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SAMMANFATTNING 

 

Protesterna i samband med WTO mötet i Seattle, USA, 1999 är allmänt betraktade som 

startskottet för våld i samband med stora demonstrationer rörande globalisering. I juni 2001 

stod Göteborg, Sverige, som värd för EU:s ministermöte samt George W Bush besök. I dessa 

samt ett flertal andra stora demonstrationer rörande globalisering kom våld att överskugga 

mötets såväl som demonstranternas sakfrågor. Våldet utövades både av aktivister samt av 

polisen som statens ordningsmakt. Denna uppsats fokuserar på våldsproblematiken från 

statens sida; hur polisen kan upprätthålla statens säkerhet och samtidigt fungera som 

medborgarnas garanti för att skydda deras rättigheter. 

Sverige har haft socialdemokratiskt styre under nästan hela 1900-talet och att säga att det har 

påverkat samhällsutvecklingen torde knappast vara en överdrift. USA å andra sidan benämns 

ofta som Frihetens land och liberalismens principer kan sägas vara inbäddade i det 

amerikanska samhället. Med anledning av detta syftar denna uppsats att undersöka om det är 

möjligt att i Seattle och i Göteborg förstå staternas agerande i våldsproblematiken från ett 

liberalt respektive socialdemokratiskt perspektiv.  

Uppsatsen har formen av en kvalitativ idéanalys med fallstudie som metod. Fallstudien har 

passat mycket bra i denna uppsats då den fokuserar på relationer och processer samt präglas 

av ett holistiskt synsätt. 

Syftet kan sägas vara besvarat då flera exempel tas upp för att visa hur man kan förstå statens 

agerande med hjälp av ideologierna. Exempelvis försvarades användningen av våld i 

Göteborg med att säkerheten ansågs bli bättre. Detta hänvisas i uppsatsen till den 

socialdemokratiska idén om statens funktion att se till det gemensamma goda. Även i Seattle 

försvarades användningen av våld, genom de undantagstillstånd som inrättades, av att 

säkerheten höjdes. Denna gång hänvisades istället till den liberala idén om staten som 

främjare av den individuella friheten. Slutsatsen är därmed att denna uppsats ej kan förklara 

USA:s eller Sveriges ageranden med hjälp av liberalismen eller socialdemokratin, man kan 

däremot förstå dem. Ideologier är idéer som man med rätt medel kan urskilja där man letar 

efter dem.  

 

 

 

 

 

 



 
 3 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

 

Sammanfattning ....................................................................................................................... 2 

Innehållsförteckning ................................................................................................................ 3 

1. Inledning ............................................................................................................................... 5 

1.1 Bakgrund ........................................................................................................................... 6 

1.1.1 Prag, Tjeckien  ............................................................................................. 6 

1.1.2 Nice, Frankrike  ........................................................................................... 6 

1.1.3 Malmö, Sverige ........................................................................................... 7 

1.1.4 Genua, Italien ............................................................................................... 7 

1.2 Syfte och frågeställningar  ................................................................................................ 9 

1.3 Disposition  ..................................................................................................................... 10 

2. Metod och material ............................................................................................................ 11 

2.1 Kvalitativ idéanalytisk fallstudie  ................................................................................... 11 

2.2 Urvalsteknik  ................................................................................................................... 12 

2.3 Avgränsningar  ................................................................................................................ 13 

2.4 Begrepp och definitioner  ............................................................................................... 13 

2.5 Material och källkritik  ................................................................................................... 13 

3. Våldets funktion för staten  ............................................................................................... 15 

3.1 Legitimering av staten  ................................................................................................... 15 

3.2 Staten som den legitima våldsutövaren  ......................................................................... 16 

4. Liberalismens grunder  ...................................................................................................... 18 

4.1 Vad fyller våld för funktion hos staten?  ......................................................................... 19 

5. Socialdemokratins grunder  .............................................................................................. 20 

5.1 Vad fyller våld för funktion hos staten?  ......................................................................... 21 

6. Seattle  ................................................................................................................................. 22 

6.1 Aktörer ............................................................................................................................ 22 

6.1.1 Demonstranter  .......................................................................................... 22 

6.1.2 Polis ........................................................................................................... 22 

6.2 Bakgrund ......................................................................................................................... 23 

6.3 Delstaten Washingtons lagstiftning om undantagstillstånd  ........................................... 24 

6.4 Händelseutveckling ......................................................................................................... 24 

6.4.1 Undantagstillstånd ..................................................................................... 25 



 
 4 

7. Göteborg  ............................................................................................................................. 26 

7.1 Aktörer  ........................................................................................................................... 26 

7.1.1 Demonstranter  .......................................................................................... 26 

7.1.2 Polis  .......................................................................................................... 26 

7.2 Bakgrund  ........................................................................................................................ 27 

7.3 Händelseförlopp  ............................................................................................................. 28 

7.3.1 Hvitfeldtska gymnasiet .............................................................................. 28 

7.3.2 Kungsportsavenyn  .................................................................................... 30 

7.3.3 Vasaplatsen ................................................................................................ 30 

7.3.4 Järntorget ................................................................................................... 30 

7.3.5 Schillerska gymnasiet  ............................................................................... 31 

8. Analys  ................................................................................................................................. 32 

8.1 Seattle utifrån ett liberalt perspektiv ............................................................................... 32 

8.1.1 Frihetsbegreppet ........................................................................................ 32 

8.1.2 Våld och ordning   ..................................................................................... 34 

8.2 Göteborg utifrån ett socialdemokratiskt perspektiv ........................................................ 35 

8.2.1 Samspel genom dialog ............................................................................... 35 

8.2.2 Våld som medel ......................................................................................... 36 

8.2.3 Ordning till vilket pris?  ............................................................................. 36 

9. Slutsats  ................................................................................................................................ 37 

10. Avslutande diskussion  ..................................................................................................... 38 

10.1 Avhumanisering  ........................................................................................................... 38 

10.2 Diskussion .................................................................................................................... 38 

 

Källförteckning  ...................................................................................................................... 40 

 

 

 

 

 

 



 
 5 

1. INLEDNING 
 

 

Göteborg fick i juni 2001 världens blickar på sig i när staden stod värd för EU:s ministermöte 

och en sittande amerikansk president besökte Sverige för första gången någonsin. Detta fick 

en stor mängd svenskar och andra nationaliteter att resa till Göteborg för att delta i vad som 

kom att bli några av Sveriges största demonstrationer genom tiderna. Våld från både statens 

och aktivisters sida kom att överskugga mötets såväl som demonstranternas sakfrågor. 

Säkerhet kom att stå emot yttrande- och mötesfrihet. Vad som var tänkt att bli ett öppet möte 

med samtal mellan politiker och seriösa fredliga EU kritiker blev istället att i folkmun 

benämnas Göteborgskravallerna. 

 

Händelserna i Göteborg kan ses som ett globalt fenomen som även har visat sig på andra 

ställen i Europa såväl i USA. Startpunkten för alla dessa händelser var protesterna i samband 

med WTO:s ministermöte i Seattle 1999, även benämnt The Battle of Seattle. Den massiva 

kritik polisen mötte för sin hantering av händelserna fick polischefen att avgå endast tre dagar 

efter mötets avslutande. Polisen själva menade dock att de hade gjort ett enastående jobb med 

att skydda delegaternas säkerhet. Detta speglar en problematik i polisens uppgifter som 

statens förlängda arm; att dels upprätthålla statens säkerhet och dels fungera som 

medborgarnas garanti för att skydda deras rättigheter. Denna uppsats avser till att försöka 

förstå denna problematik genom de ideologier som har präglat vardera stat. 

 

Sverige har haft socialdemokratiskt styre under större delen av 1900-talet och det är unikt i 

sitt slag. Att socialdemokratin därmed har påverkat Sveriges samhällsutveckling är knappast 

att överdriva.
1
 Med bakgrund av detta anser jag det vara relevant att undersöka om man med 

hjälp av socialdemokratin kan förstå hur staten agerade i Göteborg. USA i sin tur benämns 

ofta som ‖Frihetens Land‖ och liberalismens principer kan sägas vara inbäddade i både staten 

och i folksjälen. Fallen är därmed inte bara intressanta på grund av dess egenvärde utan även 

på grund av skillnaderna i de bärande ideologierna. 

 

Denna uppsats är betydelsefull även på ett personligt plan då jag själv deltog i protesterna i 

Göteborg och bodde på Hvitfeldtska gymnasiet. Jag är högst medveten om vilka svårigheter 

detta kan innebära för mitt forskaroberoende, men jag var inte förberedd på hur djupt det 

skulle påverka mig känslomässigt. Det har därför varit en utmaning på flera sätt att arbeta 

med dessa frågor men jag är av uppfattningen att detta har bidragit med fler fördelar än 

nackdelar. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Karlsson (2001) s. 11 
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1.1 Bakgrund 

 

Genom att undersöka hur stater har agerat i våldsproblematiken runt andra stora 

demonstrationer kan man förstå den amerikanska och den svenska statens ageranden som en 

del av ett sammanhang. Det som skedde i Seattle och i Göteborg borde inte ses som två 

separata händelser utan som en del av en internationell globaliseringsrörelse aktiv i perioden 

runt millennieskiftet. Nedanstående fall är valda på grund av likheterna med Seattle och 

Göteborg, samt på grund av tillgängligheten av tillförlitlig information (Göteborgskommitténs 

utredning SOU 2002:122). 

 

 

1.1.1 Prag, Tjeckien 

 

IMF och Världsbankens årsmöte
2
  

September 2000 

Under hösten samlades Världsbanken och IMF på deras årliga möte. Polisen var väl förberedd 

på stora demonstrationer och enligt dem själva allvarliga ordningsstörningar. De hade 11 000 

poliser i tjänst under protesterna, med möjlighet till beredskap.  Antal demonstranter var 

mellan 10 000 och 15 000 vilket var färre än förväntat. Huvudarrangören av protesterna, 

INPEG, var en samlingsorganisation av miljö-, människorätt- och autonoma/anarkistiska 

grupper och organisationer samlade under parollen ‖Mot ekonomisk globalisering‖. Under 

planeringsfasen motsade sig INPEG all kommunikation med myndigheterna då de inte ville 

ha med myndigheterna att göra. Polisen hade under mötesdagarna som taktik att inte låta sig 

provoceras utan att stå stilla och inte själva attackera. Enligt vad som framkommit i 

Göteborgskommitténs utredning uppträdde polisen proffsigt under demonstrationerna, 

kritiken har snarare berört händelserna före och efter demonstrationerna. Flera rapporter 

skriver om överdriven våldsanvändning från polisens sida och Prag har delvis beskrivits som 

en laglös stad
3
.
 
