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Förord 
Den här boken handlar om masshändelser och den dynamik som kan uppstå när stora mäng-
der människor samlas på samma plats. Det är framförallt två orsaker till att stora skaror sam-
las, nämligen politiska demonstrationer eller stora idrottsevenemang. 

När det gäller demonstrationer handlar det om att deltagarna vill manifestera ett gemen-
samt budskap genom ett massmöte eller genom att marschera på strategiskt utvalda gator 
(förbi ambassader, stadshus eller porrbutiker). I ett demokratiskt samhälle är det en rättighet 
att få uttrycka sina åsikter i syfte att påverka andra medborgare eller beslutsfattare. Mellan 
1965 och 1975 genomfördes i Sverige ett mycket stort antal demonstrationer mot USA:s krig-
föring i Vietnam. Demonstrationerna samlade ibland några tiotal deltagare, vid andra tillfällen 
mer än 10 000. De flesta demonstrationer avlöpte fridfullt, men ibland uppstod konfrontation-
er mellan polis och demonstranter. Redan på den tiden fanns iakttagelser som visade att hän-
delseutvecklingen var beroende av samspelet mellan poliser och demonstranter. Folke Isaks-
son, en välkänd författare och debattör som var aktiv inom Vietnamrörelsen, skrev i december 
1967 ett brev till dåvarande statsministern Tage Erlander med bl.a. följande passus. 

Jag har själv deltagit i Vietnamdemonstrationer dels i Stockholm, dels i Göteborg. Skillna-
den var uppseendeväckande. I rikets andra stad var övervakningen nästan omärklig. Polisen 
fanns där men bildade inte en militär formation. När ungdomar samlades vid amerikanska 
generalkonsulatet, stängde man lugnt av gatan. Man höll ordning och lät demonstranterna 
tröttna samt oantastat gå hem. 

I Stockholm har motsättningarna gradvis ökat mellan parterna. Det förefaller uppenbart att 
polisen genom sina hårda metoder skapat hårdhet. Demonstranterna har vad jag vet inte vid 
något tillfälle använt anmärkningsvärt fysiskt våld. Däremot ska ju ett antal snöbollar ha 
kastats den 20 december. 

Isaksson ville att regeringen skulle se över polisens strategi och metoder. Brevet besvara-
des aldrig (Kilander, 20071), men lär ha vållat bekymmer i statsrådsberedningen utan att för-
anleda någon åtgärd. Det är möjligt om regeringen, i det läget, avsatt medel för forskning om 
masshändelser och polisstrategier, att Sverige idag legat i fronten vad gäller forskning om 
masshändelser, kravaller och särskild polistaktik. 

Den forskning som presenteras i denna bok rör tiden efter de s.k. Göteborgskravallerna 
(2001). Denna forskning initierades inte av vare sig regering, myndigheter eller forskningsråd, 
utan startade som ett genuint kunskapsintresse hos en grupp socialpsykologiska forskare vid 
Linköpings universitet. Forskningen var således inget beställningsuppdrag. I senare skede har 
dock Krisberedskapsmyndigheten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap bidragit 
med ekonomiskt stöd som möjliggjort forskningen. 

Den forskning som presenteras i denna bok handlar om de mekanismer och betingelser 
som kan leda till upplopp eller kravaller i samband med demonstrationer och massmöten. 
Men det viktigaste bidraget är att forskningen utmönstrat och beskrivit de villkor som polis 
och arrangörer av demonstrationer kan skapa för att undvika störningar. Det ligger nämligen i 
både demonstranternas och polisens intresse att yttrandefrihet och demonstrationsrätt kan 
upprätthållas med fredliga medel i ett demokratiskt samhälle. 

                                                 
1 Kilander, Å. (2007). Vietnam var nära. Stockholm: Leopard Förlag 
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Den andra typen av masshändelser som kan resultera i oroligheter och konfrontationer är 
stora idrottsevenemang. Vanligtvis handlar det om fotboll och ishockey. Händelseutveckling-
en kan i vissa avseenden vara mer komplicerad än vid politiska demonstrationer. Fot-
bollspubliken kan bestå av vanlig publik men också av sportintresserade men rivaliserande 
supportergrupper. Dessutom kan tillkomma fotbollshuliganer mer intresserade av bråk än av 
sport. Polisens uppgift blir mångfaldigt; dels att säkra ordning för det sportintresserade flerta-
let, dels att förebygga konfrontationer mellan rivaliserande supportergrupper, men också att 
hindra att huliganer ges utrymme för sina destruktiva handlingar. Bokens bidrag i detta sam-
manhang är att beskriva och exemplifiera hur arrangörer, myndigheter och polis gemensamt 
kan bidra till fredliga och festliga idrottsevenemang och att förebygga konfrontationer och 
våldsamma upplopp. 

Bokens syfte är således trefaldigt. Det första syftet är att ge en överblick över aktuell 
forskning om masshändelser och kravaller. En annan ambition är att ge konkreta exempel på 
masshändelser som urartat och sådana som avlöpt fredligt. Det tredje syftet är att ge konkreta 
beskrivningar på hur polis, myndigheter  och arrangörer kan agera för att undvika kravaller. 

Detta är en bok som riktar sig till poliser, polisaspiranter, idrottsföreningar och arrangörer 
av demonstrationer, men också till lokala myndigheter och politiker. Boken kan också använ-
das i undervisning och forskning inom det beteendevetenskapliga området. Den pekar på be-
hovet och betydelsen av fortsatt forskning inom området. Vi tror att ökad kunskap om den 
dynamik som kan utvecklas i samband med masshändelser kan bidra att öka medvetenheten 
om den egna gruppens betydelse för händelseutveckling och bemötande av andra grupper. 

Den forskning som möjliggjort denna bok har huvudsakligen bekostats av Krisbered-
skapsmyndigheten (KBM) och senare Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). 
Bokens manus har sakgranskats av poliskommissarie Ola Wolter vid Polishögskolan.  

 

Linköping i november 2009 

Kjell Granström
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Kapitel 1 

Kontextens betydelse för kravaller och 
upplopp  
 
 
Ingrid Hylander Kjell Granström 
Kontext betyder sammanhang. Demonstrationer, upptrappning och kravaller sker alltid i ett 
sammanhang. Det är sammanhanget – eller snarare hur man uppfattar sammanhanget – som 
avgör hur man agerar. För poliser innebär det exempelvis att deras bedömning av hotbilden 
(sammanhanget) blir avgörande för deras insatser. För demonstranter kan kontexten utgöras 
av polisen eller av motdemonstranter. För fotbollssupportrar utgörs den t.ex. det andra lagets 
supportrar, polis och vakter. Om dessa uppfattas som hotfulla eller ofarliga påverkas natur-
ligtvis demonstranternas och supportrarnas handlingar på helt olika sätt. För poliser, de-
monstranter och supportrar är det således viktigt att tolka kontexten på ett riktigt sätt för att 
inte begå felhandlingar. I detta kapitel visas hur deltagare i masshändelser sällan är en en-
hetlig massa. Sammanhanget är betydligt mer komplicerat än så. Det finns olika typer av de-
monstrationer och dessa skiljer dessutom från olika typer av idrottsevenemang. Demonstran-
ter och supportergrupper består av – och skiftar mellan – olika grupperingar. Kunskap om, 
och förmåga att kunna skilja mellan olika grupperingar, är en nödvändig förutsättning för att 
upprätthålla ordning och därmed säkra yttrandefrihet och demonstrationsrätt. För polisen 
handlar det också om en förmåga att kunna avgöra vems rättigheter och säkerhet som skall 
värnas. Skall man prioritera politikernas, demonstranternas eller motdemonstranterna säker-
het? Är det i första hand spelet som ska säkras? 

Folk har alltid demonstrerat 
Stora folkliga, politiska, religiösa och ideella manifestationer har förekommit och förekom-
mer i de flesta samhällssystem. Nyhetsbyråerna rapporterar återkommande om våldsamma 
sammandrabbningar mellan polis och demonstranter. Sverige har varit relativt förskonat från 
demonstrationer med våldsam utveckling. Sedan de s.k. ”Skotten i Ådalen” 1931, där inkallad 
militär sköt ihjäl fem personer i ett demonstrationståg, får inte militära styrkor sättas in mot 
demonstranter. Det är sedan dess polisens uppgift att se till att lag och ordning upprätthålls i 
samband med masshändelser i Sverige. 

Under USA:s krigföring i Vietnam, 1965-1973, förekom runt om i världen och inte minst 
i Sverige omfattande demonstrationer mot kriget. Vanligtvis genomfördes dessa manifestat-
ioner under ordnade former (där t.o.m. den blivande statsministern Palme deltog). Men det 
förekom också sammandrabbningar mellan demonstranter och polis. Våldsamma masshändel-
ser under 1980- och 90-talen i Sverige förekom knappast. Demonstrationerna i samband med 
EU:s ministermöte i Göteborg 2001 utvecklades emellertid till kravaller, polisingripanden, 
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stenkastning och skottlossning. Dessa händelser visar att även i Sverige kan fredliga demon-
strationer, under vissa förutsättningar, utvecklas till våldsamma sammandrabbningar mellan 
polis och demonstranter, med blodspillan och materiell förstörelse som följd.  

Resultatet av den vetenskapliga analys som genomfördes av händelserna i Göteborg re-
sulterade i en empiriskt grundad teoretisk modell som förklarar betingelserna för hur mötet 
mellan polis och demonstranter kan utvecklas till ”krig” eller ”fred” (Granström, 2002; Hy-
lander, 2008). 

Både ur samhällelig, liksom ur vetenskaplig synpunkt är det viktigt att utreda betingel-
serna för såväl en fredlig utveckling som kravaller. Ur samhällssynpunkt är sådan forskning 
viktig eftersom den handlar om hur demokratiska fri- och rättigheter kan upprätthållas. Ett 
samhälle är hotat i sina grundvalar när polismakt och myndigheter förknippas med kravaller 
och våldsamma sammandrabbningar med medborgarna. Kunskap om fredsbevarande strate-
gier är således mycket viktig för att förhindra krisartade masshändelser. 

Vilka faktorer är då av betydelse för att förhindra ett minskat förtroende mellan exempel-
vis poliser och demonstranter eller fotbollssupportrar och ordningsvakter? Detta kan sägas ha 
varit utgångspunkten i de empiriska studier som en grupp ”kravallforskare” vid Linköpings 
universitet har genomfört i samband med folkliga manifestationer och masshändelser de sen-
aste åren. Det skall i detta sammanhang påpekas att världsledande kravallforskning huvudsak-
ligen har haft ett demonstrantperspektiv. Forskare har haft uppenbara svårigheter att få ta del 
av polisens planeringsarbete och strategidiskussioner. Linköpingsgruppen har i detta avseende 
lyckats få tillgång till polisens förarbete, insatsarbete och uppföljning. Genom att forskare 
deltagit som observatörer i samtliga faser vid flera stora manifestationer, finns ett unikt och 
ovärderligt material, som även innehåller motsvarande data från demonstranterna (observat-
ioner, intervjuer och dokument). Datamängden är omfattande och en stor del av forskningen 
presenteras i denna bok. 

Demonstrationer blir till kravaller 
Kravaller och upplopp har studerats under mer än hundra år och olika forskare har försökt att 
finna orsaker och förklaringar till varför en samling människor övergår till att fungera som en 
massa där sociala regler och normer i olika utsträckning verkar vara satta ur spel. Gustave Le 
Bon (1995/1896) brukar lyftas fram som den som först uppmärksammade detta fenomen. 
Även om hans idéer om vad som styr hur en folkmassa agerar och reagerar publicerades mot 
slutet av 1800-talet finns det fortfarande spår kvar av dem, i framförallt hemsnickrade förkla-
ringsmodeller. Förklaringar till upplopp och kravaller har under dessa dryga hundra år utgått 
från individen och olika typer av personlighet eller att man betraktar folkmassan som en en-
het, en ond och otyglad organism. Numera vet vi att en folkmassa inte är en homogen samling 
individer. 

I den här boken kommer olika typer av masshändelser att beskrivas, dels politiska de-
monstrationer, dels sporthändelser. Det finns både likheter och olikheter i hur sådana mass-
händelser utvecklas och bemöts av polisen. På ett ganska tidigt stadium i vår analys såg vi 
dessutom att det fanns olika typer av demonstrationer som skiljde sig åt när det gällde hur de 
var organiserade och vilket syfte de hade. De utgjorde alltså helt olika kontext för poliserna. 
Fem olika huvudtyper av demonstrationer kommer att presenteras och ges exempel på i den 
här boken. 

• Tillståndsgivna politiska demonstrationer med ett specifikt och uttalat syfte som t.ex. 
”Nej till EU” 
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• Icke tillståndsgivna politiska demonstrationer med ett specifikt uttalat syfte 

• Gatufester, oftast icke tillståndsgivna med ett mer allmänt och inte alltid uttalat syfte 

• Motdemonstrationer, vars syfte är att förhindra eller försvåra för en annan politisk 
grupp att framföra sina åsikter 

• Motdemonstrationer, Supporteraktioner vid stora sporthändelser  
 

Dessa olika typer av masshändelser organiseras av och attraherar olika kategorier av de-
monstranter och supportrar som beter sig och framförallt uppfattas helt olika av polisen och 
därmed kommer att utgöra helt olika utmaningar för dem.  

Såväl demonstranter och supportrar som poliser gör både stereotypa kategoriseringar och 
differentieringar av den andra gruppen. Demonstranter upplever sig inte alltid som en enad 
demonstrantgrupp utan urskiljer grupperingar med olika syften. Polisen gör ibland en enkel 
kategorisering av demonstranter. Många demonstranter är eniga med poliserna om att det 
finns en liten grupp provokatörer som har ett annat syfte än att demonstrera sin åsikt. Det rå-
der dock delade meningar om hur stor den gruppen är och vilka som räknas dit. Det är svårt 
att få klarhet i vilka bedömningsgrunder polisen använder när de gör sin kategorisering av 
demonstranter och ”bråkmakare”. Demonstranterna tror att polisen går efter ålder och klädsel 
när de kategoriserar demonstranter som bråkmakare och griper människor. Ett visst belägg 
finns för detta även från polisens sida (Granström, Näslund & Rosander, 2009). 

Likartade indelningar eller grupperingar finns bland demonstranter och supportrar. För 
enkelhetens skull fokuserar vi på demonstrantgrupperna nedan för att beskriva hur olika grup-
peringar kan komma att utgöra olika typer av kontext för polisen. 

Tillståndsgivna politiska demonstrationer med ett specifikt och uttalat 
syfte som t.ex. ”Nej till EU” 
Under första halvåret 2001 hade Sverige ansvar för ordförandeskapet i EU. I juni samma år 
genomfördes ett ministermöte i Göteborg. Opinionen mot Sveriges medlemskap i EU var vid 
detta tillfälle ganska stor, varför många såg Göteborgsmötet som ett lämpligt tillfälle att mar-
kera sitt motstånd. 

En stor grupp tillresta demonstranter hade för avsikt att med fredliga medel demonstrera 
mot EU och dess politik. Man genomförde tre stora demonstrationer och organiserade semi-
narier och folkfester under tiden 14 -16 juni. Poliser ditkommenderade från stora delar av 
Sverige bevakade demonstrationerna. Frågeformulär och intervjuer visar att poliserna uppfat-
tade demonstrationer som en del av ett demokratiskt samhälle. Det fanns i grunden ingen 
motsättning mellan polis och demonstranter. Tre stora (10.000-30.000 deltagare) och till-
ståndsgivna demonstrationerna genomfördes fredligt, enligt den plan som överenskommits 
med polisen. Denna kontext skiljer sig alltså avsevärt från demonstrationer där tillstånd inte 
begärts eller medgivits. 
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Icke tillståndsgivna politiska demonstrationer med ett specifikt uttalat 
syfte 

Ett exempel på en icke tillståndsgiven demonstration var när en stor demonstration upp-
stod spontant i Göteborg . Manifestationens uttalade syfte var att demonstrera mot polisvåld. 
Den händelse som låg till grund för demonstrationen hade ägt rum dagen innan. Polisen hade 
fått indikationer på att våldsverkare med vapen gömt sig bland fredliga demonstranter på en 
skola som tjänade som övernattningsställe för demonstranter. Polisen omringade först skolan 
(Hvitfeldtska gymnasiet). Förvirring uppstod bland demonstranterna som inte visste om de 
fick lämna skolgården, medan polisen drog slutsatsen att samtliga som stannade kvar bjöd 
aktivt motstånd genom att inte frivilligt lämna skolområdet och uppfattade detta som tecken 
på att de erkände samröre med vapeninnehavarna (som visade sig inte finnas) och stormade 
därför förläggningen. De fredliga demonstranter som blev indragna i dessa händelser uppfat-
tade att de felaktigt betraktades som våldsverkare av polisen. Andra aktivister anslöt sig till 
den belägrade skolan och konfrontationer med polisen förekom samt viss stenkastning. Föl-
jande dag på förmiddagen organiseras en spontan aktion mot polisvåld. Demonstranterna tå-
gade mot Götaplatsen där polisen försökte avblåsa aktiviteten. För att undvika våldsamheter 
drog sig polisen tillbaka. Mötet på Götaplatsen genomfördes och slutade med en uppmaning 
att bege sig mot polishuset. Demonstranter begav sig iväg och under ca 10 minuter utbröt stor 
skadegörelse på Avenyn. 

Gatufester, icke tillståndsgivna med ett mer allmänt syfte 
I den här boken kommer exempel att ges från gatufester som genomförts fredligt och såd-

ana som resulterat i konfrontationer mellan polis och deltagare. Gatufesterna är en del av 
Reclaim-the-streets rörelsen som började som en proteströrelse mot bilism och motorleds-
byggen i England på tidigt 1990-tal. I grunden är rörelsen anti-bilinriktad men riktar sig idag 
även mot politiska och ekonomiska intressen bakom bilkulturen. Egentligen kan man inte tala 
om en rörelse eftersom den inte är organiserad på traditionellt sätt med ledning och medlem-
skap. Det är snarare ett post-modernt fenomen som innebär att en tillfällig gatufest (med be-
toning på fest snarare än politiskt budskap) utlyses på nätet eller via flygblad, klistermärken 
eller djungeltelegraf. Samling till gatufester anges vanligen till ett exakt klockslag (exempel-
vis 18.37) och till en särskild plats. Det är dock inte alltid på denna plats som gatufesten ge-
nomförs. Plötsligt kan de samlade ungdomarna (vanligtvis i 20-årsåldern) börja röra sig mot 
ett gatuavsnitt som sedan spärras av för själva festen. Dessa gatufester har fått mycket olika 
förlopp beroende på den interaktion som uppstått mellan deltagare och polis. Exempel på ga-
tufester kommer att utförligare beskrivas i kap 5. 

Motdemonstrationer, vars syfte är att förhindra eller försvåra för en 
annan politisk grupp att framföra sina åsikter 

I Salem har högerextrema grupper marscherat varje år sedan 2003 till minne av en pojke 
som blev mördad där 2002. Denna marsch har varit tillståndsgiven och polisen har säkrat de-
ras rätt att demonstrera. Olika grupperingar har velat protestera mot de högerextremas bud-
skap genom att antingen framföra motsatta åsikter eller genom att störa marschen eller genom 
att försöka förhindra den. Vissa av dessa motdemonstrationer har varit tillståndsgivna andra 
inte. Ibland har protesterna ägt rum på en helt annan plats eller vid en helt annan tidpunkt, 
men ibland har demonstranter försökt att ordna motaktiviteter i omedelbar anslutning till mar-
schen. Beroende på var, när och hur dessa motdemonstrationer äger rum så utgör de olika 
kontext och olika typer av utmaning för polisen, vars uppgift är att se till att såväl demon-
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stranter som motdemonstranter får uttrycka sig fritt. Händelser i samband med Salemmanifes-
tationerna behandlas i kap. 6. 

Supporteraktioner vid stora sporthändelser  
Upplopp och slagsmål mellan supportergrupper är vanliga inslag i samband med viktiga fot-
bollsmatcher i hela Europa. Exempel kommer att ges från en fotbollsmatch mellan Tyskland 
och Polen i VM i Dortmund 2006, som ansågs som en högriskmatch. Antalet supportrar som 
kom till Dortmund var ca 100.000, vilket utgjorde en verklig utmaning för arrangörer och 
polis. För supportrar fanns, förutom matcharenan, stora TV skärmar uppställda, dels på ett 
torg dels i en mässhall. I huvudsak blev det en lugn tillställning med undantag av ett par poli-
singripande mot mindre grupper av supportrar som emellertid inte spred sig och inte heller 
orsakade några upplopp.  Händelserna i Dortmund ligger till grund för Kap 8, 9, 11 och 12. 

Olika kategorier av demonstranter – olika kontexter 
Vid analysen av Göteborgshändelserna fanns det olika kategorier av demonstranter som be-
tedde sig och framförallt uppfattades helt olika av polisen och därmed kom att utgöra helt 
olika utmaningar för dem. 

Utifrån demonstranternas och polisernas beskrivningar samt våra egna observationer har 
vi kunnat urskilja fem olika kategorier av demonstranter vad avser deras intentioner och orga-
nisering. Dessa kategorier är inte grupper med tydliga gränser. Gränserna uppstår i själva 
samspelet mellan poliser och demonstranter beroende på hur man behandlar varandra. De 
intervjuade demonstranterna är överens om att dessa kategorier existerar, men de har mycket 
olika åsikter om storleken på grupperna. Grupperna som vi har beskrivit dem tycks existera 
både före, efter och under demonstrationerna. I vilken utsträckning enskilda individer kom-
mer att identifiera sig med eller bli identifierade med den ena eller den andra gruppen är där-
emot avhängigt av händelseförloppet. De fem kategorierna är: (a) modernt organiserade de-
monstranter med fredliga intentioner, (b) postmodernt organiserade demonstranter med (i 
huvudsak) fredliga intentioner, dessa återfinns ofta på den politiska vänsterkanten (c) provo-
katörer, d.v.s. demonstranter med krigs intentioner, där organiseringen kan variera (d) förmo-
dernt organiserade demonstranter med fredliga intentioner mot polisen (e) icke organiserade, 
ofta mycket unga som inte i sig skapar våldsamma situationer men söker spänning och hänger 
på provokatörerna. Förmodernt organiserade demonstranter handlar i regel om högerextrema 
grupper. Inställningen till motdemonstranter kan hos denna grupp uttryckas krigiskt men så 
länge ledaren förhandlar med polisen och har kontroll över gruppen får dessa inte krigiska 
konsekvenser.  

