stod framför demonstranterna lyckades göra 
sin röst hörd och fick demonstranterna att backa utan att försvåra eller förstöra 
deras möjligheter att göra sina röster hörda.  

Denna rörliga blockad hade utlysts som en fredlig demonstration, men om 
polisen hade uppträtt på ett annat mer provokativt sätt och t.ex. med annan 
skyddsutrustning som hjälm, visir och sköld, formerade i en tropp försökt få 
demonstranterna att backa, hade risken för konfrontationer sannolikt varit stor. 

Poliserna lyckades undvika konfrontation mellan nationalister och anti-
fascister genom att förhindra den senare gruppen att komma upp på perrong-
en. De förhindrade samtidigt en konfrontation mellan polis och demonstranter, 
genom att uppträda värdigt men bestämt. Detta ordningsskapande skedde 
dessutom inte till priset av att demonstrationen förhindrades, vilket ju blivit 
fallet om man hade säckat in dessa demonstranter, alternativt avvisat dem från 
platsen. Istället för hörsamhet mot ordningsmakt hade polisen sannolikt skapat 
en situation där flertalet hade visat ohörsamhet.  

Polisen hade under denna kommendering uttryckligen beordrats att upp-
träda lugnt, värdigt och bestämt och de skulle inte låta sig provoceras. Observa-
tionerna visar att ett värdigt och bestämt uppträdande kan verka avväpnande 
och därmed ordningsskapande och därigenom även motverka provocering och 
kaos. Genom att demonstranterna dessutom gjorde som polisen sa bidrog detta 
till att skapa tilltro dels till polisens egna möjligheter att tala tillbaka 
demonstranterna, dels till demonstranterna, som ju gör som de blir tillsagda  
dvs. hörsammar polisen. Demonstranterna blev därigenom inte några vålds-
verkare eller bråkmakare i polisens ögon utan demonstranter som demonstrera-
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de vilket de har laglig rätt till och dessutom rätt att få polisens stöd att göra. Att 
demonstranter demonstrerar är ingenting som provocerar polisen. Tvärtom är 
det polisen uppgift, enligt den huvudorder som gällde, att ”säkerställa den 
grundlagsskyddade demonstrationsrätten och upprätthålla ordning och 
säkerhet”  dvs. skydda och säkra demonstrationer. Under denna kommen-
dering skiljde polisen inte heller mellan anmälda, tillståndsgivna demonstra-
tioner och icke tillståndsgivna aktioner. (Jfr Göteborg, där polisen säkrade alla 
tillståndsgivna möten och demonstrationer, men inte de spontant anordnade 
aktionerna).  

Vissa demonstranter tog sig förbi polisen, men polisen valde att inte ”jaga” 
efter dem över spåren i en, som en polis utryckte det, ”katt och råtta”-lek med 
risk att någon skulle bli överkörd av ett tåg. Istället fokuserade man på att 
hantera den stora gruppen av demonstranter.  

Nyanserad taktik 

Det verkar som om polisen tillämpade olika taktik, dels beroende på om 
demonstrationen var en tillståndsgiven eller icke tillståndsgiven manifestation, 
dels hur man uppfattade läget (temperaturen) bland demonstranterna. (Detta 
sammanhänger sannolikt med det som ovan sagts om grad av tilltro eller 
misstro). 

Skydd mot yttre hot vid tillståndsgivna demonstrationer 

Såväl de demonstrationer som genomfördes i Salem av vänstern och nationa-
listerna samt den som genomfördes i Stockholm på Medborgarplatsen av 
Nätverket mot rasism var tillståndsgivna och förhandlade och sågs därmed inte 
som ett hot från polisens sida. Polisens uppgift var där att säkra dessa 
demonstrationer från yttre hot,  dvs. vid nätverkets demonstration från 
eventuellt angrepp från nationalisterna och vid nationalisternas demonstration 
från eventuellt angrepp från antifascisterna.  

I dessa fall säkrade polisen demonstrationerna genom att finnas som ett 
skyddande staket (gränsvakt) runt om demonstrationen och genom att gå 
framför och bakom demonstrationstågen samt genom att finnas vid strategiska 
ställen som exempelvis i anslutning till tunnlarna till pendeltåget i Salem, vilket 
sannolikt hänger ihop med erfarenheter från tidigare års händelser. I övrigt 
rörde sig polisen vanligtvis parvis utan att formera sig som en trupp. 

I Salem hade polisen dessutom spärrat av området runt mordplatsen med 
band, på vilka det hängde skyltar med ”Tillträde förbjudet”. Poliserna stod 
också posterade med fem meters lucka med ryggen åt samlingen och 
uppmärksamheten riktad mot omgivningen. En åskådare som försökte ta sig in 
på området, blev genast stoppad av en polis. För att förhindra eventuella 
angripare att ta sig fram genom ett angränsande skogsområde var detta upplyst 
med transportabla strålkastare. Polisen försökte hindra deltagare som lämnade 
området att återvända och en av poliserna förklarade för ”vakterna” att detta 
var till för att skydda tillställningen. Deltagare tilläts emellertid lämna området 
för att utföra sina behov, vilket de dock fick göra i strålkastarskenet.  

Även nätverkets demonstration på Medborgarplatsen var en tillståndsgiven 
aktion och även där arbetade polisen genom att hålla sig i utkanten av 
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mötesplatsen. Påfallande många av dessa poliser bar dock hjälm där de stod 
uppradade utmed Götgatan mot Björns Trädgård. Detta kan bero på att det 
fanns uppgifter om att vissa högerextremister inte skulle åka till Salem utan 
istället vara vid Björns Trädgård. 

De manifestationer som inte är tillståndsgivna och därmed inte förhandlade 
tycks utgöra ett större hot för polisen och där arbetade man på olika sätt. På 
Centralstationen innebar detta att finnas runt området, men även bland 
demonstranterna. Man samtalade med aktivisterna men visiterade dem även i 
förebyggande och därmed ordningsskapande syfte (fredsskapande). Däremot 
gick man inte in bland demonstranterna vid gatufesten på Slussplan, eftersom 
dessa hade meddelat polisen att de inte ville ha någon inblandning där. Istället 
fanns det dialogpoliser på plats och de samtalade med de demonstranter som 
valde att ta kontakt med dem. Uniformerad polis höll sig i bakgrunden och 
rytteriet som tidigare arbetat med ”dialog” bland demonstranterna på 
Medborgarplatsen fanns nu utom synhåll för demonstranterna, men beredda 
att ingripa vid behov. 

Avväpnande visitationer 

Under hela kommenderingen genomfördes visitationer enligt pl §19. Dessa 
åtgärder, som i sig kan ses som provokativa ingripanden, skedde som regel på 
ett värdigt och därmed avväpnande sätt. Inga visitationer skedde vid 
gatufesten på Slussplan, eftersom polisen fått ett mail om att man inte vill ha 
några visitationer på plats. Istället upprättade polisen s.k. ”slussar” vid 
tillfarterna till Slussplan, där visitationer skedde av demonstranter som var på 
väg dit. Även dessa visitationer skedde på ett vänligt och korrekt sätt även om 
de på vissa ställen tycktes vara av något tuffare slag.  

Observationer från Salem beskriver att polisen visiterade alla ankommande 
och de med lådor fick sprätta upp dessa för att visa innehållet. Det hela gick 
korrekt till och aktivisterna medverkade aktivt till att visitationerna genom-
fördes snabbt och enkelt. Sammanlagt gjordes 1024 visitationer enligt pl §19 i 
city, 1388 i Salem/Rönninge. 

Ingripanden mot oroshärdar 

Polisen skiljde under hela kommenderingen mellan ”vanligt folk” och demon-
stranter och även mellan olika slags aktivister. Detta visar att man inte drog alla 
över en kam på ett stereotypiserande sätt. Samtidigt hade man i uppgift att 
ingripa tidigt mot oroshärdar och mot dem som vill bruka våld mot 
motdemonstranter, allmänheten eller polispersonal (ur huvudordern). Detta 
medförde att man gjorde ingripanden mot grupper på väg till Salem och 
Centralstation. Dessa ingripanden hade till syfte att vara ordningsskapande, 
men i ett fall ledde det till en konfrontation mellan polis och demonstranter, 
som också skapade en rusning utanför Centralstation av ett antal demon-
stranter som sprang igenom den poliskedja som upprättats.  
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Selektering 

Vid den ”sluss” som polisen upprättat på Götgatan genom att ställa två polis-
bussar omlott mot varandra, lät man vanligt folk passera samt även vissa 
demonstranter. Andra hänvisades åt sidan för visitering. Poliserna verkade 
göra en blixtsnabb selektering och tycktes också vara medvetna om man de inte 
skulle stoppa alla. Sådana ingripanden (exempelvis insäckningar) har i tidigare 
demonstrationer visat sig leda till att även människor utan ”onda” avsikter 
upplevt sig misstrodda av polisen, vilket gjort att de tappat förtroendet för 
dem. Att selektera på det sätt polisen gör här visar på ett mer nyanserat 
förhållningssätt, vilket befrämjar tilltro och därmed även fred. 

Osynliga ingripanden 

Genom att polisen gör selektiva och mer osynliga ingripanden mot enskilda 
individer, som betraktas som anförare och undviker massingripanden för-
hindras den kaotisering, som visat sig bli följden av sådana insatser och som 
därmed också motverkar ordningsskapande fredsprocesser. 

Fredsskapande situationer 

Ovanstående genomgång har visat på en rad fredsskapande aktiviteter som 
polisen uppvisat. Sammanfattningsvis kan de beskrivas i följande punkter. 

