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 Abstract 

Guvå, G. (2008). Polisens riskbedömning och dess konsekvenser i samband med 
demonstrationer- en analys av  salemdemonstrationer och några europeiska 
masshändelser. (FOG-Report nr 59). Linköping: Department of Behavioural 
Sciencis and Learning (IBL), Linköping University. 

Denna rapport belyser polisens arbete i samband med de s.k. Salem-
demonstrationerna med fokus på den riskbedömning som görs och dess 
konsekvenser för polisens hantering av demonstranter utifrån en 
hotbildsanalys av deras intentioner. En historisk beskrivning av 
Salemhändelserna från 2001-2006 utgör underlag för en teoretisk analys i 
syfte att förstå och förklara varför demonstrationer kan utvecklas till fredliga 
manifestationer alternativt eskalera till kravaller beroende på hur polisen 
bedömer och hanterar olika risksituationer under en demonstration.  
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Bakgrund 
I samband med de s.k. Göteborgskravallerna år 2001 påbörjade samhället en 
granskning av polisens arbetsmetoder vid större evenemang för att säkra 
ordningen, värna demonstrationsfriheten samt stärka den enskildes 
rättstrygghet. (Göteborgskommittén 2002)  Detta arbete har resulterat i ett 
nytt taktikkoncept, där bl. a det mobila insatskonceptet ingår i syfte att 
utveckla polisens arbetsmetoder vad gäller hantering av ordningsstörningar i 
samband med större folksamlingar s.k. särskild polistaktik (SPT). Den 15 
mars 2004 beslutade Rikspolisstyrelsen att införa det mobila insatskonceptet 
som arbetsmetod inom svensk polis med målet att det skall leda till att fler 
personer lagförs, mindre våld, färre som skadas, tryggare poliser och en 
bättre arbetsmiljö genom att etablera enhetliga polistaktiska metoder som 
bygger på icke-konfrontation, de-eskalering och dialog från polisens sidan. 
(Polishögskolan, 2005).  

 
Syftet med denna rapport är att göra en beskrivning och analys av 
genomförda Salemdemonstrationer för att belysa polisens arbete utifrån bl a 
den riskbedömning som görs och dess konsekvenser för polisens hantering  
samt hur detta i sin tur påverkar händelseutvecklingen. 

En ny polistaktik växer fram 
Det är inte bara i Göteborg som demonstrationer lett till konfrontationer 
mellan demonstranter och polis i Sverige. I samband med Ekofin-mötet i 
Malmö i april samma år  uppstod sammanstötningar mellan polis och 
demonstranter och i Salems kommun (Stor-Stockholm)1 kulminerade 
oroligheter i december 2003 i samband med en sedan år 2001 årlig 
manifestation av en händelse där en pojke med anknytning till vit-maktmiljön 
misshandlades till döds år 2000.  
År 2004 började polisen tillämpa de nya arbetsmetoderna i samband med bl. a 
dessa Salemdemonstrationer och 2005 användes de fullt ut. Efter 
kommenderingen 2004 gjordes en utvärdering i samarbete med 
forskargruppen vid Linköpings Universitet, där det slogs fast att den 
”offensiva taktiken med hög synlig polisiär närvaro och aktiva avväpnande 
visitationer samt att polisen inte lät sig provoceras utan istället arbetade för  

                                                
1. Salem är en mindre kommun söder om Stockholm. Till Salem hör Rönninge, som är 
ett äldre villaområde och Salem-staden, ett nybyggarområde, som bl. a består av ett 
antal radhus byggda i slutet av 1960- början av 1970-talet. Under pendeltåget, som 
går rätt igenom kommunen, finns tunnlar som förutom att de leder till 
pendeltågsstationen, ör viktiga förbindelselänkar mellan de områden som ligger på 
var sin sida om järnvägen. 
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att skapa en dialog med demonstranterna bidrog till att skapa ordning och 
möjliggöra fredliga demonstrationer.” (Polismyndigheten i Stockholms län,    
2005).   
 
Vid 2005 års demonstrationer utvecklades samarbetet mellan polisen och 
mötesarrangörer, framförallt på vänstersidan och även detta år kunde 
demonstrationerna genomföras utan större ordningsstörningar. Detta gällde 
även de gatufester som genomfördes 2004 och 2005 samt demonstrationer på 
nationaldagen 2005, där polisens nya metoder sattes på prov.  

 
En viktig del av det nya taktikkonceptet har varit utbildning av handledare 
med inriktning på särskild polistaktik. Dessa har i sin tur utbildat poliser som 
ingår i den nationella förstärkningsresursen. Det mobila konceptet bygger på 
ett danskt koncept som anpassats till svenska förhållanden samt 
situationsanpassad konlikthantering, som är en utveckling av det mentala och 
kommunikativa förhållningsätt som gäller för den nya bastaktiken i 
vardagssituationer. Bastaktiken tar sin utgångspunkt i ett individuellt 
perspektiv med tonvikten på hur det egna agerandet i konliktsituationer och 
den egna mentala förberedelsen påverkar förloppet i polisiära situationer. I 
särskild polistaktik (SPT) – där det mobila insatskonceptet ingår – är 
utgångspunkten gruppens roll och de processer som påverkar samspelet mellan 
grupper (min kurs). Den situationsanpassade konlikthanteringens ledstjärna är 
att inte låta sig provoceras, vilket kräver ”medvetenhet om den egna och 
gruppens kommunikativa påverkan vid insatser mot folkmassa” 
(Polishögskolan 2005).  

 
Samtliga poliser som ingick i 2006 års kommendering hade utbildning i 
särskild polistaktik och de poliser som varit särskilt utsatta vid 2003 års 
händelser ingick inte i kommenderingen. Mot bakgrund av detta borde 
polisen ha varit väl förberedd på att möta de utmaningar som 
kommenderingen utgjorde beroende på de motsättningar som finns mellan 
olika politiska ytterligheter men även inom dessa olika grupperingar, 
framförallt på vänstersidan. Men istället för ytterligare ett år med fredliga 
demonstrationer övergick en tillståndsgiven demonstration till våldsamma 
konfrontationer mellan demonstranter och polis. I samband med att tiden för 
demonstrationstillståndet för Nätverket mot Rasism (NMR) gick ut och tåget 
ännu inte nått sin slutpunkt utan delvis befann sig precis på den plats där 
misshandeln ägt rum och där Salemfondens minnesstund senare skulle 
hållas, uppstår en situation då demonstrationen stoppar upp när 
demonstranter i slutet av tåget inte går vidare. Efter en diskussion mellan 
demonstranter och polis (dialogpolis) forsätter somliga demonstranter som 
avtalats mot mötesplatsen, medan ett antal demonstranter hamnar i 
villrådighet om de skall fortsätta eller stanna kvar. Det slutar med att polisen 
ringar in de demonstranter, som trots upprepade uppmaningar via en 
högtalarbil att fortsätta gå samt insats med hästar och hundar, väljer att 
stanna kvar. 
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Eftersom denna rapport syftar till att göra en beskrivning och analys av  
genomförda Salemdemonstrationer för att  försöka förklara vad som gör att 
denna typ av demonstrationer riskerar att urarta alternativt inte urartar, 
beskrivs de genomförda demonstrationerna.  

 

Sammanfattande beskrivningar av Salemdemonstrationerna från 2002-2006 

Som tidigare nämnts har de sedan år 2001 årligen förekommande 
Salemdemonstrationerna i december sina rötter i en misshandelshistoria år 
2000. Den 9 december 2000 skadades en ung pojke i närheten av en 
busshållplats utmed Säbytorgsvägen i Salem så illa av en pojke med 
invandrarbakgrund att han sedan avled på väg till Huddinge sjukhus. En 
vecka efter detta samlades människor, som själva kallar sig nationalister eller 
patrioter, vid Rönninge station för en marsch till platsen där pojken överfölls.  
Nationalisterna bildade sedan en fond till minne av den till döds 
misshandlade pojken, den s.k. Salemfonden.  Genom information på dess  
hemsida uppmanas nationalister från hela landet att årligen manifestera 
minnet av den döda pojken och därmed markera sitt avståndstagande från 
”samhällets undfallenhet mot invandrare”.  Dessa manifestationer har 
därigenom kommit att bli en årlig mobilisering av högerextrema grupper i 
Sverige och närmaste grannländer (även Tyskland). Mot detta har olika 
antifascistiska grupper ordnat motdemonstrationer för att markera sitt 
avståndstagande från dessa högerextrema och rasistiska yttringar. Bl. a har en 
paraplyorganisation, Nätverket mot rasism (NMR), som samlar ett antal 
organisationer av skilda slag, alltifrån anarkistiska och syndikalistiska 
ungdomsgrupper, till olika politiska vänstergrupper samt även andra 
ungdomsförbund, arrangerat motdemonstrationer mot nationalisternas 
marsch i Salem sedan 2001.  
 
Följande redogörelser bygger på skriftliga erfarenhetsberättelser från polisen 
gällande 2001-2003. För år 2004 samt 2005 och 2006 finns dessutom 
fältanteckningar utifrån observationer av demonstrationerna samt samtal 
med såväl poliser som demonstranter före under och efter 
demonstrationerna. 

2000 

Enligt uppgift från polisens erfarenhetsberättelse från 2002 framgår att ”folk 
från vänstern bevakade Salemmarschen utan några som helst aktioner”. 

2001  

Från samma erfarenhetsberättelse framgår att det 2001 fanns ett par hundra 
aktivister från ”vänstern” på plats men att de var för få och för dåligt 
organiserade för att få till någon aktion. 
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Av andra erfarenhetsberättelser framgår att en polis haft i uppgift att 
förhandla med ”högersidan” som en del av förberedelserna inför 
sammankomsten den 8 december 2001. Denna kontakt skulle behållas till dess 
sammankomsterna var avslutade. Enligt uppgift uppskattades polisens 
initiativ att ta kontakt med arrangören och slutsatsen är att  ”det vore klokt att 
även i framtiden ha en dialog inför liknande händelser.” 

2002  

Av erfarenhetsberättelser framgår att det lördagen den 7 december 2002 
genomfördes två tillståndsgivna demonstrationer vid och i anslutning till 
Rönninge Torg i Salems kommun.  En stillastående demonstration arrangerad 
av Kommittén  mot Nazistparaden, Salembor Mot Nazism och Nätverket Mot 
Nazism, genomfördes på Rönninge Torg. Polismyndigheten hade meddelat 
tillstånd för denna demonstration mellan kl 10.00-14.00. Antalet deltagarna 
uppges vara mellan 12-1500. 
 
Högerextrema grupper genomförde ett demonstrationståg från Rönninge till 
mordplatsen vid korsningen Säbytorgsvägen-Storskogsvägen i Salem, där en 
minnesstund sedan hölls. Polismyndigheten hade meddelat tillstånd för 
denna demonstration mellan kl. 16.00-19.00 
 
Enligt en erfarenhetsberättelse drog 2002 års Salemmarsch ca 1200 deltagare 
från högersidan, vilket bedömdes som ett par hundra fler deltagare än vid 
den första marschen 2001. Enligt högerns nyhetsblad INFO14, som bevakades 
av polisen, marknadsfördes marschen på flera europeiska språk för att få ett 
större internationellt deltagande.  
 
Polisens planeringsarbete påbörjades redan i september samma år. Av 
polisens rapporter framgår att  ”vid den tiden fanns också tecken på att 
vänstern skulle mobilisera på ett annat sätt än under tidigare år”. Polisen 
arbetade sedan med olika kontaktpersoner/förhandlare för respektive sida 
och tog även initiativ till en genomgång på plats med arrangörerna, vilket 
dock vänstersidan inte ställde upp. Detta var enligt en erfarenhetsberättelse 
väntat ”med tanke på vad de planerade”.  
 
Enligt en av erfarenhetsberättelserna började demonstranterna inte samlas 
förrän vid 11-tiden. Det uppstår sedan en diskussion mellan polisen och 
arrangörerna om var scenen (en lastbil) skall stå, eftersom de väljer en annan 
plats än den som polisen anvisat. Efter en del ”tjafs” slutar det med en 
kompromiss (scenens placering beskrivs ha betydelse för var polisen skall 
förbereda sin staketslagning och att detta arbete blir fördröjt pga detta tjafs).  
När polisen sedan förbereder staketslagningen beskrivs det uppstå en ”hätsk 
stämning bland demonstranterna”. ”De verkade vänta på att få komma igång 
med att bråka”. 
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Polisen var tilldelad olika områden vid eventuell staketslagning. I övrigt 
gällde dubbelpatrullering i området för att ”hålla ordning och få tips om vad 
som var på gång”. Polisen beskriver det som att ”En stor del av 
demonstranterna maskerade sig på ett tidigt stadium” och att det enligt 
uppgift också var känt att de hade flaskor och dylikt laddade i fickorna. Deras 
flaggor beskrivs som preparerade påkar.  
 
Av en annan erfarenhetsberättelse framgår att när tillståndet för 
demonstrationen löper ut kl 14.00 väljer demonstranterna att stanna kvar på 
torget. ”Polisens taktik var då att, dels hålla kvar motdemonstranterna och 
dels flytta mötes- och samlingsplats för de högerextrema grupperna.” Således 
slogs ett staket runt torget. Detta möttes då av ett ”regn” av flaskor o dyl. 
Polisens taktik gick ut på att ”fotfolket” först skulle försöka trycka undan 
demonstranterna. ”Om de möttes av motstånd och flaskkastning (deras 
sköldar skulle ta första stöten) skulle skifte ske och med hjälp av hästarna 
skulle man flytta demonstranterna så att staketen kom på plats”.  Eftersom 
flaskkastningen började direkt då man försökte trycka undan ”folket” 
genomfördes detta skifte.  Enligt polisens beskrivning stod demonstranterna  
ihopkopplade i femdubbla led och bakom dem (ca 25 m) tätt med folk. ”Vi 
lyckades med mycket möda och stort besvär och flera försök få undan folket 
så att staketen kom på plats. Vi kunde konstatera att denna ”köttmur” av 
människor och på den trånga platsen var MYCKET svår att flytta” 
 
Vid 15.30-tiden kom en grupp om ca 100 högerextrema demonstranter 
tågande rakt emot Rönninge torg och motdemonstranterna som befann sig 
där. Dessa demonstranter drevs då av polisen till sin nya mötesplats och 
konfrontation mellan grupperna uteblev.  Strax efter kl. 16.00 startade 
högerns marsch mot minnesplatsen.  17.30 öppnades staketen vid Rönninge 
Torg och de flesta tog pendeltåget därifrån. Därefter beskrivs det som att allt 
var lugnt.  
 
I den utvärdering som görs står att polisinsatsen genomfördes i full 
överensstämmelse med i förväg uppgjord planering och omfallsplanering. De 
två tillståndsgivna demonstrationerna genomfördes med ett relativt fåtal 
ordningsstörningar. Ingen person kom till allvarlig skada.  
 