I det följande redogör vi för de olika grupperingar som visat sig kunna uppträda vid de-
monstrationer. Man kan säga att varje särskild gruppering skapar olika typ av sammanhang 
(kontext) som polisen har att förhålla sig till. Att rätt bedöma sammanhanget är nödvändigt 
för att kunna välja rätt bemötande – rätt strategi. 

Modernt organiserade demonstranter  
Denna kategori består av traditionella demonstrantgrupper organiserade enligt det moderna 
projektet. Det innebär att man har sökt tillstånd för demonstrationerna, marscherar i ordnade 
led med godkända banderollrar, har egna demonstrationsvakter, etc. De har en uttalat fredlig 
målsättning. De tillhör ofta etablerade grupper som politiska partier eller frivilligorganisation-
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er med stor vana att ordna demonstrationer och offentliga möten. Vid politiska manifestation-
er kan de också delta i nätverksarrangemang av paraplykaraktär, där deras organisation är 
med och stöder eller leder nätverksorganisationen. Deras arrangemang präglas av fredsskap-
ande processer. Eftersom polisen uppfattar dessa arrangemang som lagliga med låg hotbild 
kommer de också att bemöta dem med fredsskapande. Tilltron är hög. Denna grupp har en 
ganska tydlig social identitet, d.v.s. de vet vilken grupp de tillhör och vad den gruppen står 
för. De kategoriserar sig själva som demonstranter med fredliga intentioner men med laglig 
rätt att framföra sina åsikter. 

Postmodernt organiserade demonstranter 
Denna kategori består av individer och grupper som organiserar sig i nätverk utan klar led-
ning. Personer kan ingå i många olika grupperingar. Dessa grupperingar finns på en skala från 
mer etablerade (Syndikalister, SULF) till helt oetablerade grupperingar som uppstår som t.ex. 
en festkommitté för ett arrangemang. Som individer ställer de upp i arrangemang som ordnas 
av paraplynätverk t.ex. Nätverket Mot Rasism (NMR). En medlem av denna kategori har be-
skrivit sig på följande sätt: 

Jag är aktiv, deltar i en del aktioner, går på en del demonstrationer. Däremot är jag inte med i 
några grupper eller sammanslutningar eller ens nätverk. (Demonstrant) 

Denna typ av självkategorisering gör att de postmoderna demonstranterna har en otydli-
gare social identitet än de modernt organiserade. Detta gäller särskilt före och efter demon-
strationer. I en masshändelse utvecklas dock lätt en gemensam social identitet för denna kate-
gori. De postmoderna grupperingarna har en mer eller mindre anarkistisk ideologi. Var och en 
uttalar sig för sig själv och inte å någon grupps vägnar. Deras inställning till våld karakterise-
ras av att överlåta åt varje individ att avgöra vilket våld som individen anser nödvändigt. 
Detta innebär att det finns en vid variation av åsikter: (a) de som aldrig själva vill använda 
våld, (b) de som anser att det är rätt att försvara sig och (c) de som anser att våld i vissa fall 
kan vara legitimt i den politiska kampen. Nedan ges ett exempel på en argumentation för att 
våld i vissa fall kan vara nödvändigt. 

Jag tycker inte att våld är någon väg att gå, inte där vi är nu. Det känns som att i vissa fall kan det 
vara berättigat. Jag kan också förstå en del av anledningen till att folk säger, vi beväpnar oss med 
de eller det … Det dör folk i Sverige under attacker av nazister och fascister och då säger man att 
vi beväpnar oss för att vi försvarar människor som inte kan göra det själva. Vi ser till att skapa 
nazi-fria zoner via våld för att det skyddar även handikappade, homosexuella, utlänningar, invand-
rare. (Demonstrant) 

Postmodernt organiserade demonstranter anser inte att man behöver begära tillstånd för 
offentliga arrangemang och inbjuder alla att vara med utan restriktioner, vilket innebär att 
även enskilda personer som tillhör kategorin provokatörer kan delta. Eftersom inga tillstånd 
begärs kan polisen betrakta arrangemangen från denna kategori som olagliga och ordningsstö-
rande. Även om det vid senare demonstrationer varit klart uttalat från polisledningens sida att 
även sådana möten och demonstrationer är lagliga uppfattas de som mer riskfyllda än de trad-
itionella tillståndsgivna demonstrationerna av polisen. Aktionerna riskerar att upplevas som 
kaotiska och provocerande, vilket kan leda till att polisen stereotypt kategoriserar samtliga 
postmoderna demonstranter som tillhörande gruppen provokatörer. De uttrycker sin sociala 
identitet främst som ett motsatsförhållande mot motdemonstranter genom att kalla sig anti-
fascister.  
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Provokatörer 
Denna kategori är minst definierad och mest beroende av hur andra kategoriserar demonstran-
terna. Det är mycket tveksamt om några själva kategoriserar sig som provokatörer. Under 
Göteborgshändelserna ansåg polisen att denna grupp var ganska stor medan åsikten från de-
monstranterna varierade från att den var ganska liten till att den knappt existerade (Granström, 
2002). Polisen tycks förvänta sig att den ska finnas och vara närvarande vid stora manifestat-
ioner. När det gått lugnt och fredligt till kan polisen dra slutsatsen att ”den hårda kärnan var 
inte där” (Granström, Guvå, Hylander & Rosander, 2005). Det betyder att polisen betraktar 
grupperna som fasta grupper och inte att de kan uppstå i interaktion med dem själva som 
grupp. Polisen är medveten om svårigheten att skilja ur de verkliga bråkmakarna från dem 
som låtit sig dras med, men menar att risken inte är så stor, att man skulle göra en felbedöm-
ning. Demonstranterna däremot ser att det är just interaktionen som föder provokatörsgruppen 
– åtminstone om den omfattar mer än enstaka individer. Det råder ganska delade meningar 
bland demonstranterna om några kommer till demonstrationer med uppsåt att använda våld. 
Alla som intervjuats är dock överens om att det finns en liten grupp som kan räknas som pro-
vokatörer och som även demonstranterna upplever som störande för deras genomförande av 
demonstrationer (Granström et al, 2009). 

Man kommer från en jobbig bakgrund, har risiga förhållanden, har alla förutsättningar att antingen 
bli kriminell eller hamna i en extrem subkultur. Det är väl det. Att hitta en kultur att identifiera sig 
med, en grupp att identifiera sig med och där man också kan exkludera resten av samhället som 
man inte någonsin har haft någon samhörighet med. Det tror jag är sant – men för en väldigt liten 
del. (Demonstrant) 

Många demonstranter är helt eniga med poliserna om att det finns provokatörer som går in i 
olika grupper och driver på. En demonstrant berättade från Göteborg. 

Så hamnade jag i slutet på demonstrationen och upptäckte strax att där fanns det en svans som 
följde efter på olika sätt och provocerade demonstrationen bakifrån. … maskerade och de hade 
stenar i händerna . (Demonstrant) 

Förmodernt organiserade demonstranter  
Ytterligare en grupp demonstranter har kunnat urskiljas i samband nationella manifestationer. 
De har mycket gemensamt med de moderna demonstranterna i sitt förhållningssätt till polisen. 
Polisen har också uttalat att det är lättare att samarbeta med de nationella än med antifascis-
terna (postmoderna demonstranter), p.g.a. att högergruppernas organisering fortfarande har 
stora likheter med polisens egen hierarkiskt uppbyggda ledningsorganisation. Hos de nation-
ella finns en formell ledare, som det går att förhandla med och som har mandat att förhandla 
för organisationen. Genom att samarbeta med ledningen upplever sig polisen också ha kon-
troll över organisationens medlemmar. Ordningen upprätthålls med hjälp av vakter med arm-
bindlar. Även här håller man alltså ordning inom de egna leden. De uppträder inte provoce-
rande mot polisen, utan de efterföljer polisens uppmaningar och har exempelvis egna förbud 
mot sprit och cigaretter i demonstrationståget (Granström, Guvå, Hylander & Rosander, 
2005b).  

Där slutar emellertid likheterna. Det finns klara skiljelinjer i den förmoderna organise-
ringen i jämförelse med de moderna demonstranterna. Det framgår t.ex. inte alltid vilka orga-
nisationer som ingår i en manifestation. En ledare kan ta på sig att lämna in en ansökan för 
demonstrationen, men det är oklart vilket mandat han har. Frågan är om det hos de nationella 
finns någon fungerande delegering eller organiserad rollfördelning, eller om det är en uppi-
från styrd organisation med en självvald ledare. Om så är fallet kan man benämna det för en 
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för-modern organisering som inte bygger på demokratiska principer, men väl på ordning, 
lydnad och struktur. Manifestationer sker ofta som en samling kring ett känslomässigt laddat 
budskap och med ceremonier präglade av en närmast militär disciplin. Det uppstår få konflik-
ter med polisen så länge det finns en ledare som tar beslut och som åtlyds av sina anhängare. 
Problem uppstår om ledaren försvinner eller om enskilda eller grupperingar inte underkastar 
sig disciplinen.  

Icke organiserade grupper 
Vid ett stort antal demonstrationer (Granström, Guvå, Hylander & Rosander, 2008) har vi 
uppmärksammat små grupper av unga fram för allt pojkar som har hållit sig i utkanten av de-
monstrationerna eller festområdet. Det är lätt att ta kontakt med dem och de svarar på förfrå-
gan att de är där för att se vad som händer, om det händer något spännande. De deltar inte i 
aktiviteter eller skanderingar och startar inga provokationer men när något inträffar som t.ex. 
en plötslig rusning åt ett håll så springer de med och är också aktiva när skadegörelse väl har 
startats.  

 

Sammanfattningsvis har fem olika kategorier av demonstranter identifierats med olika inrikt-
ning på organisering, modernt organiserade, postmodernt organiserade, provokatörer förmo-
dernt organiserade samt icke organiserade. Dessa kategorier utgör olika kontext och bemöts 
därmed på olika sätt av polisen vilket leder till olika utfall. Bemötandet från polisens sida får i 
sin tur avgörande betydelse för hur deltagarna kommer att uppfatta sig själva, dvs. vilken 
social identitet som utvecklas i masshändelser. Exempelvis kommer modernt organiserade 
demonstrationer att utgöra en fredsskapande kontext, som sannolikt skapar fredliga demon-
stranter och fredliga poliser eftersom de också exkluderar provokatörer, medan postmodernt 
organiserade demonstrationer utgör en kontext, som kan vara svår att förstå för polisen och 
som dessutom inte exkluderar provokatörer, vilket i kan ge en krigsskapande kontext som kan 
göra att det spårar ur.  

Samspelet mellan demonstranternas och polisens organisering 
Erfarenheterna visar att olika typer av organisering har bidragit till missförstånd mellan grup-
per och ökat risken för kravaller. Framför allt råder det skillnad mellan de hierarkiskt organi-
serade poliserna och de postmodernt, icke hierarkiskt organiserade antifascisterna. Svårighet-
er uppstår exempelvis när polisen vill förhandla och de postmoderna inte är organiserade på 
ett sådant sätt att de kan delegera förhandlingsmandat till någon. Det har dock skett en föränd-
ring i organisering såväl från demonstranternas som från polisens sida på senare år, vilket 
tycks underlätta dialogen mellan grupperna. Denna förändring speglar en förståelse för den 
andra gruppen och innebär en anpassad organisering, vilket utgör en viktig fredsskapande 
åtgärd.  

Polisens organisation är traditionellt hierarkiskt uppbyggd, men under senare år efter Gö-
teborgshändelserna har en förändring påbörjats genom ett successivt införande av en ny taktik 
för att hantera stora gruppern. Hittills har ungefär 1.200 poliser (2009) fått specialutbildning i 
den särskilda polistaktiken (SPT). Därutöver utbildas alla poliser i ett generellt förhållnings-
sätt i samband med masshändelser (Holgersson & Knutsson, 2009). SPT innebär bl.a. att poli-
serna skall vara mobila och flexibla för att snabbt kunna förändra sin planering utifrån nya 
förutsättningar. Uppdragstaktiken innebär att underställda chefer på olika nivåer är ansvariga 
för egna arbetsuppgifter och därför beslutar hur arbetsuppgiften skall lösas. Detta gör att poli-
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sen kan ta beslut på en lägre nivå, vilket dessutom möjliggör en snabbare feedback för de-
monstranterna. Denna polistaktik innebär således förändringar, som motverkar att kaos upp-
står. Den bygger på en medvetenhet om grupprocesser och öppnar för en organisering anpas-
sad till den grupp som man för tillfället samspelar med. SPT innebär bl.a. följande. 

• Ingripanden mot misstänkta individer inte grupper 

• Spaning och bevakning före och under i närområdet för att skydda demonstrationen 

• Kontakt och dialog med demonstranter före och under demonstrationerna 

• Selektiva visiteringar 

Detta förhållningssätt visar att polisen respekterar folkliga demonstrationer, vare sig 
dessa är tillståndsgivna eller ej. Uppgiften blir, i båda fallen, att säkra yttrandefrihet och mö-
tesfrihet. Detta skall ske genom att samarbeta med demonstranterna för att förhindra sabotage 
av provokatörer. 

Det gäller att säkra demokratin 
Den särskilda polistaktiken har som syfte att säkra demokratin i Sverige. I internationella 
sammanhang, i samband med politiska möten (ministermöten, EU-möten och liknande), har 
det visat sig att polisen har sett som sin roll att säkra den parlamentariska demokratin för poli-
tikerna (Göteborgskommittén, 2002). Demonstrationer mot dessa möten har uppfattats som en 
ordningsstörande riskfaktor och inte en som en del av det demokratiska samhället. Tvärtom 
har nya proteströrelser, med inslag av civila olydnadsaktioner uppfattats utgöra ett hot mot 
demokratin. I Sverige är mötes- och yttrandefriheten grundlagsskyddad. Även icke anmälda 
och därmed icke tillståndsgivna möten är lagliga. När det gäller polisens agerande handlar det 
om att skilja mellan lagliga och olagliga handlingar för att inte själva göra sig skyldig till 
icke-legitima handlingar gentemot demonstranter. Polisens uppgift är att säkra alla lagliga 
demonstrationer och möten på samma sätt som man säkrar politikermöten. Hotet mot fredliga 
demonstrationer är inte demonstrationerna i sig utan polisens och de fredliga demonstranter-
nas hantering av den minoritet, som inte agerar i enlighet med de demokratiska spelreglerna. 

Hur såväl poliser som fredliga demonstranter hanterar denna minoritet utan att själva 
hamna i konfrontationer med varandra, är en av de frågor som behandlas i denna bok. Att vi 
redan inledningsvis, så pass ingående, uppehållit oss vid att en demonstration sällan utgörs av 
en odifferentierad folkmassa, beror på att sentida forskning (Stott & Drury, 2000; Hylander, 
2004), visat hur viktigt det är att kunna särskilja olika delar i en stor folksamling. Polisens 
förmåga att kunna differentiera är avgörande för hur samspelet med olika delar av en demon-
stration kan gestalta sig. Göteborgskravallerna kan till stor del förklaras av att polisen inte 
lyckades göra dessa bedömningar (Granström, 2002; Polisförbundet, 2002; Wijk, 2001). Detta 
fenomen kommer ytterligare att utvecklas i senare kapitel i denna bok. 
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Kapitel 2 

Forskning om masshändelser 
 
 
Michael Rosander 
Forskning om masshändelser som t.ex. demonstrationer, fotbollsmatcher och andra liknande 
större händelser har en lång historia med början i slutet av 1800-talet. Dock har polisens roll 
och de intergrupprelationer som kan uppträda i en folkmassa – mellan olika grupperingar i 
folkmassan, men också mellan polisen som grupp och dessa grupperingar – inte varit i fokus 
för forskningen lika länge. De första försöken att förstå dessa komplexa och dynamiska pro-
cesser kom fram på 1980-talet bl.a. i och med Steven Reichers studie av upploppen i St. Paul.  

Tidiga förklaringar till upplopp och kravaller 
Fransmannen Gustave Le Bon (1995/1896) anses vara den som först försökte förklara vad 
som sker i en folkmassa och vad det är för krafter som gör att beteende i en folkmassa skiljer 
sig från hur de enskilda individerna skulle tänkas bete sig om de var ensamma. Le Bon me-
nade att individens medvetna personlighet försvinner i en folkmassa och det uppstår en lik-
formighet i känslor och tankar. Han använde franska revolutionen som utgångspunkt för sitt 
resonemang om folkmassans psykologi. Centralt för Le Bon var att det i en folkmassa skapas 
ett ”kollektivt medvetande” som styr hur deltagarna känner, tänker och agerar. Detta skapar 
också en känsla av att besitta oövervinnlig kraft som gör att deltagarna kan ge efter för sina 
instinkter. Den upplevelse av anonymitet som en folkmassa kan innebära gör också att den 
ansvarskänsla, som i andra fall skulle styra individen, försvinner helt. När personer i en folk-
massa helt har förlorat sina medvetna personligheter följer de alla suggestioner som kommer i 
deras väg på samma sätt som en hypnotiserad individ följer hypnotisörens suggestioner.  

På 1920-talet kom en rakt motsatt syn på fram. Allport (2007/1924) menade, till skillnad 
från Le Bon, att vi endast behöver undersöka vilka individer som finns i folkmassan för att 
förstå vad som händer. Le Bon såg folkmassan som något helt annat och skilt från de indivi-
der som utgör den och deras individuella beteenden. För Allport räckte det att veta vilka indi-
vider som bygger upp folkmassan för att förstå det som sker. Det som uppfattas som kollek-
tivt beteende handlar, utifrån hans synsätt, om att de deltagande redan från början har lik-
nande temperament eller karaktärsdrag. Om kravaller och upplopp uppstår förklaras det alltså 
utifrån att de inblandade individerna redan från början är våldsbenägna eller har anti-sociala 
personligheter.  

På 50-talet togs tråden som Le Bon lade ut dryga 50 år tidigare upp igen. Festinger, Pepi-
tone och Newcomb (1952) noterade att människor i t.ex. en folkmassa ofta beter sig an-
norlunda än vad de skulle ha gjort om de varit ensamma. Denna insikt är i grunden samma 
som det som Le Bon lyfte fram. Skillnaderna handlar om att förklara varför detta sker. Fes-
tinger et al. menade att det annorlunda beteendet beror på ett fenomen de kallade för deindivi-
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duation. Med deindividuation menade de ett tillstånd i en grupp där individer inte ses eller får 
uppmärksamhet som enskilda individer, vilket i och för sig inte heller skiljer sig från Le Bons 
sätt att se på detta. Han lyfte dock fram det i termer av att den medvetna personligheten hos 
individer i en folkmassa försvinner. För Festinger och hans medarbetare var dock inte feno-
menet deindividuation något som endast uppkommer i en folkmassa, utan det kan uppträda i 
alla grupper oavsett storlek om förutsättningarna är de rätta. Något som gör att deindividuat-
ion kan uppkomma är att det finns en upplevelse hos individerna i gruppen av att vara ano-
nym. Det är inte nödvändigt att individerna faktiskt är det – det räcker med en föreställning 
om, eller känsla av, att man är anonym. Det annorlunda beteendet, som Festinger uppmärk-
sammade, förklarades av att individens inre spärrar försvinner i ett tillstånd av deindividuat-
ion. Ofta kan det handla om beteenden som individen vill utföra, ett behov att tillfredsställa, 
men som de inre spärrarna annars förhindrar. Effekterna av deindividuation kan alltså inne-
fatta att individer i en grupp eller folkmassa får möjlighet att tillfredsställa dessa behov och i 
förlängningen kan det innebära att gruppen blir mer attraktiv för individen.  

Begreppet deindividuation vidareutvecklades av Zimbardo (1969). Han tydliggjorde och 
specificerade vilka förutsättningar eller faktorer som kan göra att deindividuation uppkom-
mer. De viktigaste förutsättningarna, enligt Zimbardo, är anonymitet, otydlig eller utspridd 
ansvarsfördelning och att man befinner sig i en tillräckligt stor grupp. Han menade att om 
individen befinner sig i en stor grupp kan det ge känslan av att vara anonym (även om man 
faktiskt inte är det) vilket kan göra att man inte känner samma ansvar för sina egna (eller and-
ras) handlingar – något som man skulle göra i högre utsträckning i andra situationer. Kontex-
ten, det sammanhang man befinner sig i, spelar också en roll enligt denna teori. Om det är en 
obekant eller otydlig situation med många nya intryck kan det undertrycka eller försvåra för 
individerna att hålla kvar sin individualitet. Sammantaget leder detta, enligt den s.k. deindivi-
duationsteorin, till ett beteende som inte styrs av etablerade normer eller lämplighet – an-
tinormativt beteende (Zimbardo, 1969). Beteendet kan istället beskrivas som irrationellt, im-
pulsivt och regressivt. 

Studier om deindividuation uppvisar dock inte alltid förutsägbara resultat (Diener, 1977). 
I vissa fall var resultaten till och med raka motsatsen till vad som kunde förväntas utifrån 
deindividuationsteorin. Med utgångspunkt i Dieners forskningsöversikt om deindividuation 
och de motstridiga resultat som framkommit gjorde Postmes och Spears (1998) en metaanalys 
av forskning om deindividuation. De tog med 60 oberoende studier mellan åren 1965 och 
1994. Resultatet visade på minimalt stöd för deindividuationsteorin, dvs. att deindividuation 
skulle leda till ökat antinormativt beteende. De fann ett svagt stöd för att upplevelse av mins-
kat ansvar leder till ökat antinormativt beteende. Gruppens storlek hade dock betydelse enligt 
analysen. Sannolikheten att deindividuation skulle uppkomma ökade med storlek på gruppen 
(Postmes & Spears, 1998). Den enda egentliga effekt av deindividuation som framkom var att 
individer i högre grad sluter upp bakom lokala normer – normer kopplade till den specifika, 
aktuella gruppen. En minskad benägenhet att följa generella sociala normer, som deindividu-
ationsteorin förutsäger, fick däremot inget stöd. 