• Det nationella taktikprojektet 
• Kontakt och kontrakt före demonstrationen 
• Fredsskapande anvisningar 
• Dialog och förhandling under demonstrationen 
• Skapande av hörsamhet 
• Nyanserad taktik 
• Skydd mot yttre hot vid tillståndsgivna demonstrationer 
• Avväpnande visitationer 
• Ingripanden mot oroshärdar 
• Selektering 
• Osynliga ingripanden 
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Kapitel 9. Teoretisk förklaring till det fredliga utfallet 
Ingrid Hylander 

 
Avslutningsvis kan vi konstatera att samtliga fem huvudaktiviteter med 
anknytning till Salem-demonstrationen förlöpte lugnt och karakteriserades av 
fredsprocesser. Ett antal kritiska incidenter har identifierats som skulle ha 
kunnat leda till konfrontationer, men som fick ett fredligt förlopp. En enda 
kritisk incident som ledde till konfrontation mellan en polisgrupp och en 
demonstrantgrupp har identifierats, men denna händelse ledde inte till en 
eskalering av konflikten. I detta avslutande kapitel diskuteras de fyra 
frågeställningarna som presenteras inledningsvis i Kapitel 2 som studiens syfte.  

1. Vad kan hända när antagonistiska grupper gör anspråk på det offentliga 
utrymmet samtidigt? 

Från tidigare demonstrationer vet vi en del om vad som kan hända när 
antagonistiska grupper gör anspråk på samma offentliga utrymme samtidigt 
och den modell (Figur 1), som vi tidigare använt oss av i samband med andra 
demonstrationer (Granström, 2002) kan även användas för att analysera 
händelserna i Salem 2003. Dessa händelser gav exempel på hur kravaller kan 
uppstå genom kaotisering pga. motsägelsefull information från polisledningen 
med ryktesspridning som följd, omedveten provocering genom framkörda 
bussar och skyddsutrustade poliser som demonstranterna upplevde hotfullt 
samt stereotyp kategorisering från såväl polisens som demonstranternas sida. 
Polisen, som hindrade demonstranterna att komma igenom tunneln, gjorde det 
i tro att de hade att göra med en massa som var på väg upp till perrongen för 
att få en uppgörelse med nationalisterna. Demonstranterna uppfattade i sin tur 
polisen som en fientlig motståndare som attackerade dem när de var på väg 
från demonstrationen till pendeltåget.  

Salem 2004 blev ett exempel på dess raka motsats. Samtliga deltagande 
grupper hade planerat för fredsskapande åtgärder som också genomfördes. 
Salemdemonstrationen hade också föregåtts av evenemang där det visat sig att 
fredskapande strategier i syfte att undvika konfrontationer varit framgångsrika. 
Även tidigare har vi använt modellen (Figur1) för att förklara varför det inte 
uppstår kravaller i situationer där sådana tidigare inträffat, som t.ex. 
”Reclaim”-aktiviteter (Granström, Guvå, Hylander & Rosander, 2005). Nu visar 
det sig alltså att även komplexa demonstrationer, där antagonistiska grupper 
gör anspråk på det offentliga utrymmet samtidigt, kan resultera i fredliga 
demonstrationer utan konfrontation mellan de olika grupperna eller mellan 
demonstrantgrupper och polis. Det fredsskapande som har studerats i detta 
sammanhang har analyseras utifrån samma modell, vilket redovisas nedan. Det 
som främst tycktes vara avgörande för den fredliga utvecklingen var att 
fredsskapandet var ömsesidigt, att det var intentionellt samt att det fanns en 
överenskommelse som delades av de flesta aktörer om att skilja på de 
antagonistiska gruppernas manifestationer i tid och rum. 

I vår tidigare modell har vi utgått från att tilltro respektive misstro är 
avgörande för fredsskapandet respektive krigsskapandet. I denna studie visade 
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det sig att fredsskapandet i sig kan leda till fred, även om det inledningsvis 
finns misstro mellan grupperna. Såväl demonstranter som poliser tycktes und-
vika att kategorisera varandra på ett stereotypt sätt, undvika att provocera och 
även ha ambitionen att inte själva låta sig provoceras samt att undvika 
kaotisering. De olika aktörerna uppträdde fredsskapande främst genom att 
undvika krigsskapande processer, men även genom aktivt fredsskapande.  

Fredliga intentioner 

Vid Salemdemonstrationerna tycktes det ömsesidiga fredsskapandet vara 
föranlett av fredliga intentioner, som också de var ömsesidiga. Såväl polis som 
de olika demonstrantgrupperna hade i förväg planerat för fredsskapande 
åtgärder som också genomfördes. Exempelvis var den huvudorder, som 
utfärdades till polisen inför Salemdemonstrationen påverkad av ett nytt 
nationellt taktikprojekt, som bl.a. innebär att tänka i termer av fredsskapande och 
undvika att polisers agerande i samband med demonstrationer utlöser 
eskalerande krigsprocesser. 

Arrangörerna för de antirasistiska demonstrationerna poängterade innan 
demonstrationen att de måste bättra på sitt varumärke för att kunna nå ut med 
sitt budskap till fler. Antirasisterna upplevde att tidningarna målat upp dem 
som bråkstakar och att demonstrationsbudskapet kommit i skymundan vilket 
man inte ville att det skulle återupprepas. De antirasistiska demonstranterna 
hade en genomtänkt strategi för att åstadkomma fredliga demonstrationer.  

De postmoderna demonstranterna uttalade klart och tydligt före aktionen på 
Centralen att detta skulle bli en fredlig aktion och uppmanade demonstranterna 
att inte uppträda provokativt mot polisen eftersom polisen inte utgör fienden. 

De nationella hade begärt tillstånd och utfärdat tydliga ordningsregler, som 
uteslöt berusade deltagare och ledde till strikt disciplin och ordning i 
demonstrationsleden. Även dessa demonstranter hade i förväg uppmanat 
deltagare att inte se polisen som fiende.  

Från samtliga aktörer fanns alltså fredliga intentioner i förhållande till 
polisen. Detta innebär emellertid inte med automatik frånvaro av krigsskapan-
de agerande.  

Åtskillnad mellan olika demonstrantgrupper  

Det som främst tycktes vara avgörande för den fredliga utvecklingen var den 
intention som delades av de flesta aktörer och som innebar en överenskom-
melse att skilja på de antagonistiska gruppernas manifestationer i tid och rum.  

Eftersom Salem-manifestationerna utgjordes av en manifestation och 
motdemonstrationer fanns det tre olika typer av grupper på arenan: polisen 
samt åtminstone två antagonistiska demonstrantgrupper. Dessa antagonistiska 
grupper hade som huvudsyfte att bekämpa den andra gruppens ideologi. Vissa 
subgrupper av demonstranter har även som målsättning att bekämpa varandra 
fysiskt. Detta innebär att all form av kontakt mellan grupperna är 
provocerande. Det finns inga fredliga intentioner. Den enda möjliga 
fredsskapande process när det gäller kontakt är alltså frånvaro av kontakt. Den 
princip som till slut kom att omfattas av de flesta var därför att manifestationer 
från de antagonistiska demonstrantgrupperna skulle var åtskilda i tid och rum. 
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Såväl antirasister som de nationella ändrade sina ursprungliga demonstrations-
planer efter dialog med polisen för att undvika all kontakt med den andra 
demonstrantgruppen. På detta sätt förhindrades ett upprepande av tidigare års 
konfrontationer med polis som försökte hindra kontakt mellan de bägge 
demonstrant grupperna. Antirasisterna gick med på att deras demonstration 
skulle äga rum någon annanstans än i Salem och planerade den stora 
antirasistiska demonstrationen i Nätverkets regi till Medborgarplatsen, medan 
en liten lokal demonstration anordnad av ett lokalt parti genomfördes i Salem. 
Den lokala demonstrationen i Salem genomfördes på annan tid än de 
nationellas manifestation. Nätverket var också noga med att uppmana 
tillresande demonstranter att bege sig till Medborgarplatsen istället för till 
Salem.  

De antifascistiska grupperna skiljde sig från de antirasistiska genom att 
försöka få kontakt med de nationella genom provokationer, vilket i sin tur 
kunde ha lett till konfrontationer. När det stod klart att de postmoderna 
demonstranterna (antifascisterna) tänkte hindra de nationella från att ta sig till 
Salem, genom sin trainstoppingaktion, förelåg fara för en provocerande 
kontakt. Då förhandlade polisen med de nationella och fick dem att avstå från 
att komma till Centralen. Samlingen av de nationella flyttades till Karlbergs 
pendeltågsstation och tåget till Salem stannade sedan aldrig på Centralen. 
Därigenom lyckades principen ”manifestationer skilda åt i tid och rum” att 
vidmakthållas. Antifascisterna tycktes dock nöjda med detta och ansåg att de 
därigenom tvingat fram en förändring av de nationellas planer och därigenom 
visat sin styrka.  

Enligt polisen försökte de nationella att ta sig in till stan för att få kontakt 
med antirasisterna, men även detta förhindrades. För att de olika grupperna 
inte skulle mötas på pendeltåget stoppade polisen antirasister på väg hem och 
hänvisade dessa till bussar och tunnelbana istället. 

Polisen hindrade också antifascisterna att ta sig tillbaka till Centralstation 
från Slussplan genom att förhandla om en annan marschväg i syfte att undvika 
möte med återvändande nationalister. 

Nyanserad kategorisering  

Efter Salemdemonstrationen 2003 upplevde Nätverket att de måste bättra på 
sitt varumärke för att undvika att bli stereotypt kategoriserade på det sätt som 
hade skett tidigare efter Salem-demonstrationen. De kände inte igen sig själva i 
bilden av svartklädda våldsamma aktivister. För att kunna behålla sin egen 
identitet som ideella fredliga demonstranter som är starkt oroade över 
nynazismens utbredning arbetade de aktivt för att inkludera många olika 
grupperingar med detta gemensamma mål.  

Det fanns inga provocerande uttalanden som knöts till kategoriseringar av 
polisen som grupp från demonstranternas sida. Det fanns däremot ett stort 
antal nyanserande uttalanden i stil med ”Poliser är här i Salem för att se till att 
vi kan genomföra vår demonstration” .  