Med anledning av en förfrågan från JO finns i utvärderingen också en 
motivering till varför demonstranterna fick stanna kvar efter utsatt tid på 
Rönninge Torg. De motiv som anförs är bl a demonstranternas ovilja att 
medverka till ett ”ordnat avslut” och att de bildade kedjor runt sin 
högtalarbil. Att demonstranterna säckades in genom staketslagning när de 
inte ville gå från platsen framgår dock inte av denna berättelse. 
 
Sammanfattningsvis beskrivs de tillståndsgivna demonstrationerna ha fungerat 
och polisen bedömer därför sina insatser som fungerande. Att det uppstått 
konfrontationer mellan poliser och demonstranter i samband med att  
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demonstrationstillståndet löper ut och demonstranterna väljer att stanna kvar 
tas inte upp.  

2003 

Den 6 december 2003 genomförs två tillståndsgivna demonstrationer i Salem 
av Nätverket mot rasism och Salemfonden. 
 
För att undvika konfrontationer mellan de olika demonstrationerna har de 
tilldelats olika mötestider samt olika mötesplatser på var sin sida om 
järnvägen,  d.v.s. varsin sida om den tunnel, som dels leder till pendeltågets 
uppgång, dels förbinder de olika mötesplatserna med varandra.  För att 
undvika konfrontation gör polisen även en staketslagning runt Rönninge 
Torg (NMRs mötesplats) och en avspärrning av ett annat område enl. pl§24. 
 
Strax efter kl. 13 börjar NMR:s demonstranter att anlända till Rönninge Torg, 
några med bil flertalet med pendeltåg och demonstrationen samlar ca 1000 
deltagare. Strax efter det att ett hundratal demonstranter anlänt och andra 
anländer konstateras att ett flertal deltagare medför grova pinnar som 
banderollhållare, vilket föranledde polisen att genomföra visitationer enligt 
§19pl. Detta sker i vänthallen och i uppgången till pendeltåget. Eftersom 
dessa visitationer drog ut på tiden beslutades att förlänga mötestiden till 
14.30, vilket enligt polisens uppgift accepteras av mötesledningen. Under 
mötet patrullerar polisen inne i demonstrationen och den av arrangören 
anordnade allmänna sammankomsten beskrivs ha genomförts utan större 
ordningsstörningar.  I samband med att NMR avslutar sin demonstration 
rapporteras dock att vissa deltagare börjar beväpna och/eller maskera sig. 
”Det svarta blocket började att organisera sig”. ”Det kom rätt snart 
information att ”den hårda kärnan” började utrusta sig med kroppsskydd och 
hjälmar samt att de ”beväpnade sig med slagträn med spikar”.  
 
Polis och arrangörer hade under planeringstiden kommit överens om att 
deltagarna skulle lämna platsen med pendeltåg och polisen hade i uppgift att 
hålla perrong och trappor öppna för såväl vanliga trafikanter som 
demonstranter. Enligt en erfarenhetsberättelse uppmanas demonstranterna 
via högtalare av polisen att lämna platsen med pendeltåg och order ges om 
att öppna staketen för att de som vill skall kunna lämna platsen. Enligt en 
annan erfarenhetsberättelse beslutas att demonstranterna skall ges möjlighet 
att lämna platsen genom tunneln under järnvägen för vidare färd med 
pendeltåg.  I samband med att folk skall lämna mötesplatsen och ta sig till 
pendeltåget händer dock olika saker som leder till totalt kaos.  Bl. a ifrågasätts 
beslutet om att öppna upp staketen av en polisavdelning. Under tiden man 
väntar på att få det bekräftat uppfattar demonstranterna att polisen hindrar 
dem från att lämna området. 
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Samtidigt med att demonstranterna skall ta sig till pendeltåget får polisen 
dels en uppgift om att ett stort antal av Salemfondens mötesdeltagare är på 
väg i pendeltåg till Rönninge station dels en uppgift om att NMR har för 
avsikt att ockupera perrongen.  Av den anledningen beslutas att deltagarna i 
NMR skall tryckas tillbaka in mot själva torget, vilket leder till ett våldsamt 
upplopp. ”Med förenat våld gick deltagarna i folksamlingen till angrepp mot 
polispersonalen”.  
 
För att förhindra konfrontation mellan grupperna beslutas i det läget att 
tunneln skall tömmas och samtliga mötesdeltagare på Rönninge Torg erbjuds 
möjlighet att lämna platsen genom busstransport från en plats ca 300 m söder 
om Rönninge Torg.  De bussar som var ämnade att transportera bort 
frihetsberövade skulle istället användas för detta ändamål. 
 
Det uppstår en komplikation genom att ansvarig för pendeltågsstationen och 
insatsledningen gör olika bedömningar av situationen. Oklarheter uppstår 
och demonstranterna uppfattade det som att polisen hindrade dem från att 
lämna området, medan polisen såg det som att demonstranterna hindrade 
andra demonstranter att komma fram till stationen.  Det beskrivs som att 
vissa demonstrationsdeltagare (”svarta blocket”) med megafon uppmanar 
”folkmassan” att  inte gå upp på perrongen så länge det finns polis där. I en 
av rapporterna dras slutsatsen att dessa demonstranter ville ockupera 
perrongen för att förhindra deltagare i Salemfonden att gå av tågen, och/eller 
komma ut på andra sidan tunneln, där Salemfonden senare skulle samlas.  

Det framkom snart att tunnelmynningen var spärrad. Enligt ansvarig 
samordnare var det polis som stoppade deltagarna från att lämna platsen, men 
enligt polisen visade det sig ”vid kontroll” vara 30-40 provokativa 
mötesdeltagare som själva ställt sig i tunneln och hindrade mötesdeltagarna att 
lämna platsen.  I det läget togs beslut om att tunneln skulle tömmas och 
personerna skulle föras ut på Rönninge Torg i syfte att upplösa den spärr som 
delar av mötesdeltagarna själva skapat.(7) 

Insatsledningen beslutade att demonstranterna skulle evakueras med bussar, 
som fanns i området och de människor som befann sig i tunneln skulle 
hänvisas till torget och föras mot bussarna. Därefter skulle tunnelmynningen 
och perrongen säkerställas. 
 
När polisen fick order om att utrymma tunneln möttes de av ett mycket 
kraftigt motstånd från demonstranter som beskrivs vara utrustade med 
hjälmar, en del också med kroppsskydd under kläderna. Polisen utsattes för 
slag, en brandsläckare, rökfacklor och nödbloss antändes och kastades mot 
polisen, varvid tunneln rökfylldes. Utrymningen som tog två minuter 
beskrivs av vissa poliser efteråt som en evighet.  
 
I detta läge bedömde en av avdelningarna att den avdelning som hade i 
uppgift att trycka tillbaka demonstranterna behövde förstärkning. När sedan 
”folkmassan” skulle förflyttas ytterligare några meter beskrivs de göra en 
massiv attack, där poliserna bl a utsätts för kraftig stenkastning. Det kastas  
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även rökgranater och bengaliska eldar. Enligt polisen lyckas man dock driva 
”folkmassan” tillbaks in på torget och situationen lugnar ner sig. ”Upploppet 
beräknas pågå mellan 15.49-15.55.” 

Med vissa problem lyckades vi driva folkmassan tillbaka in på torget. 
Situationen lugnade ner sig varpå vi gjorde halt.(4) 

Kl 15.59 beskrivs ”folkmassan” göra en samlad attack mot de polisstaket som 
var slagna mellan Rönninge torg och busstorget.  Polisen beslutar då att 
”folkmassan skall drivas bort från staketen och i samband med denna åtgärd 
går den åter till attack.  

 

Med förenat våld försökte man återigen att försvåra vårt arbete. Vi attackerades 
med slag med järnrör och träkäppar. Dessutom kastades ett antal flaskor. Även 
vid detta tillfälle kastades rökgranater. (4) 

Eter detta sker en omgruppering av polisen och hela området Rönninge Torg 
”tillsluts” med möjlighet att lämna platsen genom en öppning  300 m söder 
om torget. Samtidigt som ett stort antal deltagare anländer till Rönninge Torg 
lämnar deltagarna från NMR successivt Rönninge Torg med de bussar som 
polisen anvisar.  
 
Sammanfattningsvis uppstår även detta år sammandrabbningar mellan 
demonstranter och polis i samband med att det tillståndsgivna mötet 
avslutas. Enligt polisen lyckades man dock undvika konfrontationer mellan 
de olika grupperingarna. 

2004 

Även år 2004 (lördagen den 11 december) genomfördes olika ”Salem-
demonstrationer” men inte bara i Salem utan även på andra ställen i 
Stockholm.  
I Salem genomförde Salembor Mot Rasism en tillståndsgiven demonstration 
med vänsterpartiet som arrangör. Demonstrationen som samlade ca 25 
personer marscherade från Salems centrum till Rönninge Torg.  
 
Salemfonden genomförde också en tillståndsgiven manifestation på 
eftermiddagen samma dag och marscherade från Rönninge till mordplatsen. 
 
NMR anordnade ett tillståndsgivet möte på Medborgarplatsen i Stockholm 
med början kl 16.00 (samtidigt med Salemfondens manifestation).  
 
Antifascistisk aktion (AFA) uppmanade på sin websida sympatisörer att delta 
i en s.k. trainstoppingaktion på Stockholms Central kl 14.00 i syfte att hindra  
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högerextremister att ta pendeltåget till Rönninge. Ansökan om tillstånd var 
inte ingiven. 
 
Den militanta fraktionen av AFA utlyste via nätet en antifascistisk aktion med 
samling vid Slussen i Stockholm kl. 17.37.  
 
Sammanfattningsvis genomfördes samtliga dessa demonstrationer utan att 
konfrontationer uppstod mellan polis och demonstranter eller mellan olika 
grupperingar av demonstranter. Några kritiska situationer som uppstod 
hanterades utan att orsaka ordningsstörningar eller eskalerande 
konfrontationer. Det mobila insatskonceptet som användes och den 
genomförda uppdragstaktiken bedömdes fungera väl. Beträffande de 
tillståndsgivna demonstrationerna i Salem bedömdes hotbilden som låg, 
medan risken för ordningsstörningar bedömdes som större för de två icke 
tillståndsgivna manifestationerna, som ”förhandlades” på plats via 
dialogpolisen. Bl. a lyckades polisen få den demonstration som samlades på 
Slussplan, med syfte att gå tillbaka till Centralen för att möta hemvändande 
högerdemonstranter, att ta en annan demonstrationsväg. När 
demonstranterna trots denna överenskommelse inte stannade vid avtalad 
mötesplats utan valde att fortsätta, lät polisen dem göra det och de fortsatte 
mot Medborgarplatsen, där manifestationen avslutades med en gatufest.  Vid 
ett annat kritiskt tillfälle i samband med den trainstoppingaktion, som ägde 
rum på Centralstationen, där demonstranterna samlats för att tåga upp på 
den perrong där högerdemonstranternas pendeltåg till Rönninge/Salem 
skulle passera,  lyckades polisen få demonstranterna att backa tillbaka och 
fortsätta sin demonstration utan att konfrontationer uppstod. Polisen hade 
innan dess förhandlat med högern om att ändra sin mötesplats till en annan 
pendeltågsstation och tåget kunde därför passera Centralen utan att stanna 
där (Granström, Guvå, Hylander & Rosander, 2005). Till skillnad från tidigare 
år kunde konfrontationer mellan de olika grupperingarna undvikas utan att 
det ledde till konfrontationer mellan demonstranter och polis. 

2005 

Även 2005 års demonstrationer genomfördes utan att våldsamheter uppstod 
mellan olika demonstrantgrupper eller mellan demonstranter och polis. 
Exempelvis genomförde NMR sin demonstration med samling på 
Norrmalmstorg kl.13 för avmarsch till Norra Bantorget. Arrangörerna 
samarbetade under demonstrationen med polis (dialogpolis) för att förhindra 
befarade störningar från de vänsteraktivister som valde att inte delta i tåget. 
 
En icke förhandlad aktion ägde rum på Karlbergs pendeltågsstation, men 
ledde inte till att våldsamheter uppstod. 
 
Salemfonden genomförde sin manifestation i Salem utan störningar.  
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Sammanfattningsvis uppstod inte heller under 2005 års demonstrationer 
konfrontationer mellan polis och demonstranter eller mellan de olika 
demonstrantgrupperna.  

2006 

2006 års Salemdemonstrationer ägde rum lördagen den 9 december och kan 
utifrån den utveckling som skett från alltmer våldsamma demonstrationer 
(2002 – 2003) till fredliga demonstrationer (2004-2005) ses som ett bakslag för 
såväl demonstranter som polis. I samband med att tiden för en tillståndsgiven 
fredlig demonstration löper ut, skapas en situation som gör att det uppstår 
våldsamma konfrontationer mellan vissa demonstranter och polis.  
 
Den demonstration som NMR hade tillstånd att genomföra mellan kl. 12-14 
samlade drygt 1100 deltagare vid Rönninge torg för att tåga till en mötesplats 
bortom mordplatsen. Demonstrationsvägen gick förbi mordplatsen och 
våldsamheter uppstod i samband med att vissa demonstranter valde att 
stanna kvar där istället för att gå vidare mot den uppgjorda mötesplatsen. 
Demonstrationståget samlade deltagare av skilda slag, men främst ungdomar 
tillhörande olika vänsterorganisationer. När de börjar tåga går dialogpolisen i 
täten medan övrig polis enligt önskemål från arrangörerna håller sig på 
behörigt avstånd under  demonstrationsvägen fram till mordplatsen. Egna 
demonstrationsvakter med blå armbindlar håller ordning på tåget. Vuxna i 
vägen (medborgarvittnen) går i slutet av tåget som följs av polisens fordon. 
Tåget stannar till då och då  för att sedan fortsätta. När den tillståndsgivna 
tiden löper ut kl. 14.00 har täten passerat mordplatsen, medan de som 
befinner sig i slutet av tåget befinner sig precis vid den. Hela tåget stannar 
upp. Vad som sedan händer är svårt att överblicka, men enligt observationer 
kan det beskrivas som att de demonstranter som går sist i tåget och som utger 
sig för att tillhöra AFA inte går vidare. Dialogpolisen kontaktar arrangörerna i 
syfte att få demonstranterna att fortsätta mot sin samlingsplats. En av dem 
börjar då informera deltagarna genom att gå  längs hela tåget och i megafon 
förklara, genom att läsa på en lapp, att den tillståndsgivna demonstrationen 
är avslutad och fortsätter till avtalad mötesplats. Därmed upphör NMRs 
ansvar för demonstrationen. Till dem som väljer att stanna kvar önskar hon 
lycka till. 
 