Normer, eller avsaknad av normer, var utgångspunkten för ytterligare en teori ämnad att 
försöka förklara beteende i en folkmassa. För att förstå olika skeenden i en folkmassa behöver 
man, enligt R. H. Turner (1974), studera hur normer uppkommer och utvecklas. Teorin, som 
kallas för Emergent Norm Theory, lyfter fram en process i vilken deltagare i det normativa 
vakuum, som Turner menade finns i en folkmassa, fokuserar på vad som ses som tydligt, di-
stinkt beteende – ofta kopplat till vissa individer som skiljer ut sig ur massan. Ett tydligt bete-
ende hos vissa framträdande individer tolkas av den stora massan som att det finns en norm. 
Från ett normativt vakuum har folkmassan fått något att rätta sig efter. Alla förändrar inte sitt 
beteende direkt utifrån denna framväxande norm, men samtidigt så agerar man ofta inte heller 
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i strid mot denna norm. Overksamhet tolkas som implicit bekräftelse på att normen existerar. 
Detta leder så småningom till en kollektiv norm som folkmassan rättar sig efter. Enligt detta 
synsätt skulle t.ex. stenkastning mot polisen kunna förklaras av att folkmassan initialt inte har 
någon norm som styr hur de ska agera i en ny situation där t.ex. polisen blockerar deras väg. 
Om några individer i folkmassan börjar bända loss gatstenar och kasta mot polisen och resten 
av folkmassan inte agerar för att förhindra detta, tolkas det som att detta är en ny norm som 
man kan följa. Således skulle fler och fler börja kasta sten. Detta kan givetvis även gälla poli-
sen som i en oklar, kaosartad situation kan uppleva det som om man befinner sig i motsva-
rande normativa vakuum där de regler och normer man hade med sig verkar ha upphört att 
gälla. Poliser kan i detta läge på samma sätt som deltagare i folkmassan söka efter signaler 
och tydligt beteende bland de egna. Skulle någon provoceras till den grad att han eller hon 
kastar tillbaka gatstenar som kastats mot polisen finns risken att detta blir en begynnande 
norm även för polisen. 

En folkmassa som t.ex. har samlats för att demonstrera befinner sig dock sällan i det 
normativa vakuum som R. H. Turner (1974) lyfte fram som typiskt för en folkmassa. Delta-
gare har ofta någon form av gemensam värdegrund och anledning till att de är just där för att 
demonstrera. Det kan vara t.ex. politiska, ideologiska värderingar som finns som gemensam 
bas. Initial normlöshet är en förutsättning för att förklara kollektivt beteende utifrån Emergent 
Norm Theory, så även om den kan vara giltig i vissa speciella fall är teorin på intet sätt all-
mängiltig. 

Förklaringarna håller inte 
I ovanstående äldre förklaringar till hur beteende i en folkmassa kan urarta och övergå i kra-
valler och upplopp finns inte polisen med. Polisen kan mycket väl ha funnits där på plats, men 
det har inte tagits med i de olika förklaringsmodellerna, utan betraktas som en given storhet, 
en konstant som inte påverkar utgången. Nästan genomgående finns också föreställningen om 
att det är någon eller några individer med onda avsikter som är de som gör att en folkmassa 
dras med och dras in i våldsamma kravaller och upplopp. I Le Bons fall handlar det om att 
folkmassan är känslig för suggestioner och om det finns onda avsikter hos någon eller några 
få individer kan de utan större ansträngning få resten att följa. Denna teori har inte kunnat 
bevisas. 

Allport menade att de som deltar i kravaller och upplopp delar gemensamma personlig-
hetsdrag som t.ex. att de är våldsbenägna eller har anti-sociala personligheter. Alltså, de som 
bråkar gör det för att det ligger i deras natur. Även denna teori är svår att bevisa. 

Emergent Norm Theory lyfter också fram hur enskilda individer eller ett fåtal kan få med 
sig den stora massan genom att med sitt beteende skapa föreställningen hos massan om att 
beteendet motsvaras av en norm, dvs. ett rättesnöre för hur man kan och bör bete sig och inom 
vilka gränser beteendet kan få utlopp. Dessa sätt att förklara våldsamheter där en folkmassa är 
inblandad har idag inte någon framskjuten plats i forskningen, om än alls. De finns dock ofta 
med som en lekmannaförklaring. Det är vanlig föreställning att tro att det tillsynes irration-
ella, impulsiva och regressiva beteende som kan uppkomma i en folksamling beror någon 
eller några individer. Ofta kallas detta synsätt för ”agitator-modellen” eller ”anförarmodellen” 
utifrån föreställningen om att det finns en agitator eller anförare som styr och kontrollerar 
folkmassan – en förklaringsmodell som visat sig vara vanlig bland både enskilda poliser, men 
också hos polisen mer generellt (Stott & Reicher, 1998a). Även förklaringsmodeller i termer 
av Le Bons synsätt att det är folkmassan i sig som är farlig och måste skingras är inte ovanlig. 
Nyare forskning har dock visat att dessa sätt att förstå vad som händer i en folkmassa och hur 
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kravaller och upplopp uppkommer och utvecklas inte bara är felaktiga, utan även innebär en 
reell risk för eskalering (Reicher, Stott, Cronin, & Adang, 2004). Att från polisens sida agera 
utifrån en felaktig förklaringsmodell kan dock leda till upptrappning och en ökad risk för 
våldsamheter i samband med en masshändelse.  

Social identitet som förklaring till kravaller och 
upplopp 
Forskning om folkmassans psykologi har på senare år i stor utsträckning utgått ifrån ett per-
spektiv baserat på social identitetsteori (The Social Identity Perspective, SIP; Tajfel, 1978; 
J.C. Turner, 1982). Till skillnad från ovan presenterade teorier, som ofta handlar om att indi-
viden förlorar sin identitet eller personlighet i en folkmassa, menar företrädare för detta nyare 
perspektiv att individer inte förlorar sin identitet, utan att den istället förändras. Alla har, uti-
från detta synsätt, en personlig identitet, men dessutom en uppsättning sociala identiteter. Den 
personliga identiteten är just personlig och utvecklas i relation till viktiga individer i vår om-
givning och de olika sociala identiteter vi bär med oss är kopplade till de grupper eller sociala 
kategorier vi identifierar oss med. Social identitet är den delen av en människas självuppfatt-
ning som baseras på tillhörighet i grupper (J.C. Turner, 1999). Att identifiera sig med en viss 
grupp eller social kategori innebär också att de normer och värderingar som finns kopplade 
till den blir aktuella. Till det kopplas också en känslomässig aspekt – det måste innebära något 
känslomässigt för individen i situationen att identifiera sig som t.ex. kvinna, svensk, suppor-
ter, polis eller demonstrant för att den sociala identiteten ska ha betydelse. 

Social identitetsteori försöker främst förklara hur vi skapar vår självbild utifrån olika so-
ciala kategorier och hur vi relaterar till andra utifrån den aktuella sociala identiteten. Den fo-
kuserar inte på vad medlemskap i en grupp innebär och de processer som uppkommer inom 
gruppen. Teorin lägger inte heller fokus på de processer som uppkommer mellan olika grup-
per. För att förstå dessa processer utvecklade J.C. Turner (1982) något han kallade självkate-
goriseringsteorin (SCT) med social identitetsteori som utgångspunkt. Självkategoriseringste-
orin kan beskrivas som social identitetsteori för grupper. Utgångspunkten är förhållandet mel-
lan personlig identitet och social identitet I de fall då den sociala identiteten blir mer synlig 
eller uppenbar än den personliga identiteten uppträder ett antal processer inom gruppen. 
Dessa handlar både om hur man uppfattar sig själv som gruppmedlem och hur man ser på 
gruppen, men också om hur man uppfattar andra grupper. Självkategoriseringen skapar en 
sorts mall (prototyp) för hur en gruppmedlem inom gruppen skall vara, där likhet inom grup-
pen och olikhet jämfört med andra grupper lyfts fram. Vad som är relevanta egenskaper styrs 
av vilka sociala kategorier som är framträdande i den aktuella kontexten. I gruppen skapas 
bilden av att alla gruppmedlemmar är lika och att man som gruppmedlem skiljer sig från 
andra grupper. Som exempel kan nämnas en demonstration där två grupper ställs mot 
varandra, polisen och demonstranter. Poliserna uppfattar sig troligtvis som mer lika varandra, 
inte bara utifrån sin uniformering, utan också i fråga om t.ex. värderingar där de ser sig som 
tydligt åtskilda från demonstranterna i fråga. Samma gäller givetvis demonstranterna. Dessa 
föreställningar är dock inte prövade mot verkligheten. Om de granskades kanske det skulle 
visa att polisen som grupp inte alls delar värderingar till den grad som den skapade bilden 
inom gruppen gör gällande. Det kan mycket väl vara så att många poliser ligger närmare vissa 
av demonstranterna i sina värderingar än vissa delar inom polisgruppen.  

För att tydliggöra hur dessa processer kan se ut i situationer där det finns eller skapas en 
känsla av anonymitet bland deltagarna, som t.ex. en större demonstration eller fotbollsmatch 
kan innebära, har en vidareutveckling av teorin om social identitet arbetats fram (SIDE; Soci-
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al Identity model of Deindividuation Effects; Spears & Lea, 1994). Den tidigare nämnda me-
taanalysen av studier om deindividuationsteori visade att det inte var en hållbar förklaring till 
beteende i situationer som innebär att deltagare var deindividuerade (Postmes & Spears, 
1998). De lyfte istället fram SIDE som en lämpligare förklaringsmodell. Modellen innebär att 
i ett tillstånd av anonymitet blir den personliga identiteten otydlig. Om det finns en social 
identitet lättåtkomlig blir den mer framträdande. Anonymitet i detta perspektiv leder alltså 
inte till normlöshet, som deindividuationsteorin menar, utan istället leder det till att individer-
na följer de normer som gäller för den aktuella sociala identiteten i större utsträckning. En 
demonstrant som befinner sig i en situation där han eller hon upplever en grad av anonymitet 
förlorar alltså inte sin identitet utan den sociala identitet som finns till hands i gruppen blir 
grunden för självkategoriseringen. De normer och värderingar som är kopplade till gruppen 
eller kategorin följs i högre utsträckning än om situationen inte hade inneburit ett tillstånd av 
anonymitet (Spears & Lea, 1994). Med anonymitet följer alltså, enligt detta synsätt inte anti-
normativitet, utan en stark uppslutning bakom de lokala normer som gäller, eller uppfattas 
gälla, för en aktuell situation och för den aktiva sociala identiteten, (dvs. normbundenhet sna-
rare än normlöshet). 

För att förstå hur en fredlig masshändelse kan eskalera och övergå i upplopp och kraval-
ler utvecklade Reicher (1996) en modell baserad på teorier om social identitet (SIP) – Elabo-
rated Social Identity Model of crowd events (ESIM; Reicher, 1996a; Drury & Reicher, 2000; 
2005). Utgångspunkten är att masshändelser i stor utsträckning är intergruppfenomen, dvs. 
spänningar mellan grupper. Modellen lyfter fram hur den sociala identiteten inom en grupp 
kan förändras och utvecklas som en funktion av dynamik mellan grupper. Det centrala som 
lyfts fram i ESIM är att social identitet är något som bör ses som kopplat till handlingar som 
olika grupper, som finns med i en masshändelse, utför. Vidare, att den kontext som bestäm-
mer vad som är en framträdande social identitet i stor utsträckning utgörs av andra grupper. 
Den sociala identiteten ändras då handlingar och sociala relationer kopplade till den andra 
gruppen förändras. Slutligen bör förhållandet mellan social identitet, intention och konse-
kvens tydliggöras. Vid masshändelser där två grupper ställs mot varandra är deras intentioner 
oftast inte uppenbara (t.ex. demonstranter och polis). Oavsett vilken intention den ena grup-
pen har, kommer deras handlingar att tolkas av den andra gruppen. Denna tolkning kan ofta 
vara skild från den första gruppens intention. Den andra gruppen reagerar dock utifrån sin 
egen tolkning av händelsen och skapar därmed en ny kontext för den första gruppen. Hand-
lande kan var medvetet, men intentionen bakom handlandet uppfattas ofta inte. Handlandet 
kan få oavsiktliga konsekvenser. ESIM gör att denna spiral av intentioner och handlande från 
den ena gruppen, omtolkning av handlandet och reaktion på handlandet från den andra grup-
pen, som skapar en ny kontext och ny social identitet för den första gruppen, kan förstås.  

Handlingar eller beteende från andra grupper som uppfattas som hindrande av den egna 
gruppens legitima beteende eller som uppfattas strida mot vad man anser vara legitimt bete-
ende (baserat på de normer och värderingar som är kopplade till den aktuella sociala identite-
ten) kan göra att den egna gruppen omtolkar situationen. Intentionen hos den första gruppen 
förblir okänd för den egna gruppen, som reagerar och agerar utifrån sin egen tolkning av hän-
delsen. I förlängningen kan detta alltså leda till en förändring av den sociala identiteten och 
med det en förändring av normer och värderingar. 

Ett exempel på den utvecklade sociala identitetsteorin (ESIM) 
Ett exempel som kan förklaras med hjälp av den utvecklade sociala identitetsteorin (ESIM) 
kan vara en grupp demonstranter som delar en social identitet som fredlig demonstrant. Grup-
pen agerar och beter sig utifrån de ramar som normer och värderingar kopplade till den soci-
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ala identiteten medger. Några enskilda individer som finns med och uppblandade med den 
stora gruppen fredliga demonstranter har en på förhand negativ föreställning om polisens in-
tentioner med sin närvaro och drar ner sina luvtröjor för att maskera sig, dock inte med intent-
ionen att skapa bråk. Polisen ser dock beteendet som hotfullt, kanske utifrån en stereotyp fö-
reställning om gruppen och deras intentioner. För att, i polisens ögon, säkerställa ordningen 
formerar polisen sig som en mur och hindrar demonstranterna att gå vidare. Med detta age-
rande behandlar polisen hela samlingen av demonstranter som om alla vore hotfulla. Den 
stora gruppen demonstranter tolkar detta som att polisen med våld söker stoppa deras fredliga 
demonstration som de anser sig ha rätt till. De gör gemensam sak med de individer, som de 
kategoriserats tillsammans med, och försöker bryta polisens kedja. Polisen tolkar detta som 
bekräftelse på deras föreställning om att gruppen, hela gruppen, demonstranter utgjorde ett 
hot och slår tillbaka kraftigare. Demonstranterna tolkar detta som en stark provokation och 
reagerar genom att ge tillbaka med samma mynt. Gatstenar rivs upp och börjar hagla över 
polisen. Den sociala identiteten som fredlig demonstrant är omöjlig att hålla kvar vid och i 
interaktionen och det dynamiska spelet med polisen förändras den. 

Empiriska studier av masshändelser 
Under de senaste dryga 25 åren har ett antal masshändelser studerats. Del av forskningen har 
även handlat om experiment (t.ex. Cronin & Reicher, 2006; Kroon, van Kreveld & Rabbie, 
1991; Reicher, 1984b) eller studier med syftet att undersöka individers uppfattningar om 
masshändelser och eget deltagande (t.ex. Drury, Cocking, Beale, Hanson & Rapley, 2005; 
Drury, Stott & Farsides, 2003; Garcia, 2005; Russell, 1995; Russell & Arms, 1998; 2001; 
Russel, Arms & Mustonen, 1999; Russell & Mustonen, 1998; Stott, 2003; Stott & Reicher, 
1998a; Veenstra & Haslam, 2000). Vid studier av faktiska masshändelser finns exempel på ett 
antal olika demonstrationer och manifestationer som eskalerat och övergått i kravaller repre-
senterade (se Tabell 1). 

Det finns även några exempel på studier där utgången har varit fredlig. Två ”Reclaim the 
streets”-manifestationer har studerats i Linköping och Stockholm i maj 2004 (Granström et 
al., 2005a) och den s.k. Salem-manifestationen i december 2004 (Granström et al., 2005b). 

En annan typ av masshändelse som har fått utrymme i olika studier handlar om fotbollse-
venemang:  

• Fotbolls-VM i Italien, 1990 (Stott & Reicher, 1998b) 
• Fotbolls-VM i Frankrike, 1998 (Stott, Hutchinson & Drury, 2001) 
• Fotbolls-EM i Belgien och Holland, 2000 (Adang & Cuvelier, 2001) 
• Tre fotbollsmatcher i Portugal, 2004, inför fotbolls-EM (Adang & Stott, 2004) 
• Fotbolls-EM i Portugal, 2004 (Stott, Adang, Livingstone & Schreiber, 2007) 

Ovanstående empiriska studier är baserade på ett social identitetsperspektiv och stödjer 
de slutsatser som lyfts fram om polisens roll vid masshändelser som tagits upp ovan (t.ex. 
Reicher, 1996a). De olika kontexter, i termer av olika typer av masshändelser och i olika län-
der, som studierna belyser visar på en allmängiltighet för resultaten och för social identitet 
som en bra utgångspunkt då det handlar om att förstå interaktion mellan olika grupper eller 
grupperingar i samband med en masshändelse. Med ESIM och ovanstående studier som ut-
gångspunkt kan en bild av vad det är som gör att masshändelser ibland eskalerar och övergår i 
kravaller målas upp. Med ett socialt identitetsperspektiv får även polisen plats i förklarings-
modellen till skillnad från tidigare nämnda teorier om masshändelser (Le Bon, 1995/1896; 
Allport, 2007/1924; Festinger et al., 1952; Zimbardo, 1969; R. H. Turner, 1972). En viktig 
aspekt som också skiljer sig från tidigare sätt att se på folkmassor handlar om vad en folk-
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massa är eller vad den byggs upp av. Många av de tidigare teorierna utgick ifrån att individer i 
en folkmassa är eller blir en enda stor enhet som agerar en sådan. Utifrån social identitet blir 
det istället viktigt att identifiera vilka olika sociala identiteter, dvs. grupper eller grupperingar, 
som kan finnas i en folkmassa (t.ex. Drury & Reicher, 2000; Reicher, 1996a; Stott & Reicher, 
1998b). Kritik som har riktats mot de studier som utförts utifrån ett social identitetsperspektiv 
handlar om att polisen visserligen har fått plats i förklaringsmodellen, men att polisen i sig 
behandlas som en enda homogen grupp (O’Neill, 2004). Baserat på studier av skotska poliser 
i samband med fotbollsmatcher har O’Neill visat på en stark poliskultur kopplat till fotbolls-
matcher. Utmärkande för denna är att polisen inte agerar som en enda enhet, utan att det finns 
många olika grupperingar som arbetar i många avseenden oberoende av varandra. Från att se 
en folkmassa som bestående av olika grupperingar med olika normer och mål är steget inte så 
långt till att även innefatta polisen i detta. För att förstå olika skeenden i samband med en 
masshändelse är det kanske nödvändigt att även granska hur olika delar av polisen skiljer sig 
åt med avseende på t.ex. förhållningssätt och privata förklaringsmodeller till olika händelser. 

Tabell 1. Exempel på empiriska studier av kravallhändelser 
Kravall händelse Forskare 

Kravallerna i St. Paul, Bristol, 1980 Reicher, 1984a; Reicher & Potter, 1985 

The battle of Westminister, London, 1988 Reicher, 1996a 

Kravaller i samband med införandet av 
s.k. ”Poll tax”, 1990 

Drury & Reicher, 1999;                      
Stott & Drury, 2000 

Anti-vägprotester i England 1993-1996 Drury & Reicher, 2000; 2005;            
Drury, Reicher & Stott, 2003;          
Cocking & Drury, 2004 

Kravallerna i Paulsgrove, England, 2000 Drury, 2002;                                         
Williams & Thompson, 2004a; 2004b 

Göteborgskravallerna, 2001 Granström, 2002: Granström et al., 2006 

Kravallerna i Burnley, 2001 King & Waddington, 2004 

Anti-globaliseringsprotester Kanada, 
2001 och 2002 

King & Waddington, 2005 

Anti-krigsprotester, Washington, 2001 
New York, februari 2003 

Noakes, Klocke & Gillham, 2005;        
Vitale, 2005 

Social identitetsteori förklarar inte allt 
Förklaringar till kravaller och som bygger på sociala identitetsteorier skiljer sig markant från 
tidigare förklaringsmodeller. Medan de mer historiska förklaringarna har individualpsykolo-
gisk karaktär, dvs. kravaller anses bero på deltagarnas egenskaper (instinkter, karaktärsdrag, 
normlöshet etc), betonar de mer sentida teorierna samspelet mellan grupper, exempelvis mel-
lan demonstranter och poliser. Sociala identiteter och handlingar skapas i samspel mellan 
grupper. När en grupp riktar handlingar mot en annan grupp så tolkas detta av den senare 
gruppen. Vare sig denna tolkning är riktigt eller fel, så agerar gruppen utifrån tolkningen. Den 
första gruppen reagerar i sin tur på detta agerande osv. Teorin är således användbar för att 
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beskriva och förstå varför upptrappning (eskalering) kan ske vid masshändelser. Däremot är 
teorin inte lika användbar för att beskriva och förklara varför upptrappning inte sker och var-
för masshändelser kan avlöpa som fredliga tillställningar. En utveckling av den sociala identi-
tetsteorin och som även kan förklara utveckling av fredliga fenomen presenteras i nästa kapi-
tel.  
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Kapitel 3 

Hur kravaller uppstår och ordning 
upprätthålls – AM-modellen 
 
 
Ingrid Hylander Gunilla Guvå 
Analys av enkäter och fokusgruppsintervjuer med demonstranter och poliser från olika mass-
händelse visar på vitt skilda beskrivningar av de skeenden som man deltagit i. Berättelserna 
ser helt olika ut beroende på vem som beskriver situationen, samtidigt som man inom den 
egna gruppen beskriver sig själva på ett likartat sätt. Liksom man har en samsyn på hur den 
andra gruppen är. Två olika, men samtidigt pågående processer har kunnat urskiljas utifrån 
de olika informanternas utsagor - en krigsprocess och en fredsprocess. Analysen av sådana 
processer har gett underlag till en modell som sedan har använts och utvecklats vid analyser 
av Göteborgskravallerna, olika reclaim-aktioner och händelserna i samband med Salem-
manifestationerna. Exempel på krigsprocesser kommer främst från Göteborgsmanifesta-
tionerna eftersom det var där dessa tog gestalt, medan exempel på fredsprocesser kommer 
framförallt från övriga manifestationer som studerats. 

