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Titel  
I massmediernas spegel: Makten över makten 
 
 

Sammanfattning 
Hur massmedia framställer verkligheten och hur denna ska tolkas har blivit allt viktigare frågor. Med den globala 
medians framfart och det enorma informationsflödet blir ett kritiskt tänkande centralt för att kunna skapa sig en 
egen uppfattning om den värld vi lever i. I detta arbete belyser jag massmedias bild av Göteborgskravallerna 
2001 och försöker se den verklighet som målas upp. Min utgångspunkt är den kritiska teorin och ideologi kritik 
som har sin grund i Frankfurt skolans marxistiska teorier. Genom att kritiskt analysera och bryta ner massmedias 
verklighet försöker jag blottlägga och ifrågasätta den verklighet som målas upp av kravallerna i Göteborg 2001.   
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Den roll som medierna spelar i dagens politik gör att vi måste fråga oss vilken värld och vilket 

samhälle vi vill leva i, och framför allt vad vi menar med ordet ”demokrati” när vi säger att vi 

vill leva i ett demokratiskt samhälle1 

                                                           
1 Noam Chomsky, Makt lögner och motstånd, (2002 STOCKHOLM) s. 67 
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I massmediernas spegel 

Makten över makten  

 

 

Inledning 

 

Bombdåd, mord och upplopp! Varje gång vi öppnar en tidning, slår på nyheterna på TV eller 

sätter på radion matas vi med samma budskap, samma information. Våldet blir vardag, fyller 

alla medier. Den 14:e till den 16:e juni 2001 tog våldet ett steg in i våra vardagsrum, i både 

TV och tidningar sågs demonstranter i huvor, poliser på rad och sönderslagna butiker. EU 

toppmötet i Göteborg blev en världsnyhet och ett nytt kapitel i Sveriges historia. Vad jag 

minns bäst är ändå den massmediala bevakningen och hur den var överallt, det gick inte att 

undgå, att inte bli påverkad. Vad konsumenten av dessa medier inte vet är hur urvalet görs, 

vad som framställs eller ännu mera intressant, vad som inte framställs. Frågan är om den bild 

av verkligheten som målas upp av våra medier verkligen är ”verklig” eller spelar det 

egentligen någon roll? Jag väljer att se den massmediala verklighetsbilden som en reflektion. 

En reflektion av hur vi i den västerländska kulturen ser på vår värld och på andra kulturer och 

genom detta även på oss själva. Massmedia måste alltid granskas och ifrågasättas. 

 

I detta arbete vill jag kritiskt analysera massmedias rapportering kring Göteborgskravallerna 

genom att försöka se på maktstrukturer och klarlägga den verklighetsbild som de målar upp. 

Massmedias uppgift är att rapportera sanningen på ett objektivt sätt men vilken sanning och 

vilken verklighet är det som framställs? Detta tycker jag är en mycket viktig fråga och i en 

demokrati, även en nödvändig. 
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Syfte 
 
Massmedia har en makt i samhället och att många människor får sin verklighetsbild just från 

massmedia. Syftet med denna studie är att göra en ideologikritisk analys av media 

rapporteringen under EU-toppmötet i Göteborg 2001. Jag vill belysa beskrivningarna och 

föreställningarna av polisen, demonstranterna och staden samt medborgarna som 

presenterades före, under och efter demonstrationerna. Mitt intresse i detta ämne är att belysa 

hur massmedia skapar en verklighet och hur den presenteras. Ett kritiskt tänkande är viktigt i 

ett demokratiskt samhälle där öppenhet och information är centralt.  

 

 

Frågeställning 
 
För att lättare greppa detta ämne har jag några frågor som jag utgår ifrån när jag genomför 

min analys: 

 

Hur beskrivs demonstranterna i media? Vilka grupperingar finns det och hur beskrivs dessa 

grupper? Vilka individer finns det och hur beskrivs dessa individer? 

 

Hur beskrivs aktörernas handlande i media? Vilka ord används och vilka känslor beskrivs? 

 

Skiljer sig beskrivningen och maktförhållandena mellan polis, demonstranter och staden samt 

medborgarna före, respektive efter kravallerna i Göteborg 14-16:e juni 2001?  

 

Något som är viktigt att påpeka är att jag inte ska försöka analysera ”samhällets” syn på 

demonstrationer eller tillskriva politiska åsikter på olika människor eller grupper utan helt 

fokusera på de artiklar som jag valt. Dessa artiklar må vara från de största tidningarna i 

Sverige men det är viktigt att inte dra förhastade slutsatser eller att generalisera för mycket när 

analysen sker på så litet och avgränsat material. Jag ska kritiskt analysera och försöka se 

mönster i empirin och slutligen diskutera kring dessa.  
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Empiri och avgränsning 
 
Kravallerna i Göteborg 14-16 juni 2001 var en världsnyhet och något helt nytt för Sverige och 

det svenska folket. Demonstrationer och upplopp av den storleken hade inte förekommit i 

Sverige sedan Alm striden i Stockholm 1971, då våld brukades mot demonstranterna, och 

många blev chockade och upprörda. Jag har valt att fokusera kring denna händelse då dess 

påverkan på samhället anses stor och för att det är ett plötsligt och oväntat trauma. Jag tror att 

detta skapar en väldigt tydlig brytpunkt som fördelaktigt kan analyseras. Jag har valt att ta 

nyhetsartiklar samt ledare och debattartiklar ur de fyra största tidningarna i Sverige, 

Aftonbladet, Expressen, DN och Svenska Dagbladet. Jag ville ha så brett utbud som möjligt 

och även ha de tidningar som når ut till den största delen av befolkningen. Jag tänker inte 

analysera skillnader mellan tidningarna i form av dagstidning/kvällstidning, politisk grund 

eller ägarförhållanden trotts att detta vore intressant, då jag är ute efter en bred bild av det 

skrivna massmediala utbudet. Jag har inte använt mig av mindre tidningar och tidskrifter 

kändes smalare i både läsare och politisk vinkling. Då tidningar och tidskrifter inte utkommer 

dagligen får de även en annan tidsaspekt vilket gör de mindre intressanta för min analys.  

 

För att ytterligare avgränsa mig beslöt jag mig för att undersöka artiklar under en specifik 

tidsperiod, före och efter den 14-16 juni 2001 för att på så vis kunna analysera skillnader 

mellan artiklarna före och efter händelsen. Datumen jag valde blev då den 1e juni 2001 till 

den 30e juni 2001. Att jag har valt att använda mig av både nyhetsartiklar, ledare och 

debattartiklar, i analysen är för att få så stor bredd på min empiri som möjligt. Jag är 

medveten om att dessa skiljer sig åt retoriskt och att även ledare och debattartiklar är medvetet 

mer subjektiva men jag tycker ändå att dessa ska vara med i analysen då det ger en helhetsbild 

av media rapporteringen. Jag har valt att ändå tydliggöra vilken typ av artikel som analyserats 

genom att sätta betäckningen (N) för nyhetsartikel, (L) för ledare och (D) för debattartikel i 

min analys. Sammanlagt analyserade jag 237 artiklar.     

 

Min frågeställning handlar inte om händelsen i sig utan fokuserar på hur människor och 

grupper beskrivs utifrån ett ideologikritisktperspektiv. Jag ville ha ett så brett utbud av artiklar 

som möjligt och använde mig därför av ett flertal sökord när jag samlade min empiri. Artiklar 

som innehöll nått av följande sökord:  

*demonstrationer *demonstranter *kravaller *extrem vänster *AFA *EU-toppmöte   
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Bakgrund och Tidigare forskning 
 

Kravallerna i Göteborg den 14e till den 16e juni 2001 var de största i Sverige på modärn tid. 

Det hade tidigare förekommit kravaller och stora demonstrationer vid toppmöten runt om i 

Europa vilket gjorde att vissa förberedelser hade vidtagits. Trotts detta var det ändå en stor 

chock för nationen att dessa kravaller skulle få så stora dimensioner. Tiotusentals människor 

hade rest till Göteborg för att utrycka sitt missnöje med EU och mot den amerikanske 

presidenten George W Bush. De två ledande organisatörerna för demonstrationerna var 

Nätverket Göteborg 2001 och Göteborgsaktionen som bestod av ett flertal mindre 

organisationer och politiska rörelser.2  

 

Flertal böcker, ett otal rapporter och hundratals avhandlingar har skrivits om vad som hände i 

Göteborg. Några exempel på tidigare forskning är Lag eller ordning? : polisens hantering av 

EU-toppmötet i Göteborg 20013 av Mikael Oskarsson där den polisiära insatsen under EU-

toppmötet analyseras. Här diskuteras polisens attityd men även balansgången mellan att 

upprätthålla ordningen men samtidigt skydda de medborgerliga rättigheterna.  I boken 

Göteborgskravallerna och processerna4 av Erik Wijk diskuteras det rättsliga efterspelet av 

kravallerna utifrån domar, vittnesmål, polisrapporter och annat material där författaren gör en 

djup analys av en, enligt honom, bristfällig rättsprocess. När världen kom till Göteborg : 

våldet och dess möjliggörare5 skriven av Hanne Kjöller är en opolitisk granskning av 

kravallerna där hon diskuterar följderna av dessa och hur de kom att påverka det svenska 

samhället i stort. Jag har valt att fokusera på två böcker som berör mitt ämne och som jag 

finner relevanta för min studie. I boken Vad hände med Sverige i Göteborg? Framställs 

kravallerna från ett ögonvittnes perspektiv där ett flertal människor beskriver vad de upplevt 

under dessa dagar av kravaller. I förordet diskuterar Mikael Löfgren och Masoud Vatankhah 

om hur kravallerna uppfattas runt om i världen, allt ifrån som en konfrontation mellan 

politiska och ekonomiska system till början på en global motståndsrörelse. De diskuterar även 

kring hur den juridiska maktens metoder efter Göteborgskravallerna där hårda straff för 

                                                           
2 http://www.ne.se.lt.ltag.bibl.liu.se/g%C3%B6teborgsh%C3%A4ndelserna 
3 Mikael Oskarsson  Lag eller ordning? : polisens hantering av EU-toppmötet i Göteborg 2001 (STOCKHOLM 
2005) 
4 Erik Wijk, Göteborgskravallerna och processerna (STOCHOLM 2002) 
5 Hanne Kjöller, När världen kom till Göteborg : våldet och dess möjliggörare (STOCKHOLM 2002) 
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våldsverkarna fördes fram som avskräckande men att de istället kan öka på motstridigheterna 

och skapa martyrer.6 De motiverar sammanställningen av sin bok med bland annat att:  

 

Trots den enorma mediabervakningen under och den intensiva debatten efter de 

våldsamma händelserna i Göteborg upplever många att de vandrar i en stor tystnad – 

eller rättare sagt: i bruset av berättelser som de inte känner igen.7    

 

Då mitt intresse i första hand ligger på massmedia finns det flera intressanta iakttagelser. En 

student vid namn Tora Ljusberg beskriver den massmediala bevakningen på följande sätt: 

 

Dessutom var jag rasande, om än föga förvånad, över massmedias sätt att hantera och 

rapportera om händelserna som skett. Denna osakliga, ensidiga och ibland direkt 

lögnaktiga bild som målades upp av dagstidningsjournalister, tv-reportrar och 

radiokanalernas nyhetssändngar8.    

 

Denna bild av massmedia om så subjektiv återkommer när en annan student, Anton 

Andreasson beskriver sina intryck av händelserna i Göteborg. Han kritiserar massmedias 

enkelspåriga och ibland felaktiga rapportering men binder även samman detta med ett större 

problem inom det demokratiska samhället:  

 

I ett samhälle som redan anses demokratiskt, ter det sig mycket konstigt att inte kritiken 

mot demokratin kan komma till tals. Definitionen av en demokrati måste ju rimligtvis 

innefatta rätten att hävda allas åsikter. Ett moment 22 infinner sig när samhället ser 

demokrati som ett gränsvärde och inte som en process.9 

 

Detta tycker jag är en mycket intressant diskussion som jag försöker att belysa i min studie. 

Sven-Erik Liedman fortsätter i samma spår lite senare i boken där han talar om trygghet i en 

demokrati och hur den kan undergrävas. Han talar om hur säkerheten i själva verket kan hota 

friheten genom hetsjakten på den dolda fienden. Hur telefonavlyssning och övervakning i 

                                                           
6 Mikael Löfgren, Masoud Vatankhah,(red) Vad hände med Sverige i Göteborg? (STOCKHOLM 2002) s. 8-11 
7 Ibid s. 12 
8 Mikael Löfgren, Masoud Vatankhah,(red) Vad hände med Sverige i Göteborg? Tora Ljusberg, Tror du på mig 
eller media? (STOCKHOLM 2002) s.152 
9 Mikael Löfgren, Masoud Vatankhah,(red) Vad hände med Sverige i Göteborg? Anton Anderasson, Nya 
rörelser – gamla medier (STOCKHOLM 2002) s.162 
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själva verket förstör det samhälle som det försöker att försvara.10  Han pekar på en 

dubbelmoral där det öppna samhället urholkas i säkerhetens namn och att dessa säkerhets 

institutioner i själva verket skapar mera osäkerhet. Han skriver bland annat att: 

 

Världens stora kan inte isolera sig bakom en järnridå av tre meter höga stängsel och 

samtidigt hävda att de vill leva i ett öppet samhälle.11  

 

Den andra boken som är relevant är Gatans Politik av Marianne Liljequist och Jörgen 

Lundälv. Här granskas de olika aktörerna under Göteborgs kravallerna utifrån ett 

tvärvetenskapligt perspektiv och jag har valt att fokusera på de delar som handlar om 

massmedia och dess bevakning. Boken är en antologi och består av ett flertal arbeten som 

berör olika aspekter av kravallerna i Göteborg. 

Olle Findahl skriver i sitt arbete, våldsfiltret om massmedial rapportering av demonstrationer. 

Han menar att massmedia har som sin huvuduppgift att rapportera och låta olika synpunkter 

och åsikter komma fram i samhällsdebatten och att detta mål upprätthålls är en central del av 

en demokrati. Att också kritiskt granska makthavare och att låta kritiska röster ta plats är en 

viktig del i detta uppdrag. Han påvisar dock ett problem i detta då massmedia är en del av 

samhället de beskriver och styrs till viss del av politiska och ekonomiska system som 

förhindrar total opartiskhet. En annan problematik som han framför är att demonstranter och 

proteströrelser är beroende av massmedia för att få fram sina åsikter, åsikter som massmedia i 

sin tur inte alltid kan eller vill rapportera. Massmedia har tendens att fokusera på det 

spektakulära och på metoder istället för syftet vilket leder till missnöje hos demonstranterna.12 

Han ställer frågan om massmedias oförmåga att sakligt och opartiskt beskriva 

demonstrationer och kravaller är enstaka misstag eller ett mönster när den etablerade 

maktstrukturen kritiseras.13 Han tar exempel från bland annat demonstrationerna i Seattle 

1999 där över 50 00 demonstrerade och kravaller utbröt. I en utredning efter kravallerna i 

Seattle slogs det fast att:  

  

[…] medierna behandlade demonstranternas protester med likgiltighet och ofta förakt. 