Samtidigt som arrangörerna klargör att deras ansvarstagande är avslutat, har 
polisen, som tidigare hållit sig på avstånd närmat sig tåget och står nu som ett 
staket längs med tåget på båda sidor och antalet polisfordon som finns bakom 
tåget har nu ökat i antal och en del fordon har gått upp i täten av 
demonstrationen (s.k. tät bevakning). Svartklädda kilopoliser i huvtröjor finns 
också på plats beredda att gå in i demonstrationen. Polisen börjar nu sätta på 
sig hjälmar och en del fäller ner visiret andra inte. Tåget splittras när några 
fortsätter att gå, andra väljer att stanna kvar. Många blir villrådiga och vet 
inte vad de skall göra. En del av dem väljer att stanna. Andra att gå tillbaka 
som åskådare. Några försvinner. Bland de som är kvar är flertalet svartklädda 
med svarta banderoller och fanor. Förutom poliser finns det ett antal åskådare  
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på plats samt ett antal demonstranter, som ställt sig vid sidan om 
demonstrationen. Många av dem ger på olika sätt uttryck för sin indignation 
över det som händer. Allt verkar ha stannat av. Såväl poliser som 
demonstranter står stilla utan att göra något i avvaktan på  vad som ska 
hända.  Polisen tar till orda genom att använda en högtalarbil som står bakom 
demonstranterna. ”Det är polisen som talar. Klockan är nu 14.17. Tillståndet 
har gått ut och jag uppmanar er att fortsätta framåt.” Ingen rör sig. Med 
jämna mellanrum upprepar polisen sedan denna uppmaning.  Några 
(kilo)poliser uppfattar en demonstrant som viftar med en fana som ett tecken. 
Varje gång demonstranterna uppmanas att fortsätta framåt börjar de bua och 
efter ett antal uppmaningar ”informerar” polisen om att det finns hästar 
bakom demonstranterna och nästa gång man tar till orda ställs även hästarna 
upp bakom demonstranterna.  Några demonstranter som står utanför börjar 
skrika ”jävla idioter, är ni sjuka i huvudet”. Det skapas en alltmer upprörd 
stämning bland de kringstående, bl. a föräldrar som har barn bland 
demonstranterna.  Det skanderas – ”Hela Sverige tittar”. Stämningen blir 
alltmer hotfull, när också hundar börjar låta. Polisen tar åter till orda. ”Vi har 
hästar och hundar, fortsätt framåt”. Poliser börjar puffa undan folk som står 
vid sidan om. Hästarna är nu precis bakom demonstranterna och rör sig 
oroligt. Det börjar hända saker, men det är svårt att se vad som händer, 
eftersom polis och fordon står i vägen men någon polis får sig en smäll av en 
hästhov och en kvinnlig demonstrant tas ut ur gruppen och ligger till synes 
medvetslös på marken. Det är nu ett massivt uppbåd av poliser när klockan 
närmar sig 15 och polisen upprepar sin uppmaning. Hästarna formerar sig 
och polisen bildar en kedja och man meddelar nu att området är avspärrat 
enligt polislagen §24 och att alla måste lämna platsen samt att de som inte gör 
det kommer att dömas för ohörsamhet mot ordningsmakt. Några ungdomar 
drar iväg från det som nu är en enda krigsskådeplats. Polis med hundar drar 
sig ut åt kanterna för att utrymma platsen.  Svarta polisbilar, s.k. tungsäkrade 
fordon ,börjar dyka upp. Demonstranter bärs eller dras iväg av poliser, som 
nu även börjat använda pepparspray mot de demonstranter som inte frivilligt 
lämnar platsen. Antalet demonstranter minskar och det blir alltmer öde på 
platsen och polisen går tillbaka till sina bilar.  
 
Det som händer i samband med denna demonstration får även konsekvenser 
för Salemfondens demonstration eftersom ett antal demonstranter springer 
iväg, för att sedan dyka upp igen i anslutning till den avmarschen. När 
Salemfonden samlas på parkeringsplatsen vid Rönninge Station vid 16-tiden 
för avmarsch mot mordplatsen vid Salems Centrum kl 16.30 fördröjs denna, 
då polisen får ägna sig åt att jaga demonstranter som befaras störa Salem-
fondens demonstration. Det är nu mörkt och en helikopter med strålkastare 
rör sig över det skogsområde som ligger i anslutning till samlingsplatsen. Det 
liknar, som en polis uttrycker det,  en tjuv och polislek. Vid 18-tiden kommer  
dock marschen igång, med demonstranter som tysta bärandes facklor går i 
ordnade led fyra och fyra. Även dessa demonstranter utgörs huvudsakligen 
av  såväl manliga som kvinnliga ungdomar, somliga även med barn i barn-
vagn. Polisen har spärrat av området runt parkeringsplatsen och bevakar 
även områdena längs marschvägen. Enligt polisen fanns en förhöjd hotbild 
och en betydande risk för störningar i vissa delar av händelserna under denna 
dag. 
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Förutom dessa demonstrationer genomförde vänsterpartiet en marsch från 
Rönninge till Salem mellan 10-12 och i Stockholm genomförde Koalitionen 
mot rasism en demonstration från Slussen till Medborgarplatsen via 
Mariatorget  med början kl. 13.30. 
 
Av  polisens samlade erfarenhetsberättelse framgår bl. a att det inkommit fyra 
ansökningar om allmän sammankomst till den aktuella dagen varav den från 
Salemfonden och Nätverket mot rasism (NMR), krockade vad gällde såväl tid 
som plats då nätverket önskade avsluta sin demonstration kl 16.00 samtidigt 
som Salemfondens manifestation skulle starta. Med hjälp av dialogpolisen 
fick man arrangörerna att ändra tidpunkterna för sina sammankomster.  
 
Händelserna i Salem beskrivs som att NMR började samlas vid 12-tiden vid 
Rönninge station med tal och musik. Vid 13-tiden började man gå den 
tillståndsgivna demonstrationsvägen till Salems C, där ett avslutande möte 
skulle äga rum. I polisens planer ingick att man inte skulle tillåta 
demonstranterna att stanna på mordplatsen. Enligt polisens beskrivning 
rörde sig demonstrationståget sakta och passerade mordplatsen vid 14-tiden 
då demonstrationen skulle avslutas. När man kom till en vägkorsning vid 
mordplatsen satte sig ett par hundra av demonstranterna mitt i vägen, medan 
resten av tåget fortsatte fram till Salems C. Något avslutande möte hölls 
aldrig.  När polisen försöker flytta på dem som satt sig uppstår ”viss 
turbulens” och demonstranter avlägsnas med stöd av pl 13§. Något som 
beskrivs som nytt för årets demonstrationer är att ”grupperingar ur den 
autonoma miljön barrikaderade sig nere i terrängen runt mordplatsen. Stora 
resurser gick åt till att hitta dem och flytta dem. Periodvis var det mycket 
spring i skogen.” Mindre grupperingar beskrivs också på olika sätt ha försökt 
störa Salemfondens demonstration nere vid Rönninge station. På grund av 
”sabotage” mot pendeltågen anlände deltagare ca 1 tim försenade till 
Salemfondens samling 
 
Det som anses skilja årets insats från tidigare år, var att det fanns en 
tillståndsgiven större motdemonstration ute i Salem. Detta gav båda parter 
möjlighet att framföra sina åsikter på samma arena. Men tiden mellan de båda 
sammankomsterna blev för kort. Enligt polisen fanns det misstankar att 
demonstranterna skulle stanna på mordplatsen. När demonstranterna 
uppmanades att röra sig framåt, beskrivs det som att de istället gick ihop allt 
tätare och började hålla i varandra (armkrok). Med hjälp av hästarna försökte 
polisen trycka fram ”samlingen”, men utan resultat. 
 
Av övriga beskrivningar framgår en ganska samstämmig uppfattning om  att 
det fanns demonstranter i gruppen som hade för avsikt stanna på 
mordplatsen. När polisen försöker få tåget att röra sig framåt, fortsätter en del 
av demonstranterna att gå, andra blir tveksamma och  en del av dem stannar 
kvar på platsen. Av dem som polisen lyckas flytta, tar sig vissa tillbaka till 
mordplatsen, bl. a på grund av att de bussar, som polisen kommit överens om 
med arrangörerna, skulle finnas vid avslutningsplatsen, inte kommit. Andra  
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tar sin tillflykt till andra ställen. De som polisen lyckas driva framåt, slinker 
efter ett tag ner på båda sidor om körbanan. Samtidigt gör de, som valde att 
stanna kvar, allt större motstånd mot polisen.  
 
Det framgår också att mindre grupperingar av motståndare till Salemfonden 
på olika sätt försökte störa deras samling, vilket innebar att polisen ”hade 
fullt upp hela tiden, dels för att skydda den tillståndsgivna allmänna 
sammankomsten…dels agera mot de som störde”.  
 
Sammanfattningsvis framgår av ovanstående redogörelse att Salem-
demonstrationerna och sammanhängande poliskommenderingar är en 
företeelse som vuxit och även blivit alltmer komplex. Av den anledningen har 
polisen under senare år också arbetat med den som en länsgemensam 
kommendering där en särskild grupp tillsatts under ledning av en 
kommenderingschef.  För att ha beredskap har polisen försökt följa de olika 
gruppernas planer och förberedelser dels genom underrättelser men även 
genom dialogpoliser, som också försökt få till ett samarbete i syfte att få in en 
anmälan som möjliggör ett tillstånd. Polisen har också utvecklat 
arbetsmetoder, som visat sig vara framgångsrika (uppdragstaktik, 
situationsanpassad konflikthantering mm). Därför blir 
Salemkommenderingen 2006 av särskilt intresse, eftersom den, efter några års 
”lyckade” kommenderingar kan ses som ett bakslag för såväl poliser som 
demonstranter. Går det att förstå varför? 

 

Vad avgör om det blir krig eller fred?   
Frågan är vad som avgör om en demonstration skall utvecklas till en fredlig 
manifestation eller urarta till våldsamheter och upplopp. Eftersom 
Salemdemonstrationerna blivit en årligen återkommande tillställning kan inte 
heller ett års demonstration ses som en enskild händelse utan varje 
demonstration måste även betraktas som en del av en historisk 
händelseutveckling Frågan blir då varför en längre tids händelseutveckling 
från våldsamma demonstrationer till fredliga återgår till att bli våldsamma. 
Vad det är som gör att en eskalerande händelseutveckling från 2001-2003 
plötsligt vänder, för att efter ett par års fredliga demonstrationer återigen 
eskalera till våldsamheter mellan demonstranter och polis? I det följande 
tolkas händelseutvecklingen med hjälp av några socialpsykologiska teorier.  
 

Gamla föreställningar om massans psykologi lever kvar 

Enligt gamla klassiska teorier så utgör folksamlingar i sig en fara eftersom 
människor enligt detta synsätt blir en ”massa”, där den enskilde individen 
avidentifieras och faller offer för massans psykologi och beter sig irrationellt,  
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impulsstyrt och ansvarslöst (Le Bon, 1885/1995).  Andra teorier hävdar å 
andra sidan att vissa människor inte tappar sin identitet men att de förändras 
i en massituation och blir som ”huliganer” (Allport, 1924). Forskning har visat 
att den vanligaste förklaringsmodellen bland exempelvis poliser är en 
kombination av dessa synsätt som blir en slags lekmannateori enligt vilken 
massan utgörs av en majoritet, som ses som en flock, medan en minoritet blir 
som huliganer, vilken flocken faller offer för. Denna sk anförarteori (Stott & 
Reicher, 1998)  ses inte bara som felaktig utan dessutom som farlig om den 
leder till en taktik som i sig riskerar att utlösa de kollektiva 
ordningsstörningar som polisen har i uppgift att förhindra (Reicher et al, 
2004). Om polisen exempelvis ser en folksamling som en presumtiv oroshärd, 
som när som helst kan bli en impulsstyrd ”massa” måste den ju skingras. Och 
i samma ögonblick som polisen går in för att skingra den, riskerar det 
upplopp som man önskade förhindra istället att uppstå -  självuppfyllande 
profetia   Om massan dessutom betraktas som ett lätt byte för en våldsam 
minoritet av huliganer, hård kärna, svart block etc.  så måste även dessa 
anförare tas om hand och gripas och dessa ingripanden kan i sin tur leda till 
att man inte bara får denna grupp utan även majoriteten mot sig och även här 
finns risk att skapa det upplopp som skulle förhindras. 
 
Även om polisen ändrat sin taktik, i enlighet med det nya mobila 
taktikkonceptet, så tycks det som om gamla föreställningar om massans 
psykologi ändå lever kvar. Exempelvis finns fortfarande föreställningar om 
risk för ordningsstörningar i stora grupper. Man talar om ”massan” och 
”kärnan” och mycket av polisens förberedelsearbete handlar om att ”hitta” 
eventuella anstiftare, för att därigenom förhindra ”anstiftan” till upplopp. 

Demonstrationer i ljuset av nya teorier 

Enligt tidigare teorier om massans psykologi blir kollektiva handlingar i en 
grupp en konsekvens av det som händer inom gruppen. Men enligt senare 
forskning så är de också ett  resultat av det som händer mellan grupper. När 
det gäller kravaller i samband med demonstrationer är exempelvis även 
polisen en grupp som påverkar det som händer mellan dem och 
demonstrantgruppen. Som bl a Drury (     ) påtalat skulle man i o för sig även 
kunna förklara polisens agerande utifrån gamla teorier om massans psykologi 
-  att de också blir impulsstyrda flockdjur som låter sig ledas av sina anförare.  
Men enligt  exempelvis Reicher så faller varken poliser,  demonstranter eller 
andra människor offer för kollektiva handlingar  som de inte själva är 
beredda att utföra i en viss situation, d.v.s. vem som helst gör inte vad som 
helst, inte ens i grupp. (Reicher,1996).  
 
Frågan är då vad det är som gör att såväl demonstranter som poliser kommer 
att bete sig våldsamt i en intergruppsituation, även om de inte själva ser sig 
som förespråkare för våldsamheter, d.v.s. gör saker som man som enskild 
individ inte skulle kunna tänka sig att göra mot andra, exempelvis kasta sten.  
Vad är det som gör att andra normer kan göra sig gällande i en grupp eller 
intergrupp-situation? 
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Enligt nyare teorier om kollektiva handlingar i större grupper så tappar 
individen inte sin identitet i en större grupp. Däremot kommer den 
personliga identitet man har i andra interpersonella sammanhang förändras i 
en intergruppkontext, där det sker ett skifte till en s.k. social identitet, som 
skulle kunna definieras som en vi-identitet, där den egna ingruppen ställs 
mot en annan utgrupp (dom). Denna sociala identitet är inte bara beroende av 
hur individer själva kategoriserar sig (självkategorisering)  inom den egna 
gruppen (ingruppen) utan även av hur de blir kategoriserade av andra 
(utgruppen). Den andre gruppen utgör den sociala kontext inom vilken 
denna självkategorisering äger rum d.v.s. grupperna utgör varandras sociala 
kontext. Hur grupperna ser på varandra är inte heller bara beroende av här-
och-nu- situationen utan påverkas även av tidigare erfarenheter, kollektiva 
föreställningar om såväl den egna gruppen som utgruppen, hotbildsanalyser, 
historisk kontext. Hur poliser respektive demonstranter ser på varandra som 
kollektiv (inte som enskilda individer) kommer således att påverka den 
enskildes syn på sig själv och bidra till att stärka såväl den sociala 
ingruppsidentiteten som den sociala mellangruppsidentiteten – vilka ”vi” 
anses vara i relation till vilka vi anser ”dom” vara. 
 