Freds- och krigsskapande processer  
Omfattande studier (Granström, 2002, Granström, Guvå. Hylander & Rosander, 2005a, Gran-
ström, Guvå. Hylander & Rosander, 2005b, Granström, Guvå. Hylander & Rosander, 2006, 
Guvå & Hylander, 2008, Granström & Rosander, 2008, Hylander & Granström, 2008) har 
resulterat i en teoretisk modell som såväl förklarar förutsättningar för fredliga demonstration-
er som uppkomst av kravaller. Genom en ytterligare utveckling av modellen, som presenteras 
i nästa kapitel, ges även möjlighet att förklara varför vissa kritiska situationer ibland utvecklas 
till dialog, ibland övergår till konfrontation som i sin tur riskerar att utvecklas till kravaller. I 
detta kapitel fokuseras på de direkt freds- och krigsskapande processerna2. 

Den första delen av modellen, som vi presenterar i det här kapitlet, visar olika faktorer 
som kan utgöra fredsskapande alternativt krigsskapande processer under en demonstration. 
Kombinationer av dessa processer inom demonstrantgruppen eller polisgruppen, eller mellan 
dem blir avgörande för händelseförloppet. Uppkomst av kravaller visar sig inte enbart vara 
beroende av vad som händer mellan de olika grupperna, utan även av vad som händer inom 
respektive grupp. Det blir ett växelspel mellan inom- och mellangruppsprocesser, där det ena 
ger det andra såväl inom den egna gruppen som mellan grupperna. 

Det som visat sig vara avgörande för uppkomsten av kravaller är följande. 
                                                 
2 Krigsskapande betyder inte att det skapas krig i faktisk mening, utan det betyder att det finns 
en upplevelse hos polis eller demonstranter om att det är som ”krig”.  
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• Hur polis respektive demonstranter kategoriserar sig själva (ingruppen) och de 
andra (utgruppen). 

• Hur själva organiserandet av aktiviteterna går till.  
• Hur polis respektive demonstranter bemöter varandra. 

Kategoriserande, organiserande och bemötande kan ses som variabler, som antingen kan 
vara krigsskapande (Aggravation) eller fredsskapande (Mitigating) och som visat sig kunna 
appliceras på såväl polisen som demonstranter. I nedanstående tabell visas hur krigsskapande 
och fredsskapande kommer till uttryck i de tre typerna av processer. Modellen har i litteratu-
ren benämnts AM-modellen, dvs. en teori som förklarar ”Aggravation and Mitigating Model” 
(Guvå & Hylander, 2008). 

Tabell 1. Krigsprocesser och fredsprocesser 
TYP AV PROCESS KRIGSSKAPANDE FREDSSKAPANDE 

Kategoriserande Negativt stereotypiserande Nyanserat differentierande 

Organiserande Kaotiserande Ordningsskapande 

Bemötande Provocerande Avväpnande 

 

För att förstå den dynamik som kan utvecklas i en masshändelse är det viktigt att kunna 
urskilja de processer som beskrivs i modellen. Nedan görs en beskrivning av kategoriserande, 
organiserande och bemötande och hur krigsskapande respektive fredsskapande kan förstås 
med hjälp av de tre typerna av processer. 

Krigsskapande processer 
Krigsskapande kategorisering (negativt sterotypiserande) 
En krigsskapande kategorisering innebär framför allt ett negativt stereotypiserande av den 
andra gruppen. Medan den egna gruppen mänskliggörs (man är inte mer än människa) aviden-
tifieras den andra gruppen (”dom”) och uppfattas som en anonym massa. Demonstranter blir 
en oroshärd, ett svart block i polisens ögon. Polisen beskrivs som omänskliga stenansikten av 
demonstranterna. Vi har valt att använda begreppet negatitv stereotypiserande för detta feno-
men.  

Vid beskrivningen av negativt stereotypiserande har vi tagit vår utgångspunkt i social 
identitetsteori (SIT; Tajfel, 1978) och självkategoriseringsteorin (SCT; Tajfel & Turner, 
1979). En grupps (ingruppens) kollektiva uppfattning om en annan grupp (utgruppen) tar sig 
uttryck i att varje medlem av utgruppen beskrivs på ett stereotypt och likartat sätt. Samtidigt 
förminskas skillnader mellan individer inom ingruppen vilket tydliggör skillnader mellan den 
egna och den andra gruppen. (”Vi” är lika varandra och vi alla är helt olika ”Dom”.) Därige-
nom blir det lättare att upprätthålla den egna sociala identiteten d.v.s. upplevelsen av att till-
höra en grupp som är åtskiljd från andra grupper. En stereotyp kategorisering i enlighet med 
SCT kan vara kopplad till såväl positiva som negativa värdeomdömen. En kategorisering av 
medlemmar i den egna gruppen kan också ske utifrån stereotypa föreställningar, men då uti-
från en positiv självkategorisering. Den egna gruppen uppvärderas medan den andra gruppen 
nedvärderas. 

Med begreppet negativt stereotypiserande åsyftas här en kategorisering som dels är stere-
otyp dels är kopplad till negativa värdeomdömen om utgruppen. Stereotypa uttalanden om 
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ingruppen är positiva men ofta finns även en tolerans för skillnader inom den egna gruppen. 
Differentiering inom ingruppen innebär framför allt att man ser individerna som just indivi-
der. Fel som begås anses mänskliga och beroende av situationen. Att nyanser tolereras i den 
egna gruppen kan förklaras av t.ex. det ultimata attributionsfelet (Pettigrew, 1979), som bl.a. 
innebär en tendens att förklara det som uppfattas som positivt ingruppsbeteende på individ-
nivå, dvs. att gruppen lyckas beror på att den består av en samling förträffliga individer. Ne-
gativt ingruppsbeteende förklaras istället med hjälp av situationen eller faktorer i omgivning-
en. Poliser kan alltså skapa bilden av sig själva som en enad grupp utifrån den delade sociala 
identiteten som polis. Enskilda poliser som agerar utanför de normer som är kopplade till po-
liskåren förklaras, av den egna gruppen, som liggande utanför den enskilda polismannens 
kontroll och som betingat av den besvärliga situationen. Motsvarande provocerande beteende 
hos enskilda demonstranter skulle istället, av polisen, ses som orsakade av demonstranten 
själv och i förlängningen ett uttryck för hela demonstrantgruppens sätt att agera och förhålla 
sig till polisen. 

Det gavs många exempel på negativt stereotypiserande från såväl poliser gentemot de-
monstranter som från demonstranter gentemot polisen i Göteborg (Granström, 2002). Både 
poliser och demonstranter gjorde en stereotyp kategorisering bl.a. utifrån den andra gruppens 
klädsel eller utrustning. Polisens uniformering och skyddsutrustning bidrog till att demon-
stranterna uppfattade dem som en opersonlig massa. Poliserna beskrevs som legogubbar eller 
soldater, som inte gick att nå eller kommunicera med.  

Som Tengils soldater (skratt), jamen det var så de såg ut i Göteborg när de gick där och marsche-
rade, opersonliga. Deras utrustning tycker jag eller när de slår med sköldar tycker jag är väldigt, 
det tycker jag är provocerande i sig och väldigt skrämmande. (Demonstrant) 

Medan äldre demonstranter upplevde att de betraktades som fredliga demonstranter av 
polisen upplevde många ungdomar, särskilt om de på något sätt var extremt klädda att de be-
traktades som presumtiva bråkmakare av såväl allmänhet som av polisen. Klädsel och ålder 
tycks alltså vara viktiga koder för negativt stereotypiserande.  

Jaa efter det som hände då på fredagsmorgonen så såg ju hela Göteborg på en på ett annat sätt. 
Folk som gick åt sidan när man kom på trottoaren och så … För att vi såg ut som vi gjorde jeans, 
palestinaschalar … Hade vi väl och jag tror vi gick runt med en flagga på Lenin. (Demonstrant) 

För polisen utgör demonstranternas klädsel en slags uniformering, där inte bara en tydlig 
maskering utan även nerdragna sjalar, som kan användas för maskering ligger till grund för en 
stereotyp kategorisering av vilka som kommer för att demonstrera och vilka som har ”annat i 
görningen” och kategoriseras som en oroshärd.  

Polisen delade in Göteborgsdemonstranterna i två stereotypa grupperingar, ”demonstrerar 
med fredliga avsikter” och ”bråkmakare, som kommer med onda avsikter” (provokatörer). 
”Kalla dem inte demonstranter” sa polisen om den sistnämnda gruppen. Polisen pratar också 
om en ”svans” av exempelvis kriminella som hänger på när det händer något (icke organise-
rade).  

Ja det är fullt klart, de kommer hit av en enda anledning. Det är att bråka och slåss, bära sig illa åt 
och sen kan man alltid diskutera vilket syfte dom har med det här. (Polis) 

Motståndarsidan är organiserad, kunnig, utbildad och kan hantera såna här saker, man går och lär 
sig för att få med sig naiva … De gömmer sig i demonstrationerna också. (Polis) 

Polisen gör även en kategorisering utifrån hur demonstranterna följer de spelregler som 
polisen anser gälla och bedömer demonstranter utifrån hur de följer dessa spelregler. Polisen 
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har befogenheter att stänga av en gata, beordra skingring etc. och förväntar sig då att demon-
stranterna skall bete sig som laglydiga medborgare, dvs. göra som polisen säger. De som inte 
gör det gör sig skyldiga till ohörsamhet mot ordningsmakt, vilket är ett lagbrott. Som ”de-
monstranter” kategoriseras de som går i vanliga demonstrationståg, för vilka man har ansökt 
om och fått tillstånd (moderna demonstranter). Demonstranter som agerar mer spontant be-
traktas av polisen som anarkister (de autonoma) och hamnar lätt på listan över presumtiva 
orosmakare, där själva demonstrationen i sig tycks utgöra en ordningsstörning eftersom den 
går utanför de spelregler som polisen anser gälla (postmoderna demonstranter). Poliser som 
tjänstgjorde i samband med Göteborgskravallerna beskrev svårigheten att urskilja de demon-
stranter som kom med fredliga avsikter men som ”låtit sig dras med” av dem som kom med 
”onda avsikter.” Genom att erbjuda demonstranter att avlägsna sig efter att ha blivit visite-
rade, vilket polisen ansåg skedde vid t.ex. avspärrningen av Hvitfeldtska gymnasiet, ansågs de 
som stannade kvar ha gjort ett personligt val. De behandlades därefter av polisen som om de 
tillhörde kategorin som kom med ”onda avsikter”. I själva verket var många av dessa demon-
stranter ovetande om möjligheten av att avlägsna sig från platsen (Guvå & Hylander, 2002). 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att finns många exempel på negativt stereotypiserande 
från såväl polis gentemot demonstranter som från demonstranter gentemot polisen under de-
monstrationer som kan leda till kravaller.  

Krigsskapande organisering (kaotiserande) 
Hur polisen respektive demonstranter organiserar den egna gruppen får betydelse för vad som 
händer mellan grupperna under demonstrationen. Vi har sett exempel på hur olika slags orga-
niserande aktiviteter blir kaotiserande och därmed krigsskapande.  

Som kaotiserande processer avser vi allt som poliser respektive demonstranter gör när det 
gäller organisering eller disorganisering av den egna gruppen som bidrar till att skapa oord-
ning inom den andra gruppen, exempelvis ryktesspridning, plötsliga oförklarade eller oför-
klarliga ageranden genom ändrade regler från polisens eller demonstranternas sida, bristande 
information etc. Dessa aktiviteter kan vara medvetna och planerade eller omedvetna. Vad 
gäller polisen kan syftet med ett ingripande vara att skapa ordning för att motverka eller för-
hindra en ordningsstörning, men ingripandet får istället motsatt effekt genom att oordning och 
kaos uppstår. En strikt organisering från polisens sida med uppställda bussar och poliser till 
häst kan t.ex skapa rädsla och kaos hos en folkmassa som inte vet åt vilket håll de får gå. Å 
andra sidan kan postmoderna demonstrationer och manifestationer vara organiserade med 
musik, artistuppträdanden, matstånd och städpatruller men så länge polisen inte har uppgift 
om vem de kan förhandla med upplever de ändå organiseringen som kaotisk och riskfylld.  

Osäkerhet, rädsla och brist på information kan leda till att ryktesspridning får fäste och 
tar fart, vilket i sin tur ytterligare ökar osäkerhet och kaos. Mobiltelefoner bland demonstran-
ter får stor betydelse för hur rykten sprids liksom den kommunikation som sker mellan poli-
ser, där s.k. spanare kan tolka en situation på ett sätt som skapar en hotbild för övriga. Ett ex-
empel på detta var ett rykte om att det delades ut järnrör på Medborgarplatsen i samband med 
Salemdemonstrationerna år 2004. Detta visade sig vid kontroll vara facklor till ett fackeltåg 
(Granström et al, 2005 b). 

I samband med Göteborgshändelserna gavs ett flertal exempel på hur rykten och brist på 
information skapade kaos, vilket redovisas nedan (Guvå & Hylander, 2003).  

Efter att polisen avfyrat skott i Vasaparken i Göteborg, där en demonstrant skadades all-
varligt, florerade många olika rykten om vem som hade blivit skjuten. Såväl journalister och 
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poliser som ett antal demonstranter angavs som offer. En demonstrant som frågade en polis 
vad som hade hänt på Vasaplatsen fick höra att en polis hade blivit skjuten. 

Man är inte van vid den här otroliga dynamiken, när kollektiven sätter fart va. Då, då händer det 
saker. Och nåt nytt som jag aldrig fattat, det är vad mobiltelefoner kan betyda i samhället, för att 
plötsligt skapa ett rykte och en rörelse på folk. Och sådär va, och snacket går ju precis hur mycket 
som helst. Den där killen, på kvällen va, plötsligt så visste alla att han var död. Och då skapade vi 
nån stämning, vad ska vi göra nu då?  (Demonstrant) 

Även bland polisen spreds rykten i Göteborg, bland annat om att det fanns utländska be-
väpnade demonstranter på en av gymnasieskolorna (Hvitfeldtska) som användes som logi för 
demonstranter. Osäkerheten hos polis och demonstranter ledde till att ett litet antal människor 
höll på att få med sig stora grupper som t.ex. vid en antikapitalistisk demonstration, i Göte-
borg där reglerna plötsligt ändrades och några ville leda tåget till Hvitfeldtska, den gymnasie-
skola där poliser omringat hela byggnaden och där ett stort antal demonstranter bodde, istället 
för att följa den uppgjorda marschvägen. 

Den här anti-Bush-demonstrationen, så plötsligt kom det en kille rusande med en megafon bara 
sådär. Och det fanns en sån där osäkerhet i luften. Så när man var i en demonstration, man visste 
inte. Man ropade nu, nu är ändrade regler här, vi går upp till Hvitfeldtska istället … Några sprang 
och ledde av demonstrationen, och den lät sig villigt gå liksom. Man såg hur det kollektiva funge-
rar va. (Demonstrant) 

Demonstranter ansåg att situationen inte skulle ha blivit så kaotisk om polisen hade gett 
bättre information, om de hade talat om var de inte fick vara, var de skulle gå istället och var-
för. 

I stället blir det fullt med rykten. Och näe, nån sa att polisen lät oss gå en väg för att ta oss däri-
från. Den uppfattningen fick man, men när man började gå där, plötsligt kom det en raid, med snu-
tar rusande den vägen och pressade tillbaks folk. Så det är en sån där total osäkerhet på alla plan 
va, som gör ju att stämningen rivs upp. (Demonstrant) 

Brist på information ledde till osäkerhet som i sin tur bidrog till att kaos skapades. Det 
fanns många berättelser om att polisen inte svarade på frågor och inte gav någon information, 
på ett sätt som gjorde att demonstranter trodde att detta var en medveten strategi. 

De hade en stenhård taktik och sa aldrig någonting. De bara plötsligt spärrar av någonting, men 
förklarar ingenting för folk. Hela tiden var det, det gjorde ett jätteäckligt intryck. (Demonstrant) 

Polisen menade att många gånger kunde de inte informera p.g.a. sekretess. Men även po-
lisen beskrev en oro och rädsla och att de undrade om de överhuvudtaget skulle komma däri-
från med livet i behåll. En osäkerhet som även demonstranterna uppfattade.  

Man blev väldigt osäker på vad som skulle hända liksom, det var så mycket folk och poliserna var 
jätteuppstirrade. (Demonstrant) 

Polisen beskrev hur den organisation man byggt upp och planerat för snabbt desorganise-
rades. De som skulle undsätta den vanliga polisen i svåra situationer, fick gå in nästan direkt. 

Det small egentligen från början. Så vi vart igång från början, varför det blev som det blev, det kan 
man diskutera till döddagar i stort sett. (Polis) 

Demonstranterna upplevdes som oförutsägbara och det fanns en rädsla från polisens sida 
över vad som skulle hända och fram för allt hur ”svarta blocket”, dvs. de som av polisen kate-
goriserades som presumtiva bråkmakare, skulle agera.  
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Det svarta blockets teknik i hela världen de är att infiltrera sig med allmänheten och så ut igen och 
göra sina attacker då mot polis och banker och sen in igen och blanda sig, det är deras skydd. (Po-
lis) 

Poliserna beskrev även att olika organisationer står för olika slags ordning. En överens-
kommelse hade gjorts med organisationsledningar före demonstrationerna i Göteborg som 
byggde på att organisationerna själva skulle svara för ordningen inom sina egna led, men en-
ligt polisen visade detta sig inte fungera  

Kaotisering tycks uppstå främst i samband med de manifestationer som saknar tillstånd 
som exempelvis vid Reclaimfester. Dessa manifestationer karakteriseras också av en annan 
typ av organiserande än de tillståndsgivna demonstrationerna. De uppfattas som anarkistiska 
och därmed också som kaotiska genom att det inte finns en klar ledningsstruktur och besluts-
organisation (postmodern struktur). Detta får konsekvenser för polisens arbete, eftersom det 
inte finns någon att föra dialog och förhandla med som kan föra gruppens talan. Polisen har 
av tradition varit organiserad efter moderna principer och för dem kan det vara svårt att tänka 
sig att det inte finns någon eller några som ligger bakom en planerad aktion. Detta ökar risken 
för misstankar om en dold agenda, liksom att det finns aktivister som ”döljer” sig bland van-
liga demonstranter.   

 Sammanfattningsvis finns i kravallsituationer många exempel på kaotiserande, dvs. processer 
som förhindrar eller försvårar ordningsskapande. Bidragande till kaotiseringen är brist på in-
formation eller motstridig information som ger upphov till ryktesspridning, osäkerhet och 
rädsla.  

Krigsskapande bemötande (provocerande) 
Provocerande ser vi som ett krigsskapande bemötande medan avväpnande bemötanden blir 
fredsskapande. Allt bemötande riktade mot utgruppen som utgruppen upplever som hotande 
eller konfrontativt är provocerande. Hur provokativt ett bemötande upplevs är till stor del be-
roende av vilken tilltro eller misstro som ursprungligen finns mellan grupperna. Med bemö-
tande avser vi inte bara det sätt på vilket demonstranter respektive poliser möter varandra utan 
avser även ett mer allmänt bemötande som exempelvis polisens helikoptrar, containrar, staket, 
uppställning, uppträdande etc. Det samma gäller demonstranters agerande; medhavda tillhyg-
gen, maskering eller beredskap att maskera sig – nerdragna luvor, sjalar, ovilja att tala med 
polisen.  

I Göteborg gjorde polisens batonger, sköldar och vapen att demonstranter upplevde poli-
serna som provocerande och väpnade för krig. Containrar som stängde till gator, hundar och 
hästar bidrog ytterligare till att demonstranter kände sig hotade och maktlösa.   

Den här gatan efter biblioteket så låg det ett stort parkeringshus och där upptäckte vi att polisen 
höll på att ladda upp och liksom fylla hela parkeringshuset med hundförare och skällande hundar 
och: Det ekade så hemskt. (Demonstrant) 

Provocerande bemötande kan vara medvetet och planerat eller helt omedvetet. Såväl poli-
ser som demonstranter bidrar till provocering, medvetet eller omedvetet genom sitt sätt att 
bete sig, och klä sig. För polisens del utgör exempelvis maskerade demonstranter en provo-
kation medan de själva inte alltid är medvetna om att deras egen uniformering i form av 
hjälm, visir, sköld etc. utgör en provokation för demonstranterna eftersom det anses utgöra en 
del av arbetsklädseln. Att de containrar som ställdes upp runt Hvitfeldtska gymnasiet när 
byggnaden omringades skulle utgöra en provokation för demonstranterna var det få poliser 
som förstod. Framställda bussar, helikoptrar, hundar och hästar är andra exempel på sådant 
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som kan vara provocerande för demonstranterna, precis som demonstranter som uppträder i 
klunga och inte vill prata med polisen utgör en provokation för polisen. Att polisen i sig kan 
utgöra en provokation är det inte heller alla poliser som anser, utan istället finns uppfattningen 
att deras närvaro representerar trygghet för dem som har ”rent mjöl i påsen”.  

Andra exempel på mer direkt och ofta mer medveten provokation är när demonstranter 
utmanar polisen genom olika tillmälen, som ”nassesvin”, etc. för att, som polisen uppfattar 
det, få dem att ta till batongen. På motsvarande sätt finns exempel på att polisen tilltalat de-
monstranter på kränkande sätt. 

Sammanfattningsvis finns många exempel på beteenden och skeenden som uppfattades som 
provocerande av den andra parten. Det gäller händelser eller beteenden som stör den andra 
gruppens möjlighet att utföra sin uppgift eller som uppfattas som störande eller kränkande av 
den andra gruppen. Provocerandet av den andra gruppen är inte alltid avsiktligt eller ens med-
vetet. Polisen kan ibland ha svårt att förstå att deras klädsel, hjälmar, visir och sköldar i sig är 
provocerande på samma sätt som demonstranter har svårt att förstå att luvtröjor och stora 
halsdukar kan vara provocerande för polisen. 

Sammanfattning av krigsskapande processer 
Det är inte en enstaka provokation, stereotyp kategorisering eller kaotiskt inslag som orsakar 
att en demonstration urartar i våldsamheter, utan det är när dessa processer interagerar och 
förstärker varandra som risken är stor att kravaller uppstår. När polisen kategoriserar alla i en 
icke tillståndsgiven demonstration som presumtiva bråkmakare, upplever demonstranternas 
organisation som kaotisk och deras beteende som provokativt och när demonstranterna samti-
digt ser alla poliser som ett hot, upplever polisens organiserande som en störning och deras 
bemötande som provokationer, då dominerar krigsprocesser och risken för våldsamheter är 
stor. 