Antifascisterna uppmanade på nätet deltagarna i Trainstopping aktiviteten 
att klä sig så att de smälte in i mängden och därigenom inte skulle kunna 
kategoriseras på ett stereotypt sätt.  
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Polisen visade på olika sätt att de undvek att stereotypisera demonstrant-
grupper. De selekterade aktivt när det gällde vilka ingripanden de gjorde och 
undvek att ”säcka in” demonstranter. Genom s.k. ”kiloingripanden” (civilklädd 
polis som griper och för bort enskilda som misstänks för brott) undvek polisen 
att förstöra för övriga demonstranter, som kunde fortsätta sitt möte i lugn och 
ro. Därmed undvek man också att få fredliga demonstranter mot sig, som kan 
tycka att polisen genom sina ingripanden förstör deras möjligheter att utöva 
sina demokratiska fri- och rättigheter. Dessa ingripanden visar dock att polisen 
arbetar utifrån teorier om att vissa individer är att betrakta som ”anförare” eller 
”anstiftare”, som har som syfte att få igång övriga (massan). Till skillnad från 
tidigare, verkade dock polisen i mindre utsträckning tala om en hård kärna 
eller ett svart block. Istället utgick man från ett mer individinriktat synsätt, 
vilket var i linje med huvudordern, där det stod att ingripanden i största 
möjliga utsträckning skulle vara individuella och inriktas på lagföring. Däremot 
vet man inte hur närvaron av de personer som nu greps hade påverkat 
händelseutvecklingen. Sannolikt är detta beroende av hur övriga 
demonstrationsdeltagare hade handskas med dem. Exempelvis om de själva 
lugnat ner dem (inkludering) eller bett dem lämna platsen (exkludering).  

Genom att uppträda två och två i vanlig uniform och inte i trupp eller 
synlig skyddsutrustning undvek polisen att bli stereotypiserad av demonstran-
terna.  

En förändrad kategorisering och värdering av dialogpolisen som grupp 
tycks ha ägt rum. Antirasisterna var innan demonstrationen skeptiska till 
dialogpolisen som upplevts med misstro. Efter demonstrationerna är man mer 
positiv och menar att det var andra dialogpoliser än tidigare. De hade bättre 
utbildning och de som snokade var inte där. Huruvida detta rör sig om en 
markant förändring i det faktiska uppträdandet från samtliga dialogpoliser 
eller om det bemötande som demonstranterna gett lett till ett förändrat samspel 
och därigenom ett förändrat bemötande från dialogpolisens sida går naturligt-
vis inte att uttala sig om. Men förklaringen till den förändrade inställningen 
påminner om polisens uttalande efter Reclaimaktiviterna på 1:a maj 2003 
(Granström, Guvå, Hylander & Rosander, 2005). När inga större våldsamheter 
uppträdde så menade de att den hårda kärnan av demonstranter inte var där. 
Vi tolkade det då det som att polisen därmed förringade sin egen roll i 
interaktionen. När misstro råder mellan grupperna eller båda grupperna agerar 
krigsskapande kanske både den ”hårda kärnan” och ”snokande dialogpoliser” 
tar gestalt. 

Ordningskapande för att undvika kaos 

Organiseringen fungerade fredsskapande, dels genom ett ordningsskapande 
som förhindrade kaos, dels genom en förändrad organisering hos flera aktörer 
som underlättade dialog. Samtliga aktörer tycktes vara medvetna om 
ordningsskapande som fredsskapande process. Det fanns regler och demon-
strationsvakter i de tillståndsgivna aktionerna. Men även i de icke tillstånds-
givna aktiviteterna fanns olika typer av dragplåster som fungerade samlande. 
Inom samtliga grupper tycktes det finnas en medvetenhet om vikten av tydlig 
information för att undvika kaos. Antirasistiska demonstranter informerade 
från scen och upprepade det fredliga budskapet. Även de antifascistiska 
demonstranterna informerade genom internet om trainstopping aktiviteten och 
uppmanade till en fredlig aktion.  



  68 

Polisen gav hela tiden information till allmänheten och förhindrade sanno-
likt att människor började informera sig genom att tala med varandra med risk 
för ryktesspridning som i sin tur lätt kunde ha skapat kaos. Polisen hade även 
tryckt upp informationsblad i händelse av att pendeltågen inte skulle stanna 
vid Rönninge Station för att undvika kaos.  

Anpassad organisering 

Ett tidigare antagande har varit att olika typ av organisering hos de olika 
grupperna har försvårat kontakt dem emellan och därför utgjort en riskfaktor. 
Framför allt har vi tidigare beskrivit skillnaderna mellan de hierarkiskt 
organiserade poliserna och de postmodernt icke hierarkiskt organiserade 
antifascisterna. Utifrån händelserna i samband med Salemmanifestationen och 
förberedelserna inför denna, har vi tolkat det som att en förändringsprocess ägt 
rum genom vilken de olika typerna av organisering verkat närma sig varandra.  

Polisens organisation är av tradition hierarkiskt uppbyggd, men i den nya 
uppdragstaktiken ingår inslag som kan sägas vara av mer postmodernt slag. 
Det innebär att poliserna skall bli mer mobila och flexibla för att snabbt kunna 
förändra sin planering utifrån nya förutsättningar. Uppdragstaktiken innebär 
att underställda chefer på olika nivåer är ansvariga för egna arbetsuppgifter och 
därför beslutar hur arbetsuppgiften skall lösas. Detta gör att polisen kan ta 
beslut på en lägre nivå, vilket dessutom möjliggör en snabbare feedback för 
demonstranterna. 

 
Den nya polistaktiken.  Den nya polistaktiken (SPT) innebär också 

förändringar som motverkar kaotisering. Istället för att som tidigare gå in som 
en ”ångvält” med skyddsutrustade poliser för att undanröja misstänkta provo-
katörer ska exempelvis civilklädda poliser föra bort misstänkta individer i 
speciella bilar utan att det sker några ingrepp i demonstrationen.  

Polisen ska även bedriva spaning och bevaka inte bara demonstrationerna 
utan även kontrollera närliggande omgivning för att undvika att oroselement 
och oroshärdar eller s.k. anförare ställer till med bråk och skadegörelse eller 
förstör demonstrationerna.  

Kontakten med demonstranterna innan demonstrationerna, dialogen och 
den gemensamma planeringen av säkerheten medförde ett ordningsskapande. 
Detta ordningsskapande upprätthölls också genom att säkra de olika demon-
strationerna mot yttre hot oavsett demonstrationens inriktning. Selektiva 
visiteringar skedde också i ordningsskapande syfte i avsikt att beslagta sådant 
som skulle kunna åstadkomma skada eller skadegörelse.  

 
Ordningsskapande i moderna demonstrationer.  Som tidigare har kunnat 

konstateras finns det en överensstämmelse mellan polisens organisering och de 
moderna demonstranternas organisering, som gör att man förväntar sig samma 
typ av ordning. De moderna demonstranterna har egna vakter som är i dialog 
med polisen. De för i sin tur en dialog med dem som är provokativa inom den 
egna gruppen. De håller alltså ordning i sina egna led. 

De moderna demonstranterna hade begärt tillstånd och fört en dialog med 
polisen vid planeringen. Arrangören var talesman för ett nätverk som bestod av 
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ett antal olika organisationer. Genom dragplåster i form av mat, musikprogram 
och andra uppträdanden underlättades också ordningsskapandet. Arrangörer-
na förde själva fram att en bred åldersblandning var den mest fredsskapande 
faktorn. I de modernt arrangerade aktiviteterna var genomsnittsåldern högre än 
i de postmoderna arrangemangen. 

 
Moderniseringstendens hos antifascister.  De antifascistiska demonstran-

terna som har en postmodern organisering och utser därför inte representanter 
som kan tala för gruppen, visade på en moderniseringstendens. De förhandlade 
med polisen när dessa förhandlade med de demonstranter de fick tag på istället 
för att insistera på formellt utsedda representanter. Aktiviteter som 
skanderingar, musik, visselpipor fungerade ordningsskapande. De lät sig inte 
provoceras av polisens uppmaningar utan följde dessa, ibland med passivt 
motstånd men endast undantagsvis genom att överträda förbuden. När 
situationer uppstod där demonstranter och polis hade olika uppfattningar som 
t.ex. vid val av demonstrationsväg förhandlade enskilda demonstranter med 
poliser och kom fram till en gemensam överenskommelse. Detta kan alltså 
tolkas som att såväl polisen som demonstranterna förändrat sin organisering i 
fredsskapande syfte. Antifascisterna har inga synliga vakter och har en uttalad 
ideologi att var och en har rätt att föra den politiska kampen på det sätt som 
bäst gagnar saken. Men här finns en kollektiv ordning som gör att deltagarna 
följer tåget dit det går, faller in i talkörer och dansar tillsammans. Det är ett 
exempel på hur en social identitet snabbt bildas och i detta fall präglades den 
sociala identiteten av fredsskapandet.  

 
Modern eller förmodern organisering hos de nationella.  Polisen anser att 

det är lättare att samarbeta med de nationella än med antifascisterna, vilket de 
själva anser beror på att deras organisering fortfarande har större likheter med 
polisens egen hierarkiskt uppbyggda ledningsorganisation än de postmoderna 
gruppernas nätverk. Det finns en formell ledare, som det går att förhandla med 
och som har mandat att förhandla för organisationen. Genom att samarbeta 
med ledningen upplever sig polisen också ha kontroll över organisationens 
medlemmar. I det här fallet ställde sig dock inte någon organisation bakom 
nationalisternas demonstration av olika skäl utan en av ledarna för en av deras 
organisationer gick in med en egen ansökan om tillstånd för manifestationen på 
uppmaning av polisen. Ordningen upprätthölls med hjälp av vakter med 
armbindlar. Även här hölls alltså ordning inom de egna leden. Ceremonin 
präglades av en närmast militär disciplin med bl.a. servering som samlande och 
ordningsskapande aktivitet. De uppträdde inte provocerande mot polisen men 
om tillfälle gavs kunde de göra det mot motdemonstranter och allmänhet med 
utomnordiskt ursprung. De efterföljde polisens uppmaningar och de egna 
förbuden mot sprit och cigaretter i demonstrationståget. 