Denna fientlighet ledde till en vinklad rapportering både av demonstranternas och 

                                                           
10 Mikael Löfgren, Masoud Vatankhah,(red) Vad hände med Sverige i Göteborg? Sven-Erik Liedman, Om 
säkerhet och trygghet (STOCKHOLM 2002) s.266 
11 Ibid. s.267 
12 Marianne Liljequist, Jörgen Lundälv,(red) Gatans Politik, Olle Findahl, Våldsfiltret (GÄVLE 2002) s.9 
13 Ibid. s10 
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polisens reaktioner.[…] Man demoniserade aktivisterna och blundade för 

polisbrutaliteten vilket kunde ge polisen uppfattningen att de kunde agera som de ville 

eller åtminstone utan rädsla för någon kritiks granskning från pressen.14      

 

Frågan ställs sedan om hur vida det finns ett stort kritiskt tänkande från allmänheten till det de 

ser på tv och läser i nyhetstidningarna. Findahl menar att trots att det finns ett kritiskt 

tänkande i allmänhet så är det mycket lågt när det kommer till nyhets reportage och att 

människor har mycket svårt att veta vad som är sant, vad som är fabricerat och vad som är 

vinklat.15  Han menar att när ämnet som rapporteras om är något som läsaren saknar 

förkunskaper om är det mycket lättare att köpa den bild som medierna målar upp. Det kritiska 

tänkandet är i sådana fall mycket lågt.16  

 

Findahl tar sedan upp händelsen i Göteborg där en demonstrant blir skjuten av polisen. Flera 

tidningar och de stora nyhetsprogrammen rapporterade att polisen agerat i självförsvar och det 

blev den rådande föreställningen. Aftonbladet la medvetet ut en felaktig bild som bekräftade 

polisens berättelser men när detta uppdagades fasthöll mederna fortfarande vid sin första 

rapportering trotts att andra bilder från den aktuella händelsen gav en annan vinkling. Findahl 

menar att massmedia fokuserar på våldshandlingar i första hand, handlingar som är svåra att 

kontrollera och som i första hand bygger på polisens uppgifter. Händelser tas ur sitt 

sammanhang, förstoras och generaliseras för att snart bilda en myt som får stå som symbol för 

hela demonstrationen.17  Avslutande så ställer sig Findahl frågan om massmedias roll och 

framför allt dess självgranskning. Han efterlyser att massmedia ska granska sig själva och sin 

roll i samhället som en spridare av sanning eller ett språkrör för den rådande maktstrukturen.18 

 

Jörgen Lundälv skriver i sin del av antologin om kravallpoliser i media. Han för fram 

liknande problematik som Findahl men här från polisens perspektiv. Att massmedia 

fokuserade på det spektakulära istället för att sakligt förmedla hela händelseförloppet är något 

som flera poliser vittnat om. I sökandet efter de stora rubrikerna har massmedia missat 

                                                           
14 Marianne Liljequist, Jörgen Lundälv,(red) Gatans Politik, Olle Findahl, Våldsfiltret (GÄVLE 2002) s14 
15 Ibid. s20 
16 Ibid. s22 
17 Ibid. s24 
18 Ibid. s25 
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rapportering om bland annat brottsoffer och de mera ”ordinära” polisinsatser som gick mera 

lugnt till.19 En polisman påpekar också att: 

 

Medierna var mera objektiva i sin bevakning under kravallerna. De analyserade de olika 

parterna i kravallerna, och förkastade och fördömde de våldsamma demonstranterna. 

Dock hamnade medias fokus på de våldsamma kravallerna på bekostnad av EU 

bevakningen.20   

 

Detta är en åsikt som framför allt delas av många demonstranter när jag har analyserat min 

empiri och något jag kommer att återkomma till i min analys.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
19 Marianne Liljequist, Jörgen Lundälv,(red) Gatans Politik Jörgen Lundälv, Kravallpoliser i medierna (GÄVLE 
2002) s92-93 
20 Ibid. s92 
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Teori & Metod 
 
Som jag tidigare nämnt så är mitt arbete mycket teoribaserat och detta betyder att jag kommer 

att lägga ner mycket tid och utrymme till att beskriva och redogöra för de teorier som jag valt 

att arbeta med och som kommer att ligga till grund för min analys.  I detta kapitel kommer jag 

att presentera, förklara och diskutera dessa teorier samt motivera mina val av teorier och deras 

relevans för mitt arbete. Först kommer jag att presentera mitt övergripande 

tolkningsperspektiv, den kritiska teorin följt av min metod, ideologi kritik. Detta för att det 

ska vara lättare att följa med i mina resonemang och klargöra hur jag kommer att tolka och 

analysera min empiri. Jag har valt den kritiska teorin till min studie då jag anser att den 

lämpar sig bäst för att kritiskt granska och analysera den verklighet som massmedia målar 

upp. Genom en språklig ideologikritisk analys ska jag försöka att tyda denna verklighet och 

vad som ligger bakom dess världsbild.   

 
 
 
 

Tolkningsperspektiv - Kritisk Teori 

 

I min C-uppsats använde jag mig av kritisk textanalys där jag utifrån ett postmodernt och 

marxistiskt perspektiv tolkade tidningsartiklar om invasionen av Irak. Under detta arbete blev 

jag allt mera inspirerad av teoretiker och samhällsforskare som Noam Chomsky, Theodor 

Adorno, Herbert Marcuse, Michael Hardt och Antonio Negri. Vad dessa har gemensamt är det 

kritiska och det marxistiska. De talar alla om ett samhälle, styrt av olika krafter, krafter som 

inte nödvändigtvis handlar efter mänsklighetens bästa. De har sin grund i den så kallade 

Frankfurt skolan. Deras kritiska teori skiljer sig ifrån Marx i synen på kapitalism som ett 

ostabilt system utan menar att kapitalismen är stabilt och att denna stabilitet grundar sig i 

konsumtion och skapandet av behov. I detta har social kontroll i form av massmedia och 

masskultur en viktig del.21 Theodor Adorno ställer sig starkt kritisk till populärkulturen och 

dess påverkan på befolkningen och hur denna framställs. I boken Upplysningens Dialektik 

skriver han att: 

 

Film och radio behöver inte längre utge sig för att vara konst. Sanningen, att det inte är 

annat än geschäft, använder de som en ideologi med uppgift att legitimera den smörja 

                                                           
21 Domenic Strinati, An intuduction to theories of popular culture: second edition, (LONDON 2004) s. 52 
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de med vett och vilja tillverkar. De väljer själva att kalla sig för industrier, och genom 

att publicera direktörernas inkomstsiffror sopar de undan alla tvivel på att de färdiga 

produkternas nödvändighet för samhället. 22  

 

 

Likadant som att Adorno skrev om massmedians fördummande slöja proklamerar Chomsky  

om dagens massmediala välde och propagandans makt. Chomsky skriver bland annat om hur 

det demokratiska systemet egentligen bara är skendemokrati präglad av ett elittänkande och 

hur ”folket” betraktas som ”den förvirrade hjordens skenande och rytande” som måste styras 

av maktharvarna genom propaganda.23 Han liknar här människor med djur som styrs av en 

elit. 

 

Anledningen till att jag valt just den kritiska teorin är att det fältet jag valt att fokusera på, det 

vill säga massmedia, är något som är väldigt centralt inom den kritiska teorin. Här talas det 

dock om ”masskultur” man jag menar att massmedia och populärkulturen är en del av den 

större ”masskulturen” som den kritiska teorin talar om. Theodor Adorno talar om 

”masskultur” och kulturindustrin som något som ligger hand i hand med det kapitalistiska 

systemet och något som till stor del styr människors liv och vanor, i minst lika stor grad som 

politiken. Han beskriver det som att: 

 

Culture now impress the same stamp on everything. Films, radio and magazines make 

up a system which is uniform as a hole and in every part. Culture has become openly, 

and defiantly, an industry obaying the same rules of production as any other producer of 

commodities. Cultural production is an integrated component of the capitalist economy 

as a whole.24   

 

Jag finner att den kritiska teorin har mycket att erbjuda då jag ska analysera de ideologiska 

och politiska strömningarna inom massmedia och hur de påverkar samhället som helhet. 

Marcuse säger bland annat så här om massmedias roll inom ”masskulturen”: 

 

Den endimensionella tanken gynnas systematiskt av politikerna och deras leverantörer i 

massmedierna. Deras föreställningsvärld befolkas av hypoteser som verkar för sin egen 

                                                           
22 Max Horkheimer, Theodor W Adorno, Upplysningens dialektik,(GÖTEBORG 1996) s. 138 
23 Noam Chomsky, Makt lögner och motstånd, (STOCKHOLM 2002) s. 67-72 
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sanning och som genom att oavlåtligen och utan konkurrens upprepas blir definitioner 

eller diktat med hypnotisk verkan.25  

 

 

Här talar Marcuse om propagandan, dold i massmedians sprudlande utbud men denna 

propaganda, vars syfte är att befästa den rådande ordningen och bevara de rådande 

ideologiska värderingarna finns inte bara att finna där. Inom populärkulturen kan samma 

budskap återfinnas. I den masskultur som i första anblick verkar bryta mot de rådande 

normerna och som stoltserar med att visa ett heterogent samhälle i själva verket befäster det 

rådande istället för att lösa upp det.  

 

Vampen, nationalhjälten, beatniken, den neurotiska hemmafrun, gangstern, stjärnan, 

masspredikanten fyller alla en funktion som är mycket olikt och t.o.m. motsatt deras 

kullturs föregångares. De illustrerar inte längre en annan livsstil utan snarare lustiga och 

kuriösa former av samma livsstil. De bejakar snarare än förnekar den etablerade 

ordningen.26  

 

Den kritiska teorin är idealisk när jag som forskare ska kunna klargöra de underliggande 

ideologierna inom det skrivna ordet. Att lyfta på de slöjor och försöka se de underliggande 

meningarna i empirin. Marx skriver bland annat: 

 

Om det inte fans någon skillnad mellan verklighet och framställande form, så 

skulle det inte finnas något behov av vetenskap.27   

 

 

Det är detta tolkningsperspektiv som jag kommer att använda mig av och som kommer att 

genomsyra hela mitt arbete. Här är det viktigt att hålla sig kritisk till men även öppen i sina 

tolkningar. Att förstå perspektivets styrka men även svagheter men framför allt att ha 

reflexivvitet i arbetet och vara uppmärksam på sina egna förkunskaper och sin egen position 

som en del av samhället. De forskare som jag tidigare nämnt tillhör samtliga den så kallade 

Frankfurtskolan, en forskartradition som skapades som en motpol till tidigare traditioner. 

                                                                                                                                                                                     
24 Theodor W Adorno, The culture industry, ( LONDON 1991) s.8 
25 Marcuse Herbert, Den endimensionella människan, (STOCKHOLM 1969) s. 30 
26 Ibid. s.68 
27 G A Cohen, Karl marx´Historie teori, (LUND 1986) s.352 
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Frankfurtskolan använder sig främst av ett marxistiskt tänkande där man kritiserar samhället 

och vill ”upplysa” befolkningen och genom detta skapa förändring. Trots att Frankfurtskolan 

har ett starkt kritiskt perspektiv så är hoppet och strävan efter en förändring av samhället det 

underliggande målet. Det finns ett emancipativt kunskapsideal och på så vis finns det en viss 

optimism om att förändring kan ske. De vill lyfta fram problem men anser även att de kan 

lösas. 

 

Det har riktats kritik mot den kritiska teorin angående bristen på agens, det vill säga att 

individen har väldigt lite betydelse och placeras bara in som en liten del av en större 

samhällsstruktur. I till exempel fenomenologin är det individen som står i fokus, här är 

individens känslor och tolkningar det viktiga medan inom den kritiska teorin är det 

strukturerna som styr individen som är det centrala. Det är en balansgång som måste göras 

här. Om man totalt tar bort individens handlingsförmåga och bara ser till de faktorer som styr 

denne så hamnar man i en väldigt deterministisk världsbild. I en sådan värld behöver ingen ta 

sitt personliga ansvar då allt är kontrollerat, styrt och förutbestämt. Om man istället går åt 

andra hållet finner man sig i en väldigt naiv verklighet där människan är helt fri och obunden 

av de sociala, kulturella, ekonomiska strukturerna, helt opåverkad av systemen som finns, 

eller som inte finns, i samhället. Att totalt bortse ifrån dessa strukturer kan som bäst vara 

frigörande men kommer troligen att leda till att man kommer att få svårt att förklara mycket 

av de handlingar en individ företar sig och resulterar i en oförmåga att få en helhetsbild av 

samhället. Här som med mycket annat gäller det att hitta en mitten väg, att både se till 

individen och ge den handlingskraft men också ta hänsyn till de strukturer som individen växt 

upp i och de ramar som denne måste hålla sig innanför. Detta blir en dialektisk tanke, 

individen och samhället hör samman och skapar varandra. 

 

Om vi sedan tittar på förändring ska ske enligt Frankfurtskolan, hur systemet förändras, hur 

människan slår sig fri blir det istället individen som står i fokus. Individen bli upplyst, få 

kunskap och slå sig fri. Detta är något som läggs på alla människors axlar, att förändra sin 

egen situation, att göra en revolution mot systemet. Frankfurt skolan menar att teorin är en 

form av motstånd mot kommersialismens impulser och det kapitalistiska produktionen.28 Men 

även här ges inte makten helt över till individen. För att en sådan frigörelse ska vara möjlig 

krävs det att samtliga eller åtminstone en majoritet av ”folket” gör detsamma. En individ kan 

                                                           
28 Domenic Strinati, An intuduction to theories of popular culture: second edition, (LONDON 2004) s. 68 
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inte förändra systemet, ensam är inte stark utan bara nödvändig i den stora massan. Här blir 

kopplingen mellan teorin och marxismen mycket tydlig. 

 

 
Massmedia och makt 

 

Ett viktig och i grunden centralt antagande är att makt inte är ”något”. Makt är inte något 

fysiskt eller något direkt konkret utan makt är en relation. En relation mellan olika parter eller 

aktörer.29 Den allmänna uppfattningen av makt är att se på makten som ”ett tvångsinstrument 

för dominans, kontroll och förtryck  […] som en brutal styrka att äga för att hantera världen 

och människorna”. Men detta är en definition som måste omvärderas.30 Den mera traditionella 

föreställningen om maktbegreppet är enligt min mening både snävt och uteslutande. En av de 

forskare som just tar detta steg och som har gjort en stor inverkan på hur maktbegreppet 

används idag är Michael Foucaults. Foucaults forskning inriktade sig till stor del på kunskap 

och vetande och hur dessa konstruerade och relaterade sig själva till ”makten”. Det kan sägas 

att Foucaults forskade kring vetandehistoria.31 Han var mycket fascinerad med vad som i ett 

samhälle/kultur ansågs som kunskap, vad som accepterades och vad som inte accepterades 

som viktigt. Så som jag ser det måste det vara den ultimata makten att kunna sätta den ram 

som styr kulturens vetande och som i sin tur förkastar det som hamnar utanför. 

 

Det som jag finner mest intressant är Foucaults är just hans koppling mellan kunskap – 

sanning – makt. När jag ska analysera vissa medier i mitt arbete kommer denna relation, och 

att analysera makten efter den, bli mycket intressant. Thompson skriver också om språket och 

makt när han citerar Bourdieu:  

 

Language is not only an instrument of communication or even of knowledge […] but 

also an instrument of power. One seeks not only to be understood but also to be 

believed, obeyed, respected, distinguished.32    

 

 

                                                           
29 Olof Petersson, Maktbegreppet, (HELSINGBORG 1987) s. 8-10 
30 Ibid. s. 177 
31 Mats Beronius, Den disciplinära maktens organisering, (LUND 1986) s. 12 
32 John B Thompson, Studies in the Theory of ideology,(UNIVERSITY OF CALIFORNIA 1984) s.131 
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Jag ser detta på följande sätt. Massmedia (i det här fallet vissa dagstidningar) framställer sig 

själva som producenter av sanning, det vill säga att de återberättar vad som har inträffat och 

hur saker och ting förefaller att vara. Samtidigt framställs det som att massmedierna har en 

stor kunskap om vad de skriver om. Kunskap som påvisas med mycket information och fakta. 