 

 

 

1.1.2 Nice, Frankrike 

 

Europeiska rådets möte
4
 

December 2000 

Europeiska rådets möte drog stora skaror med demonstranter; den största samlade cirka 

65 000 medverkande främst från diverse fackförbund. Attac
5
 stod som huvudarrangör från 

demonstranternas sida och som riktlinjer angavs i likhet med Prag att alla aktioner främst var 

symboliska och under principen om icke-våld. Polisen gjorde stora avspärrningar runt om 

                                                           
2
 SOU 2002:122 s. 147-175 

3
 Bland annat Amnestys rapport samt SOU 2002:122  

4
 SOU 2002:122 s. 176-188 

5
 För mer information om Attac, se 7.1.1 
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möteslokalerna och myndigheterna avvisade alla kontaktförsök från Attac och andra 

arrangörers sida. Enligt Göteborgskommittén deltog cirka 4 000 poliser och ytterligare 1 000 

kallades in från beredskap
6
. Polisen var mycket flitig i användningen av tårgas. Våldet från 

både demonstrant och polis har beskrivits som begränsat och utövades av mycket små 

grupper. De säkerhetszoner polisen hade skapat bidrog enligt flera källor till att våldet blev 

begränsat då demonstranterna aldrig kom i kontakt med mötesdeltagarna. Polisen hade då ur 

säkerhetssynpunkt inga direkt motiv att ingripa.  

 

 

1.1.3 Malmö, Sverige 

 

Ekofin möte
7
 

April 2001 

Under Sveriges ordförandeskap i EU höll finansministrarna ett informellt möte i Malmö två 

månader innan ministermötet i Göteborg. Under en av de två demonstrationerna samlades 

cirka 1 000 deltagare. Polisen beslutade att omhänderta 269 demonstranter då de ansåg att det 

fanns ordningsstörningar i form av bland annat äggkastande autonoma grupper. Det riktades 

hård kritik mot att polisen använde onödigt våld och att demonstrationsrätten hade inskränkts 

för de omhändertagna personerna. Massmedia rapporterade om knytnävsslag utdelat av 

polisen och användande av mycket grovt språk främst till de yngre kvinnliga 

demonstranterna. Det kom in 62 stycken polis, JK- och JO-anmälningar till följd av 

polisinsatsen. Göteborgskommittén konstaterar att polisinsatsen i Malmö påverkade 

händelseutvecklingen i Göteborg på flera sätt
8
 och att polisen använde sig av tveksamma 

metoder vid omhändertagandet. 

 

 

1.1.4 Genua, Italien 

 

G8-möte
9
 

Juni 2001 

Både protestarrangören GFS samt polis överraskades av det stora antalet demonstranter, som 

mest samlades 200 000 - 250 000 personer. Polisen hade förberett sig genom att bland annat 

studera demonstrationerna i Prag och Nice. Cirka 14 000 poliser var i tjänst under mötet. 

Polisen hade som främsta mål att säkerhetsställa mötets fortgående samt garantera 

mötesdeltagarnas säkerhet. Ur det avseendet kan aktionen ses som lyckad. Precis som i Prag 

och Nice stängdes stora delar av staden av och den delades även upp i en röd och en gul 

säkerhetszon med olika kriterier för passering. Under planeringsfasen ägde samtal rum mellan 

                                                           
6
 Dessa siffror är dock mycket osäkra på grund av Göteborgskommitténs svårigheter att få fram förlitlig 

information. 
7
 SOU 2002:122, s. 221-269 

8
 Mer om detta i kapitel 7.2 

9
 SOU 2002:122, s. 188-219 
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arrangör, polis och myndigheter på både lokal och nationell nivå. Båda sidor utryckte 

missnöje med dialogen
10

. Våldsamma konfrontationer mellan polis och demonstranter ägde 

rum och Göteborgskommittén har tagit upp tre händelser där polisen mottog hård kritik: 

dödsskjutningen av en demonstrant, stormningen av en av uthyrd skola där GFS hade sitt 

huvudkontor samt polisens hantering av gripna aktivister. I de nationella rapporter skrivna 

efter demonstrationerna kritiseras polisen för brist på kommunikation och koordinering, samt 

lämplig utbildning för medverkande poliser. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
10

 Polis och myndighet menade att GFS samlade alltför många olikartade organisationer, från katolska kyrkliga 

organisationer till mer autonoma grupper, och därför inte kunde sägas företräda alla. GFS å andra sidan anklagar 

polis och myndighet för att inte ta deras farhågor om de mängder våldsamma demonstranter som väntades 

komma på allvar. 
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1.2 Syfte och frågeställningar 

 

 

Att förstå den amerikanska och den svenska statens agerande i våldsproblematiken
11

  

från ett liberalt respektive socialdemokratiskt perspektiv, vid 

 

o demonstrationerna i samband med WTO mötet i Seattle 1999 (liberalt perspektiv) 

samt 

 

o demonstrationerna i samband med Europeiska rådets möte och George W Bush besök 

i Göteborg 2001 (socialdemokratiskt perspektiv) 

 

 

Utifrån detta har jag skapat ett antal frågeställningar för att dela upp syftet och tydligare 

kunna besvara det. 

 

o Vad har våld för funktion för staten? 

 

o Hur har staten bemött samt använt våld i de valda fallen? 

 

o Kan man analysera den amerikanska statens agerande utifrån ett liberalt perspektiv, 

och den svenska statens agerande utifrån ett socialdemokratiskt perspektiv? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
11

 För definition av våldsproblematik, se 2.4 
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1.3 Disposition 

 

Uppsatsen inleds med en metod- och materialgenomgång där urvalsteknik och en kritisk 

granskning av materialet ingår. Det följs av en teorigenomgång med syfte att diskutera våldets 

funktion hos staten. Denna inleds med en översikt av kontraktsteoretikernas idéer om statens 

ursprung och avslutas med ett kort stycke om demonstrationers betydelse för staten. Därefter 

kommer två kapitel om liberalism och socialdemokrati vilka avser att svara på vem 

ideologierna ser som huvudaktör, statens funktion samt våldsanvändning. Efter detta följer en 

beskrivning av händelserna i Seattle och Göteborg som tar upp aktörer, bakgrund och 

händelseförlopp. Kapitlet om Seattle fokuserar på undantagstillstånden och kapitlet om 

Göteborg ägnas främst åt polisinsatsen mot Hvitfeldtska gymnasiet. Dessa kapitel syftar till 

att besvara hur staterna har bemött samt använt våld. Efter genomgången av fallen följer en 

analys som avser att besvara syftet, det vill säga om man genom ideologierna kan förstå 

statens agerande i våldsproblematiken. Uppsatsen avslutas med en slutsats där betydelsen av 

analysen redovisas samt en diskussion om fortsatt forskning och mitt eget forskaroberoende.  
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2. METOD OCH MATERIAL 

 

 

2.1 Kvalitativ idéanalytisk fallstudie 

 

I denna uppsats används ideologier för att analysera staters agerande och det är därmed en 

idéanalys. Som metod används fallstudien. Fallstudiens fördel är att den kan ta itu med fallen i 

dess helhet, och det finns därmed en möjlighet att upptäcka hur olika delar påverkar varandra. 

I detta hänseende menar Merriam att fallstudier tenderar att ha ett holistiskt synsätt snarare än 

att fokusera på enstaka faktorer.
12

 Detta passar mycket bra i denna uppsats då syftet är att 

försöka tolka två specifika fall utifrån de ideologier som har påverkat staterna.  

 

Fallstudien karaktäriseras även av att betona djup snarare än bredd då genom att ägna all 

energi till att endast studera två fall finns det mycket större möjligheter att gå på djupet och 

upptäcka saker som kanske inte skulle ha blivit synliga vid en mer ytlig undersökning. Detta 

småskaliga synsätt innebär att fallstudien förknippas mer med kvalitativ än med kvantitativ 

forskning.
 13

 

 

I en fallstudie riktas uppmärksamheten mot de relationer och processer som leder fram till 

resultaten, och erbjuder därför en möjlighet att förklara varför vissa resultat kan uppstå – mer 

än att bara ta reda på vilka dess omständigheter är. Jag ämnar att undersöka om man med 

hjälp av de valda ideologierna kan förstå statens agerande i våldsproblematiken i respektive 

fall. Genom att koncentrera mig på dessa specifika fall strävar jag efter att belysa det 

eventuella samspelet mellan ideologi och praktik. Att studera processer och relationer i en 

viss bestämd inramning är även vad metodforskaren Denscombe anser att fallstudien fungerar 

bäst för.
 14

 

 

Fallstudien kan sägas vara heuristisk i och med att den kan förbättra läsarens förståelse av den 

företeelse som studeras. Tidigare okända förhållanden och variabler kan bli resultatet av en 

fallstudie, vilket kan leda till en ny syn på det man undersöker. Insikter om hur saker och ting 

blivit som de är utgör också något man kan förvänta sig utifrån fallstudier.
15

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
12

 Merriam (1994) s. 28 
13

 Denscombe (2009) s. 60-62 
14

 Denscombe (2009) s. 60-62 
15

 Merriam (1994) s. 27 
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2.2 Urvalsteknik 

 

Enligt Denscombe måste det kriterium som används för att välja ut fall vara explicit och 

befogat som en väsentlig del av metodologin. Vidare ska fallen väljas utifrån kännetecken 

som är synnerligen signifikanta för det praktiska problem forskaren vill undersöka.
16

 I mitt 

fall innebär det att eftersom jag använder liberalismens och socialdemokratins idéer till att 

förstå två specifika fall, är fallen två länder där dessa ideologier har eller har haft stark 

inverkan på hur samhället ser ut.  

 

Val av fall görs vidare utifrån det sätt varpå fallet kommer att användas. Fallet kan antingen 

ses som ett exempel, vilket innebär att man ska ‖komma fram till en helhetsinriktad förståelse 

av de enheter man studerar och man ska kunna utveckla generella teoretiska påståenden om 

regelbundenheter i den sociala strukturen och det sociala skeendet‖
17

. Fallet kan även ses 

som unikt genom beskrivningar av dess speciella egenskaper. I denna uppsats syftar jag 

snarare till det första sättet, att genom ideologierna förstå statens agerande och därmed skapa 

en generell bild om man kan förstå staters agerande med hjälp av ideologier. Detta är även det 

sätt Esaiasson i Metodpraktikan föredrar genom påståendet att det är i allmänhet av större 

intresse att förklara generella mönster än ge sig i kast med något som faller utanför den 

allmänna ramen.
 18

 

 

Just möjligheten till att generalisera är vad fallstudien ofta kritiseras för att sakna, om det 

verkligen är rimligt att generalisera slutsatserna utifrån endast ett fåtal med fall. Jag anser att 

detta främst beror på vilka slutsatser som dras. Som jag med denna uppsats kommer att visa, 

anser jag i detta fall det vara högst möjligt. Denscombe menar att även om varje enskilt fall i 

vissa avseenden är unikt så är det också ett exempel som ingår i en bredare kategori.
19

 Genom 

att ha gått igenom tidigare internationella demonstrationer där det blivit ett våldsamt möte 

mellan demonstranter och stat, anser jag ha redovisat för den kategori vilken fallen tillhör. 

Ytterligare en kritik mot fallstudier är att de tenderar att producera så kallat ‖mjukt data‖ då 

de bygger på processer snarare än mätbara resultat
20

. Mot denna kritik har jag inte funnit 

något annat argument än att det är just därför jag anser fallstudier vara intressanta.  

 

Förutom dessa anledningar finns det även praktiska överväganden som har spelat roll i min 

urvalsteknik. Bekvämlighet på det sättet att materialet var lättillgängligt då det är två relativt 

öppna demokratiska stater samt språket har spelat roll eftersom jag har kunnat läsa materialet 

på originalspråk. Fallen är självfallet även intressanta på grund av dess egenvärden då Seattle 

som redan nämnt ses som startskottet för den så kallade globaliseringsrörelsen, och Göteborg 

eftersom det var då rörelsen kom till Sverige. Mitt eget deltagande i Göteborg spelar även en 

roll för intresset. 