Denna sociala intra- och inter-gruppidentitet (vi-identitet) kan förklara varför 
individer i en grupp är beredd att utföra kollektiva handlingar som ett vi mot 
ett dom, exempelvis stenkastning, framförallt om den kollektiva 
föreställningen om utgruppen (dom) är att den utgör ett hot mot den egna 
gruppen och dess individer (medlemmar) – ett hot som tom kan upplevas 
som en fråga om liv och död (Veenstra & Haslam, 2000).  
 
Även om det inte sker en avidentifiering av enskilda individer inom den egna 
gruppen, där man inte heller är anonym inför varandra, kanske tvärtom 
upplevs som likar (vi poliser, vi demonstranter, vi i AFA) så sker dock en 
avidentifiering av enskilda individer och en anonymisering av medlemmar i 
utgruppen (dom). Utgruppen (dom) avidentifieras och anonymiseras som en 
”massa” av ingruppen och dess medlemmar.  
 
Inom såväl polis- som demonstrantgruppen finns sannolikt olika 
grupperingar med olika sociala identiteter (vi-dom inom den egna gruppen)  
med olika syn på exempelvis våldsanvändning.  Det forskning visat är att det 
i samband med en intergruppkonlikt mellan demonstranter och polis, där 
exempelvis polisen drar alla demonstranter över en kam, tenderar att ske en 
homogenisering inom in-gruppen eller att olika grupperingar plötsligt blir en 
grupp om de behandlas som om de vore en ”massa” . Om olika grupperingar 
med olika sociala identiteter börjar bete sig som ett enat kollektiv mot polisen, 
kommer de också i den stunden att dela en gemensam social vi-mot-dom-
identitet. Enligt Stott och Drury (2000 ) skulle denna för somliga nya sociala 
identitet kunna ge upphov till en förändrad social identitet, vilket även skulle 
kunna få konsekvenser för kommande situationer av liknande slag som 
exempelvis framtida demonstrationer.  
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 Fredsskapande  och  krigsskapande faktorer 

Den forskning som bedrivits av en forskargrupp i Linköping efter 
Göteborgskravallerna 2001, har bl. a  utgått från den sociala identitetsteorin 
(ESIM), som den utvecklats av Reicher (1996) utifrån vilken den 
intergruppskategorisering som sker har betydelse för det som sker såväl inom 
respektive grupp som mellan grupperna. Forskargruppen har utvecklat  en 
modell för hur polisers och demonstranters freds- och krigsskapande blir 
avgörande för händelseutvecklingen i samband med demonstrationer. Denna 
modell som utvecklades för att förklara händelserna i Göteborg 2001 har även 
använts och visat sig fungera för att förklara Salemdemonstrationerna 2004 
((Granström m.fl, 2005), Reclaim-fest 2004 (Granström m.fl., 2005).  ).  

Freds- respektive krigsskapande strategier 

Modellen visar på olika processer, som blir avgörande för 
händelseutvecklingen i samband med demonstrationer och andra 
masshändelser. De processer som visat sig betydelsefulla är: 
 

• Hur demonstranter/poliser kategoriserar sig själv och andra 
(kategorisering) 

• Hur demonstranter/poliser förhåller sig till varandra (bemötande) 
• Hur demonstranter/poliser organiserar sig och sina aktiviteter 

(organisering) 
 

Dessa processer kan antingen vara 
• Fredsskapande eller 
• Krigsskapande 
 

Fredsskapande kategorisering innebär exempelvis att polisen ser på enskilda 
demonstranter som individer och bedömer dem på ett nyanserat och 
differentierat sätt till skillnad från 
Krigsskapande kategorisering innebär att polisen drar alla demonstranter över 
en kam eller gör en stereotyp dikotomisering , där man exempelvis bara 
skiljer mellan demonstranter och bråkmakare (oroshärdar). 
 
Fredsskapande bemötande innebär att man förhåller sig på ett avväpnande sätt i 
förhållande till demonstranterna till skillnad från 
Krigsskapande bemötande, där man uppträder provokativt med hjälm, visir etc. 
Fredsskapande organisering innebär att det man gör skapar ordning medan 
Krigsskapande organisering riskerar att skapa kaos. 
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I nedanstående tabell sammanfattas de processer som leder till ”fred” 
respektive ”krig”. 
 
Tabell 1.  Processer som leder fred till respektive krig 

 
Process Fredsskapande Krigsskapande 
Kategorisering Differentiering Stereotypisering 
Bemötande  Avväpnande Provocerande 
Organisering Ordningsskapande  Kaotiserande 
Sammantagen process Tilltroskapande Misstroskapande 
 

 
Såväl poliser som demonstranter kan vara fredskapande respektive 
krigsskapande och även skifta mellan dessa positioner. Vad som avgör vad 
som händer mellan grupperna är beroende av hur de faktiskt förhåller sig till 
varandra, men även hur man uppfattar varandra och framförallt om man 
tolkar varandras intentioner som fredskapande eller krigsskapande, d.v.s. 
vilken tilltro/misstro man hyser till varandras avsikter och handlingar. I figur 
1 visas olika kombinationer av fredsskapande och krigsskapande, liksom 
vilka konsekvenser detta får. 

 
   
   
   
   
  

   
Fredsskapande 
demonstranter 
    

 
Krigsskapande 
demonstranter 

 
Fredsskapande poliser 
 

 
           1. 
ömsesidig tilltro.  
fredliga demonstrationer 

 
          2. 
 kritisk situation 

 
Krigsskapande poliser 
 
 

 
            3.  
kritisk situation 

 
           4. 
ömsesidigmisstro 
risk för 
konfrontation 

     
 
Figur 1. Olika tänkbara kombinationer av freds- och krigsskapande 
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1. Om det råder ömsesidigt fredsskapande dvs ömsesidig tilltro mellan de olika 
grupperna finns förutsättningar för fred. 

 
4. Om det däremot råder ömsesidigt krigsskapande (ömsesidig misstro) mellan de 
olika grupperna är risken för konfrontation stor. 

 
2. och 3. I situationer, där det råder divergens mellan grupperna i dessa 
avseenden uppstår kritiska situationer och utfallet blir beroende av hur den 
fredsskapande gruppen bemöter den krigsskapande gruppen. Utfall (a) 
innebär eskalering medan utfall (b) leder till deeskalering. 

Eskalering 

Om exempelvis fredsskapande poliser möter i sina ögon krigsskapande 
demonstranter (exempelvis demonstranter som inte vill lyssna eller prata, som 
provocerar genom sin klädsel, kaotiserar genom att inte vilja samarbeta) och 
polisen i det läget tillämpar en krigsskapande strategi, genom att göra en 
stereotyp kategorisering (demonstranterna är inte att betrakta som 
demonstranter utan ute efter att bråka, har annat i görningen) låter sig 
provoceras, och själv börjar sätta på sig hjälm etc, dvs övergår till ett mer 
provokativt bemötande och samtidigt gör ingripanden som blir kaotiserande 
istället för ordningsskapande är sannolikheten för en eskalering av situationen 
stor (hamnar i ruta 4).  

 Deeskalering 

Om polisen däremot tillämpar en fredsskapande strategi och inte omdefinierar 
samtliga i en grupp till bråkmakare (drar alla över en kam) utan gör en 
nyanserad differentiering av demonstranterna och bara tar hand om de som är 
ute efter att bråka (i egna och andras ögon), inte heller låter sig provoceras 
(till att ta på hjälmen) utan istället beter sig avväpnande samt inte gör 
ingripanden eller annat som blir kaotiserande utan ordningsskapande, finns 
chans till en deeskalering (ruta 1). Om fredsskapande demonstranter möter 
krigsskapande poliser som kan förhålla sig till polisens krigsskapande, d.v.s. 
inte låter sig provoceras, kaotiseras finns också chans att stoppa en 
eskalerande händelseutveckling.  

Freds- respektive krigsskapande strategier 

Eftersom varken polis eller demonstranter sannolikt vill beskriva sig själva 
som krigsskapande blir de olika gruppernas ”strategier” beroende av hur de 
uppfattar varandra – som freds- eller krigsskapande. Det som verkar vara 
mest avgörande i detta sammanhang är således inte demonstranters 
respektive polisers uppfattning av den egna gruppens agerande utan hur det 
uppfattas av den andra gruppen d.v.s. hur man tolkar den andre gruppens 
strategier.  
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 Låter man sig provoceras av den andre gruppen uppfattar man den som 
provokativ  även om dess syfte inte är att provocera. 
 
Låter man sig kaotiseras av den andra gruppen, uppfattas det kanske som att 
deras syfte är att kaotisera, även om det inte är det. Exempelvis kan ett 
ingripande från polisens sida syfta till ett ordningsskapande, men för 
demonstranterna kan det istället framstå som kaotiserande.  
 
Låter man sig bli stereotypt kategoriserad av den andra gruppen genom att klä 
sig/uniformera sig på ett visst sätt, bete sig på ett visst sätt etc. utgör det en 
krigsskapande faktor.  Det som exempelvis uppfattas som en skydds-
utrustning av den egna gruppen, kan av den andra gruppen uppfattas som 
beväpning i syfte att förbereda en attack med risk att utlösa en i den gruppens 
ögon – motattack. 

Freds- respektive krigsskapande intentioner 

Det har även visat sig att gruppernas intentioner har betydelse för en 
demonstration men att det inte är tillräckligt med fredliga intentioner utan att 
det även handlar om att tillämpa fredsskapande strategier för att skapa 
förutsättningar för fredliga demonstrationer och motverka att kritiska 
situationer leder till en eskalerande händelseutveckling. (Granström m fl. 
2005). 
 
Av den anledningen har det visat sig viktigt att exempelvis polisen är 
medveten om vad som uppfattas som freds- respektive krigskapande 
intentioner av motparten, eftersom detta blir avgörande för vilka strategier 
som faktiskt blir freds- respektive krigsskapande i mötet mellan dem och 
demonstranterna. Denna medvetenhet ligger till grund för det mobila 
insatskonceptet när det t ex gäller regeln att inte låta sig provoceras eller själv 
utgöra en provokation (man talar exempelvis om olika signalvärden). Men 
det räcker inte med att inte låta sig provoceras. Det handlar också om att inte 
kaotisera eller låta sig kaotiseras samt att se till att inte bli stereotypt 
kategoriserad genom att klä sig och uppträda uniformt eller att kategorisera 
utgruppen (motparten) stereotypt (dra alla över en kam). 
 
Det som också visat sig betydelsefullt, åtminstone när det gäller polisens 
arbete är hur man uppfattar den andre gruppens  intentioner. Är de ute efter 
att bråka eller att demonstrera.  Att vara ute efter att bråka ses ofta som 
oförenligt med att demonstrera, d.v.s. att antingen är syftet att ge uttryck för 
politiska åsikter eller att skapa bråk 
 
Den hotbild polisen m fl. gör inför en demonstration kan ses som ett uttryck 
för hur den andre gruppens intentioner avseende våld uppfattas. Detta i sin 
tur tycks ha konsekvenser för polisens val av strategi. Mot demonstranter som  
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bedöms ha fredliga intentioner (goda avsikter), beter man sig fredsskapande. 
Man arbetar i vanlig uniform utan hjälm, beter sig kommunikativt 
(avväpnande), skapar ordning. Men i det läget polisen bedömer att 
demonstranterna är ute efter att skapa bråk, d.v.s. har krigsskapande 
intentioner (onda avsikter), övergår man själv till en krigsskapande strategi 
som legitimeras genom att deltagarna inte längre definieras som 
demonstranter. Istället dras dessa s.k. ”aktivister” över en kam och betraktas 
som en oroshärd, mot vilken man måste ingripa för att förhindra eventuella 
ordningsstörningar. Därmed överger man ett kommunikativt arbetssätt och 
övergår till ett  annat förhållningsätt, där båtmössan byts ut mot hjälmen, 
man börjar bete sig uniformt  (provokativt)  och gör ingripanden som riskerar 
att bli kaotiserande och förebåda krig. Detta gäller framförallt icke-
tillståndsgivna demonstrationer, där de som tagit initiativet inte betraktas 
som arrangörer utan anstiftare, då det enligt ordningslagen inte är tillåtet att 
anordna en allmän sammankomst utan att anmäla den eller begära tillstånd. 
Eftersom detta således är olagligt måste det lagföras och för att kunna göra 
det måste de som gjort sig skyldiga till detta brott identifieras.  
 
Enligt de sk anförarteorier som kan komma att styra polisen måste dessa 
anstiftare också ”bort” eftersom de dessutom är att betrakta som anförare, 
som kan få igång ”massorna”. 
 
Sammanfattningsvis kan man dra slutsatsen att polisens grad av tilltro/misstro 
till demonstranternas fredliga intentioner, (vilket kommer till uttryck i deras 
hotbild),  avgör  val av strategi (fredsskapande eller krigsskapande) som i sin 
tur bäddar för krig eller fred. 

 

Lärdomar av Salemhändelserna 
I syfte att utforska frågan om hur polisens bedömning och hantering av 
riskfaktorer i samband med Salemdemonstrationer påverkar utfallet har en 
genomgång av dessa demonstrationer under perioden 2001-2006 gjorts. 
Beskrivningarna bygger på polisens erfarenhetsberättelser, fältanteckningar 
utifrån observationer, samtal med poliser och demonstranter. Varje enskild 
demonstration måste därvid ses som en del av en historisk händelse-
utveckling, eftersom det som händer vid varje enskilt tillfälle även får 
konsekvenser för det som händer vid följande. Såväl poliser som 
demonstranter ”lär” av sina erfarenheter på gott och ont. Fokus är främst på 
det som händer mellan demonstranter och poliser i de fall det råder bristande 
ömsesidighet vad gäller tilltro till den andres intentioner och hur det 
påverkar polisens kommendering. 
 
Polisens tilltro har samband med demonstranternas benägenhet att samarbeta 
med polisen kring ansökan om tillstånd. I  de fall de inte ansökt men genom 
samtal eller förhandlingar med polis/dialogpolis gör en ansökan eller  
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anmälan får polisen också möjlighet att förhandla om tid, plats och  
demonstrationsväg etc. Med en anmäld och tillståndsgiven demonstration 
följer också ett ansvar för arrangörerna att svara för ordningen under 
demonstrationen, vilket bidrar till att stärka polisens tilltro. Tillståndsgivna 
demonstrationer vållar därför sällan några bekymmer för polisen. 
 
Med ökad misstro, höjs även hotbilden, som i sin tur förstärker misstron. De 
demonstranter som väljer att inte kommunicera med polisen skapar 
föreställningar om ”dolda” agendor, vilket höjer hotbilden och ökar misstron. 
En ”dold agenda” ses alltid med misstänksamhet, av polisen, eftersom den 
annars inte skulle vara dold.  
 