Frågan är om det hos de nationella finns någon fungerande delegering eller 
organiserad rollfördelning, eller om det är en uppifrån styrd organisation med 
en självvald ledare som uttalar sig för andra, står för ideologin och uppfattar att 
han har rätt att kommendera och ge befallningar. Det framgår inte vilka 
organisationer som ingår i Salemfonden, utan det är en samling kring ett 
känslomässigt laddat budskap. Kanske skulle man kunna kalla de nationellas 
organisering för ”förmodern”  dvs. den bygger på militär disciplin, gemensam 
tro, lydnad och underkastelse gentemot ledaren. Det uppstår få konflikter med 
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polisen så länge det finns en ledare som tar beslut och som åtlyds av sina 
anhängare. Problem uppstår om ledaren försvinner eller om enskilda eller 
grupperingar inte underkastar sig disciplinen och uppträder provokativt mot 
allmänhet eller motdemonstranter.  

Avväpning och undvikande av provokationer 

Hos samtliga demonstrantgrupper tycktes det finnas en intention att inte 
provocera polisen, medan man däremot avsåg att provocera den andra 
demonstrantguppen. Även polisen arbetade medvetet för att inte utgöra en 
provokation för demonstranterna genom såväl sin uniformering, som 
uppträdande i dubbelpatrull och dialogskapande förhållningssätt. Det vi också 
tycker oss se är att man även betonar vikten av att inte låta sig provoceras vid 
eventuella provokationer och att detta blir avväpnande i sig. Detta fenomen 
beskrivs närmare under kritiska incidenter. Avväpning sker fram för allt i form 
av dialog eller med dialogen som hjälpmedel. 

Fredsskapande dialog mellan grupper 

Genom det sätt som vi har definierat dialog, kan dialogen ses som en integration 
av de fredsskapande processerna. Med dialog menas ett samtal (eller skrift-
växling) där bägge parter är villiga att lyssna till den andre partens argument 
samt beredda att ge upp en ståndpunkt för att lösa ett problem som förhindrar 
den andre gruppen att utföra sin uppgift. En dialog är således alltid ömsesidig. 
Dialogen sker antingen med representanter för olika grupper och är då uttryck 
för ett ordningsskapande. Eller så sker dialogen mellan personer från olika 
grupper (eller en representant från en grupp och en person från en annan) och 
blir då nyanserande dvs. icke stereotypiserande. Dialogen i sig är avväpnande och 
icke provokativ.  

Dialogen kan också ses som ett resultat av de ömsesidigt fredsskapande 
processer mellan grupperna som sker när det finns uttalade fredliga intentioner 
som gäller för grupperna som helhet. Dessa fredliga intentioner tycks leda till 
att det inte sker några stereotypiserande kategoriseringar; man provocerar inte 
medvetet men låter sig inte heller provoceras av varandra; det råder god 
ordning inom de egna ”leden” och det sker en modifiering av gruppernas 
organisering gentemot varandra. Allt detta skapar förutsättningar för dialog 
och samarbete. Demonstrationen blir en gemensam uppgift som ska 
genomföras. 

Exempelvis gjordes en överenskommelse mellan dialogpolisen och arrangö-
rerna av de modernt organiserade demonstrationerna som gick ut på att de 
egna demonstrationsvakterna i första hand skulle åtgärda det som behövde 
åtgärdas om det uppstod problem med demonstranter. När en incident 
inträffade upprättades en kedja: först tog demonstationsvakter kontakt med 
den demonstrant som på något sätt uppträtt provocerande, demonstrations-
vakterna diskuterade sedan med dialogpolisen som i sin tur diskuterade med 
andra poliser. På så sätt lyckades man lösa flera kritiska situationer. När 
problem som uppkom med polisen kom till demonstrationsledningens känne-
dom, kunde arrangörerna föra en dialog med dialogpoliserna, som i sin tur 
förde en dialog med den polis som kunde ta beslut. Detta skedde t.ex. när vissa 
demonstranter upplevde att visitationerna gått för långt när de blivit visiterade 
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för andra och tredje gången. Man förde också en dialog med polisen för att 
försäkra sig om att polisen tog hoten mot demonstranterna på allvar och för att 
planera hur ordningen skulle upprätthållas under demonstrationerna. 

Genom det arbete som dialogpoliserna gjorde genom att skapa kontakt med 
de grupper som stod för arrangemangen fick polisen inte bara en bild av 
situationen utan också en möjlighet att påverka och förändra den. Därmed 
kunde även hotbilden förändras. Den blev inte bara något som upplevdes vara 
lika okontrollerbart som vädrets makter, mot vilka man bara kan rusta sig, utan 
även något man kan blidka. Dialogarbetet blev därmed verkligt fredsskapande.  

Dialogen med polisen ledde till att demonstranter förändrade sin bild av 
främst dialogpolisen, men de fick också en mer positiv bild av polisledningen. 
De upplevde att polisen lyssnat på dem och behandlat dem med respekt samt 
att de gett tydliga signaler på ett nytt sätt att tänka jämfört med tidigare år. 
Polisen upplevdes som mer professionell och mer kompetent när det gällde 
konfliktlösning. 

En annan typ av fredsskapande dialog var den som hölls inom respektive 
grupp. De moderna demonstranterna hade genom nätverket mot rasism 
inkluderat de postmoderna demonstranterna och förde därigenom en ständig 
dialog med dessa. Nätverket hade haft gemensamma stormöten vilket inneburit 
att diskussioner om att förändra allmänhetens syn på demonstrationerna även 
delades av de postmoderna demonstranterna. De postmoderna bröt sig visser-
ligen ut och gjorde sina egna aktioner, men agerade enlig de principer som 
nätverket lagt fast  dvs. att inte provocera till våldsamheter. Denna inkludering 
tycktes alltså ha fungerat fredsskapande. Den lilla demonstrationen i Salem 
blev resultatet av en kompromiss. Det fanns medlemmar i nätverket som ansåg 
att det var viktigt att markera att gatorna inte får lämnas till nazisterna. Genom 
att den lokala demonstrationen i Salem genomfördes på annan tid än de 
nationellas manifestation ledde den dock inte till några konfrontationer. Vi kan 
ana att det skett mycket dialogskapande i nätverket, vad vi däremot inte har 
tillräcklig kunskap om är hur de postmoderna förhåller sig i dialogen med 
minoritetsgrupper inom den egna grupperingen.  

Vi har inte heller tillräcklig med kunskap om hur polisen agerar när det 
gäller poliser som inte följer de gemensamma reglerna eller intentionerna. Av 
tidigare intervjuer (Guvå, 2005) tycks det dock som att poliser som agerar 
självsvåldigt (exempelvis låter sig provoceras alternativt själv utgör en 
provokation som får demonstranter att agera) anses utgöra en fara för såväl den 
egna polisgruppen, som för demonstrantgruppen, eftersom risken för att 
eskalera konflikten från en individ- till gruppnivå är stor. Ett exempel på hur 
polisen kan hantera detta är vid den selektering som sker där en polis som tar 
saken i egna händer uppmärksammas av sitt befäl (rättas in i ledet).  

I dialogen finns en ”vinn-vinn” situation. Bägge parter måste vara beredda 
att ge upp något för ett gemensamt bästa. Ett exempel på detta är upplösningen 
av trainstopping-aktionen på Centralen. Polisen gjorde det möjligt för 
nationalisterna att åka ut till Salem för att genomföra sin tillståndsgivna 
demonstration, genom att via dialog och förhandlingar se till att dessa inte 
samlades på Centralen. Genom sin demonstration lyckades således anti-
fascisterna hindra nationalisterna från att samlas på Centralen. Däremot 
lyckades de inte stoppa nationalisterna från att ta sig till Salem, och kunde inte 
heller förhindra polisen från att genomföra detta. Antifascisterna ansåg sig 
ändå ha vunnit, eftersom de visat sin styrka.  
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Polisen ansåg sig också ha vunnit eftersom de förhindrat såväl 
konfrontationer mellan grupperna som ett upplopp. Eftersom demonstranterna 
hörsammat dem har de inte heller hamnat i situationen där demonstranter gjort 
sig skyldiga till ohörsamhet mot ordningsmakt, vilket i tidigare demonstration-
er varit det lagrum som polisen använt sig av mot demonstranter, som då i 
polisens ögon gjort sig skyldiga till ett brott mot vilket man måste ingripa.  

 
Sammanfattningsvis kan man säga att händelserna i samband med Salem-

manifestationerna 2004 kan beskrivs i termer av fredsskapande aktiviteter från 
samtliga aktörer. Detta innebär att demonstranterna har kunnat föra fram sina 
budskap utan att fysiska konfrontationer har uppstått varken mellan 
demonstranter eller mellan demonstranter och polis. Fredsskapandet har främst 
bestått av undvikande av kontakt mellan de nationellas manifestation och 
motdemonstrationerna samt undvikande av krigsskapande processer mellan 
polis och demonstranter men även av aktivt fredsskapande genom ordnings-
skapande och upprättande av dialog mellan polis och demonstranter. Slut-
satsen blir alltså att när grupper med antagonistiska budskap demonstrerar kan 
fred upprätthållas om samtliga grupper officiellt uppger att de har en intention 
att genomföra fredliga manifestationer, grupperna hålls åtskilda i tid och rum 
samt om polis och demonstranter förhåller sig fredsskapande gentemot 
varandra och upprätthåller en dialog.  

2. Hur kan fred upprätthållas när olika kombinationer av krigsprocesser är 
för handen? 

Även om samtliga aktioner genomfördes fredligt fanns ett antal incidenter som 
skulle ha kunnat utvecklas till kravaller, men som fick en lösning. Eftersom 
ingen kontakt förekom mellan antirasister/antifascister och de nationella är det 
inte incidenter mellan dessa grupper som avses utan mellan polis och 
demonstranter. Däremot fanns det på nätet provokationer kopplade till 
stereotypa kategoriseringar från de nationella gentemot antifascister och 
antirasister samt från antifascister gentemot nationalister. Eftersom det emel-
lertid aldrig uppstod någon fysisk kontakt mellan de olika antagonistiska 
demonstrantgrupperna fick detta stereotypiserande och provocerande ingen 
kravalliserande effekt. Såväl ”nationella” som antifascister gjorde försök att få 
provokativ kontakt med den andra gruppen, men genom att denna kontakt 
förhindrades uppstod inga konfrontationer under själva demonstrationerna.  