 

                                                           
16

 Denscombe (2009) s. 63-64 
17

 Merriam (1994) s. 25 
18

 Esaiasson (2010) s. 30 
19

 Denscombe (2009) s. 68 
20

 Denscombe (2009) s. 69 
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2.3 Avgränsningar 

 

Att kartlägga exakt vad som hände i Göteborg och i Seattle är inte möjligt i en uppsats av 

denna storlek. Jag har därför valt att fokusera på ett specifikt beslut i vardera fall jag anser 

vara relevant för syftet. I Göteborg ligger fokus på händelserna vid Hvitfeldtska gymnasiet då 

flera källor nämner dem som avgörande för den fortsatta händelseutvecklingen. Kapitlen om 

Seattle har fokus på de undantagstillstånd som inrättades under veckan.  

 

 

2.4 Begrepp och definitioner 

 

Våld och våldsproblematik är centrala begrepp i denna uppsats. Våld kan ses både som en 

rent fysisk handling och även som ett mer abstrakt psykiskt medel. Begreppet har olika värden 

och meningar för olika personer. Att inkludera en överblick av olika författares definitioner är 

på grund av utrymmesskäl ej möjligt inom ramen av denna uppsats. För att skapa klarhet och 

enhetlighet har jag valt att använda en omarbetad version av Nationalencyklopedins 

definition
21

. I definitionen har jag valt att inkludera de maktmedel polisen har till hands. 

Exempelvis räknas undantagstillstånden som inrättades i Seattle in under begreppet våld då de 

är exempel på polisens maktmedel. 

 

Våld: Användning av fysisk styrka som makt, påtrycknings- eller bestraffningsmedel mot 

någon eller några 

 

Våldsproblematik: Den problematik i polisens uppgifter som statens förlängda arm; att dels 

upprätthålla statens säkerhet och dels fungera som medborgarnas garanti för att skydda deras 

rättigheter 

 

 

2.5 Material och källkritik 

 

Som material till metod, teorier, ideologier och så vidare har jag använt mig av litteratur 

främst skrivet av forskare inom samhällsvetenskaperna. Dessa anses väl möta de källkritiska 

krav som ställts. Citat från tidningar har använts i vissa fall för att belysa exempel.   

 

Till bakgrund samt till Göteborg har jag endast använt mig av Göteborgskommitténs statliga 

utredning SOU 2002:122. Den anses väl uppfylla de krav Esaiasson ställer på en god källa; 

äkthet, oberoende, samtidighet samt tendens. På grund av den kontrovers fallen har skapat 

anses oberoende och tendens vara extra viktiga kriterier. Till Seattle har jag därför använt mig 

av tre källor: kommunen och lokalpolisens rapporter samt rapporten från 

                                                           
21

 Nationalencyklopedins definition på våld är: (otillbörlig) användning av fysisk styrka som påtrycknings- eller 

bestraffningsmedel mot ngn 
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intresseorganisationen American Civil Liberties Union. Genom detta säkerhetsställs att alla 

berörda parter hörsammats. Detta är redan tillgodosett i Göteborgskommitténs utredning då 

både fredliga och våldsamma aktivister, arrangörer, poliser samt andra kommunala och 

statliga aktörer har hörts. Genom att använda tre källor till Seattle görs materialet mer 

jämbördigt. Allt material bygger främst på intervjuer gjorda med berörda personer i fallen. 

Gemensamt för allt material är att aktörerna har under händelserna varit centralt placerade. 

 

Då de valda fallen inträffade för över tio år sedan används sekundärkällor för materialet om 

fallen. Esaiasson skriver i Metodpraktikan att ‖En samtida andrahandskälla är ofta är föredra 

framför en sentida förstahandskälla.‖
22

 Både Göteborgskommitténs statliga utredning samt de 

amerikanska rapporter som använts som underlag för Seattle offentliggjordes ett år efter 

fallen. Det året spenderades enligt materialet på att samla och sammanställa information. 

Samtidigheten anses därför överväga kravet på förstahandskällor. Då syftet med uppsatsen är 

att urskilja idéer utifrån staternas ageranden, och inte att analysera händelserna i sig, är 

användandet av sekundärkällor acceptabelt.  

 

Validitet innebär att empiriskt undersöka det man på den teoretiska nivån påstår sig 

undersöka.
23

 Uppsatsen syftar till att med hjälp av liberalismen och socialdemokratin försöka 

förstå den amerikanska och den svenska statens ageranden. Genom att gå igenom ideologier 

och fall för att sedan med hjälp av det förra förstå den andra torde uppsatsen ha hög validitet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
22

 Esaiasson (2010) s. 324 
23

 Esaiasson (2010) s. 63 
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3. VÅLDETS FUNKTION FÖR STATEN 

 

 

Detta kapitel syftar till att besvara frågan: Vad har våld för funktion för staten? 

 

 

3.1 Legitimering av staten 

 

Ett sätt att förstå våldets funktion för staten är att börja med statens rättfärdigande till existens. 

Ett sätt att gå tillväga för att förstå varför någonting finns är att föreställa sig hur det hade 

varit utan det. Det är precis vad kontraktsteoretikerna John Locke och Thomas Hobbes gjorde, 

de föreställde sig ett naturtillstånd för att kunna svara på varför staten behövdes.  

Naturtillståndet Hobbes föreställde sig, är ett krigstillstånd där våldet är ständigt närvarande. 

Det är ett tillstånd där alla har rätt till att göra som man själv önskar. Människan är ständigt 

tvungen att kämpa för sin överlevnad då någon alltid försöker ta ifrån henne det hon äger. På 

grund av sin självbevarelsedrift blir hon därför att styras av rädsla. Detta i sin tur leder till att 

hon attackerar andra, inte nödvändigtvis för att erhålla förmåner över dem, utan för att skapa 

säkerhet.
24

 

Även Locke föreställde sig ett naturtillstånd, det var dock inte lika dramatiskt som Hobbes. 

Han menade istället att då det fanns tillräckligt så att det räckte till alla, fanns inget behov av 

att kämpa för sin överlevnad. Locke föreställde sig även att det i naturtillståndet fanns en 

uppsättning av naturliga lagar. Dessa lagar innebar bland annat att man ej får skada någon 

annan (förutom i vissa fall av självförsvar). Trots att Locke menade att det i naturtillståndet 

råder perfekt frihet, såg han ändå att det fanns ett behov av en stat. Behovet av en stat 

uppkommer genom att människor kommer att börja tvista om vad de naturliga lagarna innebär 

och på grund av olägenheter som att människor inte respekterar varandras rättigheter.
25

 

Hobbes skäl till varför man går in i en stat skiljer sig från Lockes. Hobbes menar att 

människans självbevarelsedrift och jakten efter lycksalighet gör att man ger upp så gott som 

alla sina friheter för säkerheten staten kan erbjuda. Det är endast inom skyddet av en stat vi 

kan undgå ett tillstånd där våldet har en avgörande roll.
26

 När man väl har gått in i staten 

måste man lyda suveräniteten i allt den begär. Den enda rättigheten man har kvar är rätten till 

självförsvar. Hobbes menar därmed att statens legitimitet vilar på ett samtycke från folket.
27

 

Även Locke menade att statens legitimitet vilar på ett samtycke från folket, men tror i motsatt 

till Hobbes inte på en absolut makt. Han menade istället att den enda makten människan kan 

skapa och lyda är en begränsad eller konstitutionell makt.
28

 

                                                           
24

 Wolff (2006) s. 8-17 
25

 Wolff (2006) s. 17-23 
26

 Wolff (2006) s. 8 
27

 Ball och Dagger (1995) s. 61 
28

 Ball och Dagger (1995) s. 63 
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3.2 Staten som den legitima våldsutövaren 

 

Locke menade att den politiska makten erhålls av dem som skapar lagar, med rätten att straffa 

dem som bryter mot lagarna. Den tyske sociologen Max Weber är mest känd för sitt verk 

Economy and Society där han beskriver den moderna staten och byråkratins betydelse.
29

 

Weber erbjuder i verket även en definition av staten; staten ses som innehavare av den 

legitima användningen av våld på grund av dess våldsmonopol.
30

 En konsekvens av detta är 

att allt våld som ej kommer från staten är ett hot mot våldsmonopolet. Ett hot mot 

våldsmonopolet innebär ett hot mot statens legitimitet.
31

  

 

Jonathan Wolff tar i boken An introduction to Political Philosophy upp en annan konsekvens 

av Webers definition. Han menar att staten då har tagit på sig ansvaret att skydda 

medborgarna mot all illegitim användning av våld. Detta resonemang medför en del 

implikationer. Wolff tar som exempel att i USA anser en stor del av befolkningen att de har 

rätt att bära vapen. De menar till och med att staten inte har någon rätt att bestämma över 

deras rätt till att bära vapen, vilket innebär att staten inte har rätt till monopol på våld.
32

 Ännu 

en invändning mot Webers definition är att staten i verkligheten har svårt att skydda 

medborgarna mot illegitim användning av våld. När åskådare till stora demonstrationer av 

misstag drabbas av våld, antingen från staten eller från andra demonstranter, skapar det 

ytterligare en dimension till Webers definition.  

 

Ett sätt att förstå statens maktposition är att ta fram argument till varför vi bör lyda staten. 

Den politiska filosofen Hannah Arendt menar dock att man ej bör tänka på makt i termer av 

befallningar och lydnad, eftersom det då är lockande lätt att koppla ihop makt med våld. 