När polisen hyser misstro till demonstranternas intentioner eller uppfattar 
demonstranterna som krigsskapande finns en tendens att själv övergå  från 
att vara fredsskapande till att bli krigsskapande. Istället för att prata 
nyanserat om demonstranter som individer i pluralis, finns risken att man gör 
en stereotyp kategorisering och benämner dem som ett kollektiv; svarta blocket, 
kärnan, pöbeln, massan, ”de autonoma” eller som en miljö (den autonoma 
miljön, vitmaktmiljön). Utifrån den sociala identitetsteorin (ref    ) blir då 
konsekvensen att man därigenom riskerar att skapa den sociala kontext som 
befrämjar en motsvarande självkategorisering, som i sin tur kan leda till att 
demonstranterna kommer att bete sig i enlighet med denna kategorisering  
och därmed skapa en kollektiv social identitet – ett vi mot polisen som ett 
dom.  Konsekvensen av denna kategorisering blir även att polisen i 
förhållande till denna i deras ögon svarta block, oroshärd eller hårda kärna  
också blir en annan slags polis med hjälm, visir, som beter sig på ett annat 
sätt. Man slutar prata, blir ett orderstyrt kollektiv. Istället för att vara 
avväpnande och fredskapande kan polisen komma att bli en provokativ 
krigsskapande faktor, som riskerar att ytterligare förstärka utgruppen som ett 
kollektiv, vilken då uppfattas som ett hot som man måste ingripa  mot. Detta i 
sin tur riskerar att bli mer kaotiserande än ordningsskapande. Den ena 
krigsskapande faktor leder till den andra, vilket gör att samtliga 
krigsskapande villkor snart är för handen och eftersom motsvarande process 
äger rum från demonstrantsidan är kriget snart ett faktum.  
 
Med bakgrund i dessa teoretiska beskrivningar följer hör tolkningar av 
händelseutvecklingen vid fem på varandra följande Salemdemonstrationer. 
 
Under Salemdemonstrationerna 2002 fanns redan en hotbild när polisen började 
sitt planeringsarbete i början av hösten. I erfarenhetsberättelser beskrivs det 
som att det fanns tecken på att vänstern skulle mobilisera på ett annat sätt än 
under tidigare år och det var också svårare att få till stånd ett samarbete med 
vänstern än högern. Bl. a ville de inte vara med om den genomgång på plats 
som polisen tog initiativ till, vilket enligt polisen ”var väntat med tanke på 
vad de planerade”. Polisens misstro mot demonstranternas fredliga 
intentioner väcktes således ganska tidigt och polisen beskriver också 
demonstranterna som krigsskapande på ett tidigt stadium. Då polisen  
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dubbelpatrullerar bland demonstranterna under mötet ser man inte det som 
fredskapande i syfte att skapa kontakt utan som sin uppgift att ”hålla ordning 
och få tips om vad som var på gång”.  Enligt polisen maskerade sig 
demonstranterna på ett tidigt stadium och det fanns också uppgift om att de 
hade laddat med flaskor och dyl. Såväl demonstranter som polis verkade 
sålunda redan vara  på krigsstigen, då den tillståndsgivna demonstrationen 
avslutas och en del av demonstranterna väljer att stanna kvar. I 
erfarenhetsberättelserna finns inga uppgifter om hur polisen själva utrustar 
sig i denna fas. Däremot framgår det att polisen behandlar de demonstranter 
som blir kvar som ett kollektiv, när de slår ett staket runt dem och 
konfrontationen blir ett faktum. Demonstranterna beskrivs som en köttmur. 
Händelsen hamnar i ruta 3 med risk för övergång i ruta 4 enligt fig. 1.  

 
2003 års Salemdemonstration utmynnar som tidigare nämnts i våldsamma 
upplopp, där såväl poliser som demonstranter kommer till skada. Polisens 
misstro mot demonstranterna uppstår även denna gång på ett tidigt stadium, 
då man redan när de anländer beslutar sig för att visitera dem enligt pl §19, 
eftersom det, enligt polisen, visar sig att ett flertal deltagare medför grova 
pinnar som  banderollhållare. Då det tillståndsgivna mötet, som anses 
genomföras utan större ordningsstörningar, avslutas,  rapporteras att vissa 
deltagare börjar beväpna och/eller maskera sig. Därvid görs direkt en 
stereotyp kategorisering av dessa demonstranter då de beskrivs som ”det svarta 
blocket” som börjar organisera sig.  I en annan erfarenhetsberättelse benämns 
de som ”den hårda kärnan” som utrustar sig med kroppsskydd och hjälmar 
samt beväpnar sig med slagträn med spikar. Demonstranterna beskrivs i det 
läget som krigsskapande och med krigsskapande intentioner, en hotbild som 
förstärks med en uppgift om att NMR har för avsikt att ockupera 
pendeltågsperrongen.  Polisen provoceras att göra ingripanden som blir 
kaotiserande och möts även av agerande från demonstranternas sida som blir 
kaotiserande för polisen. Händelsen har således hamnat i ruta 4 enligt figur 1. 
Dvs ömsesidig misstro.  

 
2004 års demonstrationer skiljer sig från tidigare år. Polisens prövar det nya 
konceptet (om än inte fullt ut, eftersom de ännu inte förfogar över de fordon 
som skall ingå). Till skillnad från föregående demonstrationer lyckas polisen 
även hantera de icke anmälda  ”aktionerna” – trainstoppingaktionen och 
gatufesten förutom de tillståndsgivna demonstrationerna genom att definiera 
dem som allmänna sammankomster. Man förhandlar med de demonstranter 
som vill förhandla  på plats om demonstrationsväg etc.  När demonstranter 
dagen innan demonstrationen via mail uttrycker önskemål om att polisen inte 
skall närvara och att de inte skall använda hundar och hästar vid den gatufest 
som aviseras tillmötesgår man detta. Såväl poliser som demonstranter går ut 
med fredliga intentioner - demonstranterna via nätet och polisen i sin 
”Huvudorder i stort”, där polisens uppgift att säkra de demokratiska fri- och 
rättigheterna sätts högst upp på agendan. Polisen agerar också fredsskapande 
genom att genomgående uppträda avväpnande, två och två  i sk dubbelpatrull 
iförda vanlig uniform med båtmössa utan synlig skyddsutrustning samt 
hjälm i bälte. Demonstranterna uppmanas via nätet att klä sig på ett sätt som 
inte provocerar polisen. Kritiska situationer tacklas med hjälp av dialogpolis,  
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som genom att tala med demonstranterna kan avvärja situationer som 
riskerar att eskalera. Polis och arrangörer samarbetar, vilket också motverkar 
en upptrappning av kritiska händelser till följd av enskilda polisers 
ageranden. Enskilda poliser hanterar trainstoppingdemonstranterna.  Bl a 
lyckas en polis med hjälp av sin egen röst (utan megafon) göra sig hörd och 
får demonstranterna att backa från de trappuppgångar som leder upp till 
pendeltågsperrongen, där de har för avsikt att stoppa det tåg i vilket högern 
skall färdas till Salem. Polisen låter också demonstranterna  fortsätta sin 
demonstration utanför de glasdörrar, som stänger av uppgången till 
perrongen, istället för att skingra dem. När demonstranterna i samband med 
gatufesten väljer att inte stanna vid den plats som avtalats låter man dem 
fortsätta.  Den visitering av demonstranter som sker, genomförs på ett 
respektfullt, nyanserat och därmed avväpnande sätt.  
 
Genom att behålla sina fredskapande strategier bevisar båda parter sina 
fredsskapande intentioner för varandra  exempelvis när demonstranterna 
”hörsammar” polisen och backar vid uppmaning eller när poliserna 
hörsammar demonstranternas uppmaning att inte använda hästar och 
hundar. Därmed skapas också tilltro till den andre gruppens fredliga 
intentioner vilket i sin tur gör att de fredsskapande strategierna kan 
bibehållas. För att garantera möjligheten för olika grupperingar  att ge uttryck 
för sina vitt skilda åsikter ser man till att demonstrationerna hålls åtskilda i 
tid och rum. Händelsen kom att utspela sig i ruta 1, d.v.s. ömsesidig tilltro. 
 
Vid  2005 års demonstrationer har en förändring inom den antifascistiska 
”rörelsen” skett och vissa demonstranter väljer att inte demonstrera  i NMR:s 
demonstration. Arrangörerna för denna demonstration uttrycker enligt 
polisen oro för att dessa demonstranter skall ”störa” demonstrationen och 
under demonstrationen samarbetar arrangörerna med dialogpolisen för att 
undvika detta. Istället för att utgöra ett hot mot demonstranterna, blir 
polisens uppgift att säkra demonstrationen från det hot som andra 
demonstranter inom ”vänstern” uppfattas utgöra. Såväl polisen som 
demonstranterna hyser sådan tilltro till varandras fredliga intentioner att de 
inte bara har dialog med varandra utan även samarbetar aktivt under själva 
demonstrationen (dialogpolis och demonstrationsvakter). En mindre 
trainstoppingaktion äger rum vid den pendeltågsstation där högern samlats 
året innan. Den leder dock inte till kravalliknande ordningstörningar. Det 
betyder att händelserna återfinns i ruta 1 enligt figur 1, d.v.s. ömsesidig tilltro. 
 
2006 års demonstrationer slutar inte lika lyckligt som de två föregående årens. 
Inom NMR har den ledning, som stått som arrangör vid 2004 och 2005 års 
demonstrationer, avgått och de som tagit över vill tillbaka till Salem för att 
demonstrera där. De får också tillstånd att anordna sin demonstration där 
mellan kl 12-14,  endast några timmar innan Salemfonden har tillstånd för sin 
manifestation. Enligt uppgift har demonstranterna gjort upp med polisen om 
att de skall hålla sig utanför och med undantag  av dialogpoliser, som väl 
synliga i gula västar går i täten för tåget,  följer övrig polis med på behörigt 
avstånd. Polisen har farhågor att det skall hända något – frågan är bara när och  
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var - och de scenarier som utmålas  är ockupation av pendeltågsstationen 
eller mordplatsen. När klockan närmar sig 14 och tåget befinner sig på 
mordplatsen uppstår ett mycket kritiskt läge, då demonstranterna stannar där 
istället för att fortsätta mot den mötesplats som avtalats.  De poliser som 
funnits vid sidan av dyker nu upp och ställer upp vid sidan om tåget (sk tät 
bevakning).  Från såväl demonstranternas som polisernas sida byts nu taktik.  
Från att ha varit passivt avvaktande, övergår polisen till en krigsskapande 
strategi. Man sätter på sig hjälm, formerar sig och agerar som ett kollektiv 
mot demonstranterna som ett kollektiv. Polisens uppmaning att fortsätta 
framåt sker från en högtalarbil bakom demonstranterna, medan övriga poliser 
står tysta och avvaktande i ett stand by-läge. Den talande polisen trappar upp 
genom att hota om hästar, hundar. Demonstranterna svarar med ett passivt 
motstånd och polisen provoceras slutligen till att använda såväl hästar som 
hundar samt pepparspray. 
 
Kilopoliser vid sidan om ”spanar” efter ”anförare” När någon viftar med en 
fana, tolkas det som ett tecken. Sannolikt provoceras polisen att övergå till en 
krigsskapande strategi redan då tåget övergår från att vara en tillståndsgiven 
demonstration, till en spontan protestaktion på slaget två. Misstron mot 
demonstranterna finns redan innan, men som tillståndsgiven demonstration 
är det polisens uppgift att säkra den. När den kl 14. övergår till att bli en icke-
anmäld aktion blir läget ett annat. I den huvudorder som utgått till polisen 
står att läsa: ”kommenderingen skall genom en anpassad offensiv strategi 
säkerställa den grundlagskyddade demonstrationsrätten och upprätthålla 
ordning och säkerhet. Eftersträvat resultat är att tillståndsgivna demonstrationer 
och opinionsyttringar skall genomföras utan alltför omfattande ordningsstörningar, 
större trafikproblem eller skadegörelse. (min kurs.)  
 
Frågan är om demonstrationen i samma ögonblick som tillståndet går ut och 
arrangörerna för den tillståndsgivna demonstrationen avhänder sig sitt 
ansvar, i polisens ögon blir en ordningsstörning (eller risk för 
ordningstörning) och demonstranterna  definierade som en oroshärd, mot 
vars fredliga intentioner man hyser misstro. Detta  legitimerar i sin tur ett 
annat förhållningssätt. Under de år som även icke-tillståndsgivna 
sammankomster hanterats av polisen, har det gått att få till stånd en dialog 
mellan polis (genom dialogpolis) och demonstranter, som skapat tilltro,  men 
enligt polisen har läget förändrats. Polisen kommer inte längre till tals med 
demonstranterna vars förhållningssätt därmed blir krigssskapande 
(provokativt) oavsett deras intentioner. Därigenom ökar risken att de blir 
stereotypt kategoriserade av polisen och definierade som  en oroshärd, mot 
vilken polisen måste ingripa. I huvudordern står också att läsa ”Stor vikt ska 
läggas vid underrättelsearbete och dialog på det att man i ett tidigt skede ska 
kunna lokalisera och ingripa mot eventuella folksamlingar som kan tänkas 
störa den allmänna ordningen. Ingripanden skall i största möjliga utsträckning 
inriktas mot individer för lagföring. (min kurs.) I detta fall fanns en misstro hos 
polisen, som resulterade i att de uppfattades som krigsskapande. 
Händelserna hamnade i ruta 3 med stor risk för att övergå i ruta 2 enligt figur 
1. D.v.s. en kritisk situation som gränsar till konfrontation och kravaller.  
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 Avslutande reflektioner rörande Salemhändelserna 

Val av strategi 

I denna rapport beskrivs hur polisens hantering av en demonstration blir 
beroende av den bedömning som görs av demonstrationernas intentioner och 
hur grad av tilltro respektive misstro påverkar polisens val av strategi, vilket i 
sin tur avgör om polisen blir en freds- eller krigsskapande faktor vid en 
demonstration.  
 