Nedan beskrivs ett antal incidenter som hade kunnat leda till konfron-
tationer mellan demonstranter och polis och därmed till kravaller, men som 
löstes på fredlig väg. Situationerna har sorterats utifrån om de krigsskapande 
agerandet har utgått från demonstranter eller från poliser. Det som skapade 
kritiska situationer var antingen ett provocerande från demonstranter eller från 
poliser som överträdde en gräns, eller en överenskommelse. Incidenterna 
sammanfattas i Figur 5. 
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Figur 5. Kritiska situationer med ursprung i polisers eller demonstranters 
krigsskapande. 

Kritiska incidenter med ursprung i demonstranternas agerande 

Demonstranter tar sig förbi polisens avspärrningar.  Den mest kritiska 
situationen var förmodligen när en stor grupp demonstranter befann sig i 
spårhallen på Centralen och enstaka demonstranter tog sig förbi polisens 
avspärrning upp på perrongen. Det finns ett antal faktorer som gjorde att detta 
inte ledde vidare till kravaller. Polisen lät sig inte provoceras av enskilda 
demonstranter. De formerade sig inte, bar inga hjälmar eller sköldar och 
demonstranternas provokationer utfördes av enstaka individer. Inte heller 
demonstranterna formerade sig som en massa eller följde efter de enskilda 
demonstranter som passerade förbi poliserna. Demonstranterna tog inte 
polisens befallning om att de skulle dra sig tillbaka som en provokation, utan 
hörsammade detta om än med passivt motstånd. De behöll därmed sin identitet 
som fredliga demonstranter. Det fanns inslag av kaotisering genom att 
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demonstranter tog sig förbi poliser mitt bland vanliga resenärer. Provokationer 
ägde rum från båda sidor genom gränssättning och gränsöverträdelse. Inciden-
ten hade föregåtts av en omfattande visitation. Däremot fanns det mycket litet 
av stereotyp kategorisering. Avgörande blev en tydlig order från en enskild 
polis sida. Efter att demonstranterna hörsammat polisens order och avlägsnat 
sig från den plats som ledde upp till spåren tog skanderandet vid som en 
ordningsskapande och hopsamlande aktivitet.  
Den här situationen kan ses som två incidenter. 

• Demonstranterna tar sig förbi avspärrningen, polisen väljer att inte jaga 
dem. Här finns alltså från demonstranternas sida enskilda provokationer 
med risk för kaotisering. Polisen svarar inte på provokationerna och i 
handlar inte utifrån en stereotyp kategorisering dvs. undviker kollektiva 
ingripanden. 

• En polis motar ut demonstranterna samtidigt som han pratar. Att mota 
ut dem kan ses som en provokation eftersom kan hindra 
demonstranterna från att fullfölja sina planer. Det är en stereotyp 
kategorisering som vänder sig mot alla som befinner sig i spårhallen. 
Handlingen blir emellertid ordningsskapande genom att den utförs 
verbalt av en enskild polis och inte som en kollektiv ordlös handling av en 
grupp poliser.  

 
Icke tillåtna områden.  En förhandling skedde innan de antifascistiska 

demonstrationståget avgick från Slussplan och en överenskommelse gjordes om 
att demonstranterna skulle gå till Mariatorget och inte Centralstationen. 
Bortanför Mariatorget på Hornsgatan satte polisen upp en spärr för att 
demonstrationståget inte skulle fortsätta ditåt. Detta kunde av demonstranter 
som inte kände till överenskommelsen om färdväg, vilket verkade vara ett 
flertal, uppfattas som en provokation. Eftersom gruppen är så stor att den 
spontana informationen mellan deltagarna är ogörlig fanns här risk för en 
kaotisering. Tåget vände in på Mariatorget, men stannade inte där utan 
fortsatte därefter till Medborgarplatsen, vilket inte ingick i överenskommelsen. 
Här valde polisen att inte stoppa tåget utan lät det fortsätta (avväpning). Det var 
alltså en provokation från demonstranternas sida, men eftersom det gick lugnt 
och ordnat till blev det ingen kaotisering och ingen (ytterligare) provokation 
gentemot polisen utifrån en stereotyp kategorisering. Den sociala identitet av 
glada uppsluppna demonstranter som följer en gemensam marschväg, som 
hade uppstått hade mycket lätt kunnat förändras om tåget stoppats. 

 
Icke tillståndsgivna demonstrationer.  Såväl trainstoppingaktionen som 

demofesten vid Slussplan var icke tillståndsgivna aktiviteter och skulle därmed 
kunnat utgöra en kaosrisk. Polisen valde emellertid att betrakta dem som en 
allmänna sammankomster. De förhandlade med demonstrationsdeltagare som 
var villiga att förhandla. Genom att organiseringsprinciperna därmed närmade 
sig varandra blev resultatet en fungerande dialog och ett ordningsskapande. 
Från demonstranterna kan man säga att det fanns en provokation och en 
kaotisering som från polisens sida möttes med ordningsskapande och avväpning 
eftersom de inte lät sig provoceras eller gjorde ingripanden som ledde till kaos.  
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Hot utifrån.  Eftersom de olika demonstrantgrupperna hölls åtskilda var 
det incidenter med enstaka utifrån kommande individer som utgjorde 
riskmoment. Vid de nationellas manifestation uppstod en risksituation när en 
pojke med invandrarbakgrund blev provocerad och närmade sig samlingen. 
Några deltagare provocerade honom, men pojkens kamrater ingrep och drog 
honom bort från samlingen. Det här är en speciell situation eftersom det 
budskap de nationella framför i sig är starkt provocerande för enskilda indi-
vider framförallt med invandrarbakgrund. Polisen skyddade manifestationen 
genom att förhindra utomstående att närma sig. I det beskrivna fallet behövde 
emellertid polisen inte ingripa eftersom det sköttes av den egna kamrat-
gruppen. Provokationen neutraliserades, dels genom invandrargruppens 
fredsskapande genom reträtt, dels genom polisens gränsbevakning. 

 
Maskering.  Demonstranter som är maskerade utgör i sig en provokation för 

polisen. Vid trainstoppingaktionen uppträdde ett antal demonstranter maske-
rade. Polisen tog ingen notis om detta och lät sig alltså inte provoceras. För 
polisens del kan det bero på det inte är otillåtet att maskera sig i Sverige, vilket 
det exempelvis är i Danmark. I september 2005 antogs emellertid i Sverige 
också en sådan lag. Enligt polisens direktiv skall man ingripa mot det som går 
att lagföra och inget annat, vilket alltså kan förklara deras agerande. Däremot 
önskar många poliser att det skulle införas ett maskeringsförbud i samband 
med demonstrationer.  

Kritiska incidenter med ursprung i polisernas agerande 

Upprepad kroppsvisitering.  Visiteringar kan fungera såväl avväpnande 
som provocerande. Det finns exempel på när visiteringen fungerade som 
upptakt till ett samtal mellan polis och demonstranter,  dvs. kontaktskapande. 
De allra flesta demonstranter tycktes emellertid ganska indifferenta i förhållan-
de till visiteringarna. När polisen bildade s.k. slussar, som demonstranterna 
måste ta sig igenom för att komma ner till Slussplan, sträckte de upp händerna i 
vädret innan de kom fram till avspärrningen, precis som om de gick igenom en 
flygplanskontroll. Även de nationella lät sig visiteras utan protester. De flesta 
visiteringar tycktes alltså inte ha uppfattats provocerande från demonstran-
ternas sida utan snarare setts som en rutinåtgärd, något som de mötte med 
avväpnande genom att de inte lät sig provoceras. Men data finns också som 
styrker demonstranters, fram för allt antifascisters, upplevelse av visitering som 
trakasserier. I vissa fall har det lett till kritiska situationer. Arrangörerna 
upplevde visiteringarna som provokativa när alla med en viss klädstil 
visiterades. Framförallt gällde detta upprepade visitationer. Vid ett tillfälle när 
demonstranter blivit visiterade för tredje gången höjdes temperaturen. 
Arrangörerna tog då kontakt med dialogpolisen som i sin tur kontaktade 
ansvarig polis. Dialogpolisen återkom med ett besked till demonstranterna att 
poliserna nu lovat att ta det lugnare med visiteringen. Från polisens sida 
skedde ett stereotypt kategoriserande och provocering, men ordningen upprätthölls 
och situationen löstes genom dialog och därigenom ett avväpnande från polisens 
sida.  

Vid ett annat tillfälle ilsknade en demonstrant till vid en visitering och 
började provocera polisen, dvs. demonstranten lät sig provoceras. Denna 
situation löses genom samtal med en av arrangörerna. Så länge ordningen 
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upprätthölls och det fanns en grundläggande överenskommelse om fredliga 
aktiviteter samt möjlighet att använda dialog kunde dessa kritiska situationer 
lösas. Det här var alltså en provokation från polisen och en motprovokation, som 
löstes genom demonstranternas avväpnande dialog.  

 
Hot om massiv uppställning.  Polisen hade i ett läge bestämt att de skulle 

göra en uppställning bakom scenen vid konsertens avslutning på Medborgar-
platsen, eftersom de var rädda för att det kunde komma nazister från den 
ödetomt som ligger bakom scenen. Arrangörerna uppfattade detta som ett hot 
som skulle kunna leda till våldsamheter. En massiv uppställning kunde leda till 
stereotyp kategorisering från demonstranternas sida och upplevas som ett 
provokativt hot. Genom dialog mellan arrangörer och dialogpolis kom man 
fram till en kompromiss som gick ut på att polisen sökte igenom tomten utan 
att göra någon uppställning. Det var alltså en provokation från polisens sida som 
hade kunnat resultera i stereotyp kategorisering och orsakat kaos. Demon-
stranter och polis deltog i en avväpnande dialog och polisen drog tillbaka sitt 
beslut och agerade därmed avväpnande istället. 

 
Hjälmförsedd polis som ingriper mot enskild person i en demonstration.  