Arendt diskuterar i hennes uppsats On Violence vikten av att skilja på makt och våld. Hon 

hävdar att det inte räcker med att säga att våld och makt är olika saker. De är varandras 

motsatser. Makt kan vara ett slutmål i sig, medan våld endast existerar som ett medel för 

någonting annat. Makt behöver därför legitimitet på ett sätt våld aldrig kan få. Arendt menar 

dock att det finns tillfällen då våld är försvarbart men det gör det aldrig legitimt. Det är när 

makten är förlorad som våldet ses som ett medel till att ta den tillbaka. Våld kan dock aldrig, 

enligt Arendt, varken skapa eller ta tillbaka makt då användningen av våld (som medel till 

visst mål) gör att man inte bara tappar den redan förlorade makten, man tappar även makten 

som tillkommer när målet väl är nått.
33

 

Arendt menar vidare att våld är rationellt i betydelsen av att det är ett effektivt sätt att nå 

slutmålet som försvarade dess användning. Faran med att använda våld, oavsett på vilken 

                                                           
29

 Beetham (1974)  s. 63 
30

 Weber (1978) s. 54.  Egen tolkning av ‖A compulsory political organization with continuous operative staff 

will be called a ―state‖ insofar as its administrative staff successfully upholds the claim to the monopoly of the 

legitimate use of physical force in the enforcement of its order‖.  
31

 Wieviorka (2009) s. 27 
32

 Wolff (2006) s. 37 
33

 Arendt (1972) s. 103-185 
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grund, är dock att medlen överskuggar målet. ‖The practice of violence, like all action, 

changes the world, but the most probable change is to a more violent world.‖
34

 

Våld och konflikter innefattande stater och icke-statliga aktörer har pågått under mycket lång 

tid och kommer troligen fortsätta att pågå långt in i framtiden. Michel Wieviorka menar i sin 

bok Violence - a new approach att det är ett resultat av arbetarrörelsens tillbakagång och 

slutet på kalla kriget tillsammans med en utbredd individualism våldet nu tar oväntade och 

bredare dimensioner samt har nya konsekvenser.  I en tid av kulturell och social 

fragmentering har detta lett till fler former av ojämlikheter vilket har skapat fler konflikter.
35

  

 

Det är med bakgrund av dessa ojämlikheter globaliseringsrörelsen startade. Tidskriften 

Fronesis menar att det i ursprunget till den klassiska formen av protest, demonstrationen, finns 

en medvetenhet om den hotfullhet makten ser i massan. De förklarar att demonstrera betyder 

just visa upp sin styrka, sin mängd och därmed sin förmåga att kunna ta makten från det 

mäktiga fåtalet.
36

 Tidskriften tar även upp begreppet avhumanisering. Genom att skildra 

människor som radikalt annorlunda, kan staten legitimera en hårdare våldsanvändning än vad 

normalt ses som tillåtet.
 37
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 Arendt (1972) s. 177 

35
 Wieviorka (2009) s. 9- 25 

36
 Fronesis nr. 11-12 (2002) s. 13 

37
 Fronesis nr. 11-12 (2002) s. 10 
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4. LIBERALISMENS GRUNDER 

 

 

Den liberala traditionen i politiskt tänkande går åtminstone så långt tillbaka som till Locke 

under slutet av 1600-talet. Ändå därifrån har liberala idéer påverkat hur vi ser på förhållandet 

mellan stat och medborgare.
38

 I den engelskspråkiga världen kan de liberala idéerna sägas 

vara så inbäddade i medborgarnas liv och deras sätt att tänka att de framställs som naturliga.
39

 

Många forskare inom statsvetenskapen delar upp liberalismen i två läger; neoklassiska och 

välfärdsliberaler. Detta kapitel syftar dock inte till att särskilja de två lägren. 

 

Inom liberalismen ses individen som den huvudsakliga aktören. Det menas att individen vet 

själv vad som är bäst för honom eller henne och därför bör varje individ få leva så pass fritt 

som möjligt. Det enda som står emot individens frihet är om den inkräktar på någon annans 

frihet.
40

 Denna princip härstammar från John Stuart Mill, en av förgrundsgestalterna inom 

liberalismen. Mills så kallade Liberty Principle innebar att man bara får begränsa individens 

frihet om den riskerar att skada någon annan.
41

 Statens funktion kan därmed tolkas som att 

främja individers fria vilja genom så lite intervention som möjligt och inte att med regelverk 

och byråkrati omhulda individen.  

 

Liberaler menar i likhet med Hobbes och Locke att statens legitimitet har sitt ursprung ur 

folkets samtycke. Den lagstiftande makten innehar enbart den auktoritet folket har gett den. 

Det är ett privilegium staten inte får missbruka.
42

 

 

Vidare hävdar liberaler att det är i den fria marknaden man finner det mest effektiva systemet 

för ekonomiskt och internationellt utbyte. Detta i sig är idag inte speciellt häpnadsväckande, 

det som utmärker liberalismen är snarare idén om att marknaden har en inbyggd naturlig 

rättvisa. En annan grundpelare är rätten till att äga egendom och produktionsmedel. Liberaler 

försvarar dock inte den fria marknaden för äganderättens skull, utan ser den mer som ett sätt 

att stabilisera demokratin. Marknaden bör därför inte vara underställd byråkratisk tillsyn och 

kontroll varken inhemskt eller internationellt, vilket betyder att liberaler ser statens uppgifter 

annorlunda än till exempel socialdemokrater.
43

 

 

Utifrån detta är liberala värden individualism, tolerans och frihet. Om socialdemokratin har en 

tendens att lägga tonvikten på jämlikhet och rättvisa har liberaler snarare en tendens att betona 

frihet. I diskussioner om rättvisa brukar liberaler framhålla riskerna för att rättvisan kan gå 

‖för långt‖, och därmed hämma kreativitet och utveckling samt hota mångfald och 

individualitet.
44

 Detta betyder inte att jämlikhet inte är av vikt för liberaler, utan snarare att det 

                                                           
38

 Baylis och Smith (2005) s. 188 
39

 Ball och Dagger (1995) s. 53-54 
40

 Ball och Dagger (1995) s. 53 
41

 Wolff (2006)  s. 106 
42

 Baylis och Smith (2005) s. 186 
43

 Baylis och Smith (2005)  s. 186 samt Kymlicka (2002) s. 103 
44

 Pettersson (2005) s. 27 
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har en annan innebörd. Liberaler menar att alla bör ha en jämlik möjlighet att lyckas men det 

betyder nödvändigtvis inte att alla är eller bör vara lika.
45

  

 

 

4.1 Vad har våld för funktion för staten? 

 

När det kommer till våld har liberalismen ett komplicerat förhållande. Statens legitimitet vilar 

på folkets samtycke samtidigt som folkets rätt att styra sig själv begränsas genom 

suveräniteten, ytterst genom hot eller användning av våld. Detta speglar liberalismens rädsla 

för folkets makt; att dess självstyre skulle hota det kapitalistiska samhällets grundvalar.
 46

 

Denna paradox gör att liberalismen skiljer på våldets existens i staten mellan det 

ordningsbevarande och legitima våldet, samt det ordningsstörande och illegitima våldet. 

Statens funktion som innehavare av det legitima våldet är att bevara ordningen. Våld ställs 

mot ordning men visst våld (statens) måste ändå tillåtas för att bevara ordningen.
 47

 I 

slutändan kan det sägas handla om liberalismens kärna, när är det legitimt för staten att 

inskränka människors frihet? Några av de friheter liberalismen förespråkar är yttrande- och 

mötesfrihet, men denna uppsats kommer i följande kapitel att visa att det är just dessa som 

begränsas genom ovanstående paradox. 
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 Ball och Dagger (1995) s. 53 
46

 Fronesis nr. 11-12 (2002) s. 8 
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 Fronesis nr. 11-12 (2002) s. 7-13 
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5. SOCIALDEMOKRATINS GRUNDER 

 

 

Det som utmärker socialdemokratin från andra ideologier såsom liberalismen är synen på 

människan som huvudaktör. Människan ses enligt socialdemokratin som en social varelse, det 

är i gemenskap med varandra och inte genom konkurrens mot varandra människan når sin 

fulla potential. Att denna syn även idag genomsyrar ideologin kan man bland annat se i Håkan 

Juholts debattinlägg i Dagens Nyheter om socialdemokraternas kulturpolitik ‖/…/ Ytterst 

handlar det om synen på människan och människovärdet: människan som medborgare i ett 

samhälle eller människan som kund på en marknad/…/‖.
48

 Den socialdemokratiska ideologin 

inrymmer även en idé om ett jämlikt broderskap. Termen broderskap har dock under de 

senaste åren ersatts med solidaritet, enligt vissa har detta skett i könsjämlikhetens tecken
49

. 

 

Människan ses även i förhållande till produktion och arbete och anses dela vissa mål med 

andra i samma gemenskap. I strävan efter dessa mål finns det saker i det kapitalistiska 

systemet vilka fungerar som hinder.
50

 På grund av människans sociala sammanhang anser 

socialdemokratin att allt människan producerar på sätt och vis är sociala produkter. Alla som 

deltar i produktionen ska därmed ha rätt till en del av dem. Detta betyder att samhället i stort, 

och inte privata individer, till stor del borde äga och kontrollera egendom till allas nytta.
51

 

Man menar att ett samhälle av djupa inkomstklyftor bland annat leder till arrogans, 

avundsjuka och social söndring. Den ekonomiska jämlikhetsprincipen inom socialdemokratin 

är dock inte absolut, målet är ökad jämlikhet men inte någon total inkomstutjämning.
 52

 

 

Enligt socialdemokratin har staten som funktion att se till hela samhällets gemensamma goda 

och inte till att endast göra en viss klass lycklig. Detta allmänna goda skapas genom en allmän 

välfärd där alla medborgare har en ekonomisk trygghet och med detta möjlighet att 

förverkliga sin fulla potential.
53

 Till detta hör även åtnjutandet av ‖positiv‖ frihet. Detta är 

inte en frihet från plikter och tvång såsom liberalismen kan sägas ha definierat frihet, utan en 

frihet till att eftersträva ens drömmar och mål, så länge de inte är till skada för någon annan. 

Socialdemokrater menar att så länge det finns stora orättvisor i samhället vilka gör att vissa 

människor måste tillbringa det mesta av sin tid till att överleva, finns det ingen möjlighet till 

frihet. Då vi ses som sociala varelser tjänar det inget till att tala om en individs frihet eller 

någon annans ofrihet. Antingen är vi alla fria, eller är ingen fri.
54
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 Carlsson och Lindgren (2001) s. 21 
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 Ball och Dagger (1995) s.122 
51

 Ball och Dagger (1995) s. 121 samt Carlsson och Lindgren (2001) s. 22 
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Den förre statsministern Ingvar Carlsson och Ann-Marie Lindgren betonar i deras bok Vad är 

socialdemokrati? spänningen mellan det kollektiva och det enskilda. De menar att det är en 

ofrånkomlig följd av att människor både är individer och samhällsvarelser. ‖Betonar man 

individens frihet utan att bry sig om effekterna för andra individer, hamnar man i de starkares 

förtryck av de svagare. Betonar man ensidigt den kollektiva gemenskapens krav riskerar man 

å andra sidan att den enskildes behov villkorslöst underordnas gruppens.‖ Begränsningar i 

den individuella friheten är därför nödvändiga för att skydda alla andras friheter.
55

 

 

 

5.1 Vad fyller våld för funktion hos staten? 

 

Socialdemokratin kan ses som en ideologi i mellanrummet mellan socialism och liberalism.
56

 

Socialismen i sin tur har rötterna i marxismen men ett flertal intellektuella, däribland 

idéhistoriken Sten O Karlsson, har kritiserat socialdemokratin för att ensidigt fokusera på 

marxismen som dess ursprung. Karlsson hänvisar till Eduardo Bernsteins kritik av 

socialdemokratin genom marxismen bland annat från ett moraliskt håll och menar att den kan 

kopplas till Immanuel Kant och hans så kallade kategoriska imperativ. Det går ut på att 

moraliska normer aldrig kan stå över politiska eller sociala mål, vilket innebär att ändamålet 

aldrig helgar medlen. Detta betyder att om arbetarrörelsen, socialdemokratin i detta avseende, 

på moralisk grund förkastar våldsanvändning, så kan våld aldrig ses som ett medel till ett 

politiskt eller ett socialt mål. Det är bland annat ur denna mer reformistiska socialism snarare 

än den revolutionistiska socialdemokratin har sitt ursprung.
57

 Socialdemokratin är därför mer 

en försvarare av lag och ordning snarare än att använda våld som försvarsmedel. 