I den modell som presenterats i  figur 1 utgår vi från att händelseutvecklingen 
i samband med demonstrationer är beroende av samspelet mellan polisen 
som en grupp och demonstranterna som en annan grupp. Under 
Salemdemonstrationerna är situationen än mer komplex genom att det inte 
bara finns en grupp av demonstranter utan också olika antagonistiska 
grupper och dessutom grupperingar inom grupperna.  Modellen bygger 
också på ett interaktionistiskt synsätt, där det nästintill är omöjligt att säga 
vad som utlöser en konfrontation. Ömsesidig tilltro till varandras fredliga 
intentioner tycks leda till fredsskapande strategier som i sin tur skapar 
förutsättningar för fredliga demonstrationer, medan misstro till den andra 
gruppens intentioner leder till krigsskapande strategier som ökar risken för 
konfrontation.  Vad gäller polisen visar genomgången av Salem-
demonstrationer ovan att polisens bedömning av den andra gruppens 
intentioner som fredliga eller inte d.v.s. hotbilden,  avgör valet av strategi. 
Om man tilltror demonstranterna om att hålla sig till de demokratiska 
spelregler som gäller för demonstrationer, tillämpas en fredsskapande 
strategi och resultatet blir fredliga demonstrationer. Om man misstror 
demonstranterna tillämpas en annan strategi, som de fakto är krigsskapande 
med risk för konfrontation. Man skulle kunna uttrycka det som att polisens 
strategi utgör den sociala kontext utifrån vilken demonstranterna definierar 
sin identitet och därmed sitt agerande. Under Salemkommenderingen år 2006 
blir det tydligt att misstron mot demonstranterna i samband med att de väljer 
att stanna på mordplatsen samtidigt som tillståndet går ut, får polisen att byta 
till en krigsskapande strategi. Frågan är vad som hänt om man tillämpat en 
fredsskapande strategi även i detta läge? 

Hantering genom legalisering  – lagliggöra vs olagliggöra 

Polisens ingripanden skall legitimeras av lagen. Enligt lag är en icke anmäld 
och icke tillståndsgiven allmän sammankomst inte olaglig. Det finns inga 
olagliga sammankomster. Däremot är det olagligt att anordna en sådan 
sammankomst utan att be om tillstånd eller anmäla den enligt ordningslagen. 
De som kan lagföras är således de som kan identifieras som arrangörer men 
som vid en icke tillståndgiven aktion definieras som anstiftare, mot vilka man 
kan ingripa enligt lag. Detta kan förklara varför polisen är så angelägen att 
hitta någon som ligger bakom en icke tillståndsgiven aktion för att försöka få 
denne någon att begära tillstånd för demonstrationen. Detta kan ses som ett 
sätt att försöka lagliggöra demonstrationen, vilket har kommit att bli en 
uppgift för dialogpolisen, som arbetar med att försöka få tillstånd en dialog  
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och en överenskommelse med de demonstranter, som är villiga att ta på sig 
denna uppgift för sin grupps räkning. De grupper som polisen har 
svårigheter att få tillstånd ett samarbete med är inte organiserade i enlighet 
med traditionella principer, utan i icke-hierarkiska nätverk. Detta är en av 
anledningarna till att man inte ansöker om tillstånd, eftersom ingen anses 
vara arrangör utan samtliga ser sig bara som deltagare som inte har mandat 
att uttala sig för någon annan än sig själv. Vad gäller nätverket mot rasism 
(NMR) har det dock funnits personer som fungerat som representanter för 
organisationen i samband med de demonstrationer som nätverkat anordnat 
de senare åren och som polisen kunnat samarbeta med. Vid sidan av detta 
nätverk har det dock funnits mer anarkistiska grupperingar, som anordnat 
parallella manifestationer. Även med dem har dialogpolisen lyckats få 
tillstånd ett samarbete genom demonstranter, som varit villiga att diskutera 
på plats. Att dessa demonstranter pratar med dialogpolisen tycks räcka för att 
polisen skall hysa tilltro till dem under en demonstration, vilket gjort att 
polisen exempelvis definierat dessa demonstrationer som allmänna 
sammankomster. Detta kan ses som en tilltroskapande hantering, som bäddar 
för fred. 
 
Om polisen däremot inte lyckas lagliggöra anordnandet av en allmän 
sammankomst blir uppgiften istället att olaggliggöra den genom att spåra 
initiativtagaren (anstiftaren) för att gripa denne person, eftersom det han/hon 
gjort är olagligt. Lagen gör det möjligt att ta sig an denne person, men blir 
också tvingande för polisen i den meningen att det som kan lagföras måste 
lagföras. Man kan inte se mellan fingrarna utan att själv göra sig skyldig till 
ett brott. 
 
Salem 2006 blev i likhet med många internationella demonstrationer idag (se 
nedan) en svår uppgift för polisen i och med att den startar som en anmäld 
och tillståndsgiven demonstration, där även polis tillsammans med 
dialogpolis haft ett samarbete med representanter för nätverket innan, då 
man gjort vissa överenskommelser (legalisering). I tåget ingår emellertid även 
grupperingar, som tidigare anordnat egna manifestationer eller aktioner 
(AFA) och som arrangörerna inte tar ansvar för efter det att deras 
ansvarstagande är avslutat kl 14.00. Därmed startar en  annan icke 
tillståndsgiven eller förhandlad manifestation, mot vilka polisen hyser 
misstro (förhöjd hotbild). Av tidigare redogörelse för 
Salemdemonstrationerna framgår att det i samband med att en tillståndsgiven 
demonstration slutar, ofta uppstår ett kritiskt läge, där det enligt polisens 
uppgifter, händer saker som att demonstranter börjar maskera sig etc. 
 
Här sker detta under själva demonstrationen. Man kan likna det vid 
blixthalka, där polisen skall hantera den situationen utan att det går överstyr. 
Dialogpoliserna befinner sig i täten, nära arrangörerna och bedömer att det 
inte går att komma till tals med de demonstranter som väljer att stå kvar, trots 
polisens uppmaningar att gå vidare. I detta läge höjs polisens misstro. 
 



27 

  
Om man analyserar situationen utifrån ett legaliseringsperspektiv skulle 
polisen ha kunnat lagliggöra manifestationen, genom att ge demonstranterna 
tillstånd att stå kvar och genomföra sin demonstration (tilltro). Men polisen 
väljer att olagliggöra den (misstro), vilket gör att man hamnar i ruta 3 och 
därmed blir det en kritisk situation.  

Med lagen som vapen  

Förutom att det är olagligt att anordna en demonstration utan att anmäla eller 
ansöka om tillstånd för den, finns ytterligare ett skäl för polisen att gripa den 
som anses vara arrangör  utifrån att han/hon anses vara den som kan få 
igång övriga (massan). Om man griper anföraren ”faller resten” som en polis 
uttryckte det i samband med en demonstration. Att det kan ha motsatt effekt 
att gripa gruppens ledare, är dock minst lika troligt. 
 
En svår uppgift för polisen är hur man hanterar icke-anmälda aktioner, där 
demonstranterna inte vill ha dialog med polisen. I de demonstrationer som 
redogjorts för här tycks också övergången mellan anmälda, tillståndsgivna 
demonstrationer och mer anarkistiska opinionsyttringar utgöra en kritisk 
punkt (halkrisk). Om polisen väljer att ”bromsa” och därmed hamnar i ett låst 
läge, riskerar man kollision. Frågan är hur dessa för polisen ”hala situationer” 
kan hanteras på ett professionellt sätt så att såväl den egna, som andras 
säkerhet kan garanteras och den demokratiska ordningen upprätthållas. 
 
Till skillnad från de icke tillståndsgivna demonstrationer, som genomfördes 
2004-2005, har de manifestationer som uppstått såväl före dessa som år 2006, 
inte genomförts som separata aktioner vad gäller tid och rum. Istället har de 
uppstått i direkt anslutning till att en tillståndsgiven demonstrationen 
avslutas. Därmed har inte heller polisen givits samma möjlighet att påbörja 
ett fredsskapande arbete bland demonstranterna innan det kritiska läge 
uppstår då en tillståndsgiven demonstration övergår till en för polisen hotfull 
situation i o m att demonstranter exempelvis börjar maskera sig i samband 
med att demonstrationstiden går ut. I syfte att föregripa en befarad 
ordningsstörning övergår polisen till den strategi som gäller för hantering av 
”oroshärdar”, d.v.s. en krigsskapande strategi och därmed är konfrontationen 
ett faktum (ruta 4).  2006 års demonstration utgör ett tydligt exempel på detta, 
där demonstrationen på slaget 14 ändrar karaktär från fredsskapande till 
krigsskapande. Demonstrationens bakre del, huvudsakligen bestående av 
svartklädda afa-aktivister blir plötsligt  ”huvud” för den del av 
demonstrationen som väljer att stanna.  Samtidigt övergår polisen från att ha 
varit passivt avvaktande till ett aktivt-offensivt krigsskapande läge  och 
situationen eskalerar snabbt. 

Användbara paragrafer 

Vad legitimerar polisens ingripande. Att demonstrera  är inte olagligt, inte 
ens i en icke anmäld demonstration. Inget olagligt har skett så länge  
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demonstranterna inte gjort sig skyldiga till våldshandlingar, skadegörelse 
eller ordningsstörningar och så länge ingen ”anstiftare” kan identifieras och 
gripas. Men eftersom demonstranterna trots polisens upprepade 
uppmaningar om att gå vidare, väljer att stanna kvar, använder polisen  sig 
av den paragraf i ordningslagen som handlar om ”ohörsamhet mot 
ordningsmakt”. Att inte hörsamma polisen är olagligt enligt 16 kap.3§ i 
brottsbalken. De som inte lyder polisen kan alltså ”lagföras” utifrån denna 
paragraf. När polisen väljer  att stänga av ett område blir det också förbjudet 
att vistas där. Istället för en fredsskapande strategi väljer polisen sålunda en 
krigsskapande maktstrategi som legitimeras av de lagparagrafer de själva 
väljer att tillämpa i ett visst läge.  
 
Frågan är om polisen genom att vidta vissa åtgärder, exempelvis avspärrning, 
kan skapa förutsättningar för utnyttjande av vissa lagparagrafer? Detta gäller 
även maskeringsförbundet, som gäller i de lägen polisen utfärdar det? 
 
Att legalisera betyder att ge laga kraft. För polisen är det viktigt att det man 
gör har stöd  i  lagen och inte baseras på godtycklighet. Polisen skall inrikta 
sig på sådant som går att lagföra. Genom att vidta vissa åtgärder, blir detta 
möjligt. Exempelvis kan man  spärra av ett område enligt § 24. Därefter kan 
polisen uppmana folk att avlägsna sig och den som inte frivilligt gör detta, 
gör sig skyldig till ohörsamhet mot ordningsmakt, vilket kan lagföras då detta 
är straffbart.   
 
Polisen kan också legalisera genom att  lagliggöra en demonstration, 
exempelvis genom att definiera en icke anmäld demonstration som en allmän 
sammankomst, vilket bl. a skedde i samband med Salemdemonstrationerna, 
2004 och 2005.Detta visade sig också få en fredsskapande effekt.  

 
 
 



29 

 

Demonstrationer ur ett globalt perspektiv 
Av Göteborgskommitténs (2002) betänkande framgår att ett antal såväl 
fredliga som våldsamma demonstrationer ägt rum i samband med 
internationella möten under 1990-talet och en genomgång av de som lett till 
våldsamma upplopp (Seatttle 1999, Prag 2000, Nice 2000, Genua 2001). 
 
I ovan beskrivna Salemdemonstrationer ingår inte bara demonstranter från 
Sverige utan även från andra länder som Norge, Danmark, Tyskland.  Det 
tycks också som om de alltmer börjar likna de demonstrationer som 
genomförs på andra ställen i Europa.  Därav kan det finnas anledning att titta 
närmare på dessa. Eftersom kommittén inte gör samma ingående 
beskrivningar av de demonstrationer som inte lett till kravaller, går det inte 
att dra några slutsatser om och hur dessa demonstrationer skiljer sig från de 
som övergår till sammandrabbningar mellan polis och demonstranter. 
Exempelvis verkar det som om de demonstrationer som ägt rum i samband 
med FN-konferenser varit fredliga till skillnad från våldsamma 
demonstrationer i anslutning till andra möten. Det Göteborgskommittén 
själva tar upp är om FN har en annan legitimitet än exempelvis 
Världsbanken.  
 
Med utgångspunkt från Göteborgskommitténs genomgång av internationella 
händelser som övergått till kravaller görs här en analys av kravallerna i 
Seattle 1999, Prag 2000, Nice 2000 och Genua 2001. Göteborgskommitténs 
beskrivningar bygger framförallt på skriftligt material men även på intervjuer 
av personer som varit närvarande.  

Seattle 1999 

Demonstrationerna mot WTO (World Trade Organization) i Seattle november 
1999, beskrivs som startpunkten för de större demonstrationer och 
våldsamheter som ägt rum senare.  
 
Mot detta årliga ministermöte, där 134 stater var representerade på utrikes- 
och/eller handelsministernivå,  demonstrerade 40 – 60 000 människor, 
majoriteten amerikaner. Fredliga demonstrationer övergick i sådana 
omfattande oroligheter att Seattles borgmästare ansåg sig tvungen att införa 
undantagstillstånd.  En säkerhetszon inrättades i centrum av Seattle, där 
demonstrationer förbjöds.   
 
Polisen planerade inte för en hantering av omfattande oroligheter, trots att 
det förekommit våldsamma demonstrationer vid tidigare konferens i Genève, 
då den rådande uppfattningen var att det inte kunde hända i Seattle. 
Händelsutvecklingen anses därför bl. a bero på bristande planering och 
förberedelser. Dessutom visade sig polisens taktik att tidigt sätta in tårgas  
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mot demonstranterna som blockerade WTO:s möteslokal ha en icke önskvärd 
effekt. Istället för att skingra dem fick det motsatt effekt.  
 
Enligt gällande lagstiftning rådde  yttrande- och mötesfrihet och inget 
maskeringsförbund. 

 
Demonstrantsidan  utgjordes huvudsakligen av fyra aktörer. 
1.   Den amerikanska fackföreningsorganisationen, som genomförde den 

största demonstrationen (20 000 deltagare)  
2.  DAN (Direct Action Network) - som samlade olika miljö- och 

mänskliga rättighetsgrupper och som genom civila olydnadsaktioner 
lyckades stoppa ministerkonferensens invigningsceremoni.   

3. Public Citizien´s Global Trade Watch. 
4.  Det svarta blocket”  som enligt olika uppgifter anges ha uppgått till 

100-200 personer.  
Eftersom många demonstranter deltog i olika aktiviteter anses det inte gå att 
dra en knivskarp linje mellan vilka demonstranter som tillhörde olika 
aktörsgrupper, förutom svarta blocket.  

Polisens policy  

The use of force continuum beskrivs vara standard för så gott som samtliga 
amerikanska och europeiska polismyndigheter när det gäller kontroll av 
folkmassa.  Den bygger på två grundläggande principer - den styrka som 
polisen använder måste vara proportionerlig mot det hot polisen ställs inför 
och en polisman får aldrig överge rätten till självförsvar.  
 
Skalan har sin utgångspunkt i att folkmassan eller demonstrationen ifråga 
inte utgör något hot och polisen förutses då endast vara närvarande. Nästa 
steg är att polisen verbalt framställer krav eller varningar för det fall 
oroligheter uppstår. I det fall omfattande ordningsstörningar uppstår i 
folkmassan eller demonstrationen och om de sedan utvecklas till ett reellt hot 
mot ordningen  har polisen fyra steg att agera efter.  Första steget förutsätter 
att personerna är samarbetsvilliga och polisen eskorterar då endast bort 
personerna  ifråga alternativt använder handklovar. Det andra steget innebär 
att polisen använder tårgas och/eller ”less lethal munitions”  (impact 
ammunition) mot våldsamma personer, personer som gör motstånd och 
personer som våldsamt motsätter sig polisens order.  Utnyttjandet av tårgas 
är främst avsett för att förmå en folkmassa att flytta sig. I Seattle använde sig 
polisen i stor utsträckning av tårgas och pepparspray. 
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 Händelseutveckling.  