Detta skapar en bild av massmedia som inflytelserika och detta skapar en maktrelation mellan 

läsaren och den media som konsumeras. Frågan är hur stor inverkan denna maktrelation har 

på konsumenten? Vi har nog alla suttit framför tveapparaten och irriterat oss på 

reklamfilmernas budskap men faktum är att reklam fungerar. Skulle reklamen enbart ha en 

irriterande och besvärande reaktion från konsumenterna skulle knappast företag slänga ut 

miljarder på just reklam. Thompson kallar detta för ”symbolisk makt”33 och menar att 

massmedia har en ”särskild viktig roll vid ackumuleringen av informations och 

kommunikationsmedel.”34  Han menar att massmedia genom att anskaffa sig resurser och 

utnyttja tekniska medium så som tidningar och Internet skaffar sig makt i samhället.35 Den 

kommunikation och de budskap som skickas är enkelriktat och kan ses som:  

 

”[…] ett strukturerat flöde där mottagarnas förmåga att gripa in i eller bidra till 

produktionsprocessen är strängt begränsad. […] På receptionssidan betyder den 

strukturerade brytningen att mottagarna av de medierade budskapen så att säga 

överlämnas åt sina egna knep. Mottagarna kan av ett budskap göra mer eller 

mindre vad de själva vill, och producenten finns inte där för att utveckla eller 

korrigera eventuella missförstånd. Det betyder också att mottagarna befinner sig 

i en i grunden ojämnlik position vad det gäller kommunikationsprocessen.”36  

 

Forskare så som Noam Chomsky menar att massmedias makt sträcker sig så mycket längre än 

så. Han menar att massmedias politiska makt i dagen västerländska kultur är mycket stor och 

att den till och med hotar demokratin i sig och går så långt som i att påstå att massmedian idag 

bedriver propaganda för att ”den allmänna opinionen inte har någon som hälst insikt om det 

gemensamma bästa.” 37  Om jag vill gå så långt som Chomsky återstå att se men jag har en 

stark övertygelse att massmedia har en maktrelation till alla konsumenter och i dagens 

västerländska samhälle betyder konsument samma sak som individ. Massmedia och 

                                                           
33 John B Thompson, Medierna och moderniteten, (GÖTEBORG 2001) sid. 27 
34 Ibid. s. 28 
35 Ibid. s 29-30 
36 Ibid. s. 42-43 
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populärkultur är enligt den kritiska teorin nära förankrat till kapitalismen. Kultur industrin ger 

kapitalismen makten att stoppa alla hot mot systemet och kan således skapa stabilitet.38 

Massmedia är en spegel av den kulturen den innefattas i men även en medaktör i att skapa 

kulturen. Genom att se på just massmedia och hur vissa saker i samhället reflekteras kommer 

jag att kunna, inte bara se dessa maktrelationer utan även kunna se hur vi i vår västerländska 

kultur ser på sig själva.    

 

 
 

Ideologikritik som metod 
 

Metoden jag har valt att använda för att utföra min studie är ideologikritik. Detta är en metod 

där man både tolkar det skrivna ordet men även det som ligger bakom, de tankar, normer och 

ideologier som skapat texten. Denna metod kan även ses som en övergripande teori men då 

den går hand i hand med den kritiska teorin kommer jag att i första hand använda den som en 

metod. Anledningen till att jag valt denna metod framför till exempel diskursanalysen är just 

detta. Jag är inte bara intresserad av vad texten i sig säger utan även vad som format texten 

och hur den kan komma att påverka läsare och samhället i stort. Termen ideologi kan 

andvändas på två olika sätt. Det första ser ideologi som en symbol som styr tankar och politik, 

en sorts tro som genomsyrar samhället. I denna definition anses ideologi vara neutral då ingen 

hänsyn tas sitt vilken påverkan ideologin har på samhället eller vilka aktioner som den skapar.  

Det andra sättet att se på ideologi är starkt kopplat till makten och att en ideologi antingen 

existerar för att förändra eller stärka den rådande maktstrukturen.39  Dagens samhälle är 

väldigt präglat av massmedia och informationsflödet och det är detta jag vill fokusera på, 

lägga in min empiri i en bredare kontext. Herbert Marcuse beskriver just hur samhället är 

ideologiskt grundat och hur denna ideologi binder samman människans vardag med 

massmedia och det kapitalistiska produktionssamhället:      

 

I en bestämd mening är det avancerade industrisamhället tvärtom mer ideologiskt än sin 

föregångare, nämligen såtillvida som ideologin ingår i själva produktionsprocessen. På 

ett provokativt sätt avslöjar detta förhållande de politiska aspekterna i den härskande 

teknologiska rationaliteten. Produktionsapparaten och de varor och tjänster den 

                                                                                                                                                                                     
37 Noam Chomsky, Makt, lögner och motstånd,(DAMARK 2002) s. 69  
38 Domenic Strinati, An intuduction to theories of popular culture: second edition, (LONDON 2004) s. 69 
39 John B Thompson, Studies in the Theory of ideology,(UNIVERSITY OF CALIFORNIA 1984) s. 4 
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producerar ”säljer” det sociala systemet som helhet till människorna eller pådyvlar dem 

det. De moderna transportmedlen, masskommunikationen, förnödenheter som bostad, 

mat och kläder, det oavlåtliga utbudet från underhållnings- och nyhetsindustrin för med 

sig vissa föreskrivna attityder och vanor, vissa intellektuella och emotionella reaktioner 

som binder konsumenterna mer eller mindre ängement till producenterna och 

därigenom till helheten. […] Det är en bra livsstil  - mycket bättre än tidigare  - och som 

en god livsstil motverkar den kvalitativa förändringar. Därför uppstår ett mönster av 

endimensionellt tänkande och beteende genom vilket idéer, önskemål och invändningar 

som genom sitt innehåll går utanför den gällande föreställningsvärlden antingen kämpas 

ner eller reduceras till den grad att de passar in i  föreställningsvärlden.40 

 

Det är just detta fenomen, hur människans vardag, normer, värderingar eller som Marcuse 

säger livsstil påverkas av det som skrivs i massmedia jag vill undersöka. Det är här som 

ideologikritiken kan andvändas. John B Thompson skriver bland annat att: 

 

The theory of ideology and the study of language are two concerns which bear a close 

connection. For the theory of ideology has commonly sought to examine the ways in 

which “meaning” or “ideas” affect the conceptions or activities of the individuals and 

groups which make up the social world.41 

 

Genom att lägga in min empiri i en kontext, i detta fallet  informationssamhället kommer jag 

att kunna analysera, inte bara vad empirin säger utan även hur den kan komma att påverka 

samhället och de individer som befinner sig i det. Rent konkret kommer jag att gå till väga på 

följande sätt: 

 

1. Tolkning av själva texten. Det vill säga nyckelord, meningsbyggnad och strukturer. 

2. Tolkning av den verklighet där texten existerar, det vill säga kontexten. Vem har skrivigt 

texten och till vem riktar den sig? Vilken världsbild framställs, vilka värderingar och 

ideologier? 

3. Tolkning av sammanhang mellan den ”verklighet” som beskrivs i texten och den 

”verklighet” som är kontexten det vill säga, den verklighet som jag teoretiskt styrker som 

                                                           
40 Marcuse Herbert, Den endimensionella människan, (STOCKHOLM 1969) s. 28-29 
41 John B Thompson, Studies in the Theory of ideology,(UNIVERSITY OF CALIFORNIA 1984) s. 73 
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den ”korrekta”. Genom att jämföra dessa ”verkligeter” kan jag genomföra en 

ideologikritisk analys av texten, dess världsbild och dess ideologiska värderingar. 42 

 

 

Problemet med min studie blir dock att ”finna kontexten” och ”verkligheten”, det vill säga, 

hur vet jag hur samhället ser ut och hur texten kan påverka det? Ett alternativ är att göra 

intervjuer eller andra kvantitativa undersökningar för att få en bild av samhället men här finns 

ett stort problem. För att kunna dra några slutsatser av en sådan studie krävs det ett stort antal 

informanter, ett alldeles för stort antal för att det ska vara genomförbart med mina resurser 

och med den tidsbegränsning jag har. Ett annat problem i detta vore också att motivera ett 

urval för en sådan studie. Vilka grupper skulle fokuseras på, ålder, kön, klass, utbildning mm. 

Att göra ett urval när syftet är att få tag på ”vanliga” människor i samhället är i princip 

omöjligt, även om urvalet görs med hjälp av telefonkatalogen ställs forskaren inför problemet 

att inte alla har telefon och då genast har en stor grupp i samhället ställts utanför urvalet. För 

att komma förbi detta problem har jag valt att helt bygga min studie på teoretiska grunder. 

Istället för att själv undersöka samhället använder jag mig av samhällsteorier för att beskriva 

samhället och där applicerar min empiri och analys på dessa teorier.  

 

 

Begrepp 

 

John B Thompson lägger upp vissa verktyg eller begrepp för att kunna analysera utifrån ett 

ideologi kritiskt perspektiv. Han anser i grunden att: 

 

[…]  to study ideology is to study the ways in which meaning (signification) serves to 

sustain relations of domination. 43 

 

Med detta menar han att i detta fall, det skrivna ordet styr relationer och maktstrukturer. 

Thompson motsätter sig teorin om att ideologi är neutral utan att den i grunden är en 

maktstruktur. Han lägger fram tre centrala begrepp som används för att fastslå dessa 

maktstrukturer. Det första är legitimate . Med detta menas att ideologin legitimeras genom att 

                                                           
42 Sven-Eric Liedman & Ingemar Nilsson, Om ideologi och ideologianalys, (GÖTEBORG 1989) s. 163 
43 John B Thompson, Studies in the Theory of ideology,(UNIVERSITY OF CALIFORNIA 1984) s.130-131 
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åberopa ”rational, traditional or charismatic grounds;”.44 Genom legitimering kan 

maktstrukturen bibehållas och i detta fall menar Thompson, genom språket.  

 

Det andra centrala begreppet är dissimulation. Med detta menas att orättvisor inom 

maktstrukturen där en parts intressen ställs framför en annans kan döljas eller förnekas. Detta 

ofta medvetet men alltid på ett sådant sätt att de metoder som de döljs med maskeras som 

något annat.45 Det tredje begreppet är reification där ideologin försöker framstå som något 

”permanent, natural, outside of time.”46 Genom att ses som något permanent eller naturligt 

blir ideologin något mycket svårkritiserat och fundamentalt. Thompson menar att allt som 

sägs och skrivs har en viss makt men en viktig del i detta är att vissa individer, grupper eller 

institutioner har mer kapacitet att få fram sitt budskap och att utnyttja makten i det. Relationer 

och maktstrukturer stärks genom ”mobilization of meaning which legitimates, dissimulates or 

reifies an existing state of affairs[…]” 47 

 

Andra begrepp som Thompson menar kan andvändas när analyser av ideologi bedrivs är 

passivization och nominalizations.  Med passivization menas att meningar manipuleras för att 

agenten, det vill säga den som agerar, blir passiv. Istället för att fokusera på den som agerar 

läggs fokusen på vad som sker. Detta medför att agenten´s perspektiv går förlorat. Ett 

exempel på detta kan vara en mening som: Demonstranten slog sönder fönstret. När 

passivization används på denna mening blir resultatet: Fönstret slogs sönder av 

demonstranten. I första anblick är betydelsen det samma men då perspektivet har förskjutits 

och nu fokuserar på fönstret istället för demonstranten är meningen inte längre neutral: 

 

Passivization – the rendering of verbs in the passive form – also involves the deletion 

of actors and focuses the attention of the hearer or the reader on certain themes at the 

expense of others.48  

 

Nominalizations är när aktörer och händelser skrivs om till substantiv. Detta förvandlar 

processer till objekt och tar bort agenten helt och slår i hopp denne med dess handlingar. 

Thompson beskriver detta så här: 

                                                           
44 John B Thompson, Studies in the Theory of ideology,(UNIVERSITY OF CALIFORNIA 1984) s.131 
45 Ibid. s.131 
46 Ibid. s.131 
47 Ibid. s.132 
48 Ibid. s.120 
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The use of nominalization and other devices helps to reduce complexity; but ´reducing 

the complexity of an argument and limiting the terms which it can contain is a drastic 

intervention. Showing less means someone else is seeing less. And seeing less means 

thinking less.49 

 

Etta av de viktigaste begreppen är classification vilket helt enkelt är att försöka sätta etiketter 

på grupper och individer. Det innefattar även att använda sig av vissa centrala ord för att 

klassificera specifika områden. Ett klassiskt exempel är att kalla en individ för ”terrorist” 

alternativt ”frihets kämpe”. Skillnaden blir extrem men båda kan vara en korrekt 

beskrivning.50    

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
49 Ibid. s.121 
50 Ibid. s.122 
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Analys 
 
 
I detta kapitel ämnar jag att beskriva min analys och visa hur jag använder mig av mina 

begrepp och teorier. Jag har valt att dela upp analysen i tre delar efter ett tidsperspektiv där 

jag börjar med tiden före, dagarna under och till sist tiden efter den aktuella händelsen. Detta 

för att få en enklare bild av massmedias beskrivning och på så vis kunna se skillnader under 

tidens gång. Jag kommer även att analysera de tre grupperingarna (Polisen, Demonstranterna, 

Staden och medborgarna) separat och följa den strukturen genom hela analysen och 

sammanfattningen. 

 

Förväntan och upptrappning 

1:e till 13:e juni 2001 

Polisen 

Det första som slår mig när jag går igenom empirin är hur förvånansvärt lite artiklar det finns 

under dessa veckor innan EU-toppmötet i jämförelse med under och efter själva händelsen. 

Speciellt i kvällspressen är det mer eller mindre helt tyst fram tills några dagar före medan 

dagstidningarna har några flera artiklar som diskuterar ämnet och drar paralleller till tidigare 

toppmöten. Detta kan bero på flera saker men jag tolkar det som att kvällspressen är mera 

intresserad av aktuella händelser och fokuserar mera på löpsedlar och lösnummer än 

reflektioner inför kommande veckor.51 Den allmänna avsaknaden av artiklar kan ju också bero 

på okunskapen av vad som väntade men med tanke på det som skrivs är det ju svårt att förstå. 

I DN den 6 juni går det bland annat att läsa: 

 

Göteborg. I Nice samlade man15 000 poliser i den gamla stadsdelen utan att kunna 
stoppa kravaller. I Göteborg hoppas man klara det med något mellan 1 000 och 1 500 
poliser.  

- Vi har inte 15 000 poliser och vi skulle inte vilja ha det. Vi 

förlitar oss på att ha ett informationsöverläge, på våra polisers 

höga kompetens och på våra förberedelser, säger polismästare Håkan 

Jaldung, som är chef för den stora poliskommenderingen kring 

Bushbesöket och EU-toppmötet.52 (N) 

 

                                                           
51 Stig Hadenius & Lennart Weibull, Massmedier,(STOCKHOLM 2003/2005) s. 64 
52 Dagens Nyheter  -  2001-06-08  -  Sida: 16  
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I denna artikel behandlas en av de centrala grupperna under kravallerna i Göteborg, polisen. I 

de artiklar där polisen nämns i innan den 14e juni är denna väldigt talande. Här finns tydliga 

karaktärsdrag som tillskrivs polisen. De är väl förberedda, kunniga, och framställs som 

disciplinerade. Polisen hävdar att de har ett ”informationsöverläge och hög kompetens” och 

detta får sägas utan att det ifrågasätts eller att mera konkret bevisas, det fastslås bara som 

fakta. I en annan artikel i DN den 11e juni kan man läsa att: 

 

   

- Om alla följer de spelregler som finns behöver ingen bussas någonstans. Kan vi 

genomföra det här utan en enda omhändertagen demonstrant har vi verkligen 

lyckats. Naturligtvis är vi rustade om det inte fungerar. Men det tar vi till i 

allra sista hand. 

Säkerheten innanför avspärrningarna runt Svenska mässan, där själva toppmötet 

hålls, är minutiös. De boende kommer inte att få post eller tidningar utdelade, 

utan får hämta dem utanför området. 

Polisen har också öppnat tre tillfälliga häkten i Trollhättan, Borås och 

Halmstad. De personer som suttit häktade i Göteborg kommer att föras dit, för 

att få lediga häktesplatser i Göteborg.53 (N) 

 

 

Det ligger såklart i polisens intresse att ingjuta trygghet och stabilitet gentemot medborgarna 

men förutom några få frågor så ifrågasätter artiklarna inte denna bild utan låter polisen 

framföra sin agenda. Det lyfts dock fram i två artiklar frågan om övervåld från polis i 

samband med tidigare demonstrationer i Malmö. Här läggs dock händelsen fram på ett sakligt 

och mycket neutralt sätt. Polisens hållning där önskan är att ingen ska omhändertas, men 

samtidigt är säkerheten så hård så att medborgare inte kan få sin post. Polisen verkar rusta för 

det värsta men vill ge intrycket av att det är ” i sista hand”. Här blir polisens makt än mer 

tydlig då lagarna som beskrivs bekräftar och legitimerar polisens makt, en typ av 

” legitimate”,  men samtidigt tas ansvaret bort från polisen. Polisens maktposition stärks men 

även förflyttas till lagboken som i sin tur står över polisen.  