En kritisk incident inträffade också när hjälmförsedd polis ingrep mot en 
demonstrant som misstänktes vara beväpnad med järnrör eller liknande 
föremål. Detta ledde emellertid inte till några omfattande reaktioner från övriga 
demonstranter. En provokation från polisen gentemot en enskild person är alltså 
inte tillräckligt för att starta ett förlopp som leder till kravaller. Det är en 
provokation från polisen men inget handlande utifrån en stereotyp katego-
risering och inte heller ett kaotiserande ingripande. 

 
Efterfrågan av namnuppgifter.  Det kafé där många antifascister samlats 

kontrollerades av polisen på ett sätt som uppfattades som provocerande av 
demonstranterna, särskilt efterfrågan av namnuppgifter. Polisen hade en 
hotbild som inte delades av demonstranterna och upplevde genom detta 
demonstranterna som en provokation. Polisen kränkte demonstranterna genom 
att försöka identifiera dem, vilket utgör en provokativ handling. Denna handling 
föranleddes av att alla som besökte kafféet betraktades som presumtiva 
bråkmakare, alltså en stereotyp kategorisering. Något kaos utbröt dock aldrig. 
Demonstranterna har i efterhand sagt att de tänkte anmäla polisen och alltså 
lösa problemet enligt en modern organisering och inte en postmodern. Men vad 
som egentligen löste denna situation vet vi inte.  

 
Enskild polis agerar på egen hand.  Vid upprättandet av ”polisslussen” på 

Götgatan tog en enskild polis ett eget initiativ till en visitering och följde inte 
den ordning som upprättats. Sådana initiativ kan vara kaosskapande eftersom det 
kan utgöra en triggande situation. Enskilda polisers agerande kan utgöra både 
en fara och en möjlighet i denna typ av kommenderingar. En enskild polis som 
genom sitt agerande riskerar att skapa en triggande situation, skulle kunna 
utlösa en konflikt och därmed riskera säkerheten för såväl andra demonstranter 
som poliser. Men enskilda polisers agerande kan också, som i exemplet på 
centralstation, leda till en positiv utveckling. Frågan är hur självständigt poliser 
kan handla i denna typ av kommendering. Fram för allt tycks det handla om 
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huruvida de handlingar som den enskilde polisen utför karakteriseras av 
fredsskapande eller krigsskapande. I fallet på Centralen var det fredsskapande, 
men i det här fallet skulle det ha kunnat leda till kaos och därmed kunna 
betraktas som en krigsskapande faktor.  

Polisen fick en tillsägelse av ett befäl och situationen blir därmed jämförbar 
med den där arrangörer talade med en demonstrant som uppträdde provo-
kativt gentemot polisen. Det sker en provokation från en polis sida kopplat till en 
stereotypisering, men polisen ”avväpnas” genom andra kollegors ingripande. 

 
Stormvarning.  Ett polisbefäl förvarnade poliser om att det kunde bli en 

stormning och att de skulle vara beredda på att ta på sig hjälm. Poliserna tog 
aldrig på sig hjälmar utan stod bara ”beredda”. Det blev ingen stormning. Men 
det hade kanske kunnat bli det om polisen hade tagit på sig hjälmarna och 
rustat för krig. En kaotiserande rykte möts med ordningsskapande från ett befäl 
vilket i sin tur resulterade i ett avväpnande och att kravallisering uteblev.  

Kritiska incidenter som en kombination av demonstranters och polisens 
agerande  

Vid Vasabron kom ett antal demonstranter marscherande. Polisen ville för-
hindra att de skulle komma fram till Centralstation och försökte skapa kontakt 
med dem men misslyckades. Polisen ställde upp en kedja för att förhindra 
demonstranterna att fortsätta, vilket ledde till att demonstranterna gick till 
attack och enligt polisens utsagor blev en polis slagen av en demonstrant. 
Några demonstranter gjorde en rusning genom kedjan. Övriga 123 visiterades 
och fördes bort.  

Detta var alltså en situation som inte bara var kritisk utan som faktiskt 
ledde till en konfrontation. Handlandet utgick från ett ömsesidigt stereotypt 
kategoriserande. Polisen övergick från att betrakta dessa individer som 
demonstranter till att göra en stereotyp kategorisering av dem som en oroshärd. 
Demonstranterna behandlade å sin sida polisen som ett kollektiv, genom att 
inte tala med dem. Demonstranterna provocerade genom sitt agerande och 
poliserna lät sig provoceras av demonstranternas agerande. Den stereotypa 
kategoriseringingen ledde till ett kollektivt ingripande som i sin tur blev 
kaotiserande. Polisen ville undvika kaos på Centralstation men åstadkom istället 
kaos på Vasabron som i sin tur ledde till en rusning utanför Centralstation, av 
de demonstranter som sprang igenom den kedja polisen upprättat. I detta fall 
finns alla tre krigsprocesser representerade från såväl demonstranter som 
poliser dvs. ett ömsesidigt krigsskapande.  
 
Sammanfattningsvis kan vi konstatera att det inte uppstår kravaller vid enstaka 
provokativa inslag när det i övrigt råder ordning och när provokationerna riktas 
mot enstaka individer. I de kritiska situationer som har beskrivits, men som 
aldrig ledde till att det blev konfrontationer mellan grupper är det endast 
enstaka av de beskrivna krigsprocesserna (stereotypisering, provocering eller 
kaotisering) som varit för handen. Ibland en ibland två men aldrig tre. Ensidig 
provokation genom visitering eller anhållan mot en enskild person i en 
demonstration sätter inte igång en kravalliseringsprocess. De provokationer 
som enskilda demonstranter utgör genom att ta sig förbi avspärrningar leder 
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inte heller till upplopp. En stereotyp kategorisering som kombineras med ett 
avväpnande tex. ”Polisen är här för att se till att inga nazister kommer hit” eller 
”Det här är en fredlig demonstration och polisen är här för att undanröja hot 
mot demonstrationen” fungerar i motsatt riktning dvs. fredsskapande. Dess-
utom finns det flera exempel på att fredsskapande och krigsskapande processer 
förekommer samtidigt från samma grupp. De fredsskapande processerna kan 
då tänkas väga upp de krigsskapande.  

Detta betyder att man skulle kunna dra slutsatsen att det inte räcker med en 
enstaka provokation, en kaotisk situation, en stereotyp kategorisering för att det 
ska uppstå konfrontation mellan grupper utan det är just samvariationen 
mellan alla tre krigsskapande processer som är avgörande. Det tycks alltså 
möjligt att lösa kritiska incidenter som uppstår om inte alla krigsskapande 
processer interagerar.  

Bakgrunden till alla manifestationer i samband med Salemmanifestationen 
är att arrangörer utgått från att det ska gå fredligt till. Därmed finns det ett 
medvetet fredsskapande hos alla parter. Vad som händer när det inte råder en 
sådan ömsesidig medveten strategi kan vi inte uttala oss om i denna studie. Vi 
vet alltså inte om det räcker med någon av de krigsskapande processerna när 
det inte finns fredliga intentioner i grunden. 

3. Hur kan inkongruens mellan fredsskapande och krigsskapande processer 
beskrivas,  dvs. när den ena gruppen uppträder krigsskapande och den andra 
fredsskapande 

Kan polisen fungera fredsskapande om demonstranterna provocerar, skapar 
kaos och betraktar alla poliser som en fiende? Kan demonstranterna undvika 
konfrontation om polisen provocerar, skapar kaotiska situationer och betraktar 
alla demonstranter som provokatörer? 

 En kritisk situation innebär en inkongruens mellan fredsskapande och 
krigsskapande grupper, vilket också visar sig i ovanstående analys av hur fred 
kan upprätthållas när olika kombinationer av krigsprocesser är för handen. Det 
visar sig alltså att det inte bara handlar om en kombination av dessa processer 
för respektive grupp utan också hur dessa utvecklas i interaktion mellan 
grupperna.  

Inkongruens som leder till konfrontation 

I modellen i Figur 5 finns exempel där det råder inkongruens mellan grupperna 
i följande fall: 

1. fredsskapande poliser möter krigsskapande demonstranter  
2. fredsskapande demonstranter möter krigsskapande poliser 

Den här uppdelningen är möjlig att göra när incidenterna inte avslutas med 
konfrontation. När konfrontationen väl är ett faktum är bägge parter oftast 
rörande överens om att det var den andre parten som började krigsskapandet. 
Detta är ett resultat av den värdering som görs av den andre gruppens 
handlande utifrån stereotypiseringar och inte utifrån den andre gruppens 
intentioner enligt den modell som Reicher mfl. har utvecklat (ESIM).  
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Exempelvis kanske polisen från början inte är på krigsstigen som i fallet vid 
Vasabron, men när deras försök att vara fredsskapande inte ger något gensvar, 
leder detta till ett stereotypt kategoriserande av demonstranterna som en 
”oroshärd”, vilket i sin tur leder till ett i polisens ögon ordningsskapande, men 
för demonstranterna kaotiserande och provocerande ingripande. Fredsskapan-
det övergår till ett krigsskapande. Från demonstranternas synvinkel, som 
kanske uppfattar polisens utfrågning som en provokation i syfte att stoppa 
dem, istället för ett fredligt kontaktförsök är det emellertid polisen som startar 
ett krigsskapande. Demonstranterna kan ha uppfattat sig som ett antal personer 
som är på väg från Medborgarplatsen till Centralstation, vilket inte är förbjudet. 
Vem som startar processen har alltså att göra med ur vems synvinkel man 
betraktar konfrontationen. Ömsesidiga missförstånd och tolkning av den 
andres beteende som inte överensstämmer med den andres intentioner leder till 
en eskalering av händelseförloppet och kravallisering. Det går inte att förbise 
polisens legitima maktmöjligheter och definitionsföreträde vad gäller vad som 
är tillåtet och vad som är förbjudet. Det som för polisen är ett legitimt 
ordningsskapande kan av demonstranterna upplevas som en provokativ hand-
ling. 

Det betyder att den kritiska incident som leder fram till konfrontationen på 
Vasabron är exempel på en eskalering, där en handling vars intention är 
fredsskapande uppfattas som krigsskapande (provocerande) och därför 
besvaras med krigsskapande (stereotypiserande). Huruvida handlingar från en 
annan grupp uppfattas om krigsskapande har sannolikt att göra med kollektiv 
tilltro och misstro och därmed sammanhängande hotbilder, vilket diskuteras 
nedan. 