DAN koordinerade en omfattande blockad, som gjorde det omöjligt at ta sig 
fram till eller bort från möteslokalen. Enligt en överenskommelse mellan 
polisen och DAN skulle polisen därefter utföra en massarrest av aktivisterna, 
som dock inte kunde genomföras eftersom det var omöjligt för polisen att 
förflytta sig.  
 
Samtidigt med blockaden pågick olika våldshandlingar på andra platser med 
skadegörelse och vandalisering. Med anledning av dessa aktiviteter och ”vad 
polisen bedömde som en potentiell livshotande situation, samt för att rensa 
för en säker väg till mötesplatsen, gavs order om att tårgas skulle sättas in för 
att skingra demonstranterna”. Samtidigt utgick ett anrop om förstärkning till 
andra polismyndigheter. I det läget ansågs det att man inte kunde garantera 
säkerheten för delegaterna. Uppgifter om att polisen hade beordrat 
demonstranterna att skingra sig innan tårgasen sattes in går isär. Polisen 
lyckades dock inte skingra dem.  De förblev sittande och fortsatte sin blockad. 
Däremot förändrades stämningen bland demonstranterna. ”En dittills, enligt 
uppgifter relativt lugn folksamling, blev uppretad av polisens agerande och 
allvarliga oroligheter utbröt” (Göteborgskommittén, 2002 s 140) 
 
I  polisens egen rapport framhålls att man överraskats av ”den höga graden 
av koordinerade aktioner som utfördes av demonstranterna och det utbredda 
användandet av mobiltelefoner, wakie-talkies och bärbara datorer för 
samordning,  ”hit-and-run”-taktiken, liksom att de våldsamma 
demonstranterna utnyttjade den stora fredliga massan för att skydda och 
gömma sig.  
 
Parallellt med den civila olydnadsaktionen samlade en tillståndsgiven facklig 
demonstration ca 20 000 demonstranter. Många organisationer hade valt att 
delta i denna demonstration istället för DAN:s aktion. På grund av DAN:s 
blockad tvingades denna demonstration ta en alternativ väg och trots att den 
”stora massan” följde den väg polisen hänvisade, bröt sig ett antal tusen 
demonstranter ur demonstrationståget och tågade mot centrum, där de anslöt 
sig till oroligheterna.  Istället för att den fackliga demonstrationen skulle 
svepa med sig DAN:s aktivister, vilket polisen räknade med, skedde det 
motsatta varvid situationen förvärrades.  
 
Enligt uppgift utnyttjade det svarta blocket det vacuum som uppstod när 
polisen omgrupperade sig och drog då med ett antal tonåringar som polisen 
inte ingrep mot.  
 
I det läget förklarade borgmästaren undantagstillstånd. Trots detta fortsatte 
sammandrabbningar mellan polis och demonstranter. 
 
Kommentar. Det som tycks ha varit en utlösande faktor är när polisen ger sig 
på icke våldsamma demonstranter som genomför en civil olydnadsaktion,  
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där de enligt principerna för en sådan är beredda att polisen ingriper i 
enlighet med de lagar som gäller. Det fanns en överenskommelse om att 
polisen skulle föra bort dem. När polisen ingriper med tårgas uppfattas det 
dock som ett illegitimt ingripande och demonstranterna svarar genom att inte 
hörsamma polisen.   Att polisen ingriper mot ännu icke våldsamma 
demonstranter beror sannolikt på att gruppen uppfattas som ett potentiellt 
hot och att man inte skiljer mellan dessa demonstranter och de våldsamma 
demonstranter som agerar på andra ställen. Polisens misstro gjorde att man 
hamnade i ruta 3 enligt figur 1. Denna kritiska händelse urartade sedan till 
kravaller (ruta 4).  

Prag 2000 

I samband med IMF/Världsbankens årsmöte i Prag den 26-28 september 2000 
uppstod våldsamma sammandrabbningar mellan polis och demonstranter 
trots en lång tids förberedelser från polisens sida för att garantera säkerhet 
och ordning. Till skillnad från Seattle var polisen förberedda på att allvarliga 
ordningsstörningar skulle kunna komma att äga rum.  
 
INPEG – Initiativ Against Economic Globalization  stod som huvudarrangör 
av protestaktionerna.  Den presenterar sig själv som en löst sammansatt 
koalition av ett flertal tjeckiska miljö-, mänskliga rättighets- och 
autonoma/anarkistiska grupper och organisationer. Den samlande tanken 
inom INPEG var kritiken mot den ekonomiska globaliseringen och mot IMF 
och Världsbankens policys som ansågs vara en av huvudorsakerna till den 
djupa fattigdomen i flera utvecklingsländer liksom till många miljöproblem. 
Inför mötet i Prag uttalade INPEG att de var emot våld och att de endast 
stödde icke-våldsaktioner.   
 
INPEG utgjorde en gemensam plattform för organisationer och grupper som 
var kritiska mot globaliseringen liksom mot IMF och Världsbankens policy. 
Enskilda grupper som anslöt sig till den gemensamma plattformen behöll 
emellertid sin autonomi.  INPEG var tänkt att fungera som ett instrument för 
koordinering och kommunikation mellan de organisationer, grupper och 
individer som avsåg att demonstrera i Prag.   
 
Ingen av de ledande inom INPEG har låtit sig intervjuas av 
Göteborgskommittén av det skälet att de inte vill ha med några myndigheter 
att göra. Istället har en av initiativtagarna till en civil observatörsgrupp (OPH) 
berättat att INPEG inte heller var intresserad av att föra dialog inför mötet och 
därför avvisade kontakter från inrikesministeriet.  Istället kom OPH att bli 
kommunikatörer mellan polis och aktivister i samband med 
demonstrationerna. 
 
OPH skapades av en grupp tjeckiska jurister. Syftet var att skapa en 
oberoende grupp av personer som skulle vistas ute på gatan och observera  
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situationer där demonstranter kom i kontakt med polisen. Målet var att få 
fram oberoende dokumentation av händelser, bidra till lugna 
demonstrationer, förhindra våld eller en eskalering av våld på platser där 
demonstrationer ägde rum samt bistå med juridisk information och gratis 
juridisk biträde till gripna aktivister. Samarbetet mellan OPH och polisen var 
dock inte problemfritt.  
 
Enligt gällande lagstiftning gäller anmälningsplikt för demonstrationeri 
Tjeckien. Sedan 2002 är maskering förbjuden vid demonstrationer när polisen 
är närvarande. Enligt uppgift var det utländska demonstranter som stod för 
störningarna. (italienare, amerikaner, greker utrustade med högteknologiska 
datorer.  
 
INPEG stod som arrangör för en motkonferens som genomfördes medan Ya 
Basta som organiserad grupp var den som ledde demonstrationen. Polisen 
uppskattade andelen våldsbenägna demonstranter till 30-40%, vilket sågs 
som något nytt. I vanliga fall brukade de uppgå till ca 5 %.  
 
Ett antal demonstrationer genomfördes lugnt och utan incidenter fram till den 
dag då mötet inleddes då över 100 demonstrationer var anmälda med 
tillstånd att samlas men inte att demonstrera. När demonstranterna började 
samlas vid 9-tiden rådde feststämning med musik och olika uppträdanden. 
Senare anlände italienska Ya Basta ”som en armé av vita overaller” somliga 
med baseballträn. 

Demonstrationen, som således var olaglig, var indelad i olika block. 
 -  Det rosa blocket (fredliga, icke-våldsaktioner) 
-  Det gula blocket dominerades av Ya Basta.(Symboliskt motstånd) 
-  Det blå blocket inrättades för att hålla de våldsamma demonstranterna 

på avstånd från de fredliga under demonstrationen.  
 
Dessa olika block tog olika vägar mot kongresscentrum. Det gula blocket, 
gjorde symboliska inbrytningsförsök mot de poliser som hade till uppgift att 
hindra aktivisterna från att ta sig till kongresscentrum (via en bro över en 
vallgrav).  
 
Enligt uppgift skulle polisen stå stilla och inte låta sig provoceras för att ge 
bilden av att de endast skyddade något och inte attackerade.  
 
Deltagare från det blå blocket tog sig upp på en kulle, från vilken de kastade 
stenar mot polisen, som även träffade demonstranter.  Demonstranter i det 
gula blocket uppmanade dessa att sluta.  Polisen hamnade mellan det gula 
blocket och vallgraven och svarade med att använda vattenkanoner och 
tårgas för att hindra dessa demonstranter från att ta sig till kongresscentrum.  
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Det rosa blocket, hade till en början mer karaktären av en karneval men kom 
sedan ofrivilligt att bli inblandade i våldsamheter, som enligt OPH:s rapport 
provocerades fram av en grupp våldsamma demonstranter från det blå 
blocket, då de slet bort ett kravallstaket  vid den plats där det rosa blocket höll 
till.  
 
 
Liksom i Seattle beskrivs polisen till en början som återhållsamma, men att de 
senare vid de sammandrabbningar som uppstår också blir alltmer 
våldsamma. I detta fall hamnade initialt olika demonstrantgrupper i olika 
rutor enligt figur 1. Det rosa blocket i ruta 1 (fredliga demonstrationer). Det 
blå blocket fanns i ruta 2, vilket innebar en kritisk situation som resulterade i 
förflyttning till ruta 4 (kravaller). Därvid drogs såväl rosa som gula blocket in 
i konfrontationerna.  

Nice 2000 

Vid Europeiska rådets möte i Nice den 7-9 december 2000 ingick poliser från 
hela Frankrike i kommenderingen (inklusive kravallpolisen). En starkt 
bevakad säkerhetszon hade upprättats från delegaternas hotell till 
möteslokalen. Förutom att garantera säkerheten för högt uppsatta personer 
skulle demonstrationer övervakas för att förhindra våldsutbrott bland 
demonstranterna. En annan viktig fråga var hanteringen av potentiella 
terroristhot alternativt terrorattacker.  
 
Franska Attack stod som huvudorganisatör av protestaktionerna men 
organisationen beskrivs som svag och det fanns inte något som motsvarade 
det center som hade fungerat som samlings-  och informationsplats för 
aktivisterna i Prag och Genua. En bidragande faktor till detta anses också vara 
att varken de lokala eller nationella myndigheterna var intresserade av att 
föra någon dialog med dem före mötet, vilket försvårade deras 
förberedelsearbete. Attack hade inte heller någon kontakt med polisen, vilket 
dock inte anses som något problem  eftersom det  ”i Frankrike finns en lång 
tradition av konfrontation mellan demonstranter och polis och att båda sidor 
därför vet hur långt det kan gå utan att den aktuella situationen utvecklas i 
sådan riktning att den blir okontrollerbar” (Göteborgskommittén, 2002  s 182).  
 
En facklig tillståndsgiven demonstration med 65 000 deltagare genomfördes 
utan incidenter dagen före mötets öppnande den 6 december. Däremot 
uppstod intensiva men begränsade våldsamheter i samband med en 
globaliseringskritisk demonstration den 7 december i vilken mellan 5-7 000 
personer deltog. Demonstranterna lyckades inte omringa själva möteslokalen 
utan nådde bara fram till polisens avspärrningar.  
Enligt uppgift hade demonstranterna för avsikt att omringa möteslokalen, 
utan att använda våld. Polisen å sin sida skulle skydda möteslokalen och 
delegaternas hotell från protestaktioner.  
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Enligt fransk lag får allmänna sammankomster, i enlighet med principerna 
om mötesfrihet, hållas utan tillstånd och utan föregående anmälan. 
Sammankomster får dock inte hållas på offentlig plats och de skall ordnas av 
en styrelse bestående av minst tre personer, som bl.a. ansvarar för att 
ordningen upprätthålls. Däremot är arrangören skyldig att anmäla att en 
demonstration skall äga rum. Även om en demonstration inte kräver tillstånd 
kan den förbjudas om det bedöms att den allmänna ordningen riskerar att 
störas. Frankrike har inget maskeringsförbud. 
 
Enligt representanter för franska Attack var det många mycket unga 
människor som kommit för att delta och vid möten enades man om att 
omringa möteslokalen och markera sin närvaro vid ingångarna, men att det 
inte skulle förekomma några våldsamma inbrytningsförsök. Riktlinjerna var 
symboliska aktioner utan användande av våld.  
 
Den globaliseringskritiska demonstration som ägde rum den 7 december 
startade från två håll (bl. a beroende på de avspärrningar som polisen gjort, 
som gjorde att det inte gick att ta sig igenom Nice). När demonstranterna 
närmade sig avspärrningarna utbröt bråk mellan demonstranter och polis, 
där polis sköt tårgas och demonstranter kastade sten. Demonstrationståget 
delades upp i tre block, som ställde sig vid varsin polisavspärrning. Enligt 
uppgift var informationen till demonstranterna begränsad. När en grupp 
demonstranter började kasta sten, stormade polisen fram och det uppstod ett, 
som det beskrivs, inferno. Vissa demonstranter började bygga barrikader och 
många demonstranter hamnade mellan stenkastande demonstranter och 
polis.  Sammandrabbningar pågick längs en sträcka av flera kilometer. Enligt 
en svensk polis, som observerade händelserna, använde polisen tårgas för att 
selektera den grupp som ville vara kvar och bråka medan övriga lämnade 
platsen. När demonstrationen var upplöst  vid 13-tiden var den sporthall, där 
ett antal möten och seminarier skulle hållas, avspärrad av polis i syfte att 
gripa aktivister.  
 
Talesmän för franska Attack menar att de våldsamheter som förekom var 
begränsat till en liten del av demonstranterna. Den övervägande delen 
stannade vid att föra oväsen framme vid avspärrningarna och polisen 
agerade utan att använda vapen. Dock användes tårgas flitigt.  
 
Kommentar. Trots arrangörernas intentioner att inte använda våld och 
genomföra symboliska aktioner  leder demonstrationerna till våldsamheter 
hos såväl polis som demonstranter. 
Några få demonstranter tycks trigga igång  polisen  och sen verkar det vara 
kört. Polisen begär förstärkning och legitimerar egen våldsanvändning 
(tårgas etc) som gör att situationen får ett snabbt eskalerande förlopp.  
 
Detta visar på vikten av att skilja mellan demonstranter med våldsintentioner 
och demonstranter som utför symboliska våldshandlingar, exempelvis civila 
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olydnadsaktioner, där  man är beredd att ta sitt straff, d.v.s. accepterar 
polisens lagliga maktutövning som en del av spelets regler. Polisen kom i 
detta fall att rikta misstro mot fredliga demonstranter d.v.s. man hamnade i 
ruta 3 enligt figur 1. Eftersom polisen inte kunde skilja dessa demonstranter 
från våldsverkare hamnade man slutligen i ruta 4 (kravaller).  