 

                                                           
53 Svenska Dagbladet  -  2001-06-11  -  Sida: 20 
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Polisen har inte rätt att omhänderta en hel grupp människor, som går 

i ett demonstrationståg. Men en och en kan demonstranterna, enligt 

polislagens paragraf 13, omhändertas för ordningsstörning.[…] 

- När man ingriper med stöd av paragraf 13 måste man göra en 

bedömning för var och en och det gjorde vi också. Demonstranternas 

beteende var en fara för den allmänna ordningen och för de lunchande 

finansministrarnas säkerhet. 

 

Hur visade de att de utgjorde en fara? 

- De följde inte våra anvisningar att sätta sig ned på marken. I 

stället hakade de fast i varandra och bildade långa kedjor. I den 

här gruppen hade man på förhand uttalat att man skulle störa 

ministrarna och sätta sig upp mot polisen och på det här sättet 

infriade de genom sitt beteende de farhågor vi hade.54 (N) 

 

I en av artiklarna kommenteras händelsen av en kvinna vars barn deltog i demonstrationen i 

Malmö och som har engagerat sig i frågan:  

 

 

Eva Holmström, förälder till en 15-åring och en 18-årig i 

demonstrationståget, har varit med och bildat Demokrativärnet. Hon 

har i efterhand sett polisens och demonstranternas agerande på en 

videofilm. 

 

- Det är en ren efterkonstruktion att polisen skulle ha bedömt var 

och en av de 266 demonstranterna för sig. De pressades ihop av 

poliser i långa led och drogs ut ur klungan med våld. Visst 

uppmanades de att sätta sig ned, men det fanns inte plats.55 (N) 

 

I Artikeln är makt strukturen är tydlig. Här är ordningsmakten allsmäktig och demonstranterna 

svaga, en ”dissimulation” där demonstranterna är utan makt men inte utan skuld.  Genom att 

inte följa polisens order blev de en fara. Beskrivningarna som binds till demonstranterna i 

denna artikel är tvetydiga, de ses som kriminella men samtidigt svaga, maktlösa men 

samtidigt ett hot. Detta är något som kommer att bli mera tydligt under den kommande 

                                                           
54 Dagens Nyheter  -  2001-06-12  -  Sida: 8  



Joakim Finn   Magisterarbete: 
810615-2039  I massmediernas spegel 
2011-12-19 
 

23 

analysen då demonstranter delas upp i mera tydliga grupperingar och får en allt mera komplex 

beskrivning.  

 

 

Demonstranterna 

I detta tidiga skeda innan toppmötet är beskrivningen av demonstranterna varierande. 

Artiklarna försöker dock att separera de olika organisationerna, ”de snälla” och ”de elaka”.  

 

 

Vi önskar en folklig mobilisering för alternativ till dagens 

utveckling.” 

Ja djävlar, jag också. 

Längre ner i texten blir det mer konkret: mot euron, mot Europas 

förenta stater, mot fästning Europa, osv. Plattformen drar ändå 

brett, från centern till AFA och danska målarnas fackförbund. 

[…] 

Några knapptryckningar senare är jag hos Antifascistisk Aktion 

(motkraft.net/gbg2001), där tillresta aktivister får en praktisk guide till Götet: 

"Gothenburg is also a picturesque city and many of its streets and 

squares are paved in cobblestones." Illustrerat med bild av 

svartklädda demonstranter i färd med att bryta upp en stenläggning 

och förse sig med projektiler. Sickna spjuvrar.56 (L) 

 

Artikeln är skriven med en ironisk underton. Detta tar bort makt ifrån de som beskrivs. 

Samtidigt tillskrivs olika värden till aktörerna. De icke våldsamma tillskrivs en viss 

organisering och ett gott agenda men då de ironiseras tillsammans med ”spjuvrarna” hamnar 

de indirekt i samma fack. De sistnämnda däremot förminskas ner till just ”svartklädda 

spjuvrar” och inte mer. Här används ”classification”  , man placerar demonstranterna i ett 

tydligt fack och ger dem speciella egenskaper,  men även en ”passivization” där fokus ligger 

på handlingar men inte på individerna. Det finns dock en och annan artikel som ser ett större 

problem med dessa aktivister: 
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Han sade också att demonstranterna kommer att ha vadderade kläder 

och ishockeyhjälmar som skydd mot den svenska polisens batongslag. 

Svenska poliser är enligt talesmannen "vana att slå även fredliga 

demonstranter". Själva kommer de dock inte att ha någon 

anfallsutrustning, sade han. Men han uteslöt inte att det blir 

våldsamma sammandrabbningar med polisen. 

 

Razzia i ungdomshus 

Expressen besökte i går Köpenhamns Ungdomshus där polisen i en 

razzia i går grep tre män och beslagtog mängder av vapen, tillhyggen 

och 90 molotovcocktails. 

Några militanta aktivister påstår med stolthet att vapnen var 

avsedda att användas vid demonstrationerna[…] 

Men vad Expressen erfar skärper nu den danska kriminal- och 

säkerhetspolisen sin bevakning inför EU-toppmötet. Officiellt 

skickar man två observatörer till Göteborg. En kriminalchef och en 

representant för rikspolisen. Betydligt fler kommer att röra sig 

anonymt i närheten av aktivisterna.57 (N) 

 

Här diskuteras bara de demonstranter som planerar att använda sig av våld och här är 

tongången lite annorlunda. Ironin har ersatts av försiktig oro. Demonstranterna har här makt 

att få polisen att agera och tonen på artikeln vill upplysa läsaren om ett potentiellt hot. Dock 

är beskrivningarna likartade, demonstranterna är fortfarande våldinriktade och deras existens 

som politisk rörelse med seriös agenda inte existerar i artikeln. Den demonisering av 

demonstranterna som Olle Findahl skriver om är något som även finns tendenser av här.58  

 

Att väcka läsarens medvetenhet om en kommande ”hotbild utifrån” är något som finns lite här 

och där i olika artiklar. Även om det ackompanjeras av lugnande ord från polismyndigheten:   

 

Minst 1 000 norska EU-motståndare och några tiotal EU-anhängare planerar att på 

fredag bege sig till Göteborg för att delta i demonstrationer under helgens EU-

toppmöte. Dessutom kommer demonstranter från den norska organisationen  

                                                                                                                                                                                     
56 Expressen  -  2001-06-12  -  Sida: 3  -  Sektion: TRE  -  Del: 1  
57 Expressen  -  2001-06-09  -  Sida: 208  -  Sektion: Nyheter  -  Del: 1 
58 Marianne Liljequist, Jörgen Lundälv,(red) Gatans Politik, Olle Findahl, Våldsfiltret (GÄVLE 2002) s14 
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Europeisk Ungdom som tänker markera mot USA:s klimatpolitik under 

president Bushs besök. 

Totalt väntas cirka 9 000 demonstranter till toppmötet. 

Hälften av de föranmälda deltagarna i de stora demonstrationerna 

kommer från de nordiska grannländerna. Resten kommer från övriga 

Sverige. 

 

Polisledningen ser med största oro på de inträngningsförsök som 

planeras. Både svenska och utländska grupper deklarerar att de 

tänker trotsa avspärrningarna. Polisens underrättelsetjänst är 

därför observant.59 (N) 

 

Här finns flera intressanta saker. ”Hotet” framställs som jag tidigare sagt men efterföljs av 

polisens kommentarer, detta för att förskjuta makten från demonstranterna till 

polismyndigheten. Skulle artikeln inte innehållt någon poliskontakt skulle detta ha lämnat ett 

stort maktutrymme för demonstranterna. Här fokuserar inte häller artikeln på vilka 

demonstranter eller vad deras agenda är utan talar bara i antal vilket ökar osäkerheten och 

”hotbilden”.  

 

Artiklar av denna typ tycker jag kan liknas artiklar som skrivs i samband med krigs 

rapportering. Stämningen hetsas upp och det blir tydligt att det är två sidor som drabbar 

samman. Detta blandas gärna ut med ödesmättade ord och dramatik. Mitt i denna uppbyggnad 

av en hotbild försöker vissa artiklar fokusera på dialogen mellan demonstranter och polis. Att 

visa upp att det finns en dialog och att det finns många ”snälla” demonstranter som bara vill 

utrycka sin åsikt.  

 

Freds- och konfliktforskaren Hans Abrahamsson, verksam i Attac, anser att samarbetet 

demonstranter och myndigheter inför EU-toppmötet är "historiskt unikt". DET 

INNEBÄR att det kan bli en diskussion utan våld, att det skapas en "arena" för politisk 

diskussion kring EU-toppmötet i Göteborg. 

 

- Det har varit en lång och inte helt enkel process att under flera 

månader förhandla mellan nätverken och myndigheter som kommun, polis 

och statsrådsberedning inför mötet, sade Hans Abrahamsson på en 

                                                           
59 Dagens Nyheter  -  2001-06-12  -  Sida: 8  



Joakim Finn   Magisterarbete: 
810615-2039  I massmediernas spegel 
2011-12-19 
 

26 

presskonferens. 

 

Receptet är vad man från Attacs sida kallar konfrontativ dialog, det 

vill säga att diskussionen inte är till för att man ska bli överens 

utan tvärt om att man ska komma fram till var skillnaderna finns, 

vad man inte kan komma överens om[...] 

Demonstranterna i de olika nätverken, mer än 180 organisationer, 

vill föra fram sina åsikter och protester så direkt som möjligt till 

EU-toppmötet, medan EU-toppmötet traditionellt vill vara i fred 

bakom sina säkerhetsvakter och avspärrningar. 

En del är fortfarande inställda på att tränga in på mötet och tvinga 

på det sin egen dagordning.60 (N) 

 

Att använda sig av uttrycket ”historiskt unikt” ger tyngd åt argumentet som artikeln vill 

förmedla. Detta kan ju ses som en motpol till de artiklar som försöker måla upp en hotbild 

men den tar även upp de konflikter som finns men med ett mera rationellt och sakligt utryck. 

Det hotfulla i artikeln är sakligt och står i kontrast till de mera dramatiska retoriken som 

återfinns i andra artiklar.  

 

 

Staden och medborgarna 

Den mera dramatiska retoriken används än mera när artiklarna ska beskriva staden, känslorna 

och medborgarnas tankar om toppmötet. Språkbruket skiljer inte på personer och staden, det 

vill säga att staden i sig blir en individ. 

 

Som lugnet före stormen 

Utöver att allt var under kontroll, varenda gatubrunn genomletad, 

varenda blivande demonstrant under uppsikt. 

Friden härskade. Precis som den brukar göra strax före stormen. 

Men i dag, när ni läser detta, då kommer jorden att ha rämnat, har 

jag förstått, avgrunden att ha öppnat sig och havet att ha fattat 

eld. För då har undret inträffat. Då har för första gången någonsin en 
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sittande amerikansk president landat i Sverige.61 (L) 

 

 

Då denna artikel publicerades den 14e juni på toppmötets första dag så reflekterar den över 

dagen innan och är väldigt talande i en viss typ av retorik. Författaren använder sig av ett 

livligare språk som engagerar. Artikeln är mycket subjektiv och försöker inte ta ställning i 

några frågor eller välja sida utan har bara i syfte att fånga samt att höja stämningen. En annan 

genomgående trend när medborgarna skall beskrivas är maktlösheten. Så här innan kravaller 

och kaos förtrycker Göteborg är det andra saker som dikterar och kontrollerar medborgarna. 

 

AVSPÄRRAT/ Ett 70-tal företag tvingas hålla stängt under de tre mötesdagarna * 

I veckan kommer EU till Göteborg. Den 15-16 juni möts Europeiska rådet där.  

Omkring ett 70-tal företagare som sitter i World Trade Center och inom Svenska 

mässans område berörs. […] 

- Enligt regeringsformen, som är en av våra grundlagar, har vi rätt till 

ersättning. Om man stänger någon ute är det en rådighetsinskränkning, eftersom 

den fria utnyttjanderätten begränsas, säger Pär Caldenby, biträdande jurist på 

Nordic Law. 

- Vi har Bure och Svenska mässan vars personal inte kan gå till jobbet under de 

här dagarna. Alla påverkas olika mycket, men det är svårt för en butik eller 

restaurang att flytta sin verksamhet. […] 

- Det är synd att svenska staten inte ställer upp med någon att diskutera detta 

med. Vi måste stämma staten för att få någon att tala med, säger Pär 

Caldenby. 

 

Nöjesparken Liseberg som delvis ligger inom polisens uppsatta säkerhetszon får 

också hålla stängt under 14, 15 och 16 juni.62 (N) 

 

Den här retoriken bygger på att ”den lilla” människan blir drabbad av större händelser de inte 

kan stoppa eller kontrollera och hur företag blir ekonomiskt drabbade. Artikeln vill belysa att 

det finns andra aktörer och individer som påverkas av det som inträffar i Göteborg.. Här är 

polis och stat de med makt och medborgarna får bara acceptera detta. Kommentaren om att 

”Det är synd att svenska staten inte ställer upp med någon att diskutera detta med” bygger 
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också på maktlösheten och ger en bild av staten som lite ignorant mot medborgarnas problem. 

I studien ”Vår stad har våldtagits” skriver Jesper Enbom om just massmedias framställning av 

”folket” och i detta fall invånarna i Göteborg. Han menar att massmedia har en stor roll när 

det kommer till konstruktionen av just ”folket” Han tar upp vissa tydliga tillfällen när detta 

appliceras och just som ett ”fall”, när medborgare berörs av en händelse, är ett sådant tillfälle. 

När den enskilde medborgaren frågas ut om hur denne drabbas, av i detta fallet kravallerna, 

skapas bilden av folket och medborgarna och detta i sin tur skapar opinion. Han förklarar det 

som att ”[…] hur beskrivningen av vad ”folket” anser kan påverka vad ”folket” i slutändan 

anser.63     

 

 

Motstånd och chock 

14:e till 16:e juni 2001 

 

Polisen 

Den 14e juni 2001 var en dag av uppladdning men med ett antal polisingripanden. 

Rapporteringen kring dessa var saklig och polisen framställs här som de gjort de senaste tiden, 

kontrollerad och beslutsam. 

 

Polisen stoppade i natt två bussar med danska demonstranter söder om Göteborg. En 

och en leddes danskarna ut ur bussarna för förhör och identifiering. Efter fyra timmar 

tilläts bussarna fortsätta.  

Göteborgs infarter bevakas av hundratals poliser.  

Demonstranter stoppas utanför stadsgränsen och visiteras. […] 

 

En och en fick de närmare hundra demonstranterna sedan lämna 

bussarna, för att visiteras och identifieras. 

Varje demonstrant ledsagades av två poliser. Före, under och efter 

visiteringen. 

När det var gjort blev de bortledda till en gräsmatta där de fick 

sitta ner och vänta. 

Innan alla demonstranter visiterats och deras packningar 
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kontrollerats hade det gått nästan fyra timmar. 

Inga ungdomar greps.64 (N) 

 

 

Denna artikel fortsätter i samma spår som de tidigare att beskriva bilden av polisen så här i 

början av händelserna. Det intressanta här är att det noggrant nämns att det var danska 

demonstranter som stoppades. Detta är något som kommer upprepas där en ”classification”  

av demonstranterna som ”utländska bråkstakar” lyfts fram allt mera. Det blir en typ av 

externalisering där våldsverkarna inte är svenskar utan kommer utifrån. Det ”utomstående” 

blir något hotfullt och externaliseringen av demonstranterna blir som en sorts förklaring, de är 

inte svenskar utan ett utomstående hot och det är därför de beter sig illa.  

 

Något som också lyfts fram såhär i början av EU- toppmötet är polisens och statens vilja att 

föra en dialog med demonstranterna. 

 

Polisens säkerhetsfolk sökte på onsdagen igenom kvarteren kring EU-toppmötet i 

Göteborg.  