 

Andra hävdar att det inom socialdemokratin finns en idé om att endast socialdemokratin kan 

garantera ordningen i staten. I motsats till ovanstående resonemang sägs detta vara trots att, 

eller kanske just därför att, socialdemokratin hävdas bära ordningens raka motsats inom sig på 

grund av den socialistiska och marxistiska bakgrunden. Våldet, eller hotet om revolution, är 

en del av arbetarrörelsens arv som antas prägla den än idag.
58

 Socialdemokratin ser precis som 

liberalismen på staten som den legitima våldsutövaren. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
55

 Carlsson och Lindgren (2001) s. 25 
56

 Pettersson (2005) s 12 
57

 Pettersson (2005) s. 17-18 
58

 Fronesis nr 11-12 (2002) s. 14 



 
 22 

6. SEATTLE 

 

 

Detta kapitel syftar till att besvara frågan: Hur har den amerikanska staten bemött samt 

använt våld? 

 

Den 29 november - 3 december 1999 höll World Trade Organization sitt tredje årliga 

ministermöte i Seattle med 134 stater representerade. Tre dagar senare, den 6 december, 

avgick polismästaren för Seattles polisdistrikt och uppgav att han tog fullt ansvar för polisens 

handlande under mötet
59

. 

 

6.1 Aktörer 

 

6.1.1 Demonstranter 

 

Enligt intresseorganisationen American Civil Liberties Union (i fortsättningen ACLU) deltog 

mellan 30 000 och 50 000 personer i protesterna mot ministermötet. Protesterna 

manifesterades på olika sätt; demonstrationer, politisk teater, civil olydnad, religiösa mässor 

samt seminarier och debatter. I de medverkande grupperna fanns miljöaktivister, troende, 

fackförbund och aktivister för mänskliga rättigheter. ACLU uppger i deras rapport att ett 

tjugotal av aktivisterna använde sig av våldsamma metoder, medan kommunen på grund av de 

våldsamma attackernas omfång, tidpunkt och geografiska läge menar att ett hundratal 

personer är mer troligt. Även detta är dock mindre än en procent av demonstranterna.
60

 

 

6.1.2 Polis 

 

Från Seattles polisdistrikt, Seattle Police Department (i fortsättningen SPD), deltog runt 1 200 

poliser. Från andra områden varierade det per dag, men mellan 550-725 extra poliser per 

dag.
61

 Polisen hade bland annat till uppgift att skydda de 8 000 delegater som kom till mötet. 
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6. 2 Bakgrund 

 

I januari 1999 offentliggjorde Seattles borgmästare att WTO mötet skulle hållas i Seattle. 

Ganska omedelbart skapades en organisation bestående av aktörer främst från den privata 

sektorn för att organisera det praktiska runt mötet. Varken staden, delstaten eller landet har 

laglig rätt att fungera som värd för stora event utan det måste skötas via den privata sektorn
62

. 

 

Säkerhetsplaneringen inleddes i februari 1999, nio månader innan mötet. Det hölls även 

regelbundna möten mellan SPD, staden och protestgrupperna inför mötet samt mellan SPD 

och ACLU om säkerhetsfrågor. Någon tillförlitlig information om hur dessa möten såg ut 

samt vad som diskuterades har inte hittats och någon närmare genomgång är därmed ej 

möjlig. 

 

I början av planeringsfasen menar SDP att det var oklart vilket omfång mötet skulle ha och 

planeringen bestod därav mest av omdirigering av trafik och skydd av delegaterna. Först 

senare när det blev klart att mötet troligtvis skulle omfatta protester började planeringen runt 

demonstrationerna. Planen bestod av att möjliggöra ett säkert möte för WTO delegaterna, 

tillmötesgå yttrandefriheten samt se till att den dagliga rörelsefriheten för de boende i Seattle 

ej skulle störas för mycket. Speciella protestområden skapades i närheten av de lokaler 

mötena skulle äga rum.
63

 

 

I perioden februari till juni menar SDP att det inte fanns några indikatorer på att brottsliga 

aktiviteter skulle äga rum, förutom WTO mötet i Geneve sommaren 1998 som drabbades av 

våldsamma kravaller. Det sågs dock av SPD som ett europeiskt fenomen och det ansågs ej 

troligt att det skulle komma till USA. Under sommarmånaderna kom fler och fler indikationer 

på att det skulle bli stora protester under mötet och SPD hävdar att de då stärkte deras 

kapacitet att möta stora demonstrationer. Trots detta ändras aldrig SPD:s grundsyn; att det 

kommer att bli en fredlig protest. 

 

Både kommunen samt ACLU riktar i deras rapporter skarp kritik mot SDP:s planering inför 

WTO mötet och menar att polisledningen undvek att begära förstärkning från andra 

avdelningar i förväg då det skulle öka deras kostnader. Kritik riktas även mot att 

polisledningen ignorerade information från både kommunen och andra källor att en stor 

konfrontation mellan demonstranter och ordningsmakt skulle äga rum. I ACLU:s rapport 

citeras bland annat New York Times upplaga från i början av oktober 1999 där det står att 

minst 50 000 demonstranter är att vänta och ACLU menar att protestorganisationerna i god tid 

hade annonserat om deras planer. 
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6. 3 Delstatens Washingtons lagstiftning om undantagstillstånd 

 

Enligt de delstatliga lagarna har borgmästaren rätt att proklamera undantagstillstånd vilket 

innebär införandet av vissa regler. Undantagstillståndet ska fastställa vilka regler som gäller 

för just det tillståndet. Reglerna kan bland annat innebära utegångsförbud mellan vissa 

klockslag, förbud för folksamlingar på allmänna platser samt förbud att använda vissa gator.
 64

 

 

 

6. 4 Händelseutveckling 

 

Konferenscentret där mötet hölls öppnade officiellt tisdagen den 30 november. Samtidigt som 

mötet öppnar samlades tiotusentals människor utanför konferenscentret under parollen ‖Shut 

Down WTO‖
65

. Då polisen ej var förberedda på det stora antalet demonstranter påbörjades 

arbetet med att skapa avgränsningar kring konferenscentret sent och de hade svårigheter med 

att säkerhetsställa delegaternas säkerhet. Tumult uppstår och våldsamma aktivister attackerar 

ett flertal affärer och caféer. Polisen får tillstånd att använda kemiska vapen såsom tårgas och 

pepparspray. På grund av dessa händelser ställs mötets officiella invigningsceremoni in. Detta 

leder till att ACLU kritiserar polisen då det bryter mot delegaternas mötes- och yttranderätt
66

. 

Enskilda poliser berättar i rapporterna om hur de blivit befallda att behålla deras positioner 

runtom konferenscentret trots vädjanden om hjälp från delegater
67

. 

 

President Clinton anlände till Seattle dagen efter för att delta i mötet. Under tisdagen och 

onsdagen tappade polisen, enligt deras egen rapport, till stor del kontroll över staden men 

hävdar att efter torsdagen den 2 december var ordningen återställd. Under de fem 

mötesdagarna fick 92 stycken personer besöka sjukhus på grund av mindre skador.
68

 Både 

kommunen och ACLU ger i deras rapporter kraftig kritik åt polisens hantering av händelserna 

under mötet. SPD rapporten menar dock att polisen utförde ett enastående jobb eftersom 

konferensen kunde hållas utan större avbrott, demonstranterna hade möjlighet att uttrycka sina 

åsikter samt att det inte inträffade några dödsfall eller allvarliga skador.  
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6. 4. 1 Undantagstillstånd 

 

Med början tisdagen den 30 november antar borgmästaren sju stycken undantagstillstånd med 

bakgrund av de okontrollerade våldsamheter som skett under morgonen. I beslutet står att det 

är för att garantera medborgarnas säkerhet samt för att skydda privat och allmän egendom.
 69

 

 

Det första undantagstillståndet innebar införandet av utegångsförbud mellan klockan 07 och 

19.30. Då det ej fick önskad effekt infördes ytterligare undantagstillstånd under dagen, bland 

annat förbjöds försäljning samt innehav av gasmasker. Ytterligare en effekt av 

undantagstillståndet var skapandet av en 25 kvarter stor säkerhetszon runtom konferenscentret 

där bara vissa personer var tillåtna med start onsdagen den första december. Dessa personer 

var WTO delegater och personer auktoriserade av WTO, anställda och ägare av företag inom 

zonen, boende inom zonen, ackrediterad press, stadsanställda med godkänd identifikation 

samt sjukvård- och säkerhetspersonal
70

. Staden upprättar under dagen en hemsida som 

informerar att de personer tillåtna inom zonen har rätt att protestera mot WTO. Ett flertal med 

demonstrationer blev omdirigerade och förkortade på grund av säkerhetszonen. 

 

I samband med proklamerandet av undantagstillstånden utbröt en debatt huruvida det var 

förenligt med USA:s konstitution. ACLU begär att säkerhetszonen ska upphävas med 

anledning av att säkerhetszonen i praktiken fungerar som en ‖No Protest Zone‖ vilket de 

menar bryter mot yttrande- och mötesfriheten. U.S. District Court avslår denna begäran då 

undantagstillståndet enbart innehåller inpasseringsförbud, ej för vad som får ske inom zonen. 

Både kommunens och ACLU:s rapporter pekar dock på att verkligheten var annorlunda. 

Kommunens utredningskommission har bland annat genomfört en intervju med den ansvarige 

poliskommissarien för säkerhetszonen där det framkommer att han på morgonen den första 

december fick information om att inga protester var tillåtna inom zonen. Denna information 

spred han till de verkställande trupperna som bevakade zonens gränser.
71

 Både kommunens 

och ACLU:s rapporter tar upp oräkneliga exempel vilka bevisar att polisen hade uppfattat 

säkerhetszonen som en zon där protester var förbjudna. 

 

Både ACLU och kommunen uppger flera incidenter där personer tillåtna inom säkerhetszonen 

blev omhändertagna på grund av att de utryckte kritik mot WTO. ACLU skriver i deras 

rapport ‖Eyewitnesses reported that people wearing suits had no trouble getting through 

police lines – unless they wore or carried anti-WTO slogans – while people who fit the 

stereotypical appearance of a protester were stopped.‖
72
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7. GÖTEBORG 

 

 

Detta kapitel syftar till att besvara frågan: Hur har den svenska staten bemött samt använt 

våld? 

 

Den 14-16 juni 2001 höll det Europeiska Rådet ett möte i Göteborg med anledning av 

Sveriges ordförandeskap i EU. Den dåvarande amerikanska presidenten George W Bush 

besökte staden då det även skulle ske ett möte mellan EU och USA. Det var första gången en 

sittande amerikansk president besökte Sverige. 

 

7.1. Aktörer 

 

7.1.1 Demonstranter 

 

Antal deltagande demonstranter under de tre dagarna uppskattas till cirka 50 000. Majoriteten 

av de organisationer och rörelser medverkade i Göteborg samlades under fyra stora 

organisationer: Attac
73

, Fritt Forum
74

, Göteborgsaktionen 2001
75

 samt Nätverket Göteborg 

2001
76

. Dessa organisationer ordnade under mötesdagarna förutom ett flertal med 

demonstrationer även en mängd med aktiviteter såsom seminarier, konserter, debatter, teater 

med mera. Göteborgskommittén har i deras utredning ej inkluderat en uppskattning av antalet 

våldsamma aktivister förutom angivit att det endast var ett fåtal av det totala antalet 

demonstranter som använde våldsamma metoder
77

. 