Fredsskapande processer 
Det som beskrivits här ovan har varit krigsskapande processer som bidragit till att kravaller 
uppstått. I detta avsnitt beskrivs sådant som bidrar till att bevara fred och som kan ha förhind-
rat kravaller. Under en och samma demonstration förekommer ofta såväl krigsskapande som 
fredsskapande processer.  

Några demonstranter i Göteborg gav uttryck för att de var känslomässigt berörda och 
stolta över att vara med i ett sammanhang där så många gjorde gemensam sak. I en av de mo-
dernt organiserade demonstrationerna ”Nej till EU-demonstrationen” fanns inga maskerade 
personer och den genomfördes helt fredligt. Det hela upplevdes som en glad karneval med 
mycket musik, ett meningsfullt budskap och ett utbud av intressanta föreläsningar. Yngre och 
äldre samlades, deltog och umgicks. Detsamma gäller flera av de Reclaimfester och antira-
sistdemonstrationer vi studerat. I det följande redovisas hur kategoriserande, organiserande 
och bemötande kan resultera i fredliga aktiviteter. 

Fredsskapande kategorisering (nyanserat differentierande) 
Nyanserat differentierande blir motsatsen till negativt stereotypiserande och innebär att den 
egna gruppen (ingruppen) kan se skillnader mellan deltagarna i den andra gruppen (utgrup-
pen) samt värdera delar av eller aspekter av den andra gruppen positivt. En kategorisering av 
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den andra gruppen kan alltså ske även här men i termer av en positiv kategorisering där posi-
tiva aspekter som tillskrivs hela utgruppen lyfts fram. - demonstranterna säger t.ex. att polisen 
är här för att skydda oss. Nyanserat differentierande innebär också att såväl poliser som de-
monstranter kan se på varandra som enskilda individer, inte som representanter för en grupp. 
Det betyder att man ser att individer som orsakar problem kan finnas i både ingruppen och i 
utgruppen. Poliser kan erkänna att det finns andra poliser som har lätt för att tända till eller att 
demonstranter säger att vissa individer i demonstrationer framför allt är där för att vara med 
om bråk, likaväl som att demonstranter upplever att många poliser är hjälpsamma och att po-
lisen ser att många demonstranter gör vad de kan för att skapa ordning i en demonstration. 
Nyanserat differentierande gäller alltså både synen på medlemmar i den egna som i den andra 
gruppen. Demonstranter vid Göteborgshändelserna gav uttryck för förståelse för enskilda po-
liser. En anledning var att de ansåg att kaotiseringen var en grundläggande orsak till att kra-
valler uppstod och den måste polisledningen stå till svars för inte enskilda poliser. 

Den stora skulden ligger på polisledningen för jag tycker att man utsatte de här poliserna för sån 
press så att det jag är inte förvånad så att jag tycker man ska sätta ansvaret jävligt högt opp tycker 
jag. Jag vet, jag stod och snackade med snutar, de var ju alldeles förvirrade alltså, de var ju jättes-
kakis. Jag har rätt stor förståelse för enskilda poliser som var inkallade från landsorten och inte 
kunde tänka sig att det här skulle hända. (Demonstrant) 

Många demonstranter i Göteborg hade också förståelse för att enskilda poliser kände sig 
hotade och förväntade sig bråk eftersom vissa grupper gått ut före demonstrationen med affi-
scher och på internet, och förebådat stenkastning och förstörelse. De uttalade också förståelse 
för enskilda polisers känslor och vad dessa kunde leda till. 

Men så var de väl poliserna väldigt rädda eller det är klart att de blir rädda /…/ De kände sig väl 
också jävligt utsatta och hotade och jag vet precis hur. (Demonstrant). 

Polisen trodde också att oskyldiga ungdomar drogs med i kravaller och att detta beror på 
den psykologi som finns i en folkmassa. 

Det där är ju ett jättestort hot mot demokratin och just den här psykologin som kan bli i en folk-
massa alltså. Man skall inte säga att vem som helst av oss, men väldigt många kan råka ut för att 
de dras med. Det har vi sett exempel på ett antal gånger både i Sverige och utomlands naturligtvis. 
(Polis) 

För polisens del är kategorisering en del av deras arbete. Det gäller att snabbt identifiera 
vem som är skyldig eller inte skyldig, vad som kan lagföras eller inte lagföras, dvs. vad som 
är att betrakta som en brottslig handling eller inte. För att detta ska fungera fredsskapande och 
inte krigsskapande krävs att alla inte dras över en kam, utan att endast individer som agerat 
brottsligt blir föremål för åtgärder, en urskiljningsförmåga som polisen gett exempel på vid 
fredliga manifestationer. Men polisen tycks fortfarande utgå från en teori som bygger på att 
vissa individer leder en avidentifierad massa och att det gäller att skilja ”agnarna från vetet”, 
dvs. anförarna från ”massan”, En teori som i sig kan motverka ett nyanserat differentierande 
eftersom man utgår från att det alltid finns anstiftare med destruktiva avsikter. Men även om 
polisen inte förändrat sina teorier om folkmassor, arbetar man idag enligt ett nytt nationellt 
taktikprojekt. Genom att röra sig i vanlig uniform bland demonstranterna i par och prata med 
dem blir det också möjligt för polisen att se demonstranterna som enskilda individer och inte 
som en odifferentierad massa. Omvänt får demonstranterna möjlighet att se poliser som en-
skilda yrkesmänniskor och inte som en attackstyrka, vilket underlättar ett ömsesidigt nyanse-
rat differentierande.  
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Genom visitering kan polisen också skilja ut dem som kommer med farliga attiraljer och 
bedöms vara ute för att slåss. Istället för att dra alla över en kam visar polisen då att de har en 
nyanserad bild av deltagarna. När polisen använder sig av olika uniformering och tar på sig 
hjälmar endast, när de förväntar sig att något ska hända signalerar de att hjälmar är arbetsred-
skap avsedda för olika situationer eller sammanhang och inte en uniformering avsedd att ge 
intryck av polisen som en enad front. Detta har vi sett många exempel på vid såväl reclaim-
aktioner som demonstrationer i samband med Salem manifestationer (Granström et al, 2005a, 
Granström et al, 2005b)  

Det fanns också ett stort antal nyanserande uttalanden från demonstranterna i stil med 
”Polisen är här för att se till att vi kan genomföra vår demonstration” som bidrog till fredliga 
relationer, när det gällde demonstrationer i samband med Salemmanifestationerna (Granström 
et al, 2005b). 

Sammanfattningsvis finns många exempel på såväl demonstranters som polisers nyanserade 
differentierande under Göteborgshändelserna liksom under senare reclaim-aktioner och de-
monstrationer. Demonstranter och poliser har visat förståelse för enskilda deltagares reaktion-
er i den motsatta gruppen och sett utgruppen som sammansatt av individer med stora olikhet-
er.  

Fredsskapande organisering (ordningsskapande) 
Med ordningsskapande menar vi allt som den ena gruppen gör som motverkar kaotisering 
inom såväl den egna som för den andra gruppen. Exempelvis uppfattar polisen demonstranter 
som ordningsskapande om de följer de regler som gäller t.ex. när de begär tillstånd för en de-
monstration Då får polisen dels information om demonstrationen, dels finns en arrangör som 
man kan förhandla med och som utger sig vara ansvarig för demonstrationen samt förbinder 
sig att svara för ordningen genom egna vakter. För polisens del handlar det bl. a om att få in-
formation om demonstranternas planer för att själva kunna planera sitt organiserande. Det 
handlar om att genom information ”lägga korten på bordet” för att motverka föreställningar 
om dolda agendor och ryktesspridning. 

Även demonstranter framhöll liknande faktorer som ordningsskapande för deras demon-
strationer, (a) demonstrationstillstånd, (b) uppgjord marschväg för demonstrationen, (c) tydlig 
arrangör, kontroll av paroller, (d) demonstrationsvakter samt (e) maskeringsförbud. Dessa sex 
förutsättningar förelåg i de tre stora demonstrationer i Göteborg som avlöpte lugnt.  

Den demonstrationen vi gick i så var det ju liksom ingenting, inget våld över huvud taget, inget 
provocerande. Jag tror det var sex snutar som gick med den demonstrationen sen hade vi egna vak-
ter liksom. Och är den sån så länge, det är en sån demonstration så behöver man inte vara orolig 
liksom då händer det ju ingenting. (Demonstrant) 

När det sker provokationer mot en demonstration kan enskilda demonstranter ta på sig att 
vara vakter för att undvika kaos. Vid en antikapitalistisk demonstration i Göteborg uppmana-
des demonstranter att överge marschvägen och gå mot det omringade gymnasiet istället, men 
då ingrep enskilda demonstranter. 

Så jag sprang ut i gatan där och började stoppa folk och sa att det här inte var en demonstration va. 
Vi ska, vi har, vi har den här vägen ska vi ju gå. Då blev det så att jag eftersom jag stod där som en 
slags frivillig demonstrationsvakt och såg till att demonstrationen gick rätt väg. (Demonstrant) 

Polisen beskrev hur de är organiserade för att motverka riskerna inom den egna gruppen 
för enskilda ageranden, exempelvis i samband med provokationer.  
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Då är det ju mycket gruppens uppgift att hålla borta. … Visst vi vart ju oerhört provocerade och på 
väg in i fällan och då hjälps man ju åt för när man kommit tillräckligt långt in i ilskan då är det ju 
svårt själv, då kanske man åker med, dom försöker locka ut en ur gruppen, ur kedjan, men då får 
man hjälpas åt där och hålla tillbaka. (Polis) 

Såväl aktivister som polis vid en reclaim-fest i Linköping (Granström, Guvå, Hylander, 
& Rosander, 2005a) uppvisade ett tydligt organiserande i sina aktiviteter som fungerar ord-
ningsskapande. Aktivisterna upprätthöll ordningen inom sitt erövrade område. Polisen garan-
terade ordning i kringliggande kvarter. Polisens ”buffertzon” kom att fungera som en sorts 
passerområde där vanliga medborgare själva fick avgöra om de ville fortsätta och där miss-
tänkta bråkstakar kunde avvisas av polisen. 

Vi har tidigare beskrivit skillnaden mellan polisens typ av modern organisering och de 
postmoderna demonstranternas organisering. Men vi har också sett exempel på hur polisen 
har anpassat sin organisering på ett fredsskapande sätt för att kunna möta dessa demonstran-
ter. Vid en reclaim-fest i Stockholm blev demonstranternas aktiviteter som musikbil, trum-
mor, eldslukning m.m. ordningsskapande (Granström, et al., 2005a). Musik och dans funge-
rade som dragplåster på ungdomar som gick omkring och väntade på att något skulle hända, 
vilket minskade risken för exempelvis kaotiserande rusningar. Polisen arbetade i par, s.k. 
dubbelpatruller i vanlig uniform bland ungdomarna, vilket blev ordningskapande bl.a. genom 
de samtal som fördes. Det fanns ett samarbete mellan polis och festdeltagare när det gällde 
t.ex. en musikbil. Såväl när det gällde placering som när det gällde tid för avstängning av mu-
siken följde aktivisterna polisernas uppmaningar och polisen bistod när högtalarna i musikbi-
len visade sig inte fungera. Trots att aktiviteten inte var tillståndsgiven uppträdde polisen som 
om den var det och tog tillfället i akt att föra dialog med dem som för tillfället uppträdde som 
ledare för en aktivitet. Polisen organiserade sålunda sitt arbete på ett mer postmoderna sätt för 
att agera fredsskapande. Polisens förmåga att klara de rusningar som förekom vid reclaimfes-
ten i Stockholm, genom att inte dras med utan snabbt återgå till det förordade arbetssättet och 
ta av sig hjälmar som eventuellt satts på, blev i sig ordningsskapande. I en av de rusningar 
som ägde rum följde polisen med ”massan” och därigenom lyckades polisen ”prata tillbaka” 
ungdomarna till festplatsen.  

Med en ständig dialog mellan polis och festdeltagare minskade risken för kaotiserande 
rykten såväl bland deltagare som bland polisen. Bland polisen fanns, vid ett tillfälle, rykten 
om att autonoma bråkstakar gömde sig och gjorde sig osynliga bland festdeltagarna. Bland 
festdeltagarna fanns också rykten om att nazister var på väg. Genom fungerande underrättel-
severksamhet kunde polisen skydda festplatsen genom att omhänderta rasistiska ungdomar 
som var på väg till festplatsen. 

Festdeltagarna höll själva ordning genom att gå runt och samla skräp, både i Stockholm 
och i Linköping, vilket förmodligen också bidrog till att normalisera bilden av festen hos bo-
ende och övrig allmänhet. 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att planering av aktiviteter, tydliga mål och en bered-
skap att ingripa när gemensamma regler inte följdes var viktiga komponenter i de fredliga 
demonstrationerna. En annan slutsats är att när demonstranter och polis samverkar kring ord-
ningsskapandet leder detta till fredliga demonstrationer. Det är däremot inte tillräckligt att 
polisens organiserande är fredsskapande, även demonstranternas måste vara det. Framför allt 
måste såväl polis som demonstranter uppfatta den andra gruppens ordningsskapande som just 
ordningsskapande och inte som grogrund för kaos. 
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Fredskapande bemötande (avväpnande) 
Avväpnande innebär att polis och demonstranter bemöter varandra på ett sätt som inte upp-
fattas provocerande av den andra gruppen. Ett avväpnande bemötande karakteriseras av öm-
sesidig förståelse, vänlighet och respekt. Om en grupp lägger ned sina vapen i bokstavlig och 
symbolisk bemärkelse underlättar det för den andra gruppen att göra detsamma. Det innebär 
också att varje grupp tar hand om provokatörer i sina egna led, s.k. self-policing (Reicher, 
Stott, Cronin & Adang, 2004).  

När polisen uppträder i vanlig uniform och båtmössa istället för hjälm, arbetar två och 
två i s.k. dubbelpatrull istället för att formera sig som en tropp, pratar med demonstranterna 
och t.o.m. kan tänka sig att skämta istället för att ta på sig en formell tjänstemin agerar de 
avväpnande. Forskning visar att humor är ett framgångsrikt koncept när det gäller att undvika 
att konflikter trappas upp (Russel, 2003, Russel, Arms & Mustoonen, 1999). Detsamma gäller 
demonstranter, som uppträder avväpnande gentemot polisen vid fredliga demonstrationer ge-
nom att föra dialog med polisen, informera och undvika kläder eller andra attiraler som kan 
provocera. Avväpnande kan också innebära att demonstranter agerar gentemot andra demon-
stranter för att dessa inte ska uppfattas som provocerande av polisen t.ex. genom att avmas-
kera dem.  

Jag drog ner hans mask och tog hans sten och sen, va fan, är det ditt enda jävla argument skrek jag 
till honom och han på nåt sätt inte riktigt kunde ta det. (Demonstrant) 

Från polisens sida har vi sett många exempel på initiativ till dialog med demonstranterna 
för att lägga grunden för en avväpnande och fredlig utveckling i de masshändelser som vi 
studerat. Detta fungerar när det gäller de demonstrantgrupper som har en sådan organisering 
att de utser representanter som företräder dem, men tycks betydligt svårare när det gäller de 
grupperingar som förespråkar individuellt ansvarstagande och inte låter sig representeras av 
någon dvs. de postmodernt organiserade demonstranterna.  

Vid reclaim-aktiviteterna i Linköping uppträdde polisen avväpnande i två betydelser. Den 
ena var att de visiterade några aktivister och sedan lät dem återgå till de övriga. Budskapet 
uppfattades sannolikt som att polisen accepterade fredliga aktiviteter men inte tillät vapen 
eller tillhyggen. Att polisen inte ”skramlade med vapen” genom synlig kravallutrustning 
(skyddsutrustning) fungerade också avväpnande. Aktivisternas avväpnande beteende manife-
sterades främst genom gyckel, upptåg, dans och sång. De visade på så sätt att syftet med sam-
lingen var fredligt. 

Vid reclaimfesten i Stockholm skedde visiteringar inom aktivisternas eget område till 
skillnad från i Linköping där polisen inte opererade mitt bland ungdomarna, utan uppehöll sig 
utanför de avspärrningar som aktivisterna gjort. Polisens visitering skulle rent teoretisk kunna 
fungera såväl avväpnande som provocerande beroende på när, var och varför den gjordes. I 
Stockholm var polisens intentioner att tidig visitering inte skulle trigga på samma sätt som 
visitering i ett mer konfrontativt läge. Av den anledningen genomfördes visiteringar medan 
det fortfarande var lugnt, på samma sätt som i Linköping. Visiteringen fungerade avväpnande 
såväl bildligt som bokstavligt genom att sådant som skulle kunna användas i syfte att provo-
cera beslagtogs. Visitering som skett på ett vänligt sätt har visat sig kunna leda till ett faktiskt 
avväpnande men också tillfälle till kontakt och dialog. De som ställde frågor till polisen fick 
svar. Ett annat uttryck för avväpnande agerande var när poliser visade upp sin utrustning öp-
pet. Exempelvis stod pojkar i 12-14 årsåldern och pratade med polisen, som visade dem sina 
hjälmar och sköldar medan ungdomarna fingrade på dem och ställde frågor.  
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Sammanfattningsvis fanns det vid samtliga studerade masshändelser exempel på att såväl po-
lis som demonstranter lyckades undvika våldsamheter genom att skapa dialog och genom att 
inte uppträda provokativt utan istället ”avväpnande”. 

Sammanfattning av fredsskapande processer 
Vi har dragit slutsatsen att det inte räcker med att undvika krigsskapande processer för att 
åstadkomma fredliga demonstrationer utan man måste också planera för fred, dvs. skapa stra-
tegier som är direkt fredsskapande. Fredsskapande strategier interagerar och förstärker 
varandra. När polisen gör en positiv kategorisering av en händelse som ett möte som ska 
skyddas och anpassar sin organisering till situationen och för dialog med dem som vill kom-
municera är chansen stor att de kommer att uppfattas som nyanserade, ordningsskapande, 
avväpnande av demonstranterna och därigenom skapas en tilltro hos demonstranterna som i 
sin tur är fredsskapande. Detta kommer att utvecklas i nästa kapitel. 

AM-modellen sammanfattad 
Forskningen (Granström, 2002, Granström et al, 2006) visar att när manifestationer urartar i 
kravaller är förekomsten av samtliga krigsskapande processer närvarande, dvs. negativt stere-
otypiserande, kaotiserande och provocerande. Det tycktes som om det är just kombinationen 
av dessa processer som är betecknande för eskalering och kravaller, medan däremot freds-
skapande processer som nyanserat differentierande, ordningsskapande och avväpnande leder 
till lugna och fredliga demonstrationer. I nedanstående figur sammanfattas hur kategorise-
rande, organiserande och ömsesidigt bemötande kan utvecklas antingen till krigsskapande 
(aggravation) eller fredsskapande (mitigating). 

 
 
 
Figur 1. Två tänkbara utvecklingar vid masshändelser enligt AM-modellen. 

 

Figuren visar att det kategoriserande, organiserande och ömsesidiga bemötande som all-
tid sker i samband med en masshändelse där polis och aktivister är inblandade, antingen kan 
få en fredlig eller krigsskapande utgång. Krigsprocesser som är betydelsefulla för att förklara 
uppkomsten av konfrontationer mellan demonstranter och polis är negativt stereotypiserande, 
kaotiserande och provocerande. Fredsprocesser som är betydelsefulla för att förklara upp-
komsten av fredliga demonstrationer är nyanserat differentierande, ordningsskapande och 
avväpnande. 

Modellen är inte enbart en teoretisk beskrivning av hur relationerna mellan polis och de-
monstranter kan utvecklas. Den har i hög grad verifierats av empiriska fältstudier. Det innebär 
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att skeenden i samband med masshändelser till stor del är styrda av de inblandades medvetna 
eller omedvetna agerande. En ökad medvetenhet om dessa processer kan således innebära en 
ökad beredskap för att undvika krigsskapande processer och istället bidra till fredskapande 
sådana. 

Konsekvenser för polisarbete 
• Erfarenheterna visar att när polisen misslyckas med att urskilja olika typer av demonstranter 

eller aktivister och bemöter alla som om de vore presumtiva kravallmakare ökar risken för 
just kravaller. När polisen lyckas etablera kontakt och få till stånd en förhandling med en-
skilda aktivister eller grupper ökar sannolikheten för fredlig utveckling. 

• Om polisen inte har en fungerande internkommunikation eller en oklar typ av intern order-
givning kan detta leda till en kaotisering. Kaos kan skapas genom att insatser uteblir eller 
fördröjs genom hierarkisk ordergivning. Brist på information eller ryktesspridning om in-
filtratörer eller vapen bland demonstranter kan leda till provokativa och kaosskapande in-
gripanden som i sin tur ökar risken för kravaller. Fungerande internkommunikation och 
möjlighet till snabba och lokala beslut, där aktivisterna hålls informerade och ges förkla-
ringar till polisens åtgärder ökar däremot sannolikheten för ordningsskapande och fred. 

• När polisen möter aktivisterna på ett sätt som liknar en militär uppställning, när de närmar 
sig i samlad trupp, med hjälmar, visir och sköldar eller monterar upp staket så kan detta 
uppfattas som en provokation och ökar risken för aggressiva utfall eller kravaller. Om poli-
sen däremot uppträder två och två, utan hjälmar men väl synliga (exempelvis gula västar) 
och rör sig bland aktivisterna, tar initiativ till samtal, ger information och besvarar frågor så 
ökar sannolikheten för fred. Avspärrningar med plastband kan fungera effektivare än staket 
om polisen informerar och förklarar varför avspärrningarna görs. 

Konsekvenser för demonstranter 
• Så länge demonstranter betraktar polisen som enskilda polismän med uppgift att upprätthålla 

ordning och bistå demonstranterna föreligger förutsättningar för fred. Om däremot demon-
stranterna betraktar polisen som en odifferentierad grupp av okänsliga ”soldater” där en-
skilda polismän inte urskiljs som individer har ett negativt stereotypiserande skett som ökar 
risken för krigshändelser. 