På Göteborgs universitet tog delar av regeringen, med statsminister 

Göran Persson i spetsen, emot EU-kritiska organisationer och demonstranter för 

diskussion. Samtidigt meddelade polisen att misstankarna mot de fem danskar som 

anhållits har stärkts. De misstänks för förberedelse till grovt sabotage.65 (N) 

 

Här ges också den tonen att polis och regering vill diskutera men att demonstranterna är 

ovilliga och fast beslutna att ställa till med bråk, genom att avsluta artikeln med att 

demonstranter blivit gripna. Återigen läggs det vikt vid att det var danska demonstranter och 

inte svenska.  

 

När läget på gator och torg skärps under den 15e juni blir tonen lite annorlunda men polisen 

fortsätter att hävda sin makt och anser sig att vara i full kontroll över situationen. Efter att 

kravaller har brutit ut i Vasastan kommenterar polisen läget så här:  
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Polismästare Håkan Jaldung anser inte att insatsen i går var för kraftig. Däremot väl 

avvägd och väldigt nödvändig. - Annars hade vi haft en situation i dag som vore 

utomordentligt besvärlig, säger han. […] 

Orsaken till att skolan blockerades var att polisen visste att det 

fanns stora mängder "farliga föremål" i lokalerna. 

- Jag vill inte gå in på vad vi hittat förutom stora mängder 

gatsten, säger länsordningspolisens chef, Håkan Jaldung. 

Han menar att det var helt nödvändigt att slå till för att garantera 

säkerheten på stan de kommande dagarna.[…] 

Är du orolig inför dagarna som kommer? 

- Nej. Jag är inte orolig för att polisen inte kommer att kunna 

upprätthålla ordning och säkerhet. 

I går kväll förstärktes polisstyrkan i Göteborg med ungefär 100 man.66 (N) 

 

Polisen håller kvar vid samma inställning och använder ord som ”nödvändig” och ”väl av 

vägd”. Detta ger en känsla och ett intryck av en polismyndighet i full kontroll över 

situationen. Det finns fortfarande väldigt lite ifrågasättande av polisen i detta läge. Det tar 

dock inte länge förrän gatstenens verklighet slår sig fram och artiklarna börjar ifrågasätta 

dialoger och förberedelser.  

 

Och samtidigt som leende och festklädda EU-ledare anlände till 

arbetsmiddagen med den amerikanske presidenten kom nödrop från 

vettskrämda unga aktivister som låst in sig på toaletter i det 

avspärrade Hvitfeldtska gymnasiet medan polis och demonstranter 

drabbade samman ute på skolgården. 

 

Redan första dagen sprack alltså drömmen om ett möte präglat av 

dialog mellan politikerna och deras kritiker, och av charmoffensiv i 

stället för hårda tag från polisen.67 (D) 

 

Här börjar fasaden om en polisstyrka i full kontroll och ett rättsväsen samt stadsapparat med 

informationsfördelar att krackelera. Polisen och de ansvariga kommer under hela kravallerna 

att hålla kvar vid sina ståndpunkter men det blir allt mera tydligt att kontrollen inte är total 

                                                           
66 Expressen  -  2001-06-15  -  Sida: 100  -  Sektion: Nyheter  -  Del: 1 
67 Dagens Nyheter  -  2001-06-15  -  Sida: 1 



Joakim Finn   Magisterarbete: 
810615-2039  I massmediernas spegel 
2011-12-19 
 

31 

och i vissa fall obefintlig. Dock kommer polisens makt likt i den här artikeln inte helt 

försvinna utan i vissa fall bli mera tydlig men då på ett betydligt mera brutalt sätt. När 

kravallerna trappas upp kommer också en annan bild av poliserna fram, den mänskliga. 

 

Vid halvsextiden i går kväll trodde många poliser "det värsta var 

över". Men det skulle bli mångdubbelt värre...[…] 

 

"Ingen kommer en centimeter innanför avspärrningarna", var polisens 

förhållningsorder. I nästa ögonblick travade ett tiotal hästburna 

poliser rakt in i folkmassan och därmed gick startskottet för 

kravallerna.[…] 

 

Svärmarna av gatsten lyckades poliserna parera, men en hundpolis 

skadades då han blev nedsparkad i tumultet.68 (N) 

 

Här beskrivs poliserna som mera mänskliga med känslor och detta är en stor skillnad från de 

mera kalla och kompetenta tjänstemän de framhållit tidigare. Man kan säga att 

beskrivningarna förflyttats lite och blivit mera mångfaciterad. En känslig och mänsklig sida 

kommer fram. Dels med att nämna att polishundar och hästar deltar och skadar sig är något 

som ger en mera humanistisk bild av poliserna. De mänskligare sidorna hos polisen blir allt 

mera tydlig och i och med detta försvinner allt prat om kompetens, information och dialog. 

Istället är det känslor och deras kontroll av situationen ifrågasätts mera öppet. 

 

De var inte att leka med då, poliserna. De var nervösa och det med 

en viss rätt. Ett tag verkade de inte ha någon som helst kontroll 

över situationen, de stod med sköldarna åt alla de håll, de visste 

inte varifrån stenarna skulle komma nästa gång. Och de var så 

spända att minsta lilla gnista kunde ha fått dem alla att samfällt 

explodera. […] 

Vems fel det var? 

Polisens. De kunde inte hålla nerverna under kontroll. 

Demonstranternas. De provocerade poliserna som inte kunde behärska 
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sig.69 (L) 

 

Här ges en mycket grafisk beskrivning av situationen med tyngdpunkt på just känslor. Här är 

förvandlingen av polisen nästan total. På en dag eller kanske bara timmar har polisens 

beskrivning skrivits om och nu är de mer en frustande hord redo att gå i strid.  

 

Kravallerna fortsätter och blir allt intensivare. Kulmen blir när polisen avfyrar sina 

tjänstevapen mot demonstranter. När de ansvariga ställs inför detta faktum faller de dock 

snabbt in i deras roll som ordningsmakt och försöker hålla uppe bilden att de har kontroll. 

 

Gatufesten Reclaim the City i Göteborg slutade i blodigt kaos. Två aktivister, 

möjligen tre, skottskadades av en polismans tjänstevapen. En uppgavs sent på 

fredagskvällen vara allvarligt skadad. Även en polisman uppges vara skadad. 

- Vi har ställts inför en situation där en kollega har utsatts för dödligt hot 

genom att en sten har kastats mot hans huvud. Då har skott avlossats i nödvärn, 

säger Mats Glansberg vid Göteborgspolisens informationsstab till TT.70 (N) 

 

Polisens kommentar angående användandet av skjutvapen är sakligt, kort och här finns inte 

den humanistiska beskrivningen som i det här skedet präglar polisens beskrivning i 

massmedia. Myndighetspersoner försöker vara sakliga och undviker att kommentera för 

mycket. Detta kan vara praxis men blir tvetydigt. Är det med vilja eller är det bara så att ingen 

vet vad som exakt har inträffat? Detta blir än mera tydligt när justitieministern utfrågas om 

situationen.  

 

Thomas Bodström förklarade att det är polisen som har det operativa 

ansvaret. 

- Jag tror inte att polisen informerat mig om allt, erkände han hårt 

pressad. 

Varför är du inte bättre informerad? 

- Jag vill inte störa polisen för mycket. 

o Hur kan du påstå att polisen har situationen under kontroll när 

den anser sig behöva skjuta skarpt? 

- Det har hänt här och i andra situationer också. 
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o Men har polisen då situationen under kontroll? 

- I den situationen har man inte haft situationen under kontroll.71 (N) 

 

Att justitieministern erkänner att polisen inte har haft full kontroll över situationen 

undergräver ytterligare den första beskrivningen av polisen. Att han själv beskrivs som ”hårt 

pressad” ger ytterligare kraft till bilden av en poliskår som inte alls är förberedd på det 

inträffade. Att polisen inte var förberedd och att de inte har haft tillgång till rätt utrustning är 

också något som nämns flitigt. 

 

Nervösa kravallpoliser - däribland några kvinnliga - skriker till 

varandra om omgrupperingar. Men det avlossas ingen tårgas och polisen tar inte 

heller fram några vattenkanoner. Däremot känns det i luften hur svårt de 

poliser, som hastigt kallats in från andra delar av Sverige, har att orientera 

sig på Göteborgs gator.72 (N) 

 

Många artiklar i detta skede utrycker sympati för polisen just på grund av de svåra 

omständigheterna. Dagarna före kravallerna var det väldigt svårt att känna denna sympati i 

polisernas beskrivning men nu beskrivs desperationen och artiklarna börjar söka orsaker till 

den negativa utvecklingen . 

 

Besvikna poliser 

Många poliser i Göteborg är besvikna över att de inte får använda 

handfängsel, vattenkanoner och annan utrustning för att stoppa 

våldsamma demonstranter och att de flesta som grips släpps efter ett 

kort förhör. 

- Vi ska inte bygga upp en polisverksamhet efter vad som händer på 

det här mötet, sa justitieminister Thomas Bodström. Detta är något 

unikt. Kanske den svåraste enskilda uppgiften som svensk polis 

någonsin stått inför.73 (N) 

 

Diskussionen om hur vida polisen har haft all den träning och utrustning som behövs vid en sådan 

insats startade redan under själva kravallerna men är något som är långt ifrån slutdiskuterat. Detta är 

en svår politisk fråga och just det faktum att det framställs som att polisen blir motarbetad av regering 
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och lagar skapar ytterligare sympati för deras situation. Det förskjuter dock makten och ansvaret från 

polis till staten.  

 

 

Demonstranterna     

Synen på demonstranterna har under de sista dygnen före kravallerna blivit mera hotfull och 

trots möten och en så kallad öppen dialog har mycket fokus hamnat på förberedelser för våld. 

 

Förpackningar med "demonstrationsutrustning" beslagtogs när fyra norska ungdomar 

greps i en lägenhet i Göteborg inför EU:s toppmöte. Ungdomarna misstänks för olaga 

intrång i lägenheten, som stod tom. […] 

Polisen hade inte haft någon spaning på ungdomarna utan ingripandet, som gjordes 

på tisdagen, kom efter det olaga intrånget i lägenheten. Saken bedömdes inte så 

allvarlig att de anhölls utan de släpptes efter förhör. Polismyndigheten 

beslutade också om avvisning. 

Betydligt allvarligare är anklagelserna mot de fem danskar som anhölls på 

tisdagsmorgonen. De misstänks bland annat för förberedelse till grovt sabotage.74 (N) 

 

Som jag tidigare nämnt ligger mycket av fokus i denna artikel på det faktum att 

demonstranterna inte är svenskar utan danskar och norrmän. Det är tydligt att artiklarna 

försöker sig på ”classification”  och dela upp demonstranterna i grupper, inte bara de som 

använder våld från de fredliga utan även de svenska från de utländska. Den sistnämnda 

gruppen är även, som tidigare, de som oftast länkas samman med de våldsamma 

demonstranterna.  

 

När kravallerna väl börjar på allvar är just den här indelningsretoriken viktig men även 

bristfällig. Här försöker massmedier skilja på demonstranter och aktivister men då dessa 

begrepp används olika från tidning till tidning och från artikel till artikel blir det omöjligt för 

läsaren att skilja grupperna åt i praktiken.  
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Trots demonstrationsvakternas förtvivlade försök att hålla ordning i 

leden bröt sig aktivisterna ur tåget med högljudda krav på hämnd för 

polisens tillslag mot Hvitfeldtska tidigare på dagen. 

Med hjälp av uppryckta gatskyltar bröts gatstenar upp som slungades 

mot polisen.75 (N) 

 

Här hittar vi även något intressant hos gruppen ”fredliga” demonstranter. Genom att använda 

beskrivningen ”förtvivlade försök” styrker detta ännu mera bilden av de fredliga 

demonstranterna som svaga inför sina mera aggressiva bröder. Här ligger fokusen på 

händelserna och demonstranterna blir här definierade av sina handlingar, ”passivization”.   

 

Genom att låta olika förespråkare för organisationer uttala sig försöker artiklar också separera 

demonstranter från aktivister och våldsvärkare. Detta är något som de större organisationerna 

gärna gör då de vill distansera sig ifrån de mindre militanta grupperna. 

 

- De som bråkar är rötägg som förmodligen inte tillhör någon 

särskild organisation, säger Gustav Fridolin, talesman för Grön 

ungdom. 

 

Grön ungdom hade i går kväll ett tjugotal medlemmar inne på skolan, 

och själv har Fridolin full förståelse för att aktivisterna retat 

upp sig på polisens blockad av lokalerna. 

- Hvitfeldtska är själva basen för alla demonstrationer. Där finns 

organsiationsplaner, papper och inte minst mat.76 (N) 

 

Ett problem i denna retorik är ju att i detta fallet då Gustav Fridolin uttalar sig om de 

våldsamma aktivisterna vet ju inte läsaren vilken kunskap han har i området och om han talar 

för alla demonstranter. Som talesman för ett ungdomsförbund för ett riksdagsparti har han inte 

någon direkt koppling eller där igenom kunskap om de mindre extrema grupperna på 

vänsterkanten. Att han sedan ger viss förståelse för demonstranternas ilska över polisens 

handlande är ju naturligt men är ju också ett väldigt neutralt uttalande.  
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En journalist i dagens nyheter skriver en målande artikel om våldet och demonstranterna i 

Göteborg. Han börjar med samma envishet att försöka skilja på demonstranterna som han 

beskriver som demokratiska. 

 

När jag sitter här ett par solglasögon fattigare, med en söndertrampad  

kamera med utrivet batteri och film, är det bara att inse att jag är 

alltför arg för att ägna det här textutrymmet åt de vänliga och demokratiskt  

sinnade demonstranterna som jag hade ett 

par mycket givande samtal med innan våldet bröt loss.[…] 

En grupp samlades runt mig och frågade efter mitt motiv.  

Vi vägrar prata med medier, sa de. Vi vet vad ni journalister 

skriver, sa några. Ni vet inte vad jag skriver, svarade jag. Det 

gick inte hem. Jag var kollektivt skyldig.77 (L) 

 

Sedan beskriver han de ”icke” så demokratiska som vägrar prata med honom och som senare 

är ansvariga för att hans kamera är trasig. I sin beskrivning av de odemokratiska återfinner vi 

samma retorik som användes i vissa artiklar innan kravallerna. De beskrivs med en viss ironi 

och irrationella. Beskrivningarna för just de ”onda” demonstranterna är just att de beskrivs 

som oorganiserade, extrema och våldsbenägna. Odemokratiska är också ett väldigt populärt 

uttryck. Han fortsätter sedan: 

 

Alla maskerade kastar inte gatsten. Men alla som kastar gatsten är 

- kan man tänka! - maskerade. Det var även de som gick lös på ett 

par parkerade polisbilar. När polisen kom med sina hästar sprang 

de. Som riktiga proffs valde de olika vägar vid varje korsning, så 

att grupperna blev mindre och mindre.  

När jag frågade om varför de gått lös på polisbilarna, svarade en av 

dem att det var väl bättre att man attackerade saker än människor. 

Och det var jag ju tvungen att hålla med om, även om jag missat 

själva grundpremissen. På vilket sätt blir samhället mer 

socialistiskt, anarkistiskt eller vad det nu än är man vill genom 

att ett 20-tal personer gör mos av ett par polisbilar?78 (D) 
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Här har vi åter denna ironi och lite nedlåtande attityd mot dessa aktivister. Det känns som att 

de saker som dessa aktivister kan och är ”duktiga” på är begränsat till skadegörelse och att 

springa från polisen. Detta ökar även på den teori att detta är så kallade yrkesaktivister. En 

annan viktig sak här som kommer att ta stort utrymme i media är just detta med maskering. 

Då det uppenbarligen är svårt att skilja på en snäll och en dum demonstrant verkar maskering 

vara lösningen. Har man en svart huva är man en aktivist, inte så är man fredlig demonstrant. 

Denna typ av ”classification”  förekommer ofta. Att skilja på demonstranterna verkar vara en 

viktig uppgift media tar på sig men en de inte helt klarar av. Som så ofta väljer de enkla vägar.   

 

I går förmiddag förstördes affärer och utemöbler längs Avenyn i Göteborg, då ligister 

utnyttjade EU-toppmötet för att gå bärsärkagång i staden.  