Poliser och demonstranter låter sig provoceras 

Som ovan nämnts är fallet Vasabron ett exempel på en situation när poliser 
låter sig provoceras av demonstranterna. I detta fallet låter sig också demon-
stranterna provoceras av polisen och det sker en upptrappning av konflikten, 
när ett kollektiv möter ett annat kollektiv. Från att utgöra en kritisk situation 
sker en utveckling till ett ömsesidigt krigsskapande och en konfrontation, där 
samtliga krigsskapande faktorer slutligen finns med i bilden, vilket de inte 
gjorde från början.  

Polisen hade enligt egen utsaga, fredliga intentioner från början och försök-
te komma till tals med demonstranterna, men beskriver att det inte var möjligt. 
Hur polisen betedde sig för att skapa kontakt framgår dock inte. Till skillnad 
från andra kritiska situationer under kommenderingen, använde man sig inte 
heller av dialogpolis utan begärde förstärkning av annan polis. Man förstärker 
således provokationen istället för att använda fredsskapande. Detta påminner 
om Salem 2003 där en eskalering skedde när polisen lät sig provoceras och 
andra poliser kom till undsättning.  

Av erfarenhetsberättelser och intervjuer med avdelningschef framgår att 
gruppen av demonstranter samlats på Medborgarplatsen och sedan gått iväg. 
Frågan är om de, genom att börja röra på sig mot ett gemensamt mål, blivit ett 
kollektiv i egna ögon och därigenom definierat polisen som ett kollektiv eller 
om denna stereotypisering först äger rum när polisen börjat att tala med dem 
och de uppfattade att polisen ville stoppa dem. När polisen bekräftade kate-
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goriseringen genom att börja betrakta och behandla dem som ett kollektiv sker 
en ömsesidig stereotypisering.  

I detta fall uppfattas demonstranternas beteende som provokativt, och 
polisen låter sig provoceras och utifrån en stereotyp kategorisering (”oros-
härd”) gör de ett kollektivt ingripande. När demonstranterna låter sig provo-
ceras och går till motattack leder detta till en konfrontation. Men detta är dock 
inte tillräckligt för att det skall utvecklas till kravaller, eftersom denna incident 
sker utanför själva demonstrationerna. Därmed kan inte demonstranterna 
”kalla på förstärkning” på det sätt som polisen gör. Dessutom går inte polisen 
till ”väpnat angrepp ” genom att börja slå tillbaka så som t.ex. skedde i 
Göteborg (Granström, 2002) . 

Inkongruens som leder till fred 

Om, å andra sidan, en krigsskapande process besvaras med ett fredsskapande 
kan detta innebära en dekravalliseringsprocess. Av de incidenter som 
analyserats ovan, där det finns ett krigsskapande från den ena gruppen, men 
där dessa inte leder till kravallisering, kan man utläsa tre olika kombinationer 
av krigsskapande och fredsskapande processer: 

1. Krigsskapande processer från den ena gruppen kombineras med 
fredsskapande processer inom samma grupp. 

2. Krigsskapande processer från den ena gruppen möts av aktivt freds-
skapande från den andra gruppen 

3. Krigsskapande processer möts av ett ”passivt fredsskapande”, dvs. att 
man undviker att låta sig provoceras, man undviker att låta sig stereo-
typiseras och man undviker att dras med i kaotisering. 

Kombination av krigsskapande och fredsskapande processer i den egna gruppen 

Antingen kan samma person eller grupp av personer uppträda både freds-
skapande och krigsskapande samtidigt eller så uppträder en person eller 
gruppering inom den egna gruppen krigsskapande medan andra i den egna 
gruppen gör ett fredsskapande ingripande istället för att förstärka provo-
kationen.  

Exempel på provocerande samtidigt som ordningsskapande dvs. både 
krigs- och fredsskapande är den polis som motade bort demonstranter vid 
Centralstation och därigenom skapade ordning. Detta möts då inte heller av 
motprovokationer. När polisen visiterar och gör det på ett respektfullt och 
därmed avväpnande sätt uppstår heller ingen motprovokation från demon-
stranternas sida. 

Ett exempel på när olika personer i den egna gruppen är krigs- respektive 
fredsskapande är när en demonstrant uppträder provokativt mot polisen och 
arrangörerna går in och börjar föra en dialog och det då sker en nedtrappning 
av situationen.  
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Krigsskapande processer från en grupp bemöts med fredsskapande från den 
andra  

Icke tillståndsgivna demonstrationer utgör en provokation för polisen som kan 
leda till våld från deras sida, vilket inte gjordes i samband med Salem 
manifestationen. Såväl Trainstoppingaktionen vid Centralen som Demofesten 
på Slussplan och den därefter följande demonstrationen betraktades som 
allmänna sammankomster. Polisens agerande tycktes utgå från att dessa 
aktiviteter inte utgjorde hot med risk för ordningstörningar, som därför måste 
stoppas utan valde att genom dialog göra överenskommelser som skulle syfta 
till ett fredligt utfall. 

Krigsskapande bemöts med passivt fredsskapande  

Att förhålla sig avvaktande kan vara lika fredsskapande som ett mer aktivt 
(offensivt) fredsskapande. Det innebär att man undviker eller förhindrar 
uppkomsten av krigsskapande processer istället för att vidta specifika 
fredsskapande åtgärder. Detta passiva fredsskapande innebär exempelvis att 
inte låta sig provoceras av den andra gruppen även när det ges tillfälle till det; 
att inte dras med när kaotiska situationer uppstår, t.ex. att inte delta i rusningar; 
att inte låta sig stereotypt kategoriseras genom att undvika uniform klädsel av 
alla slag.  

Att inte låta sig provoceras leder till avväpning, vilket vi har flera exempel på 
såväl när det gäller demonstranter som polis. Exempelvis leder ingripandet på 
Vasabron till att ett antal demonstranter springer igenom den poliskedja som 
upprättats och åstadkommer en rusning på Vasagatan, vilket utgör en 
provokation mot polisen. Initialt har polisen låtit sig provoceras av 
demonstranterna, men i detta läge ber de dialogpoliser gå in, istället för att kalla 
på ännu mer förstärkning av vanlig polis. Genom att ta hand om och få kontakt 
med demonstranterna kan dialogpolisen lugna ner dessa demonstranter, som 
blivit provocerade och dragits med i ett kaotiskt agerande. Det hela slutar med 
att dessa visiteras av vanlig polis och släpps in på Centralstation.  

Den kaotiserande rusningen utgör en provokation, men polisen låter sig inte 
provoceras eller kaotiseras utan går in och skapar ordning genom information 
och kontakt. Det sker således en nedtrappning där polisen gör avväpnande 
visitationer. 

I de fall där polisen utgör en provokation verkar det på motsvarande sätt 
som ovan vara en fråga om hur demonstranterna reagerar som blir avgörande 
för den fortsatta händelseutvecklingen. Om demonstranterna inte låter sig 
provoceras blir det avväpnande. Även visitationer som skulle kunna upplevas 
provokativa bemöts av demonstranter med en axelryckning, de låter sig inte 
provoceras. 

När polisen ingriper mot en enskild demonstrant på Medborgarplatsen, 
låter inte övriga demonstranter sig provoceras eller dras med. Därmed förhindrar 
de kaotisering, genom att istället informera sig om vad som händer. I detta läge 
har polisen blivit provocerad och agerar därefter men agerandet är samtidigt 
styrt av ordningsskapande och nyanserande (individuellt bemötande). 

Demonstranterna undviker att bli stereotypt kategoriserade genom att 
uppmana andra demonstranter att ta på sig vanliga kläder samt att uppmana 
alla kategorier och åldrar att delta i demonstrationerna. 
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Polisen undviker att bli stereotypiserade genom att uppträda i olika typer av 
uniformeringar, undvika hjälm med visir och sköldar samt genom att uppträda 
två och två istället för i trupp.  

 
Sammanfattningsvis kan vi konstatera att krigsskapande handlingar som möts av 
icke-handlingar kan ha en påtagligt fredsskapande funktion. Det betyder att 
krigsskapande handlingar från en grupp inte behöver ”neutraliseras” med 
aktivt fredsskapande handlingar från den andra gruppen. Ett passivt eller 
avvaktande förhållningssätt kan leda till att krigsrisken inner ut i sanden. Detta 
gäller för såväl poliser som demonstranter. 

4. Hur kan man förstå tilltro och misstro mellan grupper som kollektiva 
fenomen? 

En huvudfråga i studien har varit vilken roll ömsesidig tilltro/misstro mellan 
grupper spelar för krigsskapande respektive fredsskapande samt vilka sociala 
identiteter som utvecklas. Tilltro har definierats som den upplevda möjligheten 
att upprätthålla en dialog med medlemmar av den andra gruppen (Hylander, 
2004). Det kan emellertid vara skillnad på individuell tilltro och kollektiv tilltro 
som den kan utläsas från gemensamma skrivelser och från uttalande från 
personer som gör sig till representanter för gruppen. Enligt våra tidigare 
antaganden förutsattes att bristande tilltro mellan demonstranter och polis pga. 
tidigare våldsamma konfrontationer skulle leda till ökad risk för krigsprocesser. 
Eftersom Salemdemonstrationerna 2003 slutade i häftiga sammanstötningar 
skulle man därav kunna förvänta sig ökad misstro mellan demonstranter och 
polis och därav ökad risk för nya kravaller. Detta har dock inte besannats. Även 
om det funnits en ökad misstro hos många demonstranter och poliser har något 
annat inträffat. Det har uppstått en föreställning om att detta får inte hända igen 
som starkt präglar samtliga grupper. Möjligen skulle man kunna tolka det så att 
det finns ökad misstro hos enskilda individer men att detta inte avspeglas i 
gemensamma målskrivningar och dokument. De gemensamma normerna hos 
antirasisterna föreskriver dialog med polisen. De gör även polisens riktlinjer. 
Såväl polis som demonstranter tycks ha insett att de har förlorat legitimitet 
p.g.a. tidigare våldsamheter och har därför medvetet ändrat sin strategi. Detta 
visades redan i ”Reclaim”-aktionerna (Granström, Guvå, Hylander & Rosander, 
2005), men blev ännu tydligare under Salemdemonstrationerna. Samtliga 
grupper som agerade i samband med Salem manifestationerna gav i sin 
planering och sitt genomförande prov på ett medvetet fredsskapande.  