 

 

7.1.2 Polis 
 

Omkring 2 500 poliser deltog i polisinsatsen vilken leddes polismästare Håkan Jaldung i 

Västra Götaland på order av länspolismästare Ann Charlotte Norrås. Det var den mest 

komplexa och en av de största polisinsatser någonsin i Sverige då polisen skulle ombesörja 

både själva mötet i sig och president Bushs besök, samt de aktiviteter och demonstrationer 

                                                           
73

 Attac är franska och betyder Föreningen för beskattning av kapitaltransaktioner för medborgarnas 

bästa. Grundades i Sverige i januari 2001. Är bl.a. för den s.k. Tobin-skatten som sägs ska bekämpa fattigdomen 

i världen. 
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 Fritt Forum var en opolitisk organisation som bland annat organiserade ‖Det fria ordets festival‖. 
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 I Göteborgsaktionen deltog ett 80-tal organisationer varav ett flertal miljöorganisationer. (Även AFA ingick.) 

Gemensamt var att alla var kritiska mot EU men inte krävde ett utträde. Göteborgsaktionen ordnade bland annat 

en motkonferens som pågick i fem dagar den 13-17 juni. 
76

 Nätverket Göteborg samlade ett 30-tal med organisationer vilka alla krävde Sveriges utgång ur EU. Bland 

medverkande organisationer fanns bl.a. partier (V, Mp, SSU-klubbar) och fredsorganisationer. En motkonferens 

arrangerades även av Nätverket Göteborg.  
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som ägde rum i samband med mötena. Under de tre mötesdagarna genomförde polisen ca 600 

insatser.
78

 

 

 

7.2 Bakgrund 

 

Förberedelsearbetet ifrån regeringens sida hade pågått sedan 1997, två år efter att Sverige blev 

medlem i EU. Förberedelserna bestod av flera olika moment, både praktiska och mer 

förhandlingsinriktade. Regeringen var mån om att mötet skulle präglas av en öppen attityd 

och Göteborgs dåvarande kommunalråd talade om ‖Göteborgskonceptet‖ vilket innebar ett 

nära och informellt samarbete mellan kommun, polis, företag och andra organisationer som 

kunde beröras. Många var oroliga över våldet som präglat de tidigare demonstrationerna 

såsom Seattle, Prag, Nice och Malmö. 

 

Under våren 2001 beslutades att kommunen skulle ställa upp med 9 000 sängplatser fördelat 

på 16 skolor till ditresande demonstranter, bland annat Hvitfeldtska och Schillerska 

gymnasiet. Under ett möte mellan kommun, polis och arrangörer bestämdes att Hvitfeldska 

gymnasiet skulle bli en samlingspunkt och informationscentral för aktivister. 

 

Av de förberedelser polisen arrangerade ingick bland annat sammansättandet av en operativ 

förberedelsegrupp från Rikspolisstyrelsen. Ordförande var Håkan Jaldung och av de intervjuer 

som gjorts av Göteborgskommittén framkommer att det fanns en spänning mellan Håkan 

Jaldung och de andra deltagarna från Rikspolisstyrelsen. Denna spänning kom från den 

svenska dualismen och bestod av en oenighet av ansvarsfördelning mellan Rikspolisstyrelsen 

och polismyndigheten i Västra Götaland.  

 

Vid förberedelserna under sommaren och hösten 1999 beslutades att EU-toppmötet inte skulle 

ses som en polisiär riksangelägenhet. Det har riktats kritik mot att detta beslut inte 

omdiskuterades i skuggan av de andra internationella demonstrationerna. Flera av cheferna 

inom polismyndigheten i Västra Götaland ansåg att något sådant inte kan ske i Europa
79

 och 

att EU-möten i Europa tidigare har varit fredliga
80

. 

 

Händelserna i Malmö påverkade polisens arbete främst genom upprättandet av en 

kontaktgrupp där en dialog mellan sex poliser och arrangörer av demonstrationer och andra 

aktiviteter skulle ske. Kontaktgruppen träffades första gången fem veckor innan EU-mötet. En 

annan konsekvens av Malmöhändelserna var att polisens taktik ändrades, de skulle nu ha en 

‖mjukare‖ attityd. Genom de intervjuer Göteborgskommittén har genomfört framgår dock att 

ett flertal av de piketpoliser som skulle medverka under polisinsatsen i Göteborg var 
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‖förbryllade över ledningens passivitet‖ och ansåg att ledningen ville förminska hotbilden, 

när de själva ‖rustade för krig‖
81

. 

  

 

7.3 Händelseförlopp 

 

De demonstrationer som ordnades under mötesdagarna avlöpte utan några större 

våldsamheter, problemen uppstod snarare på sidan av demonstrationerna. Ett återkommande 

svar varför demonstrationerna gick så pass bra var kontaktgruppens arbete, att de hade lyckats 

skapa ett förtroende mellan polis och arrangör och tillsammans enats om former för 

demonstrationerna.
82

 

 

Våldsutvecklingen i Göteborg beskrivs ofta genom fem avgörande händelser; Hvitfeldtska 

gymnasiet, Kungsportsavenyn, Vasaplatsen, Järntorget och Schillerska gymnasiet. Det finns 

flera åsikter om vad som egentligen hände i de beskriva händelserna. Ofta är det en diskussion 

om vad hände först; var polisvåldet en reaktion på våldet från aktivisterna, eller var våldet 

från aktivisterna en reaktion på polisvåldet? 

 

 

7.3.1 Hvitfeldtska gymnasiet 

 

Civila poliser hade under ett antal dagar genomfört spaning mot skolan och gjort flera 

separata iakttagelser om vad de såg som förberedelse till våld mot tjänsteman samt hot mot 

tjänsteman. Man trodde även att skjutvapen fanns på skolan. På onsdagskvällen den 13 juni 

innan mötet officiellt öppnar beslutar en åklagare om en husrannsakan mot Hvitfeldtska 

gymnasiet med anledning av vad polisen rapporterar. Uppgifter om vad som sker inne på 

skolan skiljer sig mellan aktivister och poliser. Representanter från Göteborgsaktionen och 

Attac har riktat stark kritik till att polisen inte informerade dem om brottsmisstankarna på 

skolan. De menade att de då hade ordnat tillträde för poliserna att genomsöka skolan på ett 

passande sätt. Enligt vaktmästaren på skolan sov cirka 600 - 700 ungdomar på skolan. På 

torsdagsmorgonen inleddes avspärrningar med hjälp av containrar runt skolan. 

Kontaktgruppen blev inte informerad om insatsen vilket möttes av fördömande från många 

håll då både representanter från arrangörerna samt kontaktgruppen själva trodde att det låg i 

kontaktgruppens mandat att ingenting skulle ske utan kontakt med dem. Inne på skolan 

florerade många rykten om varför skolan blivit omringad, hur länge de skulle vara inspärrade 

samt hur de skulle få komma ut. 
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Polismästare Håkan Jaldung samlade till presskonferens klockan 12 och uppgav bland annat 

att så gott som alla boende på skolan var misstänkta för förberedelse till brott som 

skadegörelse och grov misshandel. Inne på skolan framkom det efter ett tag att alla som går 

med på att bli kroppsvisiterade och identifierade får lämna skolan. Olika poliser gav dock 

olika bud varpå förvirring och rädsla rådde inne på skolan. Sammanlagt 150-200 personer 

lämnade dock skolan på polisens villkor. Göteborgskommittén skriver att det är en allvarlig 

brist inom polisen att under flera timmar inte ha informerat de instängda om anledningen till 

avspärrningen och om villkoren för att få lämna området
83

. Majoriteten av de kvarvarande på 

skolan genomförde ett antal tåg formerade utbrytningsförsök varpå åklagaren rubricerade det 

som våldsamt upplopp. De medverkande menade dock att de i utbrytningsförsöken endast 

använde sig av icke-våldsamma metoder. Enligt uppgift från polis på plats ansattes polisen av 

ett regn av stenar från åskådare på gräsplättar runtom. På grund av utbrytningsförsöken 

beslutade polischefen att storma skolan. Insatsen leddes av ryttare som red mot folkmassan 

varpå hundförare samt piketpolis följde. Insatscheferna beskrev händelsen som närstrid, att de 

bokstavligen ‖slog sig igenom folkmassan‖ och möttes av ‖en solförmörkelse av sten‖
84

. 

Insatscheferna hävdade att all våldsanvändning från polisens sida tog slut när de väl nådde 

skolan. När de boende på skolan såg ryttarna närma sig sprang de flesta mot skolan för att ta 

skydd. Alla hann dock inte alla in på skolan och panik utbröt. Enligt de aktivister 

Göteborgskommittén har intervjuat började stenkastningen först nu.  

 

459 personer greps för våldsamt upplopp till följd av polisinsatsen mot Hvitfeldtska 

gymnasiet. Arbetet med att omhänderta och föra bort de gripna försvårades av att polisen inte 

hade nog med resurser varken till transport eller till förvaring. Detta ledde till att många av de 

gripna fick sitta kvar i bussarna under natten vilket bland annat medförde sanitära 

olägenheter. Det fanns även svårigheter med att fastställa vilka som var minderåriga samt 

tillgång till mat och dryck. Göteborgskommittén tar upp ett exempel om en polis som hade till 

uppgift att vakta de omhändertagna demonstranterna i bussarna: ‖Polismannen var alldeles 

knäckt av situationen och upprepade hela tiden: ’Det skulle ju inte bli så här.’‖
85

 Majoriteten 

av de gripna släpptes utan förhör. Gripandet ledde till ett antal polisanmälningar varav de 

flesta gällde misshandel, hundbett och förolämpningar. Ingen fälldes för polisinsatsen. 

 

Bland det som polisen hittade i husrannsakan av skolan fanns sköldar, hjälmar, påkar, 

gatstenar och hemmagjord skyddsutrustning. Inga skjutvapen hittades.
86

 Håkan Jaldung har i 

efterhand menat att riskerna med att spärra av skolan var betydligt färre än att inte göra det. 

President Bush ankom till Göteborg på fredagen och polisen har angivit att genom insatsen 

mot skolan fanns förhoppningar om att göra centrala Göteborg till en säkrare plats. 