Uppför Göteborgs paradgata, Kungsportsavenyn, rör sig en våg av 

svartklädda, maskerade demonstranter, kanske 200 personer, en mångnationell 

skara. Det är fredag förmiddag och de svartklädda vill ta sig upp till Götaplatsen, där 

en fredlig EU-kritisk demonstration pågått sedan morgonen, arrangerad av den 

brokiga samlingen bakom Göteborgsaktionen 2001. […] 

Andra betraktare talar om adrenalinstinna yrkesprovokatörer, vana från Prag och 

Nice, vars syfte är att tvinga fram polisvåld och ett repressivt samhälle - 

påminnande om den taktik som Baader-Meinhof en gång använde i Tyskland.79 (D) 

 

Här finner vi samma beskrivning, svartklädda, maskerade demonstranter. Här hittar vi även 

den icke svenska aspekten i uttrycket ”mångnationell”. Här som på vissa andra ställen i 

artiklarna kan man även avläsa en svaghet hos de ”fredliga” demonstranterna. Det är en 

”dissimulation” där beskrivningarna av dessa är så här långt idealister, smarta, vänliga men 

svaga. De har ingen chans att stå upp mot varken sina aggressiva grannar eller mot polisen. 

Att beskriva dem som en ”brokig samling” ger tyngd just åt en sådan beskrivning. Slutet på 

artikeln spelar åter på teorin om yrkes demonstranter och icke svenskar som de värsta 

våldsvärkarna. Det finns flera bra exempel på detta: 

 

- Det handlar inte om demonstranter, utan om marodörer, ligister och huliganer. 

Hundratals har kommit hit enbart för att ställa till förtret, slog polismästare Håkan 

Jaldung fast.80 
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Men maskerade stenkastare vill inte ha dialog. De visar bara förakt. Förakt för 

demokratin. Förakt för de tusentals engagerade folkrörelseaktivister som också 

samlats i Göteborg.81 (N) 

 

Budskapet är tydligt, det finns ”folkrörelseaktivister” och fredliga demonstranter men det 

finns också yrkesdemonstranter och ligister men hur gränsen dras mellan dem är mycket 

oklart. Att beskriva människor som ligister och marodörer är inte bara ”classification” utan 

även en typ av ”nominalization” då de blir beskrivna helt baserat på vad de gör och inte på 

vad de egentligen är. Patrik Häggqvist skriver i sitt arbete om Göteborgs-Postens bild av 

kravallerna. Han sammanfattar sina slutsatser som att det var den ”maskerade svansen” som 

pekas ut för våldet och det är dessa som bär ansvaret. Han finner inga förklaringar till detta 

eller hur dessa kravaller uppstått. Han drar dock slutsatsen att: 

 

Förklaringen står att finna i gruppens egenskaper snarare än att händelserna utvecklas 

dynamiskt tillsammans med det som sker runt den, gruppen får så sätt råda allena över 

utvecklingen.82 

 

Artiklar om hur fredliga demonstranter drabbas av både polis och dessa ligister finns det 

också goda exempel på: 

 

Som den unga flickan från Örebro, som följde med i gruppen ned mot Svenska 

mässan i går morse. Flickan, bara 16 år gammal, greps av panik när polisen kom 

emot gruppen och stenarna började hagla. Gråtande tog hon sig fram till en polis 

och bad honom släppa ut henne. Men polismannen hade ingen möjlighet att 

specialgranska henne. Hon var en av demonstranterna i en olaglig demonstration 

och han motade henne tillbaka in i hopen.83 (N) 

 

Återigen är både den arbetande och stressade polisen samt den fredliga demonstranten offer 

för våldsverkarnas handlingar. Polisen i denna artikel ”tvingas” att inte hjälpa och måste 

behandla den ”oskyldige” illa. Här blir det åter en externalisering där polisens ”dåliga” 

beteende förklaras genom att det är lagen eller till och med den extrema situationen som 

resulterar i polisens agerande. Makt fördelningen kvarstår, fredliga demonstranter och 
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medborgare blir förtryckta av både polis och ligister men polisen har i sin tur en sorts 

”legimitate” genom sin roll i samhället. 

 

Lite här och där dyker korta beskrivningar upp på besvikna demonstranter som ser sin 

demonstration urarta till kravaller mot sin vilja: 

 

Även demonstranterna är besvikna. 

- Demonstrationerna har ju varit bra. Men jag är pacifist och är 

helt emot stenkastning, säger Anders Carlsson, 17, från Malmö, när 

han bevittnar oroligheterna.84 (N) 

 

Här får denna unga demonstrant bli ansikte för de tusentals ”fredliga” demonstranter som 

maktlöst ser på när polis och yrkesdemonstranter slåss på gatorna. Den bild som målas upp 

blir att alla tusen demonstranter som inte kastar sten är maktlösa inför ett par hundra som vill 

vandalisera och slåss. Detta är något som en polis tar upp i denna artikel och ger då en tredje 

bild av situationen:  

 

Marc Blegel är ansvarig polis på Mässan där EU-diplomaterna och 

politikerna låstes in i går. Han berättar att polisen under sex 

veckor fört en bred dialog med representanter för samtliga 

demonstrationsgrupperingar (utom omöjliga Afa). De hade alla lovat 

polisen att inte tillåta några maskerade personer i sina 

demonstrationståg. 

Följderna av detta löftesbrott blev katastrofala. Men för fina, 

icke-våldspredikande ungdomar är ansvaret alltid någon annans: 

O-professionella poliser, en liten grupp våldsverkare, EU:s, 

mediernas osv.85 (N) 

 

Här talas om brutna löften och ett kollektivt ansvar. I denna artikeln menas det att ansvaret för 

kravallerna borde delas mellan alla som deltog. Att de tusentals fredliga demonstranterna 

”skyller ifrån sig” på ett fåtal ”onda” och på polisen mm. Här förändras beskrivningen en 
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aning. Här får även de fredliga demonstranterna en viss makt, makten att stävja de som inte 

rättar in sig i leden. Att på något vis göra polisens jobb.  

 

 

Staden och medborgarna 

Den mera dramatiska retoriken är under helgen den ledande när staden och medborgarna ska 

skildras. Oftast ligger fokusen på förstörelsen och de politiska frågor som ligger till grund för 

hela demonstrationen kommer i skymundan. Retoriken gentemot demonstranterna är hårdare 

och mindre nyanserad.   

 

- Det är mycket oroande när man i Sverige inte kan genomföra ett 

vanligt torgmöte. 

Under en halvtimme satt vice statsministern på lastkajen innan hon 

vågade sig ut på gatan med polisskydd: 

- Där mötte jag vanliga göteborgare som var oerhört förbannade över 

vandaliseringen.[…] 

- Så blir det ändå så här, med en mobb som bara är ute efter att 

slåss och förstöra, inkapslad i organisationerna. 

- Man blir så oerhört besviken och arg.86 (N) 

 

Medborgarna och i detta fall en politiker kan bara se på hur staden vandaliseras. Att vice 

stadsministern bara ”vågar” sig ut med polisbeskydd stärker även hotbilden från aktivisterna 

men även svagheten hos ”den lilla människan”. I några få artiklar försöker skribenten att ge 

lite fokus åt de ”fredliga” demonstranterna men de beskrivningar som läggs fram är de samma 

för dem som för de övriga medborgarna, svaga, maktlösa och offer.  

 

I skuggan av de medialt hårdbevakade kravallerna i EU-toppmötets Göteborg, pågår en 

folklig politisk happening. På gatorna flanerar både fredliga politiska aktivister och 

vanliga göteborgare som försöker få vardagen att fungera. Svenska Dagbladet 

rapporterar från en belägrad stad.87 (N) 

 

Att de ”försöker få vardagen att fungera” är mycket talande. Utan makt, helt i våldsvärkarnas 

grepp. Även bristen på uppmärksamhet för de fredliga demonstranterna visas i de första 
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orden, ”i skuggan av”. Även termen ”en belägrad stad” är mycket populär och återkommer i 

flera artiklar. Krigsreferenser som åter ger tyngd åt den sympati som vill framställas för 

Göteborg och dess invånare. 

 

Förödelsen var total efter kravallerna på Avenyn i går. Över 30 butiker, restauranger 

och banker fick sina fönsterrutor krossade. Mellan spårvagnsspåren låg rykande rester 

av det som en gång varit uteserveringar.  

Och nu riskerar företagen att gå miste om ersättning från 

försäkringsbolagen. 

Det kändes mer som Västbanken än Västkusten i Göteborg i går. 

En timme efter det att upploppet lämnat Avenyn gick bedrövade 

anställda och ansvariga i butiker runt och inspekterade skadorna. 

Krossat glas låg i drivor. Blomsterarrangemang var omkullvälta, 

trafikskyltar uppslitna och fasaderna på stenhusen nedklottrade med 

slagord. Och överallt den stickande röken från smältande plast.88 (N) 

 

Förstörelsen beskrivs detaljerat i dramatiska termer och för att visa konsekvenserna för 

vandalismen ges det många personliga vinklingar. Företag som inte får ersättning, anställda 

som får sina arbetsplatser förstörda. Det fortsätter så här i artikel efter artikel. 

 

Ett par maskerade män vräker sina gatstenar in mot skyltfönstret intill mig, så 

att fönstret till Bang & Olufsens butik gapar öppet. 

Nästa sten krossar Bukowskis fönster, en tredje en konsthandel.[…] 

- Man blir så ledsen att man vill gråta. Klart att de har rätt att demonstrera, 

men inte så här, säger en göteborgska bredvid mig på gatan.89 

 

- Nej du min skapare, nu står jag inte ut längre, utbrast förtvivlat en liten 

tant på min gata häromdagen, sedan hon misslyckats med att hämta ut ett paket på 

posten och därefter tvingats vända vid den väl bevakade Berlinmur som byggts 

upp utanför Liseberg för att skydda George Bush och de andra utländska 

potentaterna från stenkastande demonstranters vrede.90 (L) 
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Just avsaknaden av en helhetsbild i dessa artiklar är tydlig och återkommande. Här försöker 

skribenten inte förklara och motivera handlingar utan bara fokuserar på ”offren” och beskriver 

maktlösheten.  

 

Polishästar driver aktivisterna bort genom Kungsparken. I den idylliska parken 

tvingas familjen på picknickfilten och andra fly för sina liv. Gerillakriget har 

startat och demonstranterna drivs med hästar och kravallpoliser bort mot 

Viktoriabron. 

Göteborg är satt under undantagstillstånd även om ingen vill säga det.91 (N) 

 

Bara det att artiklar av denna sort är så förekommande ger en känsla av att detta är något som 

berör och som journalisterna med brinnande pennor kastar sig över. Det är krigsskildringar 

med rädda oskyldiga svenskar som flyr för sina liv, gråter öppet och som står utan hjälp. Det 

berör och det säljer. I dessa artiklar finns ingen nyans och en avsaknad av diskussion.  

 

 

Ilska och reflektion 

17:e till 30:e juni 2001 

 

Polisen 

När kravaller och demonstrationer upphört börjar rapporter och uppgifter strömma in 

angående polisen uppförande. Den inledande beskrivningen av polisen är sedan länge borta. 

Kritiken är ibland svidande från både journalister, demonstranter och politiker. 

 

Stämningen var uppsluppen, de flesta dansar och skanderar "Vi vill se polisen 

dansa" och "They want to fight, we want to dance". Poliskedjorna skrek till folk 

att de skulle sätta sig. En person som gjorde det fick en spark i ansiktet av 

en polis. […] 

Polisen var nervös. Ali Fegan fick ett batongslag över benet av en kravallpolis när han 

försökte korsa gatan för att ta sig i säkerhet. 

- Vi skiter i din jävla presslegitimation, vrålade en polisman och slog efter 

Svenska Dagbladets reporter som också var på plats vid Aschebergsgatan. 
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Denna kväll använde polisen inte de sedvanliga vita batongerna, utan de nya 

längre stålbatongerna med en metallkula längst ut.92 (N) 

 

Beskrivningarna av polisen är liknande de som framställdes under kravallerna men än mera 

desperat och allt mera tveksamma handlingar och metoder framkommer. Bristen på respekt 

inför demonstranter, fredliga göteborgare och framför allt journalister är något som polisen får 

kritik för. Att polisen även ”uppgraderar” sin utrustning ger en bild av en poliskår som 

verkligen är pressad. Kritiken är även riktad mot polisledningen, något som blir mer och mer 

tydligt under tidens gång. 

 

Aldrig tidigare har middagen flyttats av säkerhetsskäl. Aldrig 

tidigare har flera länders delegationer tvingats byta hotell för att polisen 

inte kan garantera att de inte skadas.93 (N) 

 

Här får polisen kritik för den bristande säkerheten men det känns som en kritik mera riktad till 

ledningen än den enskilde polismannen. Detta blir en tydlig brytpunkt då polisens 

misslyckande allt mera blir en organisatorisk och institutionellt misslyckande.  

 

Hotet från de tyska terroristerna var glasklart: "Vi ska hämnas. Vi ska döda en polis." 

Det var därför polisen satte in den nationella insatsstyrkan, och dessutom 500 

kravallutrustade poliser på Järntorget.  

Där tror polisen att terroristen var inringad. Men i så fall 

lyckades han smita ur nätet. 

Enligt en uppgift smet de ur nätet via en restaurang - köksvägen! 

Det finns också en uppgift att tyskarna släpptes på grund av sjabbel 

i högsta polisledningen.94 (N) 

 

Här blir det än mera tydligt ur artiklarna börjar skilja på polis och polisledning. Polisen har 

kvar sina motstridiga beskrivningar som och ena sidan en maktfaktor men samtidigt 

mänskliga och under en stor press. Det intressanta här är att polis ledningen får ta plats som 

en ny aktör som har makten över polisen men som framställs som inkompetent. Den skuld 

och ansvar för vad som hände under kravallerna kommer mer och mer falla just på 

polisledningen och allt mindre på den enskilde polisen som i vissa fall bara blir en aktör.  
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Han hade ingen kravallutrustning, ingen sköld. Men när den svarthuvade mobben slog 

sönder Avenyn stod han i främsta ledet. - Vi skulle vara den goa polisen som folket 

ville ha. I dag sitter polismannen Anders Månsson, 35, med sönderslagen arm och 

tycker att polisledningen varit naiv.[…] Han kommer aldrig att glömma stenregnet som 

mötte dem vid inbrytningen i skolan. 

Hundratals stenar. De första fick hästarna ta emot. 

- Sedan skyddade kollegorna med sköldar oss hundförare som inte har mer än 

batong i handen. De offrade sig för att rädda oss, säger Anders Månsson.95 (N) 

 

Artiklar där polisens situation beskrivs i ett mera mänskligt perspektiv blir mera 

förekommande. Här är det inte en polis utan ”Anders” som intervjuas. Dessa artiklar är de 

sista i ledet av artiklar som separerar polis från polisledning och som befriar den enskilde 

polismannen från mycket av ansvaret. Genom att beskriva de extrema situationer som 

uppkom försöker artikeln på något vis ursäkta vissa beteenden och händelser. Polismännen 

”offrar sig”, slåss i underläge och blir skadade. Skulden får delas mellan stenkastarna och 

polisledning. 

 

Givetvis kommer skottlossningen som skedde mot demonstranter komma mycket i fokus när 

polisen ska belysas efter kravallerna. Kritiken är svidande men åter igen är det inte någon 

enskild polis eller ens poliskåren i sig som angrips.   

 

Underbemannad och trängd öppnade polisen i Göteborg eld mot stenkastande 

demonstranter på "eftermötet" utanför Göteborgs universitet natten till lördagen. 96 (N) 

 

Saken presenteras saklig men början på artikeln lägger direkt ribban för hur debatten och 

artiklarna utformas. Allt börjar med en förklaring, en ”ursäkt”. Givetvis får detta läsaren att 

undra ”varför underbemannad?” En fråga som snabbt refereras till polisledningen. 