• När demonstranter söker demonstrationstillstånd, följer anvisade marschvägar, har egna 
demonstrationsvakter och uppträder omaskerade är risken för kravaller minimal. Om de-
monstrationerna är icke-tillståndsgivna, om demonstranterna beger sig till gator och platser i 
strid mot polisens anvisningar eller gemensamma överenskommelser, om demonstranterna 
uppträder maskerat, oordnat eller springande (rusningar) ökar risken för sammandrabbning-
ar. 

• När demonstranter uppträder avväpnande genom informativa samtal med poliser som mot-
verkar kaotiserande ryktesspridning, när de dansar, sjunger, spelar och uppvisar sina fred-
liga avsikter är risken för kravaller liten. Om däremot demonstranterna maskerar sig, upp-
träder i uniformsliknande klädsel och med tillhyggen (vapen, påkar eller liknande) är risken 
för kravaller uppenbar. 

Ett samspel mellan två parter 
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Som framgått av ovanstående genomgång förutsätter krigsprocesser (kravaller) att såväl poli-
ser som demonstranter bidrar till negativt stereotypiserande, kaotiserande och provocerande. 
Lika väl som demonstranterna kan bidra med detta kan polisens insatser utgöra den tändande 
gnistan till kravaller. Upprätthållande av fred och ordnade demonstrationer bygger på att såväl 
poliser som demonstranter uppträder nyanserat, ordningsskapande och avväpnande. Det är 
således ett samspel mellan parterna som innebär att fredliga förhållanden kan bibehållas. I 
nästa kapitel utvecklas och tillämpas modellen ytterligare på olika händelser som studerats i 
verkligheten. 
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Kapitel 4 

Samspelet mellan poliser och 
demonstranter 
 
 
Gunilla Guvå Ingrid Hylander 
I föregående kapitel beskrevs de samspelsprocesser som kan leda till kravaller, eller motsat-
sen, till fredliga masshändelser. Det är inte i massan som kravallerna uppstår, det är i mötet 
mellan massan och polisen som de kritiska momenten uppträder. I detta kapitel analyseras 
hur dessa möten kan utvecklas, dels beroende på hur de olika grupperna har planerat sina 
strategier och hur de faktiskt uppträder. Det är emellertid inte enbart det synliga beteendet 
som påverkar händelseutvecklingen, det är också i hög grad vilka föreställningar som grup-
perna har om varandra. Hyser man tilltro eller misstro till den andra gruppen? Vad händer 
när en fredlig grupp möts med misstro av den andra gruppen? Detta är några av de frågor 
som detta kapitel söker ge svar på. 

Upptrappning och nedtrappning vid kritiska 
situationer 
AM-modellen, som presenterats i förra kapitlet, hjälper oss att förstå och förklara 
varför demonstrationer ibland leder till konfrontationer medan de ibland resulterar i 
fredliga manifestationer. Annan forskning har också visat att kravaller inte uppstår 
på grund av faktorer inom en grupp av demonstranter, vilket tidigare hävdats (t.ex. 
Turner, 1974; Zimbardo, 1969). Istället ses kravaller som ett mellangruppsfenomen 
dvs. något som uppstår i samspel mellan en ingrupp och en utgrupp, där således i 
högsta grad polisen som grupp har betydelse för händelseutvecklingen. Det är inte 
ens fel när två bråkar, lika lite som det inte är den enes förtjänst att det inte blir bråk. 
Såväl poliser som demonstranter kan agera både fredsskapande och krigsskapande. 
Detta ger upphov till olika slags situationer, där det ibland råder diskrepans mellan 
poliser och demonstranter, när den ena gruppen uppträder fredsskapande och den 
andra krigsskapande. Dessa situationer har vi valt att definiera som kritiska händel-
ser. I nedanstående figur beskrivs dessa som ruta B och C. I det följande görs en kort 
beskrivning av de ömsesidiga betingelserna, för att därefter beskriva tänkbara utfall 
när ömsesidighet inte föreligger. 
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Figur 1. Fyra scenarier med hänsyn till polisers och demonstranters agerande. 

Ömsesidigt fredsskapande (ruta A) 
Om det råder ömsesidigt fredsskapande mellan demonstranter och poliser finns förutsättning-
ar för fredliga demonstrationer dvs. ömsesidig och nyanserad differentiering, avväpnande, 
och ordningsskapande. Detta skapar i sin tur förutsättning för ett samarbete och en dialog 
mellan polisen och demonstranterna, där polisen exempelvis överlåter åt arrangörerna att 
svara för ordningen.  

Polisens hantering av och agerande i samband med demonstrationer är av stor betydelse 
för utgången. Om polisen hanterar en samling demonstranter som om de faktiskt är demon-
stranter, dvs. är där för att demonstrera och inte för att bråka, minskar risken för konfrontat-
ioner.  

Ömsesidigt krigsskapande (ruta D) 
När demonstranter betraktas som bråkmakare kommer även fredliga demonstranter att hamna 
på samma sida som krigsskapande demonstranter och därmed uppstår ett ömsesidigt krigs-
skapande mellan demonstranter och poliser med ömsesidig stereotypiserande, provocerande, 
och kaotiserande. I detta läge råder allt annat än samarbete och dialog. Demonstranter och 
poliser stereotypiserar varandra som ett hotfullt ”dom”, mot vilka man måste skydda och för-
svara sig. Det sker en ömsesidig provocering om båda sidor formerar sig, polisen som en mili-
tär trupp, demonstranterna som ett kollektiv (massa). Liksom om man uniformerar och 
maskerar sig i skyddsutrustningar, i vissa lägen t.o.m. beväpnar sig. En ömsesidig kaotisering 
uppstår när båda sidor agerar utan att prata med varandra med risk för ryktesspridning, (dolda 
agendor, oväntade ageranden). I detta läge räcker det med att en enda polis eller en enda de-
monstrant låter sig provoceras till att överreagera och därmed skapas en konfrontation mellan 
poliser och demonstranter (Guvå, 2005).  

Kritiska situationer och dess upptrappning eller nedtrappning 
Figur 1 visar två slag av situationer, där det varken råder ömsesidigt fredsskapande eller öm-
sesidigt krigsskapande utan diskrepans (ruta B och C) mellan polisers och demonstranters 
agerande. I det ena fallet är det polisen som beter sig krigsskapande mot fredliga demonstran-
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ter, i det andra fallet är det demonstranterna som beter sig krigsskapande mot fredliga poliser. 
Krigsskapandet respektive fredsskapandet definieras utifrån hur demonstranter respektive 
poliser faktiskt beter sig mot varandra, dvs. hur man som grupp eller kollektiv kategoriserar 
varandra, förhåller sig till varandra samt agerar under demonstrationen, inte utifrån vilket 
uppsåt eller vilka intentioner man har. Exempelvis kan polisers agerande definieras som kao-
tiserande trots att syftet är att skapa ordning. 

Lägen där diskrepans råder har definierats som kritiska situationer, till vilka vi har kunnat 
hänföra en rad händelser som visat sig kunna leda till upptrappning eller nedtrappning av en 
konflikt beroende på olika faktorer, som exempelvis hur polisen respektive demonstranter 
hanterar en krigsskapande motpart. 

Krigsskapande poliser möter fredliga demonstranter (ruta C) 
Polisen kan utgöra en krigsrisk och därigenom skapa en kritisk situation, när de från början 
utgår från ett negativt stereotypiserande, exempelvis när icke tillståndsgivna möten hanteras 
som om de vore olagliga. Demonstranter kan ses som en avidentifierad opersonlig ”folk-
massa” som hanteras genom kollektiva kaotiserande ingripanden (husrannsakan, inbrytning i 
demonstrationer, insäckning av demonstranter etc.). Polisen uppträder provokativt som en 
formerad trupp i skyddsutrustning utifrån en uppfattad hotbild. Risken för eskalering är i 
dessa lägen mycket stor. Men beroende av hur demonstranterna svarar på polisens agerande 
kan det leda till att konflikten trappas upp och urartar eller att konflikten trappas ned och av-
stannar. 

Risk för upptrappning 
Om polisen agerar krigsskapande och demonstranterna svarar genom att själva bli krigsskap-
ande är risken för en upptrappning stor. Risken ökar ytterligare, om polisen i sin tur svarar 
med att förstärka med fler poliser (undsättning). Detta leder sannolikt till att även demonstran-
terna trappar upp konflikten.  

Även om polisen utgår från att det i en demonstration finns både demonstranter, som vill 
demonstrera och sådana som ”har annat i görningen”, så blir polisen genom sin skyddsuni-
formering och truppformering, krigsskapande mot samtliga demonstranter, vilket legitimeras 
genom att stereotypt definiera alla som inte lämnar en plats vid exempelvis en ordningshål-
lande befallning, som icke-laglydiga. De har då gjort sig skyldiga till ohörsamhet mot ord-
ningsmakt, vilket kan lagföras.  

Chans till nedtrappning 
Om polisen agerar krigsskapande och demonstranterna svarar genom att exempelvis ”hör-
samma” polisen som ordningsmakt sker ingen upptrappning av konflikten. Detta är fallet då 
demonstranter gör som polisen säger, vid exempelvis en skingringsbefallning. Agerandet 
bygger på att demonstranterna accepterar polisen som ordningsskapande myndighet, och ac-
cepterar spelets regler.  

Om det bland demonstranterna finns de som inte vill acceptera de spelregler polisen hän-
visar till och låter sig provoceras av polisens agerande, är risken för upptrappning i sin tur 
beroende av hur situationen hanteras inom den egna gruppen. I våra studier finns exempel på 
hur demonstranter själva tagit hand om deltagare som ”snedtänt”, och därmed förhindrat en 
eskalering, eller genom att gå in i en konflikt mellan enskilda poliser och enskilda deltagare 
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kunnat lösa den utan ytterligare inblandning från polis. Detta har då fungerat som ett ord-
ningsskapande agerande som sannolikt förhindrat ett kaotiserande ingripande från polisens 
sida. 

Det finns också exempel på hur enskilda demonstranter i samband med ett ingripande 
från polisen, fått till stånd en förhandling med polisen, som lett till att konflikten inte trappats 
upp. 

Fredsskapande poliser möter krigsskapande demonstranter (ruta B) 
Efter Göteborgskravallerna har polisens agerande i samband med större folksamlingar varit 
föremål för utredning (SOU 2002:122) vilket resulterat i utvecklandet av nya arbetsmetoder i 
såväl bastaktik som särskild polistaktik för att hantera ordningsstörningar i samband med 
större folksamlingar. Ett nytt mobilt taktikkoncept har introducerats inom polisväsendet.  Det 
har visat sig att polisen, vid möte med en grupp krigsskapande demonstranter, kan minska 
risken för konfrontation genom följande strategier.  

• Genom att inte själva utgöra en provokation med sin klädsel eller sitt förhåll-
ningssätt. 

• Genom att inte göra kollektiva ingripanden av demonstranter under ett möte eller 
en demonstration, inbrytningar i demonstrationer etc. 

• Genom att inte kategorisera demonstranter stereotypt som en homogen ”massa” 
utan differentiera mellan olika demonstranter samt i möjligaste mån göra indivi-
duella ingripanden som kan lagföras.  

• Genom att tillämpa en s.k. uppdragstaktik utifrån en huvudorder där det tydligt 
anges att polisens primära uppgift är att säkra demonstrations- och mötesrätten 
och förhindra ordningsstörningar i samband med dessa. 

Den särskilda polistaktiken (SPT) har inneburit att polisen i huvudsak agerat fredsskap-
ande vid ett flertal demonstrationer, genom att uppträda väl synlig i ”vanlig uniform” med 
båtmössa utan hjälm eller sköld. För att öka synligheten har polisen vid senare demonstration-
er burit gula västar. Man har uppträtt i dubbelpatrull dvs. två och två och rört sig bland de-
monstranterna i syfte att göra visiteringar men även för att skapa kontakt, istället för att for-
mera sig som en trupp runt om en demonstration. Genom att se ut och bete sig ”som männi-
skor” har polisen motverkat att bli negativt stereotypiserade av demonstranterna. Man har inte 
heller utgjort en provokation eller bidragit till kaotisering. 

Även om varken poliser eller demonstranter har som syfte att skapa konflikter, som leder 
till våldsamma konfrontationer, kommer såväl poliser som demonstranter som beter sig som 
om de vore krigsskapande att skapa kritiska situationer som kan utgöra en krigsrisk. Ett ex-
empel på detta kan vara demonstranter som är maskerade eller klädda i huvtröjor och sjalar, 
och i vissa fall även ”beväpnade” med käppar eller andra tillhyggen. På samma sätt som poli-
sen betraktar demonstranterna kanske själva denna beväpning och uniformering enbart som 
en skyddsutrustning och inte avsedd för attack.  

Risk för upptrappning 
Om polisen låter sig provoceras samt kategoriserar uppjagade demonstranter som en enhetlig 
massa ökar risken för en upptrappning eftersom situationen då utgör ett kaotiserande hot för 
polisen. De ingripanden som skett vid demonstrationer och som lett till kaotiserande ord-
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ningsstörningar har visserligen syftat till att förhindra ordningsstörningar men har i själva 
verket skapat sådana. Ett synsätt som innebär att en folkmassa i sig betraktas som en presum-
tiv oroshärd, gör att polisen ser som sin uppgift att förhindra att den sprids. Detta var sanno-
likt fallet i Göteborg 2001, där polisen betraktade de icke tillståndsgivna demonstrationerna 
som ordningsstörningar. Vid andra tillfällen har polisen valt att definiera även icke-
tillståndsgivna demonstrationer som en allmän sammankomst, vilket gjort att dessa aktivister 
behandlats som demonstranter på ett avväpnande, icke stereotypiserande och därmed ord-
ningsskapande sätt.   

Som tidigare nämnts är det tillräckligt att en polis låter sig provoceras, med risk att även 
övriga poliser går till angrepp mot gruppen av demonstranter, vilket i sig kan leda till ett eska-
lerande händelseförlopp (se kapitel 10).  

Chans till nedtrappning 
Om polisen såväl individuellt som kollektivt inte låter sig provoceras utan istället kan hantera 
demonstranter som provocerar genom sin klädsel, agerar kaotiserande genom rusningar orsa-
kade av ryktesspridning, finns istället chans att avstyra ett eskalerande förlopp. I våra studier 
finns ett flertal exempel på detta. 

Ett exempel är en demonstration i samband med nationaldagen 2005 som anordnades i 
Stockholm. Förutom vanligt klädda demonstranter, deltog också ett stort antal maskerade 
AFA-aktivister, som uniformerat sig i grå munkjackor och huvor samt utrustat sig med sköl-
dar, på vilka det står AFA med stora bokstäver. Istället för svenska flaggor, har man svarta 
fanor. Polisen beslutar att inte avväpna dem när de samlas. Tåget stannar på ett torg utanför 
Slottet, där dessa uniformerade och maskerade AFA-demonstranter formerar sig utmed tåget.  
Polisen låter sig inte provoceras, utan står vid sidan om i vanlig uniform och gula västar. När 
vissa deltagare bränner en svenska flagga uppstår dock en kritisk situation. En flaggbränning 
av den svenska flaggan utgör sannolikt en optimal provokation i samband med nationaldagen. 
Polisen ingriper inte mot flaggbränningen men gör ett annat ingripande mot en enskild de-
monstrant, som dock inte leder till kaotisering. Även om vissa poliser låter sig provoceras i 
denna situation lyckas man inom gruppen se till dessa inte agerar, vilket annars skulle ha kun-
nat utlösa en konflikt med risk för en eskalering.  

Sammanfattning 
Kritiska situationer i samband med demonstrationer kan uppstå på grund av polisens agerande 
alternativt demonstranters agerande. I det förstnämnda fallet kan polisen hantera detta genom 
att uppmärksamma vad det är hos dem själva som utgör en risk för konfrontation exempelvis 

• När polisen själv agerar utifrån ett negativt stereotypiserande av demonstranterna som 
en massa som man måste ingripa mot blir risken stor för att själv bli stereotypt katego-
riserad som en avidentifierad anonym ”polismassa” av demonstranterna. 

• När polisen uppträder provocerande för demonstranterna, exempelvis genom sin uni-
formering, formering och beteende, användande av hundar, hästar, helikoptrar,   

• När polisen bidrar till kaotisering genom oväntade, oförklarliga ingripanden, bristande 
information som i sin tur ger grogrund för kaotiserande ryktesspridning. 

Som ovan nämnts har den nya polistaktiken tagit fasta på dessa risker och minskar däri-
genom polisen som en krigsrisk. Fortfarande kan dock polisen utgöra en risk i de fall de defi-
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nierar deltagare som våldsamma ordningsstörare (icke-demonstranter), vilka betraktas som 
risk för allmän ordning och legitimerar en krigsskapande taktik. 

Vår forskning visar att det som spelar roll är hur polisen svarar på demonstranters provo-
kationer, kaotiserande ageranden samt om de hemfaller till ett negativt stereotyptiserande (av-
personifiering). Vår forskning visar också, liksom annan tidigare forskning (Drury & Reicher, 
2000; Reicher, 1984a; 1996; Stott & Drury, 2000; Stott & Reicher 1998), att kravaller är en 
process som är beroende av en interaktiv händelseutveckling mellan grupper (poliser och de-
monstranter). Det som dessutom visar sig vara av avgörande betydelse för eskalering av en 
konflikt är också hur medlemmar inom respektive grupp hanteras. Om polisen svarar genom 
att komma till undsättning vid en provokation istället för att "ta hand om sina egna" riskerar 
konflikten att trappas upp och kaos uppstår. I de fall såväl polisen som demonstranter skapar 
ordning i de egna leden (self-policing) ökar däremot sannolikheten för att en konflikt skall 
trappas ner. Kravaller kan utbryta när deltagare upplever sig provocerade, kaos råder och man 
betraktar varandra på ett förenklat och stereotypt sätt. Det betyder att polisen själv kan bidra 
till att skapa kaos, vara provocerande och kategorisera på ett stereotypt sätt lika väl som de-
monstranterna kan göra det. När båda grupperna är fångade i sådana processer har sannolikt 
ett krigsliknande tillstånd redan utbrutit. 

Konsekvenser för polisarbete och för demonstranter 
Även om masshändelser som kravaller inte handlar om irrationella massbeteenden, orsakade 
av en grupp demonstranter, utan är kollektiva handlingar som uppstår i samspel mellan två 
grupper, exempelvis polisen som grupp och demonstranter som grupp, så har polisen ett pro-
fessionellt ansvar för att säkra ordningen i samband med demonstrationer. I den händelse en 
konfrontation uppstår måste de ha kunskap om hur man kan undvika en eskalering av konflik-
ten och istället åstadkomma en nedtrappning genom att inte bli en provocerande motpart.  

För att undvika att bli indragna i konfrontationer som kan leda till kravaller gäller mot-
svarande för demonstranter. Även om demonstranter inte har ett professionellt ansvar att 
säkra ordningen kan demonstranter som grupp givetvis bidra till att demonstrationer avlöper 
under ordnade, fredliga former. 

Sammanfattningsvis kan det formuleras som att polisen och demonstranter bör: 
• undvika ett negativt stereotypiserande av den andra gruppen  
• undvika att själva bidra till kaotiserande åtgärder  
• undvika att själva utgöra en provokation för den andra gruppen . 

Tilltro och misstro  
I det förra avsnittet beskrevs de skeenden som uppstår när det råder inkongruens i fredsskap-
ande och krigsskapande mellan polis och demonstranter. Där utgick vi från polisen respektive 
demonstranterna som faktiskt krigs- eller fredsskapande. Det betyder inte att polisen eller de-
monstranterna själva såg sig som krigsskapande. Snarare är det så att när krigsprocesser tar 
över i en kritisk situation så kommer båda parter att anse att det var den andra som började 
med krigsskapande handlingar.  

Även om intentioner är fredliga kan dessa missuppfattas av den andre parten. Drury & 
Reicher (2000) ställde frågan om sambandet mellan intention, konsekvens och social identitet 
när det gäller uppkomst av kravaller. En fråga som detta väcker är om det krävs en tilltro till 
utgruppens fredliga intentioner för att deras handlingar också ska bedömas som fredliga. Dvs. 
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krävs det att polisen tror att demonstranterna har fredliga intentioner för att de ska betrakta en 
massaktion som nyanserad, ordnad och icke-provocerande. 

De masshändelser som vi studerat där inga kravaller förekommit, har ett drag gemensamt. 
Samtliga har föregåtts av uttalat fredsskapande intentioner från både demonstranter och polis. 
Dessa fredsskapande intentioner har uttryckts i allmän information bl.a. på Internet från de-
monstranterna samt i de direktiv som utgått till poliserna inför en kommendering. Detta kan 
ses som fredsskapande strategier som innehållit såväl aktivt som passivt fredsskapande och 
dialog mellan parterna.  

Tilltro och misstro till den andra gruppens fredsskapande intentioner  
Det har visat sig att polisen ofta bygger sitt agerande utifrån den uppfattning de har om de-
monstranternas intentioner, dvs. om de tror att demonstranterna är krigsskapande eller freds-
kapande. Även demonstranter agerar utifrån hur de uppfattar polisen. Om de tror att polisen 
har fredliga intentioner är det också beredda att föra en dialog med polisen. Uppfattning om 
den andra gruppen med fredsskapande intentioner kan beskrivas som tilltro och uppfattningen 
att de är krigsskapande som misstro, vilket ger upphov till fyra olika scenarier, där det kan 
råda kongruens eller inkongruens mellan polis och demonstranters tilltro (Figur 2). Där det 
råder inkongruens i (ruta B och ruta C) kan misstro övergå i tilltro eller tilltro övergå i misstro 
beroende på om krigsprocesser eller fredsprocesser utvecklas. Misstro eller tilltro baseras på 
tidigare erfarenhet av krigsprocesser eller fredsprocesser. En demonstrant vid en antirasistisk 
demonstration ansåg att de demonstranter som inte varit med i Göteborg 2001 har en annan 
tilltro till polisen. 

Förhållandet till polisen är en generationsfråga. De yngre som inte varit med om Göteborg går 
fram och pratar med polisen. … Själv blev jag rädd för polisen efter Göteborg. Det tog något 
halvår innan det försvann att jag hoppade till när jag fick se en polis eller polisbil. (Demonstrant) 

På liknande sätt som demonstranterna uttryckte poliserna att deras tankar om vad som 
skulle kunna hända påverkas av tidigare händelser i samband med demonstrationer, såväl nat-
ionellt som internationellt.  