Representanter från Göteborgsaktionen och Attac har pekat på att mötes- och 

demonstrationsrätten kränktes. 
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7.3.2 Kungsportsavenyn 

 

På förmiddagen fredagen den 15 juni ordnade Rättvisepartiet Socialisterna med flera en 

Antikapitalistmarsch med samling på Götaplatsen på Kungsportsavenyn. Ett stort antal 

personer från det så kallade svarta blocket samlades varpå en konfrontation med polisen 

skedde. Polisen tappade enligt egna uppgifter kontrollen över polisinsatsen i cirka en och en 

halv timme. Enskilda poliser har berättat hur de upplevde en kamp för deras egna liv. Fredliga 

demonstranter har beskrivit hur de plötsligt var omringade av svartklädda demonstranter med 

gatstenar och polishundar som skällde.
87

   

 

 

7.3.3 Vasaplatsen 

 

Nätverket Göteborg 2001 ordnade på fredagskvällen den 15 juni en stor demonstration vilken 

avslutades vid Götaplatsen och då hade uppskattningsvis 20 000 deltagare samlats. Samtidigt 

pågick oroligheter vid Reclaim the Citys gatufest vid Vasaplatsen. En grupp med människor 

dansade till musik från högtalare samtidigt som polis och främst stenkastande våldsverkare 

drabbade samman lite längre bort. Polisen hade svårigheter med radiokommunikationen och 

därmed problem med samordningen av insatsen. Under våldsamheterna skottskadades tre 

personer varav en person allvarligt av polisen, samt en polisman skadades av en sten kastad 

mot huvudet.
88

  

 

 

7.3.4 Järntorget 

 

På lördagen ändrades polisens taktik med bakgrund av tidigare händelser, den var nu mer 

offensiv. Polismästaren diskuterade att ställa in dagens demonstration som skulle samla över 

20 000 deltagare men kom fram till att det var lättare att återställa ordningen om deltagarna 

fanns i ett demonstrationståg. Under kvällen spreds ett rykte om att det skulle bli en 

demonstration eller sammankomst på Järntorget med anledningen av polisvåldet. Ingen av 

huvudorganisationerna hade arrangerat träffen och det rådde flera oklarheter om vem som var 

ansvarig.
89

 Ansvariga inom polisen bestämde sig för att spärra av Järntorget för att förhindra 

kraveller likt gårdagen. Flera av huvudorganisationernas representanter försökte förmå 

folksamlingen att lämna torget då de var oroliga att det var en fälla från polisen. När 

inspärrningen väl påbörjades var cirka 1 000 personer samlade. Folksamlingen bestod både av 

aktivister och av sådana som bara råkat passera platsen såsom äldre och barnfamiljer. Polisen 

påbörjade därefter en selektering och vissa fick lämna området efter identifiering och 
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visitering. Polisen upplöste så småningom avspärrningarna då det ej fanns juridisk grund att 

behålla dem.
90

 

 

 

7.3.5 Schillerska gymnasiet 

 

Under natten till lördagen fick polisen information om att det kan finnas beväpnade personer 

på Schillerska gymnasiet. En åklagare beslutade om husrannsakan. Det befann sig cirka 150 

personer på skolan av blandade nationaliteter. När polisen fått ut alla ur skolan visiterades de 

första 70 personerna och fick därefter gå. De återstående 80 personerna fick ligga på den 

regnblöta marken mellan 40 minuter och en och en halv timme med händerna ovanför 

huvudet. Flera av de boende har i vittnesmål om händelserna berättat att ett flertal hade 

mycket tunna kläder på sig, såsom endast underkläder. Polisen använde mycket grovt språk 

och anklagades för övervåld.
91

 Justitiekanslern kom senare fram till att det inte fanns någon 

rättslig grund för frihetsberövandet och åtta personer fick skadestånd av polisen för lidande
92

. 
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8. ANALYS 

 

 

En förklaring till den betydande våldsanvändningen från staternas sida kan vara de 

konsekvenser Max Weber förutspådde i hans definition av staten som innehavare av det 

legitima våldet. Han menade att ett hot mot våldsmonopolet innebar ett hot mot statens 

legitimitet. Om legitimiteten ansågs hotad, kan man anta att staten gör allt i dess makt för att 

återta den. 

 

Hannah Arendt menade att våld från statens sida kan ses som en sista utväg att ta makten 

tillbaka om den är förlorad. I Seattle infördes undantagstillstånden efter att polisen tappat 

kontroll över staden. Polisens citat ‖Igår var det er tur, idag är det vår tur‖
93

 från insatsen 

mot Schillerska gymnasiet i Göteborg beskriver tydligt den mentalitet som rådde. Arendt 

hävdar dock att våld varken kan skapa eller ta tillbaka den makt som redan är förlorad. Makt 

behöver legitimitet och legitimitet kan aldrig uppnås genom våld.  

 

 

8.1 Seattle utifrån ett liberalt perspektiv 

 

Kan man förstå den amerikanska statens agerande i våldsproblematiken utifrån ett liberalt 

perspektiv? 

 

I Seattle sköttes mycket av planeringen inför mötet av den privata sektorn, vilket går i hand 

med den liberala synen på staten främst som ordningsbevarande. Säkerhetszonen kan ses som 

rättfärdigad genom främst två orsaker; dels för att garantera delegaternas mötes- och 

yttrandefrihet, och dels för att garantera delegaternas säkerhet genom att skapa ordning. 

Bägge dessa orsaker är tacksamma att analysera från ett liberalt perspektiv då de kan ses som 

exempel på några av resonemangen inom liberalismen; frihetsbegreppet samt paradoxen 

mellan våld och ordning. 

 

8.1.1 Frihetsbegreppet 

 

När staden inrättande en säkerhetszon vilken i praktiken förbjöd protester begränsades inte 

bara demonstranternas frihet. Yttrande- och mötesfriheten begränsades även för de personer 

som var tillåtna inom området såväl som för mötesdeltagarna på grund av inställda och 

försenade möten (även om det är omöjligt att förutspå resultaten utan en säkerhetszon). Enligt 

Mills Liberty Principle får man endast begränsa individers frihet om de hotar någon annans 

frihet. Då polisen skapade säkerhetszonen för att garantera mötesdeltagarnas rätt att utöva 

deras friheter, kan man tolka det som en härledning till Mill, men i praktiken kan man ana att 

Mill skulle vända sig i graven på grund av mängden människor vars frihet begränsades. 
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Liberalismen menar att statens funktion är att främja individers frihet, men genom inrättandet 

av en säkerhetszon blev det en avvägning inte bara vilken frihet som väger tyngst, utan även 

vilken individs frihet som väger tyngst. Polisen hävdar att mötesdeltagarnas frihet ökade i och 

med att deras säkerhet garanterades. ACLU menar å andra sidan att demonstranternas frihet 

minskade, dels på grund av effekten säkerhetszonen fick i praktiken och dels då flera 

demonstrationer blev omdirigerade och förkortade på grund av säkerhetszonen. I detta fall 

anser jag att oavsett vilkens frihet som ökade eller minskade kan det ändå ses som ett val för 

staten att prioritera mötesdeltagarnas yttrande- och mötesfrihet framför demonstranternas. 

Detta kan härledas till den liberala idén om allas lika möjligheter till att lyckas. En möjlig 

tolkning är att polisen ansåg att demonstranterna hade förverkat sin möjlighet att lyckas 

genom att, som de såg det, riskera mötesdeltagarnas frihet och säkerhet. 

 

Säkerhetszonen kan även ses som en avvägning mellan olika friheter och värden. I polisens 

uppgifter ingår att lyda order men det finns ändå en tradition inom polisväsendet att lita på 

den enskilde polisens omdöme. Denna tradition kan även den tolkas som en härledning från 

den liberala idén om statens uppgift att främja individens frihet. Genom att tvinga individen, i 

detta fall polismannen, att frångå dennes vilja gör att dennes frihet begränsas. Enligt 

liberalismen är detta tillåtet endast om begränsningen sker på grund av att någon annans frihet 

begränsas. I detta fall rättfärdigade polisledningen sitt ingripande med mötesdeltagarnas 

säkerhet. Detta speglar en viss spänning mellan individens frihet och ordning i staten. 

 

En säkerhetszon skapades även i Prag och där menade Göteborgskommittén att det bidrog till 

att våldet minskade eftersom polisen inte hade någon anledning till ingripande då protesterna 

aldrig nådde mötesdeltagarna. Betydelsen av yttrande- och mötesfrihet kan dock ifrågasättas 

om protesterna inte når de man kritiserar. 

 

Gränsen för hur mycket frihet staten får begränsa har i fallet Seattle blivit tydligare i den 

meningen att den utökats. Att i praktiken förbjuda yttrande- och mötesfrihet inom ett 25 

kvarter stort område genom att hävda ordningsskäl tyder på en ganska vid tolkning av hur 

mycket frihet staten får begränsa. Om man däremot ser på reaktionerna efter mötet i form av 

rapporterna från kommunen och ACLU kan dock gränsen sägas ha minskat. Den massiva 

kritik rörande just begränsningar av frihet fick kommunen att i deras rapport benämna 

agerandet i våldsproblematiken som ett exempel på vad en stat ej bör göra94. Den ibland 

motstridiga informationen i ACLU:s, kommunens samt polisens rapporter kan alla förklaras 

med hjälp av liberalismen. Betydelsen av detta är att man med hjälp av liberalismen kan förstå 

statens agerande men man kan däremot inte förklara det, då man med hjälp av samma 

ideologi kan förklara det exakta motsatta. 
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8.1.2 Våld och ordning 

 

Staten i Seattle valde att benämna aktivisternas våld som ordningsstörande och därmed 

illegitimt. Från ett liberalt perspektiv kan man förstå det som att staten då hade legitimitet att 

använda våld för att skapa ordning. Rapporterna från ACLU, kommunen och polisen kan alla 

ses som försök till att utreda om polisens våld var legitimt eller ej. De gör de genom att 

besvara huruvida ordning skapades och till vilka följder. Eftersom man aldrig kan få veta vad 

som hade hänt om säkerhetszonen ej hade inrättats kan denna fråga ses som svårlöst. 

Diskussionen blir istället att handla om hur långt statens legitimitet sträcker sig.  

 

Enligt liberalismen vilar statens legitimitet i folkets samtycke. När polismästaren anger som 

skäl till sin avgång den hårda kritik polisen mottog för sitt agerande och kommunens rapport 

av händelserna fastställer att kommunen svek medborgarna95, kan man tolka det som att 

samtycket var hotat. Ett sätt för staten att återfå legitimiteten är att göra en granskning av 

händelserna för att se till så att de aldrig kan hända igen, vilket de även gjorde genom WTO 

Accountability Review Committee. I praktiken finns det dock inte många alternativ för folket 

att välja mellan om de anser att staten har förlorat sin legitimitet, det skulle eventuellt ske via 

röstsedeln men detta är en diskussion för en annan uppsats. 

 

Från ett liberalt perspektiv kan säkerhetszonen även tolkas som ett bevis på liberalismens 

rädsla för folkets makt. Som nämndes i kapitel 3.2 finns i protesten en medvetenhet om den 

hotfullhet makten ser i massan. När som i Seattle, att våld blir att ställas mot ordning, 

framträder även motsägelsen hos folket som legitimerande såväl som ordningsstörande allra 

tydligast. För att staten ska ha rätt att använda legitimt våld krävs därmed en existens av det 

illegitima våldet; ordningens bevarande kräver oordning.
96

 Med bakgrund av detta kan det 

ifrågasättas om begränsningarna i individens frihet till följd av säkerhetszonen bör ses som 

engångshändelser eller som följder av den liberala utbredningen. 
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8.2 Göteborg utifrån ett socialdemokratiskt perspektiv 

 

 

Kan man förstå den svenska statens agerande i våldsproblematiken utifrån ett 

socialdemokratiskt perspektiv? 

 

 

8.2.1 Samspel genom dialog 

 

Huvudaktören i den socialdemokratiska ideologin är människan i samspel med andra. I 

Göteborg lades stor vikt på samspel mellan olika aktörer för att förebygga våld. 