Diskussionen kring själva skotten mot demonstranterna blir allt mera politisk och kommer att 

handla om rätt och fel, inte om vem som gjorde vad.    
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Till och med i det kommunistiska Östeuropa drog man sig för att skjuta på 

demonstranter. Under tiden av undantagstillstånd i Polen och nästan dagliga 

demonstrationer sköts aldrig skarpt (dock när undantagstillståndet infördes och 

då med dödsoffer som följd)97 (L) 

 

Historiska referenser blir vanligt i debatten och det finns röster på båda sidor. Här fördöms 

skotten och Sverige likställs med eller till och med underställs diktaturer. Denna långdragna 

retorik finns det gott om i debatten som följer, på båda sidor.  

 

Det är, medialt sett, kanske värt att uppmärksamma att polisen skjuter skarpt, 

men inte unikt. Det har ju hänt något halvdussin gånger det senaste året. Och 

det är mindre anmärkningsvärt att en polis skjuter i självförsvar än att 

tusentals ligister skadar mängder av människor och förstör i princip allt i 

deras väg.98 (L) 

 

Här har vi ett exempel på en artikel som stödjer polisens bruk av skarpladdade vapen. Här 

likställs denna skjutning med alla andra gånger polisen använder sitt tjänstevapen och drar 

slutsatsen att det handlade om självförsvar. Åter igen är retoriken stark och överdriven med 

”tusentals ligister” och andra starka uttryck. Under de kommande dagarna kommer denna 

debatt att svänga fram och tillbaka på alla de stora tidningarnas ledarsidor utan att någon av 

åsikterna får större gensvar. 

 

 

Demonstranterna 

Skildringen av demonstranterna veckan efter kravallerna förändras inte mycket från den som 

fanns under själva toppmötet. Det blir dock en allt större diskussion om hur de olika 

grupperna skall delas upp.  

 

Men de svarta, till stor del danskar, tyskar och holländare, nöjde 

sig med att skrika ramsor om klasskrig, krossa kapitalismen, leve 

revolutionen och "Mördare, fascister, den svenska polisen är svin". 
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-Så länge polisen håller sig på sin kant och respekterar vår rätt 

att demonstrera så gör vi inget, sade en solglasögon- och huvbeklädd 

dansk.99 (N) 

 

Ett återkommande tema är just denna bild av att de maskerade och värsta aktivisterna inte är 

svenska medborgare och denna exteranlisering och ”classification”  fortsätter. Detta var 

aktuellt redan innan kravallerna men så här i efterhand läggs det ännu mera vikt vid detta 

påstående. Det uppkommer även andra ”hot” från utlandet: 

 

Flera ambassader har redan utsatts för hot. I Bern i Schweiz 

kastades färgburkar på fasaden. I Oslo i Norge krossades fönster 

och fasaden klottrades med slagord.100 (N) 

 

Att svenska ambassader vandaliseras efter Göteborgskravallerna förstärker ännu mera bilden 

av att de mest agresiva demonstranterna inte var hemmahörande i Sverige eller att det i vilket 

fall finns mycket mera den sortens militanta aktivister utanför Sverige. 

 

I flera tidningar försöker man också ta in experter av olika slag för att analysera de 

våldsamma grupperingarna för att försöka få en förståelse för hur kravallerna kunde uppstå 

och hur dessa grupper fungerar. I denna artikeln är det  journalisten och författaren Per 

Wikström, som utfrågas då han ”följt grupperna” som demonstrerar. 

  

De är inte intresserade av någon dialog med makten. De ser 

konfrontationen som en del i det politiska arbetet. 

Men det är långt ifrån säkert att aktivisternas politiska 

ställningstaganden är enda svaret till varför våldet blossar upp. 

- Man ska komma ihåg att detta handlar om drivna, verbala och 

ostraffade medelklassungdomar som bär på ett väldigt hat mot 

samhället. Det är ingen skinnskalleskock, säger Per Wikström.101 (N) 

 

Det finns flera artiklar som bearbetar ämnet men genomgående beskrivningen från dessa så 

kallade experter är just att detta handlar om människor som inte tvekar att bruka våld för att få 

fram sitt budskap men även att det handlar om ”drivna, verbala och ostraffade 
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medelklassungdomar”.  Den bilden blir tvetydig. På ett sätt blir de så klart ett hot då de är 

både våldsamma och framställs som organiserade och absolut inte ointelligenta men samtidigt 

målas det upp en bild av unga människor som drivs av ett ”omotiverat” hat då de är 

medelklass som inte på något sätt lever i misär. Detta faller in i bland annat Ron Eyermans 

forskning om social rörelser som talar om ”rörelseintellektuella” där han fastslår att sociala 

rörelser i merpart styrs och organiseras av mer eller mindre intellektuella och inte av arbetare 

eller de mest utsatta i samhället.102 Deras motivation eller orsaken till det så kallade ”hatet” 

nämns inte och det blir en ”nominalization” vilket stärker bilden att de bara är våldsvärkare 

eller i värsta fall missguidade och uttråkade ungdomar på jakt efter adrenalin. Den sistnämnda 

bilden stärks ytterligare av den förlöjligande ton som används i vissa artiklar, bland annat från 

en presskonferens som hålls av AFA efter kravallerna:      

 

Så upplösningen: flickorna rusar ut, Expressenfotografen Hanna 

Teleman tar upp kameran hon tvingats lägga på golvet och bränner av 

en bild mot de flyende AFA-representanterna i korridoren. 

- Skam, skam, skam! skriker en snaggad kvinna i fleecetröja likt en 

skadskjuten Freivalds, hackande med pekfingret framför fotografens 

ansikte. […] 

Jag rusar efter de autonoma som försvinner längs Sveavägen. 

De drar upp huvorna över hjässorna. Det regnar ju ute.103 (L) 

 

Denna lätt förlöjligande beskrivningen är något som då och då dyker upp i artiklar och 

speciellt när det är möten och när artiklarna beskriver aktivister i ett samtal eller i mera 

seriösa forum. När demonstranter, svartklädda och beväpnade rör sig på gatan är tonen 

annorlunda men när situationen inte är våldsam faller många artiklar in i denna lätt 

förlöjligande retoriken.  

 

Att de maskerade och våldspredikande demonstranterna förstörde för de fredliga 

demonstranterna som ville ha en dialog och en fredlig manifestation är något som många 

artiklar fortsätter att ta fasta på även efter den sista stenen har kastats.  
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Besvikelsen rör främst de våldsamma maskerade vandalernas härjningar. Men viss 

kritik drabbar även EU-apparaten och medierna, som i sin fokusering på de 

actionladdade kravallerna närmast struntade i att rapportera från Forum 2001 - 

det fria ordets festival.[…] 

Ser man på TV ser man bara att det är krig. Här inne finns det 

människorättsgrupper och politiska organisationer av alla möjliga slag som har 

väldigt bra och genomarbetade budskap, säger Soraya Islam.104 (N) 

 

Det lite unika i denna artikel är just att massmedia får viss kritik för sin vinkling av EU-

toppmötet. Att ligister förstörde de fredliga mötena är i andra artiklar en självklarhet men det 

faktumet att massmedia valde att nästan enbart fokusera på dessa ligister är något som nämns 

mycket lite. Bristen på självkritik i massmedia under veckorna efter EU-toppmötet är 

uppenbar. Ledare och debattartiklar har såklart ett tydligt politiskt budskap men 

nyhetsartiklarna som borde ha en mera objektiv vinkling ger inte häller något utrymme för 

självkritik.  

  

Frågan om vilka som bär skulden till att kravallerna uppkom är också något som diskuteras. 

Som jag tidigare nämnt har polisledningen och polisens handlande i vissa situationer pekats ut 

men bland demonstranterna hamnar artiklarna åter igen i dilemmat att skilja på de olika 

grupperingarna och vilka som borde ta sitt ansvar.  

 

Men trots månader av förberedelser för att förhindra våldsamheter 

urartade protesterna. Även om kravallerna startats av en 

förhållandevis liten grupp provokatörer kan 

demonstrationsarrangörerna inte svära sig fria från ansvar. 

Beklämmande och skrämmande är att vissa arrangörer helt försökt 

skjuta över skulden på polisen. 

Ligisterna tilläts stjäla scenen. Det borde tvinga även fredliga 

EU-kritiker och globaliseringsmotståndare till självreflektion.105 (N) 

 

I den här artikeln riktas kritiken på arrangörerna för de olika manifestationerna. Denna åsikt 

upp kom tidigare under själva toppmötet då röster hördes om att fredliga demonstranter skulle 

”leka polis” och helt enkelt stoppa dessa ligister från att delta i manifestationer. Hur detta rent 
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praktiskt skulle kunna genomföras framkom inte och kommer inte häller att diskuteras. En del 

artiklar går steget längre och talar om ett kollektivt ansvar. I en ledare i DN står det:  

 

Inte heller de fredliga demonstranterna står helt utan skuld. Om de nu verkligen ville ha 

en fredlig demonstration, varför hindrade man inte de maskerade från att medverka? 

Nu säger man att de inte är intresserade av politik, att de är 

fotbollshuliganer. Det är inte sant, det är självbedrägeri. De rödsvarta är nu 

som tidigare, när ni gick i samma demonstrationer, en grupp väl organiserade 

militanta vänsterextremister. Men ni såg det 

inte. Ni ville inte se.106 (L) 

 

Här lägger artikeln mycket av skulden på just demonstranterna själva, att de på något sätt 

valde att titta bort när ett fåtal tog till olagliga metoder. Frågan är vilka grupperingar artikeln 

menar? Tidigare har just problemet med ”classification”  varit att identifiera de våldsamma 

aktivisterna och om de nu kallas ”yrkesdemonstranter, ”huliganer” eller som i det här fallet 

”de rödsvarta” känns det som att artiklar av denna typ förenklar en väldigt komplex dynamik 

av olika organisationer och grupperingar. Den ”classification”  som många av artiklarna 

använder lider av samma problematik, den ämnar förenkla och förklara för läsaren men 

istället minimaliseras demonstranterna som individer med ett syfte, till att bli en rödsvart hord 

av ligister eller passiva offer. Den totala avsaknaden av nyanser skapar en mycket förenklad 

och delvis felaktig bild.  

 

Anton Andreasson skriver om detta i boken Vad hände med Sverige i Göteborg där han 

påpekar den bristande kunskapen hos journalisterna om de olika grupperingarna som var 

aktiva under kravallerna. Han skriver bland annat att: 

 

Exemplen kan tyckas ickerepresentiva för journalistkåren i stort och möjligen ryckta ur 

sitt sammanhang men de visar ändå på ett glapp som uppkommit i samhället. Ett glapp 

mellan de människor som i dag de facto praktiserar politik och de som har som yrke – 

bland mycket annat – beskriva politiken.107      

 

Ett fåtal artiklar väljer också att göra historiska kopplingar och tankar om framtiden. 

                                                           
106 Svenska Dagbladet  -  2001-06-18  -  Sida: 2 
107 Mikael Löfgren, Masoud Vatankhah,(red) Vad hände med Sverige i Göteborg? Anton Anderasson, Nya 
rörelser – gamla medier (STOCKHOLM 2002) s.161-162 
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Jag kan bara hoppas att den svartklädda mobben inte lyckas med vad RAF och delar 

av den tyska vänstern lyckades med på 1970-talet - att driva fram ett hårdare 

samhällsklimat i Tyskland.108 (D) 

 

Här ställs frågan om det svenska samhället kommer att bli påverkat av dessa extrema grupper. 

Här ges en stor makt till dessa grupper och de framställs som ett mycket större hot än i andra 

artiklar och framför allt går det helt mot den mera förlöjligande retorik som förekommer.  

 

Den sista stora diskussionen handlar om maskeringsförbud. En diskussion som pågick länge 

och som kom att gå upp i riksdagsnivå. Så här direkt efter kravallerna finns det mängder av 

artiklar om detta. Jag har valt att ta ett citat som väl visar på hur diskussionen kom att föras. 

 

Ska det enligt lag bli förbjudet att maskera sig i demonstrationståg?  

Det som skedde i Göteborg är upprörande. Och att något måste göras för att 

förhindra liknande händelser är uppenbart. De maskerade våldsverkarna hotar 

demokratin - men det skulle även ett förbud mot maskering göra.109 (D) 

 

Då ett av de viktigaste verktyg massmedia och även polis använde sig av för att skilja de 

fredliga demonstranterna från våldsverkarna var just att den sistnämnda grupperingen var 

maskerad. En urskillning som inte nödvändigtvis var så bra eller praktisk. Ändå kom debatten 

att handla om hur man kan stoppa liknande händelser utan att hota demokratin genom att 

inskränka på den individuella friheten. En debatt som aldrig blir oaktuell i en demokrati men 

inte något som jag ämnar behandla här. 

 

 

Staden och medborgarna 

Beskrivningen av staden och dess medborgare skiljer sig inte mycket från den som regerade 

under själva kravallerna. Den mera dramatiska retoriken finns kvar och även bilden av en stad 

som blivit ett offer för både demonstranter, poliser och politiker.  

 

Tidigt på söndagsmorgonen var städpatrullerna ute. Containrar som fungerat som 

avspärrningar och barrikader forslades bort och spårvagnarna kunde åter 

                                                           
108 Svenska Dagbladet  -  2001-06-19  -  Sida: 23 
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trafikera gatorna. Fortfarande var flera butiker på stadens paradgata Avenyn 

igenbommade med plywoodskivor som spikats för de krossade skyltfönstren. 

- Hela Göteborg är chockat, säger Annalisa Löfgren som från sin egen bostad 

bevittnade kravaller i helgen. 

Liksom alla andra har hon fått känna av att bo i en nästan belägrad stad under 

några dygn. Tidningen har inte kunnat komma fram på två dagar och bilen har hon 

fått parkera långt från bostaden.110 (N) 

 

Artikeln ger en bild av att ”alla” i Göteborg har lidit under kravallerna och termer som 

”belägrad stad” och liknande referenser ökar dramatiken. Åter igen ges det en personlig 

prägel där ”den lilla människan” får sin talan. I vissa artiklar efter kravallerna blandas även in 

lite ideologiska och dramatiska slutsatser.  

 

Utanför städas staden efter sammandrabbningen. 

Avenyn lappas igen. Fönster byts ut, gatstenar och blomkorgar sätts 

på plats. 

På ytan ser allt ut som förut, men ingenting blir någonsin som det 

var innan. Skotten i Göteborg har över en natt förändrat en hel 

generations inställning till samhället, men fortfarande är det ingen 

som lyssnar på dem.111 (N) 

 

Retoriken är densamma, dramatik och långdragna referenser. Här talas om att en hel 

generation förändrats och att inget kommer bli som förr.  

 

Huliganerna och poliserna lämnade Göteborg. Då blev det ett nytt upplopp. Men ett 

positivt sådant. Norrmannen Thor Hushovd skar mållinjen som solklar segrare i 

Postgirot. 112 (N) 

 

Ett fåtal artiklar försöker ge en bild av att staden åter har rest sig upp från skadegörelsen. Lätt 

humoristiska referenser för att lätta upp den alvarliga händelsen blandas med positiva nyheter. 

Normaliteten återställs.   

 
                                                                                                                                                                                     
109 Aftonbladet  -  2001-06-20  -  Sida: 2 
110 Svenska Dagbladet  -  2001-06-18  -  Sida: 4 
111 Expressen  -  2001-06-20  -  Sida: 8  -  Sektion: Nyheter  -  Del: 1 
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Avslutande reflektioner 

 

I detta kapitel kommer jag att sammanfatta analysen och återknyta till mitt syfte och min 

frågeställning. För att enklare få en översikt kommer jag att följa samma mönster som under 

min analys. Jag kommer även att sammanfatta de skillnader i beskrivningarna av aktörerna 

utifrån en tidsaspekt men med fokus på själva aktörerna. 

 

 

Polisen 

Det som är mest slående med hur polisen beskrivs före, under och efter EU-toppmötet är just 

den förvandling som poliskåren genomgår. Inledande är beskrivningen saklig och kortfattad. 

Polisen får obestridd ge sin bild av situationen och på något vis lyckas att få sin självbild till 

den accepterade. Kontroll och professionalism är de ledande känslorna som förmedlas. 

Beskrivningarna är tydliga och de få orosmoment som uppkommer tas i tur med snabbt och 

kompromisslöst. Polisen har makten, det är tydligt. Samtidigt talas det också om dialoger med 

arrangörer och en viss optimism om ett fredligt toppmöte yttras.  