Genua 2001  

Vid G8-mötet i Genua den 20-22 juli 2001 (efter Göteborg) ägde omfattande 
demonstrationer rum i samband med mötet som samlade mellan 200-250 000 
personer, vilket  enligt Göteborgskommittén skiljer sig den från andra 
demonstrationer som man studerat. Bl. a lär det svarta blocket ha uppgått till 
2-3 000 personer, varav majoriteten enligt den italienska polisen var 
utlänningar. Dessutom anslöt sig ett högt antal fredliga aktivister till det 
svarta blockets aktioner som därmed samlade mellan 4 – 7 000 personer. 
 
Enligt gällande lagstiftning garanteras demonstrationsrätten i den italienska 
konstitutionen.  Möten på allmän plats måste dock förhandsanmälas och vara 
tillståndsgivna. De kan  förbjudas på grundval av styrkta säkerhetsskäl. 
Tillståndsgivna möten kan upplösas. I dessa fall skall deltagarna uppmanas 
att skingra sig. Om det inte sker efter tre anmaningar kan demonstrationen 
upplösas med våld.  Sedan 1975 är det förbjudet att maskera sig i samband 
med manifestationer som hålls på allmän plats. Däremot är det inte möjligt att 
göra tillfälliga omhändertaganden av personer.  
 
Polischefen i Genua hade det operativa ansvaret för insatsen under mötet. 
Myndigheternas förberedelser var dels inriktade på att bedöma samt avvärja 
potentiella terroristhot, dels att säkerställa allmän ordning och säkerhet i 
samband med förväntade demonstrationer.  Polisen inrättade en inre 
säkerhetszon (den röda zonen) som de klarade av att hålla avspärrningarna 
kring. Den omgärdades av en buffertzon. Säkerhetsåtgärder för att avvärja 
potentiella terroristattacker.  
 
Genua Social Forum (GSF), som stod som huvudarrangör av 
demonstranternas aktiviteter,  lär ha överraskats av det höga antalet 
demonstranter, liksom av antalet som använde sig av våldsamma metoder.  
Detta kom att innebära problem för såväl polis som fredliga demonstranter. 
GSF utgjorde en internationell plattform, till vilken 750 till 1000 italienska och 
utländska organisationer och sammanslutningar hade anslutit sig i ett 
nätverk, som beskrivs utgöra den mobiliserande kraften för 
motståndsaktiviteterna i samband med mötet.  De förde under 
förberedelsefasen en dialog med berörda myndigheter på såväl lokal som 
nationell nivå bl. a om förutsättningarna för aktivisterna att genomföra 
demonstrationer. 
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GSF hade planerat för ett fem dagar långt seminarieprogram med fokus på 
globaliseringsproblematik.  Fredagen den 20 juli hade utlysts som en allmän 
aktionsdag för civil olydnad. Lördagen den 21 juli skulle en internationell 
demonstration äga rum under parollen ” En annan värld är möjlig.”. 
Demonstrationerna utgjordes av fyra olika block  

 
- Det rosa blocket (fredliga aktioner) 
- Det gula blocket  (civila olydnads aktioner utan våld Ya Basta)  
- Det blå blocket (direkta aktioner mot speciella mål inklusive polisen) 
 - Det svarta blocket (anarkister)  
 

Dagen före mötet den 19 juli genomfördes en facklig demonstration som  i 
huvudsak förlöpte lugnt.  Under fredagen den 20 juli  utbröt dock omfattande 
kravaller  i samband med demonstrationer, där en aktivist sköts till döds. På 
lördagen den 21 genomfördes en stor internationell demonstration anordnad 
av GSF under parollen En annan värld är möjlig.  Tåget utsattes för attacker 
av anarkister och kravaller utbröt. På lördagsnatten genomförde polisen en 
razzia mot den skola som fungerade som GSF:s högkvarter.  
 
Polisens prioriterade säkerheten inom den röda zonen d.v.s. närmast 
konferensen, vilket de lyckades med. Däremot kunde de inte hantera de 
kravaller som uppstod utanför denna zon och som ledde till såväl omfattande 
materiell skadegörelse som sammandrabbningar mellan polis och 
demonstranter med personskador som följd. Inte heller lyckades polisen 
skydda det demonstrationståg som angreps av det svarta blocket.  
 
Förutom ovanligt många demonstranter, uppges det också ha varit ovanlig 
många våldsamma aktivister, vars metoder samt taktik beskrivs utgöra ett 
problem för såväl polisen som fredliga demonstranter.  Exempelvis var 
anarkisterna inte inbjudna att delta under aktionsdagen den 20 juli då det 
handlade om civila olydnadsaktioner utan användande av våld. Ya Basta 
utan vita overaller tog täten. Längst bak placerades en grupp greker som hade 
som uppgift att försvara andra demonstranter mot såväl polis som anarkister.  
Från ett lastbilsflak skulle  man ha uppsikt över vad som hände både framför 
och bakom tåget. Samtidigt med denna demonstration satte anhängare till det 
svarta blocket igång med aktioner, där de byggde barrikader och tände eld på 
bl a bilar. När tåget sedan stoppades av polis, går åsikterna isär om vad som 
hände ( en vanlig beskrivning i dessa sammanhang som handlar om vem som 
börjat och där man anklagar varandra för detta.)  Enligt uppgift satte dock 
polisen in tårgas ganska snabbt och det hela utvecklades till ett ställningskrig, 
där polisen även använde vattenkanoner.Av beskrivningar framgår att 
demonstranter bar plexiglassköldar och även gasmask av något slag, vilket 
gjorde att tårgasen hade begränsad effekt. Sammandrabbningarna skedde 
också på en plats där det fanns begränsat utrymme för demonstranterna att 
skingra eller flytta sig. Det slutade med att polisen slog en järnring runt 
Carlinistadion, vilken demonstranterna stängt inifrån. Det framgår också att  
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svarta blocket svarat för en stor del av den förstörelse som skedde och att 
polisen inte ingrep mot detta. Rykten om polisprovokatörer cirkulerade. I 
samband med oroligheter som pågick under hela fredagen sköts en 
demonstrant till döds vid en sammandrabbning mellan en grupp 
karabinjärer. 
 
Lördagen  den  24 juli hade GSF tillstånd att genomföra den internationella 
demonstrationen ”En annan värld är möjlig”, som 800 organisationer stod 
bakom. Svarta blocket-anhängare var inte välkomna att delta i denna 
demonstration, men enligt polisen var de som mest aktiva och åstadkom den 
mest omfattande förstörelsen den dagen.  
 
Många demonstranter hade tagit med sig gasmask eller simglasögon som 
skydd mot förväntade tårgasattacker från poliser. GSF hade engagerat ett 
stort antal demonstrationsvakter att gå med i tåget. De gick i armkrok, 
sidledes längs demonstrationståget. Deras uppgift var att hålla ordning och 
hindra anarkister och provokatörer att ta sig in i tåget. De hade 
radiokommunikation sinsemellan och via megafoner gav de demonstranterna 
löpande information.  I täten gick en stort pacifistiskt block. 
 
Vad som hände sedan (d.v.s. vad som utlöser kaos) kan inte fastställasi detalj. 
Enligt en rapport mötte täten en grupp anarkister som byggt barrikader  och 
poliser som attackerade dem med tårgas. Enligt polisen var det svårt att 
hantera dessa, då deras taktik är att blanda sig med andra demonstranter. 
Demonstrationsvakterna beskrivs ha tagit ett stort ansvar för att få stopp på 
våldsamheterna och demonstrationståget retirerade inte utan fortsatte med 
sina 150- 200 000 deltagare samtidigt som det svarta blocket beskrivs aktivt 
förstöra allt som kom i deras väg.  Enligt polisen var det omöjligt att ingripa 
utan att stoppa hela tåget ”med risk för blodbad”.  
 
På lördagskvällen gjorde  polisen ett tillslag mot den skola där GSF hade sitt 
högkvarter, då de misstänkte att det fanns vapen där. Detta resulterade i 
sammandrabbningar mellan polis och demonstranter där ett flertal personer 
skadades. Återigen ser vi hur polisens befogade misstro mot en grupp 
demonstranter på grund av oförmåga att differentiera leder till att den stora 
gruppen också misstros (ruta 3) som i sin tur leder till kravaller (ruta 4).  

 

Slutsatser 
Sammanfattningsvis kan man urskilja en utveckling  där de europeiska 
demonstrationerna blir allt större samtidigt som de tycks bli alltmer 
våldsamma. Antalet våldsbenägna demonstranter tycks också bli allt fler och 
motsättningarna mellan dessa och fredliga demonstranter verkar också tillta. 
Demonstranterna tycks själva dela upp sig i block utifrån våldsbenägenhet. 
Dels är det fredliga demonstranter, som går i tåg arrangerade av fackliga 
organisationer,  ofta dagen innan själva mötet äger rum. Dels är det 
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demonstranter som går ett steg längre genom att använda sig av s.k. 
symboliskt våld exempelvis i form av civila olydnadsaktioner för att framföra 
sina protester. De är utifrån principerna om civil olydnad beredda att ta sitt 
straff, vilket ingår som en del i aktionen, som alltså inte är avsedd att leda till 
våld från deras sida. Den tredje gruppen går ytterligare ett steg längre och är 
beredd att själva tillgripa våld. Precis som vår forskning visat har polisen svårt 
att differentiera mellan de två sistnämnda kategorierna. 
 
Vad gäller polisens hantering tycks det som om de, trots intentioner om att inte 
låta sig provoceras, ganska snabbt tar till exempelvis tårgas mot  
 
demonstranterna som ett kollektiv, d.v.s. i demonstranternas ögon icke 
legitima ingripanden eftersom de riktar sig även mot de demonstranter som 
inte är orsak till de ordningsstörningar som andra sätter igång. Detta leder till 
att även dessa ”slår tillbaka” och hamnar på samma sida som de 
våldsbenägna (Reicher, 1996). Polisen tycks också se som sin primära uppgift 
att säkra de officiella möten som anordnas. Även om demonstrationer är 
tillåtna och ses som en del av det demokratiska spelet, tycks de betraktas som 
ett hot mot demokratin istället för som en del av demokratin. Adang ( Adang 
& Cuvelier, 2001) skiljer i sin forskning mellan högprofil- och lågprofiltaktik 
och det verkar som om polisen har en hög profil (exempelvis används 
begreppet kravallpolis). Med vår modell skulle man kunna prata om passivt 
krigsskapande som en motsats till passivt fredsskapande. Och när processen 
väl startat verkar det som om den eskalerar mycket snabbt. 

Slutord 
Den beskrivning och granskning av stora demonstrationer som gjorts i detta 
arbete leder fram till följande slutsatser.  
 
Såväl fredliga demonstrationer som kravaller (sammandrabbningar mellan 
polis och demonstranter) är konsekvenser av ett förlopp där såväl polisens 
som demonstranternas agerande påverkar händelseutvecklingen.  
 
Såväl demonstranter som polis kan agera både freds- och  krigsskapande 
beroende på om man uppfattar den andre gruppen (utgruppens) agerande 
eller dess intentioner som freds- eller krigsskapande. Tilltro respektive 
misstro mot den andre gruppens fredliga intentioner kan avgöra vilka 
strategier som används. Polisens tilltro till demonstranternas fredliga 
intentioner (låg hotbild) ökar sannolikheten för en fredsskapande strategi, 
medan misstro (hög hotbild) ökar risken för en krigsskapande strategi. 
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Om polisen, trots misstro på grund av en hög hotbild, tillämpar en 
fredsskapande strategi och demonstranterna svarar på den, skapas 
förutsättningar för fredliga demonstrationer. 
 
Om demonstranter däremot inte ”svarar” på ett fredskapande sätt, utan 
bemöter polisens fredsskapande på ett krigsskapande sätt, kan polisen genom 
att hålla kvar en fredsskapande strategi ändå öka möjligheterna för fredliga 
demonstrationer, medan de riskerar att skapa ”krig” genom att övergå till en 
krigsskapande strategi. Genom att inte tillgripa kollektiva ageranden som får 
konsekvenser för fredliga demonstranter och som av dem uppfattas som icke-
legitima ingripanden utan endast mot de demonstranter som själva gör sig 
skyldiga till icke-legitima handlingar minskar risken att polisen får även 
”fredliga” demonstranter mot sig och att demonstranterna blir ett kollektiv 
(vi) mot polisen som ett kollektivt ”dom”. Genom att differentiera mellan 
olika demonstranter, skapar polisen även förutsättningar att ”splittra” olika 
grupperingar inom den gruppen utan att behöva skingra dem som ett 
kollektiv. 
 
Genom att i möjligaste mån legalisera (lagliggöra) demonstranternas 
ageranden, minskar behovet av lagföring. Exempelvis genom att förhandla 
med demonstranter på plats och därigenom lagliggöra aktionen, samt genom 
att informera deltagare om deras lagliga rättighet att delta i fredliga 
demonstrationer och vilka demokratiska spelregler som gäller i dessa 
sammanhang och konsekvenser om dessa inte följs.  
 
Genom att  skilja civila olydnadsaktioner från våldsaktioner och hantera dem 
som symboliska våldshandlingar, exempelvis genom att lyfta bort 
demonstranter och inte ta till eller legitimera icke-legitima våldshandlingar 
och övergrepp (pepparspray etc.) minskar risken för en eskalerande 
våldsutveckling. 
 
Genom att hantera de demonstranter, som gör sig skyldiga till olagliga 
handlingar, på ett ”lagligt” sätt utan att det får konsekvenser för övriga 
demonstranter och därigenom riskerar att skapa ordningsstörningar , kan 
polisen istället skapa legitimitet bland fredliga demonstranter för sitt 
agerande samt säkra och stärka dessa demonstranters möjlighet att utöva sina 
demokratiska fri-och rättigheter. 
 
En anledning till att Salemdemonstrationerna under 2004-2005 (samt 
reclaimfester under samma period) inte lett till våldsamma upplopp utan 
blivit fredliga manifestationer kan således vara att polisen definierat dem som 
lagliga allmänna sammankomster och därmed även mött dessa 
demonstranter med tilltro. En stor del av polisens arbete (via framförallt 
dialogpolis) har varit att förhandla med olika grupper som inte ansökt  om 
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tillstånd eller anmält sina möten eller demonstrationer eftersom de inte är 
organiserade på traditionellt sätt utan mer som nätverk. Genom förhandling 
med initiativtagare av sammankomsterna eller de som ställer upp på att föra 
en dialog med polisen har man i de flesta fall fått till en anmälan eller någon 
form av överenskommelse. Ju svårare polisen har att få till denna dialog, ju 
större är sannolikheten att misstänksamhet mot icke-fredliga intentioner 
växer fram  och desto viktigare blir det att polisen bibehåller och utvecklar 
det koncept som bygger på fredsskapande handlingar. 
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