Göteborgskommittén anger i deras slutsatser att dialogen mellan arrangör och polis, genom 

bland annat kontaktgruppen, var avgörande för att demonstrationerna flöt på relativt 

friktionsfritt. Varken i Seattle eller i någon annan av de redovisade demonstrationerna har en 

kontaktgrupp liknande den i Göteborg funnits. Kritiken mot kontaktgruppen när det gäller 

insatsen mot Hvitfeldtska gymnasiet gällde främst oklarheter gällande deras mandat. Om 

gruppen hade påbörjat sitt arbete tidigare än fem veckor innan mötet hade mandatets omfång 

troligen varit klarare.  

 

Socialdemokratin menar vidare att det är i gemenskap med andra människan når sin fulla 

potential. Man kan därmed tolka kontaktgruppens arbete som ett sätt att få människor att nå 

sin fulla potential. Detta gjordes genom att tillsammans enas om sätt för människor att fritt 

och fredligt få utöva deras yttrande- och mötesfrihet. Med tanke på demonstrationers 

historiska betydelse för socialdemokratin (exempelvis 1 maj) är det ganska troligt att rätten till 

att få utrycka sig och mötas ses som ett steg på vägen till att nå full potential. 

 

Socialdemokratin menar även att samhället i stort borde äga och kontrollera egendom till allas 

nytta. Ett sätt att se på detta är att kommunen ställde upp med sängplatser i kommunala skolor 

till ditresta demonstranter. På så sätt kom kommunens egendom till nytta för ett stort antal 

personer. Även detta var unikt för demonstrationerna i Göteborg.  

  

Statens funktion är enligt socialdemokratin att se till det gemensamma goda. När polismästare 

Håkan Jaldung då försvarar insatsen mot Hvitfeldtska med att riskerna med en avspärrning 

sågs som färre än de utan en avspärrning, kan man tolka det som ett försvar av det 

gemensamma goda. Det menades att säkerheten i centrum höjdes på grund av insatsen, några 

få risker stod emot ett okänt antal större risker.  
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8.2.2 Våld som medel 

 

Mot detta kan man hävda diskussionen om att moraliska normer aldrig kan stå över politiska 

eller sociala mål. Om ett visst handlande ses som moraliskt fel, kan det då aldrig ses som rätt 

även om man når ett högt satt politiskt eller socialt mål. Säkerhet kan ses som ett sådant 

socialt mål. För att denna diskussion ska bli vattentät krävs dock att insatsen mot Hvitfeldtska 

sågs som moraliskt fel men ansågs vara försvarbar på grund av att säkerheten antogs höjas. 

Med facit i hand är det relativt lätt att säga att insatsen ej genomfördes på ett moraliskt riktigt 

vis, inga skjutvapen hittades och både boende och poliser utsattes för fysisk och psykisk 

stress. När däremot beslutet togs att genomföra en husrannsakan på skolan var dock denna 

information inte tillgänglig för polis. Man kan därför anta att de såg insatsen som just 

moraliskt riktig och därmed försvarbar även ur denna synvinkel.  

 

För att ta detta argument vidare till ett mer övergripande plan kan man fråga om statens totala 

våldsanvändning i Göteborg kan anses vara moraliskt riktig. I kapitlet om socialdemokratins 

grunder står det att ändamålet aldrig helgar medlen, om medlen som används är våld. 

Samtidigt är socialdemokratin på samma sätt som liberalismen en anhängare av staten som 

staten som den legitima våldsutövaren. Följden av detta resonemang är att om staten använder 

våld som medel spelar det ingen roll vad ändamålet är, det är aldrig berättigat till att använda 

våld; våld som medel helgar aldrig ändamålen. En utväg ur denna återvändsgränd är att staten 

ses som ett undantag från regeln om våldsanvändning. Staten, men ingen annan, får använda 

våld som medel för att nå dess ändamål. Detta påminner om diskussionen om statens agerande 

i Seattle. Där blev analysen att det enligt liberalismen krävs en existens av det illegitima 

våldet för att staten ska ha rätt att använda legitimt våld. 

 

 

8.2.3 Ordning till vilket pris? 

 

Vad är då innebörden av ovanstående resonemang? Det kan tolkas som att staten får använda 

våld som medel oavsett ändamål. Det kan även peka på spänningen mellan det kollektiva och 

det individuella Ingvar Carlsson och Ann-Marie Lindgren tar upp i deras bok. De fortsätter 

med att förklara att begränsningar i den individuella friheten är nödvändiga för att skydda alla 

andra friheter. Kan det därmed menas att inspärrningen av de boende på Hvitfeldtska var för 

att skydda de boendes andra friheter? ‖Ni får vara inspärrade i x antal timmar i utbyte mot att 

ni får demonstrera imorgon.‖ Det är tveksamt om det var det Ingvar Carlsson och Ann-Marie 

Lindgren menade.  

 

Slutligen beskrivs socialdemokratin som en försvarare av lag och ordning mer än en 

förespråkare av våld. Dialogen innan mötet kan ses även som ett sätt från både statens och 

demonstranternas sida att säkerhetsställa att samhällets regler följs. Genom att aktörerna har 

ett förtroende för varandra, kommer ett förtroende för lag och ordning att följa. Det påminner 

till viss del om Seattlepolisens resonemang innan WTO mötet, att Seattlebor aldrig skulle 

attackera deras egen stad, då de lever sitt dagliga liv där. 
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9. SLUTSATS 

 

Syftet med denna uppsats var att undersöka om det är möjligt att förstå staters agerande i 

våldsproblematiken med hjälp av ett liberalt och ett socialdemokratiskt perspektiv. Som 

framkommit i analysen är syftet besvarat då det går att förstå den amerikanska och den 

svenska statens agerande i fallen. Kruxet i dessa fall är dock att ideologier inte erbjuder en 

förklaring till en händelse, utan de erbjuder istället en förståelse för en viss aktörs handlande. 

På så sätt har fallstudien som metod varit mycket lämplig i detta fall då fallstudiens fördel är 

att den fokuserar på relationer och processer och har ett holistiskt synsätt. I fallet Seattle har 

detta blivit extra tydligt, med hjälp av liberalismen kan man förstå statens agerande men även 

dem som kritiserar statens agerande. Man kan helt enkelt förstå flera aktörers handlande. Fler 

exempel på detta är att i Göteborg försvarades användningen av våld med att säkerheten 

ansågs bli bättre. Detta hänvisade jag till den socialdemokratiska idén om statens uppgift att 

se till det gemensamma goda. Även i Seattle försvarades användningen av våld, genom 

undantagstillstånden, av att säkerheten höjdes. Denna gång analyserade jag istället genom den 

liberala idén av staten som främjare av den individuella friheten. Slutsatsen av denna uppsats 

blir därmed att ideologier är just idéer som man med rätt medel kan urskilja där man letar 

efter dem. För att nå den inom statsvetenskapen efterlängtade förklaringen till en händelse 

krävs att man lägger ihop flera aktörers ageranden för att se hur de påverkat varandra. Denna 

uppsats har bara skrapat på ytan. 
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10.  AVSLUTANDE DISKUSSION 

 

10.1 Avhumanisering 

 

Av det material som legat till grund för denna uppsats återkommer vissa benämningar om de 

våldsamma aktivisterna värda är undersöka närmare. Seattle Police Department skriver i deras 

rapport om professionella demonstranter97 och en bild av svartklädda och maskerade 

aktivister beväpnade med gatstenar har vuxit fram. Efter Göteborgsdemonstrationerna 

citerades Tony Blair i Dagens Nyheter att likna demonstranterna vid ‖en kringresande 

anarkistcirkus som åker från toppmöte till toppmöte med ett enda syfte – att förstöra och på 

ett enkelt sätt få publicitet‖98 Våldet rättfärdigades i bägge fallen som en civiliserande insats, 

mot professionella bråkstakare.  Tidskriften Fronesis menar att ryktet om vapeninnehav på 

Schillerska gymnasiet i Göteborg reducerade demonstranterna till apolitiska huliganer som 

enbart var ute efter bråk och våldsamheter
99

. Om man på det symboliska planet kan ta ifrån 

någon sin rättsliga jämlikhet, behöver inte staten behandla dessa på samma sätt som andra. 

Detta drag av avhumanisering kan i bägge fall ha bidragit till en utökad våldsanvändning från 

statens sida. Det kan därmed ifrågasättas om våldsanvändningen från statens sida verkligen 

var ett sista alternativ till att rädda ordningen som polisen hävdar, eller var det en mer härdad 

och oblyg syn på våld? Det är på ett vis komiskt att bägge stater delvis försvarade 

användningen av våld med ett påstående om att våld i samband med stora demonstrationer 

kom som en chock; i planering av mötena trodde de inte att något sådant kunde hända i deras 

stat. 

 

 

10.2 Diskussion 

 

För att undersöka huruvida man verkligen kan förklara staters agerande i våldsproblematiken 

med hjälp av liberalismen eller socialdemokratin, anser jag att det krävs en tolkning från flera 

ideologier. Genom att undersöka om man kan förklara statens agerande i våldsproblematiken 

genom exempelvis socialdemokratin krävs därmed att man försöker förstå den utifrån andra 

ideologier. Endast vid en jämförelse av olika ideologier kan man säga att socialdemokratin 

erbjuder den bäst lämpade förklaringen. Som förslag till vidare forskning rekommenderar jag 

därför att försöka förstå den amerikanska statens agerande utifrån ett socialdemokratiskt 

perspektiv, samt den svenska statens agerande utifrån ett liberalt perspektiv. Genom att 

jämföra resultaten från den forskningen med min forskning, kan man svara på om man kan 

förklara statens agerande från ett ideologiskt perspektiv. 
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Som nämndes i inledningen har det varit en utmaning att arbeta med denna uppsats. Mitt eget 

deltagande i Göteborg påverkade självklart valet av uppsatsämne men även arbetet under 

vägen. Det har varit tungt att särskilja mina egna upplevelser från det som framkommit i 

källorna. Det har dock berikat min kunskapsmassa då jag nu kan förstå händelseförloppet inte 

bara från min egen synvinkel utan även från polisens och statens synvinkel. Vad jag då 

upplevde som polisbrutalitet kan jag nu delvis förstå som ett svar på påfrestande 

arbetsförhållanden. Smärtsamma minnen som jag trodde hade bleknat har åter blommat upp i 

en ny tappning. 

 

Jag har en förhoppning om att mina starka känslor för polisens agerande har bidragit med fler 

fördelar än nackdelar i författandet. Fördelar på det sätt att det har bidragit med ett genuint 

intresse men även en medvetenhet om att uppsatsens trovärdighet beror på min förmåga att 

särskilja på fakta och känsla. Esaiasson skriver ‖Att låta problemvalet bestämmas av en 

upplevd orättvisa eller ett samhälleligt missförhållande som man tycker borde rättas till är 

helt i sin ordning så länge som värderingar inte blir avgörande för vilka svar man så 

småningom kommer fram till‖100. Att mina värderingar har påverkat analysen ställer jag mig 

tveksam till då analysen syftar till att urskilja idéer och ej att fastställa vem som gjorde vad 

när. Det kan däremot ha påverkat händelsebeskrivningen men jag hyser förhoppningar om att 

mina ansträngningar att skildra händelserna så faktabaserat som möjligt ej har varit förgäves.  
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