 

När konflikter börjar tillta börjar denna bild sakta men säkert att krackelera. Flera frågor 

uppkommer om polisens förberedelser och erfarenhet av att kunna hantera situationen. Här 

ifrån går det mycket fort. På bara en till två dagar har en helt annan bild uppkommit och 

bilden har helt eller delvis förändrats. Nu är den kalla professionalismen borta och har ersatts 

av känslor som rädsla, ilska och desperation. Något mycket intressant är dock att det finns 

väldigt få rent kritiska artiklar riktade mot polisen. Även när bristerna blir tydliga beskrivs 

polisen som människor, människor med känslor och som har rätt till att begå misstag eller att 

reagera på hot och våld. I nyhetsartiklar och ledare ges det hela tiden förklaringar till polisens 

ibland tvivelaktiga beteende. Makten exteranliseras från polisen till lagboken eller till 

polisledning. Polisen har makten på gatan men styrs och på vissa sätt hindras uppifrån eller på 

grund av de extrema situationerna. Samma organ, det vill säga lagboken och polisledning som 

gav och legitimerade polisens makt inledningsvis blir nu ett hinder, en förklaring eller rent av 

en ursäkt. Den rena kritik som ges i artiklarna är därigenom riktig mot framför allt 

polisledning och i vissa fall beslutsfattare som inte ger polisen de medel de behöver för att 
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utföra sitt jobb. Detta styrks ytterligare när individuella poliser uttalar sig om kravallerna och 

hur de upplevde situationen. Här blir nästan polisen maktlös när de ställs mot sina befäl och 

mot staten som inte ger dem det de behöver.  

 

Demonstranterna 

Tusentals demonstranter av många nationaliteter hade kommit till Göteborg för att visa sitt 

missnöje. De protesterade mot EU som sågs som ett odemokratiskt projekt, ämnat att skapa 

mera klyftor mellan de rika och de fattiga nationerna samt ta den beslutande makten från 

medborgare till EU parlamentet och dess rika elit. I beskrivningen av demonstranterna är det 

flera punkter som är de centrala. Först och främst försöker artiklarna redan inledningsvis att 

separera fredliga demonstranter från de våldsamma aktivisterna. Denna separation är mycket 

svår och resultatet blir väldigt godtyckligt. Då massmedia ska representera en sanning och ha 

kunskapen blir en sådan förenklad bild problematisk. Att ge en enkel lösning på ett svårt 

problem är förföriskt. Även polisen har uppenbara problem med denna bedömning men i 

empirin försöker skribenterna att göra en så enkel och lättförstålig uppdelning som möjligt 

vilket jag inte tycker är en bra taktik. I grova drag blir beskrivningen för de fredliga 

demonstranterna, svenskar, unga, naiva och maktlösa medan de våldsamma aktivisterna 

beskrivs som utländska, maskerade, våldsvärkare.  

 

Att det så frekvent, redan innan kravallerna talas om utländska yrkesdemonstranter ger sken 

av att hotet från dessa aktivister är ett hot utifrån. I detta fall är det hotet som externaliseras. 

Våldsverkarna är inte svenskar utan utlänningar som bara är här för att skapa problem. Det är 

en mycket problematisk bild som målas upp. Att artiklarna konsekvent påpekar nationaliteten 

på de gripna och de som begår brott skapar en viss ”vi mot dom” mentalitet och samtidigt 

finns det inga uppgifter i artiklarna på hur många svenskar som greps eller begick brott. Här 

blir det ju en fråga om vad massmedia vill belysa och i detta fall är det klart att just de 

utländska aktivisterna får mycket publicitet. Enligt Göteborgs kommitténs utredning greps 

530 personer (varav 459 i samband med aktionen på Hvitfeldtska gymnasiet) och 385 

omhändertogs under kravallerna i Göteborg, 79 åtalades var av 22 av dessa var utländska 

medborgare.113 Med detta går det att se att av de åtalade var bara en fjärdedel utländska 

medborgare och ger inget belägg för att de våldsamma aktivisterna i första hand var tillresta 

från andra länder. Dock ger inte detta en full bild då givetvis antalet gripna och åtalade inte 
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behöver representera aktivisternas grupperingar och nationaliteter men det finns häller inga 

andra uppgifter som skulle styrka eller motivera artiklarnas fokus på de utländska 

demonstranterna. Här uppstår samma problem som med definitionen av demonstranterna. 

Massmedia uppfattas som sanning och kunskap, men här är massmedias fokus på de 

utländska demonstranterna inte baserat på fakta och kunskap men förmedlas ändå på ett 

sådant sätt. Här finns då något annat, en politisk, ideologiskt eller ekonomiskt motivation som 

styr massmedias fokus.  

 

Ett annat sätt att kategorisera demonstranterna är genom de olika organisationer som de 

tillhör. En grupp som ofta tillskrivs som aktivister är AFA. Ingen av de artiklar jag analyserar 

förklarar vad AFA står för eller vilket agenda gruppen har. När gruppen nämns är det oftast 

bara som ett klart tecken på att det är just våldsvärkande och odemokratiska aktivister som 

artikeln vill belysa. Som jag nämnt i min analys har många artiklar en speciell retorik när 

AFA och andra grupper uttalar sig eller befinner sig i andra forum än på gatan. Tonen är lätt 

förlöjligande och ironiserande. Grupperna och dess representanter beskrivs som naiva och 

journalisterna har en nedlåtande ton. Denna retorik kan vara ett sätt att ta makten från dessa 

grupper, genom att förlöjliga och ironisera förminskar man deras chanser att nå ut till läsaren. 

Detta i sin tur tror jag är en katalysator för dessa grupper att just ta sina argument till gatan 

istället för till valurnan eller diskussionsbordet. Om massmedia och de styrande 

institutionerna inte vill lyssna utan förlöjligar så finner dessa grupper sätt att höras, sätt som 

inte gynnar någon.     

 

Ett tredje sätt att dela upp demonstranterna på är maskering. Diskussionen om 

maskeringsförbud pågick länge efter kravallerna i Göteborg och just den svarta huvan kom att 

bli synonymt med militanta aktivister. Denna retorik är mycket talande. Retoriken går så att är 

en demonstrant maskerad så är han en aktivist och en potentiell stenkastare. Det finns inga 

diskussioner om varför någon är maskerad i en demonstration. Det uppenbara, att 

maskeringen skall försvåra för polisen att identifiera individen när denna begår brott är den 

rådande slutsatsen. Att någon inte vill skylta med sina politiska värderingar eller kanske inte 

vill riskera repressalier från politiska motståndare diskuteras inte. I Sverige är många vana att 

tryggt och öppet kunna utrycka sina åsikter men i många länder, till och med i Europa är detta 

inte en självklarhet. Inte häller här i Sverige är det helt säkert att visa sig öppet om man 

                                                                                                                                                                                     
113 Göteborg 2001,Betänkanden av Göteborgskommittén, SOU 2002:122  s. 665 
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befinner sig på de mera extrema kanterna av det politiska spektret. Denna diskussion existerar 

icke utan de få argument för att tillåta maskering hamnar istället hos grundlagen och 

människors individuella frihet. 

 

Beskrivningen av de fredliga demonstranterna förändras inte mycket under toppmötet men 

deras makt varierar mellan artiklar. De beskrivs som fredliga, idealistiska men naiva. I med 

parten av artiklarna ligger det dock en hinna av maktlöshet över denna grupp. Trots möten 

och överenskommelser mellan olika organisationer och arrangörer med polisen verkar allt 

falla samman. Demonstranterna blir offer för inte bara polisens missriktade vrede utan även 

för sina militanta med demonstranter.  

Maktlöshet inför de drivna aktivisterna och kaos bryter ut. Artiklarna tillskriver inte 

demonstrationsvakterna någon makt, inga medel eller resurser för att stoppa det som sker. När 

demonstranter intervjuas utrycker de sorg och uppgivenhet, både mot polis och stenkastande 

aktivister men även mot att kravallerna tar fokus från den agenda som dessa demonstrationer 

försöker få fram. Det finns otaliga exempel på hur fredliga demonstranter klumpas ihop av 

polisen och grips eller i vissa fall misshandlas, de blir offer och deras budskap nonchaleras.  

 

I vissa artiklar höjs dock röster för att demonstranterna borde tagit mera ansvar för hur 

manifestationerna utfördes och att den större massan av fredliga demonstranter borde ha 

kunnat kontrollera den mindre gruppen av militanta aktivister. Här tillskriver man viss makt åt 

arrangörer och demonstranter men artiklarna av denna typ ger ingen förklaring om hur detta 

skulle gå till, bara att ansvaret villar hos demonstranterna själva. Paradoxen blir ju att ansvaret 

läggs hos en grupp som inte har någon makt, en grupp som är löst sammanhållen och som 

hela tiden undermineras av andra grupper. För att kunna ta ansvar krävs makt, något som är 

tydligt att de fredliga demonstranterna i Göteborg inte hade under kravallerna.  

 

 

Staden och medborgarna 

Jag har valt att beskriva staden och medborgarna tillsammans och detta av den enkla 

anledningen att artiklarna inte skiljer på dessa nämnvärt. Staden beskrivs mera som en individ 

och blir ett med dess invånare. Artiklarna talar om en belägrad stad på samma sätt som de 

talar om besvikna och ledsna göteborgare. Oftast beskrivs stadens lidande och medborgarnas 

lidande samtidigt eller i samma kontext. Att beskriva just staden på detta sätt ökar sympatin 
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för något som egentligen bara är sten och glas. Men samtidigt är staden en symbol för dess 

invånare och en attack på staden är en attack på dess invånare.  

 

Något som är genomgående under hela händelseförloppet är just maktlösheten som tillskrivs 

denna grupp. Medborgarna är maktlösa mot utomstående krafter som kommer in och skapar 

kaos i deras liv. Dagarna före toppmötet är det avspärrningar skapade av staten, men på grund 

av de mäktiga män som ankommit till staden, som förtrycker eller kontrollerar medborgarna. 

Sedan blir det polisen som med olika medel tvingar medborgarna till anpassning och lydnad 

men även i vissa fall kränker individer. Sist blir det de våldsamma aktivisterna som kommer 

till deras stad och vandaliserar och slår sönder det som de håller kärt. Maktlösheten ligger inte 

bara i att medborgarna på något vis förtrycks av händelser utanför deras kontroll utan utrycks 

även i att de inte har någon röst under toppmötet och kravallerna. Hopplösheten och viss ilska 

riktas mot staten för brist på hjälp och kompensation för vad som drabbat dem. Staden spärras 

av och medborgares frihet begränsas men deras butiker och arbetsplatser blir likväl förstörda.  

 

Allt detta beskrivs i nyhetsartiklar, debattartiklar och ledare med en retorik som är kraftfull 

och medryckande. Referenser till krigshärjade städer blandas med mera nära skildringar hur 

pensionärer inte kan få sin post till att människor får sina arbetsplatser förstörda. Den lilla 

människan blir ett offer för de stora internationella krafterna. Kritiken är spridd men riktas 

framför allt mot de våldsamma aktivisterna. Det går lätt att dra paralleller, om det inte var 

några demonstrationer skulle det häller inte behövas några avspärrningar. Polisen och staten 

är tvingad att begränsa medborgarnas frihet på grund av demonstrationer och kravaller.  
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Reflektioner om massmedia och makt 

 

Det som slår mig mest med alla artiklar jag analyserat är det att de stora politiska frågorna inte 

diskuteras eller ens framförs för läsaren. Frågor som varför så många människor kom till 

Göteborg för att demonstrera och vad dessa människor vill diskuteras inte alls. Utan bakgrund 

blir demonstranter ned graderade till just demonstranter och inget annat. Givetvis har 

människor viss förkunskap men att alla läsare av dessa stora tidningar har en bred kunskap om 

ämnet är inte troligt. Att nyhetsartiklar är mera kortfattade och inte diskuterar ideologier och 

ger bakgrundsinformation är förståligt men av alla ledare och debattartiklar borde en större 

bild framkomma. Flera grupper nämns men deras syfte och mål framställs mycket vagt och 

när dessa grupper uttalar sig möts de i bästa fall av skepsis men även av ironi. Viljan att 

utbilda läsaren och att förklara och sprida demonstranternas åsikter är mycket svag. I flera 

artiklar utrycker demonstranter missnöje att deras åsikter och budskap kommit i skymundan 

för kravaller och skadegörelse men det stannar där, ingen artikel gör ett försök att motverka 

detta. Utan dessa diskussioner och utan att demonstranterna får en röst blir de bara en 

störande och i värsta fall en farlig aspekt av samhället. Att demonstranter bara ses som ett 

störande moment eller hot är mycket farligt i en demokrati. Rätten att protestera och att få sin 

röst hörd är central i en demokrati. I artiklarna nämns demokrati men då som att den hotas av 

aktivister. Det verkar som att demokratin blir begränsad till en beslutsprocess och ett system. 

Toleransen för demonstrationer och liknande blir mycket låg.  Herbert Marcuse skriver om 

detta så här:  

 

Detta slag av tolerans förstärker det majoritetstyranni som de riktiga liberalerna 

protesterade mot. Toleransens politiska belägenhet har förändrats: medan den i mer 

eller mindre lugna och konstitutionella former har frånhänts oppositionen har den gjorts 

till obligatorisk attityd gentemot den etablerade politiken. Från att ha varit ett aktivt 

fenomen förändras toleransen till ett passivt, den förändras från praktik till icke-praktik: 

en laissez-faire-attityd visavi de etablerade auktoriteterna. Det är folket som skall 

tolerera regeringen, som i sin tur tolererar oppositionen inom de gränser som dragits 

upp av de etablerade auktoriteterna.114 

 

 

                                                           
114 Marcuse Herbert, kritik av den rena toleransen, Uppsatts 1965 
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Ur ett maktperspektiv blir det ännu mera tydligt. De demonstranter som bara utrycker sina 

åsikter på ett demokratiskt och fredligt sätt beskrivs som maktlösa men de våldsamma 

aktivisterna tillskrivs makt, dock på ett mycket negativt sätt. Stenkastande aktivister kan få 

polisen att retirera och kan via våld diktera villkoren på gator och torg. De blir ett hot mot 

samhället och det går inte att vara ett hot om man är maktlös. En resursmobilisering i ett 

maktförhållande i detta fall är uppmärksamhet. Att få massmedial uppmärksamhet är att få en 

viss makt, detta fick de våldsamma aktivisterna men inte de tusentals fredliga 

demonstranterna. Det är här massmedia har sin del i maktfördelningen. Vad massmedia väljer 

att fokusera på får på så vis konsekvenser. Syftet med en demonstration är just att få 

uppmärksamhet och att sprida sitt budskap, massmedia är då en viktig part i detta.  

 

Men vad är det som gör att demonstrationer och kravaller är ett så stort hot? Är det bara det 

uppenbara med sönderslagna fönster och brinnande parkbänkar. Det faktum att polisen 

tappade kontrollen sänder ett budskap om maktlöshet, att vi i Sverige är maktlösa mot ett 

gäng aktivister men det kanske är större än så. Om man ser det på ett ännu större perspektiv 

där Sverige bara är en liten nation i ett större sammanhang. Under EU-toppmötet kom 

beslutsfattare från Europa för att besluta om frågor som rör oss alla men som vi har mycket 

liten chans att påverka. Den maktlösheten är något känsligt, något som massmedia inte 

diskuterar och belyser men något som demonstranterna påminner om. Om vi återgår till 

Marcuse diskussion om tolerans, kan det vara så att demonstranterna genom att protestera 

bryter den toleransen som finns och försöker belysa det verkliga problemet, medborgarnas 

maktlöshet. En maktlöshet som finns men som massmedia väljer att ignorera under EU-

toppmötet.  Genom att fokusera på kravaller och demonstrationer istället för att granska EU-

toppmötet och de beslut som fattades förstärker massmedia den redan etablerade 

världsordningen och maktstrukturerna.  

 

Under EU-toppmötet i Göteborg hamnade fokus på något helt annat och jag vet inte om det 

fanns några vinnare men det fanns garanterat förlorare och det var staden Göteborg, dess 

invånare och till viss del demokratin.  

 

      

Joakim Finn     
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