Då försöker man göra ett lugnt möte av det fast sanningen är inte den, möten är inte lugna längre, 
inte efter Amsterdammötet, då ändrade alla möten karaktär totalt, här körde man på med skygg-
lappar, det politiska Sverige och säger det ska bli lugnt. (Polis)  

 Demonstranterna tilltror 
polisens goda intentioner 

Demonstranterna 
misstror polisen 

Polisen tilltror 
demonstranternas 

goda intentioner 

A 
Ömsesidig 

tilltro 

B 
Poliserna 

misstänkliggörs 

Polisen misstror 
demonstranterna 

C 
Demonstranterna 
misstänkliggörs 

D 
Ömsesidig 

misstro 

Figur 2. Fyra scenarier med hänsyn till polisers och demonstranters uppfattning om varandras 
intentioner. 
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I det följande beskrivs kortfattat tänkbara konsekvenser av att poliser och demonstranter 
hyser tilltro respektive misstro till varandra. 

A. Ömsesidig tilltro 
Ömsesidig tilltro innebär att polis och demonstranter förväntar sig ett fredligt bemötande av 
den andra gruppen. Fredsprocesser, när såväl polis som demonstranter har tilltro till varandras 
fredsskapande intentioner har i ökande grad kunnat observeras under senare år och blev 
mycket tydliga i Salem 2005 samt vid Reclaimaktiviteter i Stockholm och Linköping 2004 
samt i Stockholm 2005. Detta skulle således kunna tyda på att kollektiv erfarenhet av tidigare 
fredsskapande processer höjer tilltron inför nästa aktivitet. 

B. Demonstranter med misstro möter polis med tilltro 
Detta scenario kan leda till antingen krigsprocesser eller fredsprocesser. Om det uppstår 
krigsprocesser kan polisen komma att förlora tilltron till demonstranterna och därmed  bekräf-
tas demonstranternas misstro. Det finns exempel där polisen hyst tilltro till traditionella de-
monstranter, men när dessa tappat tilltron till polisen och tagit ställning för demonstranter 
som hamnat i konfrontation med polisen, har polisen förlorat tilltron även till de fredliga de-
monstranterna. Om det å andra sidan finns ett tydligt fredsskapande kan demonstranternas 
misstro övergå i tilltro. Vi har noterat att när demonstrationer genomförts med tydligt freds-
skapande från polisens sida, så har demonstranternas misstro försvunnit, vilket kunde uttryck-
as på följande sätt. 

Det gick över förväntan. Polisens insats var över förväntan. De gjorde en rigorös insats för säker-
heten, med bombhundar, helikoptrar och ändå höll de sig i skymundan. (Arrangör) 

Litet positivare till polisen. De har gett tydliga signaler på att de har ett annat sätt att tänka nu. En 
positivare bild av ledning och dialogpolis. De var professionella. … Deras roll som gått ut på att 
undvika konflikter har gått relativt ok. (Demonstrant) 

C. Demonstranter med tilltro möter poliser med misstro 
Om demonstranter med tilltro möts av poliser med misstro är risken stor att också demon-
stranterna förlorar sin tilltro. Till Göteborg kom många demonstranter med tilltro till polisens 
fredsskapande intentioner, en tilltro som de förlorade efter konfrontationerna även om de inte 
själva deltagit i dessa.  De kunde uttrycka det på följande sätt. 

Innan jag åkte dit så hade jag ändå ett förtroende för polisen. … Det var ju liksom att innan så 
hade man alltid tyckt att polisen åtminstone någorlunda stod på ens sida. Det fanns rötägg som bal-
lade ur och så, men inte på det här viset, att det så systematiskt skulle vara en konfrontativ taktik, 
som hela tiden bara eskalerade våldspiralen och spädde på våldsamheterna. (Demonstrant) 

Ett mycket talande exempel på hur demonstranternas tilltro möttes av polisernas misstro 
utspelade sig vid Göteborgskravallerna 2001. På Hvitfeldtska gymnasiet (se kapitel 2) hade 
demonstranter med tilltro till att polisen skulle skydda deras demonstrationsrätt samlats. Poli-
sen hyste emellertid misstro till en del av demonstranterna och när polisen automatiskt kate-
goriserade de demonstranter som stannade kvar som demonstranter med onda avsikter (och 
därför attackerades), förlorade samtliga demonstranter tilltron till polisen. Kravaller uppstod. 
Denna situation hade förmodligen kunnat lösas på annat sätt om fredsprocesser hade fått råda. 
Om resultatet av den förhandling som dialogpoliser och demonstranter påbörjat istället hade 
blivit vägledande hade det funnits möjligheter för ökad tilltro och fredliga manifestationer. 



 48 

Många demonstranter trodde att förhandlingen med den utsedda dialoggruppen skulle leda till 
ett resultat. Den fredliga lösningen blev inte möjlig eftersom polisens misstro grundad på en 
hotbild om att det fanns vapen gömda i skolan var så stark. 

D. Ömsesidig misstro 
När både demonstranter och polis hyser misstro till varandras intentioner är risken för krigs-
processer överhängande. De demonstranter som har tidigare erfarenheter av konfrontationer 
med polis kan hysa misstro mot polisen från början.  

Vi förväntar fortfarande att farbror Blå är en trevlig konstapel som hjälper människor i alla deras 
livssituationer, men det är inte den polis man möter på gatan, inte den polis som aktivister möter. 
(Demonstrant) 

Till Vasaplatsen i Göteborg 2001 kom demonstranter med misstro mot polisen och mötte 
polis som hade en hög hotbild dvs. misstro mot demonstranterna och kategoriserade därmed 
demonstranterna som bråkmakare. Polisen betraktade sammankomsten som olaglig och ville 
skingra samtliga demonstranter. De möttes av stenkastning, polisen gick till attack och sten-
kastarna blev fler. Det utvecklades ett ”vi” och ett ”dom”. Demonstranterna övergick från att 
vara fredliga festdeltagare till att bli våldsamma demonstranter. Intervjuade demonstranter har 
gett tydliga uttryck för hur känslan av ”vi” och ”dom” utvecklades. För demonstranter som 
hyste misstro redan när de kom, kom dessa händelser att öka misstron.  

Individuell och kollektiv tilltro eller misstro 
När demonstranter uttrycker sin misstro till polisens intentioner görs det av många med 
hänsyftning till en individuell upplevelse. De beskriver att de har blivit rädda, chockade, kän-
ner att de behövde hålla sig undan. När det gäller polisen hänvisar dessa istället till en kollek-
tiv hotbild. Polisen anser inte att de efter Göteborg förändrat sin tilltro till demonstranterna. 
Redan tidigare hyste de tilltro till de fredliga demonstranterna och misstro till bråkmakare. De 
har endast tappat tilltron till enstaka demonstranter som de trott tillhörde kategorin fredliga 
men som de nu anser tillhör kategorin icke-fredliga. För polisen blir tilltro eller misstro en 
fråga om att kategorisera i ”rätt” kategori. Hotbilden avgör vilken grad av risk som finns, dvs. 
i vilken utsträckning det finns demonstranter med krigsskapande intentioner. Hotbilder kan 
därigenom ses som en kollektiv misstro som tar sig uttryck i olika typer av strategier mot de-
monstranter som upplevs ha krigsskapande intentioner. Polisens uppgift är också att tidigt 
identifiera individer, eller grupper av individer, som kan definieras som oroselement eller 
oroshärdar, dvs. sådana som har annat i görningen än att demonstrera. De gör detta för att 
förebygga bråk, ordningsstörningar och skadegörelse, som riskerar att dra med andra som 
betraktas som en svans. Denna misstro bygger på teorier om massans psykologi som går ut på 
att vissa individer har rollen som anförare, som kan få med övriga och att alla som är med i en 
grupp kan dras med, även vanliga människor. Som vi visat tidigare är detta en alltför enkel 
förklaring. Det är snarare när polisen behandlar hela gruppen som om den vore en ohämmad 
massa som kravaller uppstår. 

Det här får inte hända igen! 
Utifrån olika urspårade masshändelser på 2000-talet skulle man kunna förvänta sig att såväl 
demonstranter som polis förlorat sin tilltro till den andra partens fredliga intentioner, och öka 
risken för fortsatta kravaller. Detta har emellertid inte skett. Många demonstrationer har istäl-
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let i huvudsak gått fredligt till. Vår förklaring till detta fenomen utgår från Social identitetste-
ori (SIT) som tidigare beskrivits. Till skillnad från masshändelser som beskrivits i litteraturen 
där demonstranter efter t.ex. kravaller i St. Pauls 1980 (Reicher, 1984a), upplevde sig stolta 
över sin nya sociala identitet, är svenska demonstranter och polis besvikna och skamsna över 
den kategorisering som gjorts. De vill inte kännas vid den sociala identitet som utvecklades i 
vissa masshändelser i Göteborg 2001 och i Salem 2003. Det sätt som demonstranter och polis 
beskrivits i media stämmer inte överens med deras egen bild av sig själva. Fredliga demon-
stranter upplever att de blivit beskrivna som våldsamma terrorister.  Även polisen upplever att 
de svartmålats. Detta kan alltså tolkas som att båda grupperna blivit kategoriserade av media 
och därmed även av allmänheten, som tillhörande en annan grupp än den de själva anser sig 
tillhöra. Andras kategorisering stämmer inte med deras självkategorisering. Demonstranterna 
känner inte igen sig när de utpekas som en huligangrupp och polisen känner inte igen sig när 
de beskrivs som en soldathord som attackerar oskyldiga demonstranter. För att återskapa eller 
befästa sin sociala identitet som tillhörande en grupp av fredliga och demokratiska demon-
stranter är demonstranterna beredda att ligga lågt, så att inget händer som kan förstöra deras 
rykte. Arrangörerna för NMR (Nätverket Mot Rasism) uttalar sig före demonstrationerna i 
samband med Salem 2004 på följande sätt. 

Efter det som hände i Salem förra året har nätverket mot rasism fått dåligt rykte. Man tror att vi är 
otäcka svartklädda och våldsamma. Vi tänker hålla oss ur vägen tidsmässigt och rumsligt men 
göra en politisk markering. (Arrangör) 

Polisen vill bibehålla sin sociala identitet som professionella poliser som gör det yrket 
kräver dvs. att bete sig tufft mot demonstranter som de upplever som provokatörer men sam-
arbetsvilligt mot demonstranter med fredliga intentioner. 

I både polisgruppen och demonstrantgruppen sker ett ”normeringsarbete” som går ut på 
att detta som har hänt inte får upprepas. Nya fredsskapande strategier utarbetas. Vi har tidi-
gare beskrivit den nya polistaktiken som tar form och vars huvuddrag går i linje med de freds-
skapande processer i den modell vi presenterat. Inom NMR pågår diskussioner om fredsskap-
ande åtgärder, vilket leder till klara ställningstaganden när det gäller fredsskapande åtgärder. 
Dessa ömsesidiga fredsskapande intentioner uttrycks allt tydligare under den tid vi observerat 
masshändelser dvs. mellan 2001 och 2006.  

Intention och konsekvens 
Även om intentionerna är fredliga innebär detta inte med automatik att konsekvenserna blir 
fredliga. Det kan nämligen finnas fredsskapande intentioner som tar sig uttryck i dialogskap-
ande, dialogpoliser, samt en retorik som går ut på att det kommer att bli lugnt. Samtidigt kan 
det finnas hotbilder baserade på information som inte är allmänt tillgänglig. Något tillspetsat 
kan man tolka det som att polisen i den tidiga planeringen utgår från de fredliga intentionerna 
medan fältarbetet utgår från hotbilderna. Dvs. i planeringen utgår polisen från att demonstran-
terna kommer med fredliga intentioner men i sitt agerande agerar polisen sedan från att vissa 
grupper av demonstranter är ute för att ställa till bråk. Om det dessutom inte finns tydliga 
fredsskapande strategier från polisens sida, utan enbart tydliga strategier förknippade med 
hotbilderna är risken för upptrappning stor.  

När det emellertid finns ömsesidiga fredsskapande intentioner från såväl polis som de-
monstranter, som inte bara tar sig uttryck i fredsskapande information utan även i kollektiva 
och tydliga fredsskapande strategier så har resultatet visat sig bli fredligt.  Detta kan ske även 
när det finns enstaka provokativa, kaotiserande eller stereotypiserande inslag, eller om det 
finns individuell misstro till en annan grupp. Det har vi sett exempel på från demonstrationer-
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na i samband med Salem-manifestationerna 2004 och 2005 samt vid Reclaimaktioner i Stock-
holm och Linköping 2004 och 2005 (Granström, Guvå, Hylander & Rosander, 2005a; 2005b). 

Av de incidenter som analyserats, där det funnits ett krigsskapande från den ena gruppen, 
men där dessa inte lett till kravaller, kan man utläsa tre olika kombinationer av krigsskapande 
och fredsskapande processer. 

1. Krigsskapande processer från den ena gruppen möts av aktivt fredsskapande från den 
andra gruppen 

Ett exempel på detta är när icke tillståndsgivna demonstrationer av polisen betraktas som all-
män sammankomst och väljer därigenom att betrakta demonstranterna som om de hade freds-
skapande intentioner. Överenskommelser kan slutas genom dialog och polisen bemöter på så 
sätt provokationer med fredsskapande. 

2. Krigsskapande processer från den ena gruppen kombineras med fredsskapande proces-
ser 

Vi har sett att när en demonstrant uppträder provokativt mot polisen kan arrangörerna gå in 
och föra en dialog med avvikaren, så att det sker en nedtrappning dvs. krigs- och fredsskap-
andet skedde inom samma grupp. 

3. Krigsskapande processer möts av passivt fredsskapande, dvs. att undvika att låta sig pro-
voceras, att undvika att låta sig stereotypiseras, att undvika att dras med i kaotisering 

Det innebär också att aktörerna anstränger sig för att inte dras in i den andre partens krigspro-
cesser. De undviker att bli provocerade, uppträder för att inte bli negativt stereotyptiserade 
samt anstränger sig för att inte dras med i kaos. De tar inte enbart ansvar för att den egna 
gruppen ska bete sig fredsskapande utan de tar också på sig ansvar för att bete sig på ett så-
dant sätt att kritiska incidenter inte trappas upp oberoende av om de upplever att ”den andra 
började”. Det innebär att varje grupp måste sätta sig in i vilket gruppbeteende den andra grup-
pen upplever som provocerande, kaotiserande och som underlättar för negativt stereoty-
piserande. Denna process främjas av dialogen vilket vi återkommer till.  

Undvikande av stereotypiserande kategorisering 
Vi har sett hur demonstranter ansträngt sig för att kunna behålla sin egen sociala identitet som 
ideella fredliga demonstranter och som är starkt oroade över nynazismens utbredning. Nät-
verket mot rasism (NMR) har aktivt arbetat för att inkludera många olika grupperingar med 
detta gemensamma mål. Demonstranterna undviker att själva bli negativt stereotyptiserade 
som svartklädda våldsamma aktivister genom att uppmana andra demonstranter att ta på sig 
vanliga kläder samt att uppmana alla kategorier och åldrar att delta i demonstrationerna. Anti-
fascisterna uppmanades på nätet deltagarna att klä sig så att de smälte in i mängden. Demon-
stranterna är noga med att inte uttala sig provocerande i relation med polisen. Antifascisterna 
skriver på nätet att det inte är polisen som är fienden. 

Genom att uppträda två och två i vanlig uniform och inte i trupp eller synlig skyddsut-
rustning undviker polisen att bli negativt stereotypiserade av demonstranterna. Polisen visar 
även på olika sätt att de undviker att stereotypisera demonstrantgrupper. En huvudorder kan 
innebära att ingripanden i största möjliga utsträckning skall vara individuella och inriktas på 
lagföring. Genom s.k. ”romeoingripanden” (civilklädd polis som griper och för bort enskilda 
brottsmisstänkta) undviker polisen att förstöra för övriga demonstranter, som kunde fortsätta 
sitt möte i lugn och ro.  
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Undvikande av kaos 
Undvikande av kaos innebär någon form av ordningsskapande, (dvs. aktivt fredsskap-

ande), däremot innebär inte all organisering att man undviker kaos. Tvärtom kan organisering 
vara provocerande om polisens och demonstranternas idéer för organisation skiljer sig åt för 
mycket.  

Organiseringen i samband med Salemmanifestationerna har visat sig fungera fredsskap-
ande, genom ett ordningsskapande som förhindrat kaos. Inom samtliga grupper tycks det fin-
nas en medvetenhet om vikten av tydlig information för att undvika kaos. Arrangörer och 
talare har gett tydlig information. Antirasistiska demonstranter har informerat från scen och 
upprepade det fredliga budskapet. Även de antifascistiska demonstranterna har genom inter-
net uppmanat till fredliga aktioner. Polisen har givit information till allmänheten och hade 
även tryckt upp informationsblad. 

Undvika att provocera och att inte låta sig provoceras 
Hos samtliga demonstrantgrupper i samband med exempelvis Salemmanifestationer har fun-
nits en intention att inte provocera polisen. Även polisen har arbetat medvetet för att inte ut-
göra en provokation för demonstranterna genom sin uniformering, sitt uppträdande i dubbel-
patrull och dialogskapande förhållningssätt.  

Såväl polis som demonstranter har betonat vikten av att inte låta sig provoceras vid eventu-
ella provokationer. Det finns många exempel på detta. Genom att ta hand om och få kontakt 
med demonstranterna kan dialogpolisen lugna ner demonstranter, som blivit provocerade och 
dragits med i ett kaotiskt agerande. Visitationer som skulle kunna upplevas som provokativa 
har genomförts av polisen på ett avdramatiserat sätt som gjort att demonstranter med en axel-
ryckning låtit sig visiteras utan att låta sig provoceras. 

Vi kan konstatera att passivt fredsskapande dvs. att undvika kaos, sådant som provocerar 
den andra gruppen och stereotyp kategorisering av den andra gruppen samt att inte själv låta 
sig kaotiseras, stereotypiseras och kategoriseras, får fredliga konsekvenser på samma sätt som 
aktivt fredsskapande. Det passiva fredsskapandet bygger på ett intresse och kunskap om hur 
den andra gruppen reagerar och uppfattar den egna gruppens agerande. I dialogen skapas en 
sådan kunskap och därigenom blir dialogen en viktig förutsättning för fredsskapande. 

Fredsskapande dialog mellan grupper 
Dialogen i sig kan betraktas som en förutsättning för de fredsskapande processerna. I dialogen 
är bägge parter villiga att lyssna till den andre partens argument samt beredda att ge upp en 
ståndpunkt för att lösa ett problem som förhindrar den andre gruppen att utföra sin uppgift. En 
dialog är således alltid ömsesidig. Dialogen utgör en förutsättning för fredsskapande proces-
ser och ger underlag för förståelse för den andra gruppens reaktioner. För att undvika att pro-
vocera medlemmar av den andra gruppen måste man veta vad den andra gruppen provoceras 
av. Dialogen är även ett resultat av ömsesidigt fredsskapande processer mellan grupperna, när 
det finns uttalade fredliga intentioner som gäller för grupperna som helhet. Demonstrationen 
blir då en gemensam uppgift som ska genomföras. I dialogen finns en ”vinna-vinna” situation. 
Bägge parter är beredda att ge upp något för ett gemensamt bästa.  

Dialogen i sig är avväpnande och icke provokativ och har visat sig vara det mest verk-
samma medlet när det gäller nedtrappning av kritiska incidenter. Dialogen har skett antingen 
med representanter för olika grupper och då varit uttryck för ett ordningsskapande eller med 
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enskilda personer, när det inte funnits tydliga representanter och då har dialogen blivit diffe-
rentierande.  

Flera kritiska situationer lyckades lösas genom en dialogkedja. När en incident inträffat 
där en demonstrant uppträtt provocerande, kan demonstationsvakter ta kontakt med demon-
stranten. Demonstrationsvakterna diskuterar sedan med dialogpolisen som i sin tur diskute-
rade med andra poliser. När problem uppstår med polisen exempelvis genom att visitationerna 
gått för långt, kan arrangörerna föra en dialog med dialogpoliserna, som i sin tur för en dialog 
med den polis som kan ta beslut.  

Sammanfattande kommentar 
När det finns ömsesidiga fredsskapande intentioner från såväl polis som demonstranter, som 
tar sig uttryck i kollektiva och tydliga fredsskapande strategier så har resultatet visat sig bli 
fredligt. Detta kan ske även när det finns enstaka provokativa, kaotiserande eller stereoty-
piserande inslag. För att kravaller ska uppstå krävs att samtliga krigsskapande processer blir 
aktiverade. När det finns ömsesidiga fredliga intentioner som tar sig uttryck i fredsskapande 
strategier får enstaka krigsskapande processer inget fäste. 

Det är den kollektiva tilltron eller misstron, såsom den uttrycks i intentioner och strate-
gier som har betydelse för om krig eller fred uppstår. Demonstranternas intentioner och stra-
tegier, får i sin tur betydelse för om polisen betraktar en sammankomst som fredlig och poli-
sens intentioner och strategier får betydelse för om demonstranterna upplever sig hotade. Det 
är alltså inte den individuella misstron från enskilda demonstranter mot polisen eller från en-
skilda poliser mot demonstranter som får betydelse.  

När polis genom fredsskapande strategier beter sig som om de hade tilltro till demon-
stranternas fredsskapande intentioner och därigenom kategoriserar sammankomster som lag-
liga minskar risken för att demonstranterna känner sig hotade och därigenom minskar risken 
för kravaller. 

När demonstranter och polis blivit kategoriserade som våldsamma på ett sätt som inte 
stämmer med deras egen självkategorisering kan en social identitetsförändring ske på det sätt 
som Reicher (2001) har visat. Men det som också kan hända är att grupperna anstränger sig 
för att hålla kvar sin ursprungliga sociala identitet. Detta underlättas av att tydligt uttrycka en 
kollektiv fredlig intention och utarbeta fredsskapande strategier som är både aktivt fredsskap-
ande och passivt fredsskapande. 

Passivt fredsskapande förutsätter kännedom om hur den andra gruppen uppfattar och ka-
tegoriserar den egna gruppen. Sådan kännedom underlättar dialogen men blir även ett resultat 
av dialogen. Dialogen är det främsta instrumentet för att skapa fredliga masshändelser. Mest 
framgångsrik är dialogen när den utgörs av en dialogkedja med arrangörer som kan fatta be-
slut i ena ändan och polis som kan fatta beslut i den andra ändan. 