Under Reclaimfesten 1:a maj i Stockholm 2004 använde polisen en strategi, 
som gick ut på att mingla med aktivisterna, inte uppträda i klunga och att inte 
ha synlig skyddsuniformering. Hjälmarna användes enbart om behov uppstod. 
Detta betyder inte att polisen faktiskt litade på att de skulle kunna hålla en 
dialog med demonstranterna, men utifrån sin huvudorder uppträdde de som 
om de skulle kunna hålla en dialog. 

Jämfört med tidigare år finns en förändrad strategi från alla parter som vi 
har kunnat beskriva genom de fredsskapande processerna. Att de ändrat 
strategi betyder emellertid inte att de också har ändrat sin tilltro till varandra. 
Såväl polis som demonstranter har ändrat strategi och därigenom ändrat 
beteende och detta får en effekt på den andra gruppen. När en grupp demon-
stranter upplever att de behandlas som fredliga demonstranter kommer de att 
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agera i enlighet med detta och också se sig som fredliga demonstranter vilket 
gör det lättare för polisen att fortsätta sitt fredsskapande agerande. Det här blir 
mycket synligt vid den ”sluss” som upprättas på Götgatan. Poliserna visiterade 
nästan alla ungdomar som gick igenom, men på ett lugnt och vänligt sätt sam-
tidigt som de informerade om vad de gjorde. Demonstranterna som kom, höll 
upp armarna redan i förväg, när de närmade sig för att underlätta visitationen. 
Poliserna mötte samarbetsvilliga demonstranter och frågan är om de därigenom 
fick en annan syn på dessa. Det kan, men behöver inte innebära, att de ändrar 
sin tilltro till denna grupp av demonstranter. Det kan innebära att de endast 
förändrar sin kategorisering av just dessa demonstranter, dvs. ”just de demon-
stranter som kom till den här reclaimfesten var fredliga och samarbetsvilliga, 
men andra reclaimare är fortfarande ute för att bråka”. När reclamaktiviteterna 
på 1:a maj gick fredligt till sa polisen att den hårda kärnan inte var där. En 
alternativ tolkning är att genom att undvika stereotyp kategorisering och 
därmed kollektiva ingripanden av postmoderna demonstranter har polisen 
reducerat antalet krigsskapande demonstranter och därmed ökat antalet freds-
skapande demonstranter. På samma sätt kan vi se att demonstranternas 
agerande skapar fredsskapande poliser. Huruvida detta även har inneburit att 
deras tilltro till varandra ökat behöver emellertid ytterligare analyseras. 

Kollektiv misstro kan kanske likställas med hotbilder. När den gemensam-
ma hotbilden är hög leder detta antagligen till att krigsskapande ligger närmare 
till hands än fredsskapande.  

Det intressanta nu är att undersöka om polisen har ändrat sin tilltro till 
denna grupp med demonstranter. Moderna demonstranter säger efteråt att de 
nu har mer förtroende för polisen än före manifestationen. Här skapas således 
en förändrad tilltro genom en medveten förändring av taktik. Denna 
strategiförändring har kommit till i ett läge när alla grupper förlorat och de har 
allt att vinna på att våldsamheterna inte upprepas. Förutsättningen för att detta 
ska lyckas tycks här vara att den förändrade strategin tillämpas av såväl polis 
som demonstranter. 

I en enda fall har vi exempel på en situation som leder till konfrontation 
(Vasabron) och som kan tolkas utifrån den elaborerade sociala identitets-
modellen (ESIM). Stereotypa kategoriseringar från båda sidor, där polisens 
betraktande av demonstranterna som en oroshärd, medverkade till att demon-
stranterna utvecklade en social identitet av demonstranter som är mot polisen. 
Vid den efterföljande visiteringen beskriver polisen att de fick kontakt med de 
enskilda demonstranterna. Det gick att tala med dem när de ”gick ur sin 
gruppering” och därmed uppstod en fredsskapande dialog.  

Däremot har vi många exempel på fredliga händelseförlopp, vilka också 
kan förstås utifrån ESIM. En social identitet som fredlig demonstrant eller som 
fredsskapande polis uppstår i interaktionen mellan grupperna, när den ena 
gruppen beter sig som om den andra gruppen är fredligt sinnad och den andra 
gruppen därigenom agerar såväl aktivt som passivt fredsskapande.  

Härigenom verkar det som om kollektiv tilltro så som den tar gestalt i 
målskrivningar, hotbilder och policy påverkar den sociala identitet som 
utvecklas i mötet mellan polis och demonstranter. Trots att enskilda poliser och 
demonstranter hyser bristande tilltro till den andra gruppen, kan en positiv 
kollektiv tilltro ( dvs. en gemensam strategi eller huvudorder) få en sådan effekt 
på gruppdeltagarnas agerande att de beter sig som om de hade tilltro. När en 
grupp beter sig som om den hade tilltro till en annan grupp kommer den andra 
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gruppens medlemmar att förstärkas i sin kollektiva tilltro till den första 
gruppen. Huruvida detta senare förändrar enskilda demonstranters eller 
polisers individuella tilltro till den andra gruppen måste undersökas vidare. 

Sammanfattande slutsatser 

• När grupper med antagonistiska budskap demonstrerar kan fred 
upprätthållas om samtliga grupper officiellt uppger att de har en 
intention att genomföra fredliga manifestationer, grupperna hålls 
åtskilda i tid och rum samt om polis och demonstranter förhåller sig 
fredsskapande gentemot varandra och upprätthåller en dialog. 

• Det är kombination av alla tre krigsskapande processer som är 
avgörande för om kravallisering sker. Det räcker inte med en enstaka 
provokation, en kaotisk situation eller en stereotyp kategorisering för att det 
ska uppstå konfrontation mellan grupper. Det tycks därigenom möjligt 
att lösa kritiska incidenter som uppstår om inte alla krigsskapande 
processer interagerar. 

• När en konflikt har uppstått kan situationen i efterhand komma att 
tolkas av båda parter som en inkongruens där den andra gruppen 
uppfattas som krigsskapande medan den egna gruppen uppfattas 
fredsskapande.  

• Inkongruens mellan fredsskapande och krigsskapande processer  dvs. 
när den ena gruppen uppträder krigsskapande och den andra 
fredsskapande kan leda till fred genom att: 

◊ Krigsskapande processer från den ena gruppen kombineras med 
fredsskapande processer inom samma  grupp. 

◊ Krigsskapande processer från den ena gruppen möts av aktivt 
fredsskapande från den andra gruppen 

◊ Krigsskapande processer möts av ett passivt fredsskapande dvs. 
att man undviker att låta sig provoceras, stereotypiseras, eller dras 
med i kaotisering. 

• Kollektiv tilltro så som den tar gestalt i hotbilder, strategier och 
måldokument påverkar den sociala identitet som utvecklas i mötet 
mellan polis och demonstranter.  

 • Trots att enskilda poliser och demonstranter hyser bristande tilltro till 
den andra gruppen, kan en strategi eller ett förhållningssätt 
(huvudorder) som är uttryck för en positiv kollektiv tilltro få en sådan 
effekt på gruppdeltagarnas agerande att de beter sig som om de hade 
tilltro. 

• När en grupp beter sig som om den hade tilltro till en annan grupp 
kommer den andra gruppens medlemmar att förstärkas i sin kollektiva 
tilltro till den första gruppen. 
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 Bilaga 1 

Huvudorder 

Kommenderingschefens beslut i stort 
Kommenderingen skall säkerställa den grundlagsskyddade 
demonstrationsrätten och upprätthålla ordning och säkerhet. 
De tillståndsgivna allmänna sammankomsterna skall kunna genomföras utan 
störningar. 
 
Polisens uppträdande 
Polisinsatsen skall präglas av stor synlighet 
Polisen skall uppträda lugnt, värdigt och bestämt. Även i situationer där 
provokationer kan förekomma.  
 
Taktik 
Sammanstötningar mellan meningsmotståndare skall förhindras 
Taktiken skall inriktas på att förebygga brott och ordningsstörningar. 
Ingripanden skall ske på ett taktiskt riktigt sätt så att inte insatsens inriktning 
äventyras. 
Polisen skall vara aktiv och tidigt reagera mot brott och störningar. Polislagens 
§19 skall användas offensivt, när lagen så medger. 
Polisen skall ingripa tidigt mot oroshärdar och mot de som vill bruka våld mot 
motdemonstranter, allmänheten eller polispersonal. Ingripanden skall i största 
möjliga utsträckning vara individuella och inriktas på lagföring. 
Stor vikt skall läggas vid spaning och underrättelsearbete. Denna verksamhet 
ska inriktas mot grupper och individer som kan tänkas ställa till bråk. Stor 
tonvikt skall läggas på dokumentation för att underlätta lagföring.  
Särskild uppmärksamhet skall finnas för at upptäcka och lagföra brott med 
rasistiska inslag. 
 
Arbetsmiljö 
Skyddet och säkerheten för den enskilda polismannen får inte eftersättas 
 
Omfall 
Polisinsatsen skall inriktas på hög beredskap för omfall och polisarbetet skall 
präglas av stor flexibilitet. 
 
Massmedia 
Massmedia skall, med beaktande av säkerhetsaspekten, ges bästa möjliga 
förutsättningar att utföra sitt arbete.  
 
Vad gäller polisinsatsen börjar man redan torsdagen den 9 december med en sk 
utsättnings- och informationsdag för ledningen på alla nivåer och själva arbetet 
går igång på fredagen. 
Endast specialutbildad personal skall tas ut till kommenderingen, (vilket visar 
sig inte lyckas till 100%) . Vad gäller utrustning gäller ”insatsklädsel” (uniform 
med kroppsskydd, min anm)) samt gul brandskyddad väst. Sköldar skall 
medtagas i fordon. 
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