Konsekvenser för demonstranterna 
• Om demonstranter vill framstå som fredliga är kollektivt uttryckta fredliga intentioner och 

strategier av stor betydelse. 

• Dialog med polisen kan vara avgörande för utfallet av en demonstration. 

• Dialogen underlättar det passiva fredsskapandet, dvs. hur man undviker att låta sig provo-
ceras, dras med i kaos och bli stereotypt kategoriserad. 
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Konsekvenser för polisen 
• Polisen måste ha god kunskap om vilka demokratiska spelregler som gäller för att kunna 

fungera som ”demokratins väktare”.  

• Så länge man utgår från klassiska teorier om massans psykologi, enligt vilka enstaka anfö-
rare kan få en hel folksamling att spåra ur, utgör varje möte eller demonstration i sig ett 
hot. Polisens intentioner att skapa ordning genom att plocka bort de individer som definie-
ras som presumtiva gärningsmän samt skingra en folksamling, kan i sig skapa den oord-
ning som åtgärden var tänkt att förebygga. Polisen bör därför fortsätta att uppmärksamma 
sina teorier om masshändelser.  

• Misstankar om att demonstranter har en dold agenda riskerar att undergräva tilltron till 
demonstranternas fredliga intentioner och utgör ett hinder för det egna, såväl aktiva som 
passiva, fredsskapandet.  

• Den dialog som förs med demonstranterna måste utgå från tilltro till demonstranternas 
fredliga intentioner och särskiljas från ingripanden som görs mot enskilda bråkmakare 
(dvs. att inte misstänkliggöra alla). Det dialogskapande arbetet bör inte gälla enbart sär-
skilda dialogpoliser utan samtliga poliser. 
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Kapitel 5 

Fredsbevarande grupprocesser vid 
“Reclaim the streets”-aktiviteter 
 
 
Kjell Granström Michael Rosander 
“Reclaim the streets” är en internationell anarkistisk rörelse som ursprungligen anordnades 
som protestaktioner (gatufester) mot biltrafik, motorleder och system som upprätthåller bil-
ism och i förlängningen kapitalism. Det är en utomparlamentarisk aktivitet utan någon hie-
rarkisk uppbyggd struktur eller gripbar organisation som styr verksamheten. Trots detta, kan 
gatufester samla hundratals unga människor som plötsligt ockuperar en gata och stänger av 
all trafik. Detta har hänt i flera europeiska länder, i USA och även i Sverige. Naturligtvis är 
detta en provokation mot lag och ordning och en utmaning för polisen och allmänheten. Ett 
antal “Reclaim the streets”-fester har studerats och i det här kapitlet redogörs för en sådan 
händelse. I det här speciella fallet utvecklades mötet mellan polis och aktivister på ett fredligt 
sätt. Orsaken till den fredliga utgången tolkas med hjälp av AM-modellen, då den erbjuder 
begrepp och förklaringar när det gäller dynamiska processer mellan olika grupper vid en 
masshändelse. Erfarenheterna från den här händelsen visar att de åtgärder som polisen vid-
tar är minst lika viktiga som aktivisternas beteende. Det betyder att polisen mycket väl kan 
vara de som ger upphov till kravaller men naturligtvis också de som kan bidra till att upprätt-
hålla ordning.  

Bakgrund 
“Reclaim the streets” är en internationell rörelse som finns i ett flertal länder, t.ex. Storbritan-
nien, Tyskland, Finland, Australien, Holland, USA och Sverige för att ta några exempel. 
Även om det inte kan betraktas som en enhetlig organisation (den benämns ibland som en 
“disorganisation”) så finns vissa gemensamma utgångspunkter. Det finns bl.a. en övertygelse 
om att kapitalismen är något ont. Sättet som motstånd manifesteras är också något som i 
många avseenden återkommer där rörelsen verkar. Reclaim-rörelsen har sina rötter i antitra-
fikledsaktioner i Storbritannien under första halvan av 1990-talet (Moxham, 1996). En före-
gångare till dagens Reclaim-rörelse bildades hösten 1991. Den första av dessa aktioner var 
Twyford Down där aktivister motsatte sig byggandet av en motorväg. Protesten handlade om: 
“FOR walking, cycling and cheap, or free, public transport, and AGAINST cars, roads and 
the system that pushes them” (Flygblad; Do or die, 1997, p. 1). Den andra kampanjen hand-
lade även den om protester mot utbyggnad av en motorväg (M11). Aktionen inleddes då ett 
gammalt kastanjeträd skulle huggas ner i parken George Green i slutet av 1993. Den händel-
sen finns även beskriven av Drury & Reicher (2000) där de använder den utvecklade sociala 
identitetsmodellen (ESIM) för att tolka vad som hände. Det visade sig att vanliga fredliga 
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medborgare, som bemöttes som om de vore huliganer av polisen, plötsligt fann sig själva med 
gatsten i händerna. Polisens bemötande hade förändrat deras sociala identitet från fredliga 
demonstranter till aggressiva våldsverkare. Efter aktionen mot M11 ändrades den engelska 
lagen så att civila protester kunde ses som kriminella handlingar. När aktivisterna förlorade 
“slaget” om Claremont Road började man planera för alternativa sätt att uttrycka sig. I febru-
ari 1995 ombildades “Reclaim the streets”-rörelsen och sommaren samma år hölls de första 
gatufesterna av den typ som sedan har kommit att känneteckna rörelsen.  

I grunden har Reclaim-aktiviteterna fortsatt att vara en antibilrörelse, men med åren har 
detta fokus blivit mer symboliskt och innefattar även de sociala och ekologiska effekter bil-
ismen medför. Vidare har rörelsen försökt lyfta fram de politiska och ekonomiska krafter som 
ligger bakom bilkulturen. “Our streets are as full of capitalism as of cars and the pollution of 
capitalism is much more insidious” (Flygblad 1996; Do or die, 1997, p. 2). 

I Tyskland och i Sverige började fenomenet dyka upp i slutet av 1990-talet. Att demon-
strera skulle vara något positivt och roligt – inte som traditionella demonstrationståg, där man 
marscherar med allvarliga slagord. Man ville istället med fest och musik visa sitt motstånd. I 
samma anda som föregångarna i England anordnades gatufester vilket innebär att man blocke-
rade en gata med sång och dans. Gemensamt för dessa aktioner är att de saknar polisens till-
stånd eftersom deltagarna anser att de har samma rätt till gatorna som bilisterna. 

Syftet med detta kapitel är att beskriva en gatufest och visa hur polisens agerande i sam-
spel med aktivisterna kan bidra till att upprätthålla lag och ordning, samtidigt som gatufesten 
kan avlöpa fredligt. Med hjälp av AM-modellen (se Kapitel 3 i denna bok) tolkas och förkla-
ras varför en fredlig utveckling är möjlig även vid en demonstration utan polisens tillstånd. 
Genom detaljerade berättelser om händelseutvecklingen visas hur polisens agerande bidrar till 
en fredlig utveckling av händelserna.  

Observatörer på plats 
Det var känt i förväg att en gatufest skulle anordnas den 1 maj 2004 i en svensk stad. Kontakt 
togs med polisen för att informera om att två forskare skulle observera händelserna. 

Observationerna dokumenterades med löpande anteckningar tillsammans med tidsangi-
velser. I förväg hade bestämts visst fokus för observationerna även om händelseutvecklingen 
fick styra en hel del. Observatörerna tittade speciellt på polisens positioner, samt hur samling-
en och de grupperingar av aktivister före utsatt samlingstid såg ut. När aktionen satts igång 
dokumenterades alla större händelser och rörelser som observatörerna uppfattade. Ansvars-
området för de två observatörerna var relativt tydligt där den ena hade fokus på polisens age-
rande och den andre på aktivisterna. Den observatör som hade fokus på aktivisterna befann 
sig större delen av tiden innanför de avspärrningar som aktivisterna satt upp. Utöver observat-
ioner bygger följande redogörelse även på samtal med polisen och även på samtal med en 
deltagare. 

Händelseutvecklingen vid en “Reclaim the streets”-fest 
Följande redovisning behandlar ett antal aspekter av den gatumanifestation som genomfördes 
den 1 maj 2004. Det är forskarnas bild av händelserna som presenteras. Detta sker i form av 
ett antal berättelser. Det innebär att det varken är aktivisternas bild eller polisens bild som 
ligger till grund för framställningen. Däremot kom den slutliga rapporten att presenteras för 
representanter för polisen och aktivisterna som var närvarande vid händelserna. Båda grup-
perna verifierade forskarnas iakttagelser. 
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Polisens förarbete 
Polisen gick ut med ett flygblad, som delades ut i skolor i staden, ca en och en halv vecka före 
“gatufesten”. Informationen gick ut på att skolungdomarna skulle få veta om att deltagande i 
aktionen kan få allvarliga konsekvenser, t.o.m. fängelse. Anledningen till att polisen gick ut i 
förväg var att man vill reducera antalet personer som annars kanske skulle ha slutit upp p.g.a. 
nyfikenhet. Polisen gjorde inga försök att kontakta arrangörerna av aktionen i förväg. Detta 
p.g.a. att man inte visste vem man skulle prata med.  

Polisen hade dock flera kanaler för att få reda på om något ska hända, bl.a. genom inter-
net. När polisen får reda på att en aktion är planerad samlas en “bedömargrupp”. Gruppen 
tittar på eventuella hotbilder, dels rörande aktivisterna – finns t.ex. risk för skadegörelse, dels 
om det finns antagonistiska grupperingar som kan försöka störa aktionen. 

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

Aktivisternas förarbete 
Det är svårt att bedöma aktivisternas förarbete. Det som fanns tillgängligt var den information 
som spreds via “Reclaim the citys” festkommittés hemsida (i Sverige har ibland Reclaim-
aktiviteter gått under detta namn där alltså “streets” är utbytt mot “city”) där bl.a. tid och plats 
för samlingen angavs. På sidan fanns följande att läsa. 

 
 

Inget i dessa texter uppmanade till konfrontation eller förstörelse, däremot fanns ett stycke 
som tog upp ”polisens hetskampanj mot gatufesten”.  

 
 

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

 

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

Gatufesten kommer att skapa ett utrymme för fri aktivitet – en gratis fest där alla 
ska känna sig välkomna. 

Ta dina begär på allvar! Lämna tristessen bakom dig och lev ut ditt behov av 
gränslöst festande. 

Förutom din egen aktivitet finns mycket att vänta på gatufesten: liveuppträdanden, 
grafitti, breakdance, eldkonst, DJ:s och mycket mer. 

Att polisen försöker med skrämseltaktik visar att de är oroliga över ungdomars 
tilltagande önskan att förutsättningslöst få leva ut sina behov. Man är i underläge 
och har insett att gatufestande är något som tilltalar många olika sorters ungdo-
mar. Vi är smickrade. 
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Texten på hemsidan fortsätter med ett politiskt färgat avsnitt som avslutas och summeras med 
följande slagord: 

 
 

Det är uppenbart att huvudmotivet för Reclaim-festen är just fest och ett avståndstagande från 
borgligt levnadssätt. Texterna markerar avstånd snarare än motstånd. 

Samling 
Redan en halvtimme före utsatt tid började aktivister anlända till samlingsplatsen, ett grönom-
råde i direkt anslutning till en kyrka. Tjugo minuter före utsatt tid anlände två polisbussar. 
Båda parkerades inom synhåll för aktivisterna. Sex poliser närmade sig ganska snart den 
mindre grupp som hittills hade samlats och stannade vid gruppen vilket fick till följd att sam-
lingen av aktivister i viss mån spreds ut. En mindre grupp flyttade sig t.ex. ett tjugotal meter 
bort från den plats där polisen befann sig. Poliserna stod kvar under några minuter, men drog 
sig efter ett tag åt olika håll, men höll uppmärksamheten kvar mot samlingen som sakta men 
säkert började bli större ju närmare utsatt samlingstid vi kom. 

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

Vid utsatt samlingstid hade polisen placerat ut bilar på olika avstånd från samlingsplatsen 
men helt synliga. Poliser i mindre grupper fanns synligt utspridda runt kyrkan i grupper om 
två till fyra poliser i varje grupp. Poliserna genomförde visitation av några mindre gruppe-
ringar av ungdomar. Dessa ombads följa med till någon husvägg där deras väskor genomsök-
tes samt enklare kroppsvisitering och identifiering utfördes. Visiteringen gick mycket odra-
matiskt tillväga. Inga tecken på provocering från vare sig polis eller aktivister var märkbara. 
Polisen uppträdde i uniform och båtmössor. De poliser som hade hjälm hade den hängande 
vid midjan. Efter visitation tilläts ungdomarna att fortsätta till samlingsplatsen. Som iaktta-
gare fick man intrycket av en relativt avspänd förväntan, både hos poliser och hos ungdomar, 
på var aktivisterna skulle genomföra sin manifestation.  

Tolkning: Båda grupperna baserade sitt agerande på en fredlig och icke-provocerande in-
ställning. Några poliser hade hjälmar hängande i bältet, men ingen övrig skyddsutrustning och 
genomförde visitationerna för att förhindra att tillhyggen skulle föras till festplatsen. Det im-
plicita budskapet till aktivisterna kan därför tolkas som att polisen var angelägen om att festen 
inte fick urarta. Detta var sannolikt också aktivisterna önskan. Därmed kan man anta att polis 
och aktivister hade samma mål, dvs. en fredlig tillställning. Dessutom kombinerat med en 
tilltro till att även den andra gruppen hade fredliga avsikter. 

I termer av AM-smodellen kan man säga att mötet mellan polis och aktivister istället för 
att vara provocerande ledde till avväpning. Det betyder att mötet blev en sorts dialog eller 
förhandling som innebar att båda grupperna kunde visa att de inte hade för avsikt att starta 
strid. Vidare kan man konstatera att istället för kaotisering kunde såväl poliser som aktivister 
genomföra ett organiserande. Polisen visade öppet sin organisation liksom att aktivisterna 

De stal våra liv – nu stjäl vi dem tillbaka! 
Gratis sjukvård åt alla! 
Gratis kollektivtrafik nu! 
Klass mot klass för en framtid utan klasser! 
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gjorde detta genom sin samling bakom kyrkan. Man kan säga att båda grupper körde med 
öppna kort. Likaså undvek man negativ stereotypisering utan föreföll ha en nyanserad bild av 
varandra. 

Förflyttning 
Efter cirka en halv timmes samling började gruppen röra sig mot en angränsande gata där en 
skåpbil körts fram. Aktivisterna spärrade av gatan på ett avsnitt av ca 100 meter. Den ena si-
dan dominerades av ett bankhus och några mindre butiker och den andra sidan av ett varuhus 
och en matvaruaffär. Så fort aktivisterna spärrat av det begränsade området spärrade polisen 
av tillfarterna till gatan och dirigerade om trafiken. Hela området blev således bilfritt. Gatan 
blockerades med en banderoll med texten ”Festen blockerar gatan men öppnar vägen” på ena 
sidan avspärrningen och en med texten ”I can’t dance to it – it’s not my revolution” på andra 
sidan. Ballongknippen knöts vid banderollerna och vimplar sattes upp vid husväggarna. Några 
ungdomar monterade upp högtalare vid skåpbilen. En bensindriven elgenerator monterades 
och startades. Ungdomarna grupperade sig i mindre grupper. Totalt bedömdes cirka 200 ung-
domar befinna sig inom området. Utanför området fanns ett antal ”åskådare” såväl ungdomar 
som medelålders medborgare.  

Polisen bevakade händelserna på behörigt avstånd. Poliserna stod i grupper – fortfarande 
i båtmössor. De uppträdde mycket avspänt – man kunde nästan få ett intryck av att de ägnade 
mer uppmärksamhet åt sin egen grupp än åt manifestationen. Genom mobiler hade de fortlö-
pande samband med varandra. Polisen genomförde inga förflyttningar eller hastiga manövrar 
som skulle ha kunnat tolkas som förberedelse för attack mot aktivisterna. 

Tolkning: Både poliser och aktivister har genom sina handlingar visat vilka områden som 
de utövar kontroll över. Den avspärrning som aktivisterna genomförde markerade att de an-
svarar för ordningen inom det avspärrade området. Poliserna genomförde också avspärrningar 
och dirigerade om trafiken. Detta innebar en markering av att de ansvarar för att ordning 
kommer att upprätthållas inom detta område. Dessutom innebar polisens avspärrningar att 
kaotisering som skulle ha kunnat uppstå med biltrafik i området undveks. Genom att polisen 
tillät fritt tillträde för allmänhet till fots undvek man en negativ stereotypiserng genom att 
undvika att aktivisterna hölls separerade från allmänheten. Allmänhetens möjlighet till när-
varo ledde till en avdramatisering av händelserna. Vi utgår från att polisen dock hade känne-
dom om potentiella bråkmakare eller provokatörer och var beredd att göra riktade ingripanden 
om så skulle behövas. 

Festen börjar 
Cirka 20 minuter efter avspärrningen började musik med hög volym spelas från den upp-
ställda skåpbilen. Så vitt vi kunde iaktta föreföll aktivisterna inte ägna någon uppmärksamhet 
åt polisen. De uppträdde som om de var fredade inom den inmutade enklaven. 

Musiken fortsatte att pumpa, men endast ett fåtal av ungdomarna dansade till musiken. 
Det flesta stod eller satt och pratade i mindre grupper. Efter en stunds musik hölls två agite-
rande tal. Talen framfördes i ett milt tonläge och framkallade inga stora ovationer, skande-
ringar eller liknande. Musiken fortsatte och det rådde lugn inom avspärrningarna.  

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

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

Festen fortsätter 
Det första uppträdandet som verkade engagera flertalet aktivister var en grupp unga flickor 
som kallar sig Radical Cheerleaders. De utförde sina rörelser på typiskt cheerleadermanér, 
men till talkörer med antikapitalistiska eller feministiska budskap. Deras uppträdande väckte 
jubel hos de övriga aktivisterna. Efter flickornas uppträdande fortsatte musiken, folk småpra-
tade med varandra. Några enstaka kunder från den kvällsöppna matvarubutiken passerade 
området. Både nyfikna vuxna och passerande kunder accepterades av deltagarna. Två jonglö-
rer uppträdde med käglor och bollar. Övriga fortsatte att umgås i grupper, pratade, åt och 
drack öl. Några hade med sig en engångsgrill och grillade mashmallows över elden. 

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

Senare skedde raketuppskjutning från området. Efter raketuppskjutningen skedde grafitti-
uppvisning. Denna utfördes på stora boardskivor som man hade medfört till platsen. Den figur 
som växte fram var en kostymprydd herre med horn – sannolikt symboliserande kapitalismen. 
Passande nog var skivan lutad mot bankhuset på ena sidan av den avspärrade gatan. Eldslu-
kare och jonglörer med brinnande facklor uppträdde. Senare skedde en ny raketuppskjutning. 
Musiken pågick under hela tiden, men intresset för att dansa var mycket begränsat. Många 
ungdomar lämnade området. 

Polisen, som under hela händelseförloppet behållit sina platser på avstånd från händelser-
na, genomförde dock visitation av några av de deltagare som tidigare hade lämnat området 
när de återkom. Även denna visitation gick lugnt tillväga även om några av ungdomarna vi-
sade viss irritation. Klockan hade nu hunnit bli 22.00 och avtrappningen var tydlig. Kvar 
fanns dock fortfarande ett hundratal ungdomar. En av deltagarna gick omkring med en sop-
säck och samlade ihop skräp och flaskor.  

Musiken fortsatte, ungdomar trappade av och så småningom (23-tiden) plockades bande-
rollerna bort och gatan öppnades för trafik. Polisen befann sig under hela händelseförloppet i 
omgivningen men vidtog inte några åtgärder. Inga uniformerade poliser närmade sig festom-
rådet under aktiviteterna. 

Tolkning: Aktivisterna demonstrerade sitt avståndstagande från vad de betecknar som ett 
kapitalistiskt styrt samhälle. De gör dock detta på ett organiserat sätt. Det innebär att de fram-
för sitt budskap snarare avväpnande än provocerande. Istället för att klottra ner väggar och 
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skyltfönster avbildade de kapitalismens gestalt på egna spånskivor. Istället för att slå sönder 
egendom brände de en egen flagga. Istället för att skjuta raketer med pinnar som kan skada 
folk och egendom använde de markburen avskjutning. Istället för att förstöra och skräpa ner 
samlade de ihop sitt eget avfall. Denna typ av handlingar kombinerat med olika performance-
inslag tolkar vi som avväpnande, i den mening att de syftar till att leda till förvåning och 
glädje. Polisen genomförde också sitt uppdrag på ett organiserande och avväpnande sätt. Po-
lisen bemötte denna grupp som en grupp utan våldstendenser. 

Lärdomar från masshändelsen  
Händelserna i samband med Reclaim-the-street manifestationerna som beskrivits här bekräf-
tar de slutsatser som vi tidigare dragit rörande masshändelser (Hylander & Guvå, 2007). De 
mekanismer som leder till ”krig” och förlorat förtroende mellan grupperna uteblev i detta fall. 
Däremot fann vi många uttryck för de processer som leder till ”fred”, dvs. bibehållet förtro-
ende.  

AM-modellen (kapitel 3 i denna bok) beskriver två motsatta typer av processer som kan 
vara samtidigt pågående. En typ av processer är sådana som kan resultera i en förlorad tilltro 
samt en motsatt typ av processer som leder till att demonstranter och poliser lyckades att be-
hålla sin tilltro till varandra. Man kan tala om krigsprocesser och fredsprocesser. Vi beskriver 
i det följande vilka av dessa motstridiga processer som kom till uttryck i mötet mellan poliser 
och aktivister. Vi kan konstatera att Reclaim the street aktiviteterna avlöpte utan att dessa 
urartade i form av ”krigsliknande” händelser. Istället genomfördes manifestationen fredligt. 
Vår tolkning är att samspelet mellan aktivister, polis och allmänhet kom att kännetecknas av 
de ”fredsprocesser” som beskrivs i AM-modellen. Nedan ger vi exempel på situationer som 
fungerat som fredsskapande och därmed motverkat kravaller eller oroligheter. Vi väljer att 
presentera slutsatserna med hjälp av AM-modellens tre motsatspar (Guvå & Hylander, 2008): 

Nyansering  Negativ stereotypisering 

Ordningsskapande  Kaotisering 

Avväpnande   Provocering 

Nyansering istället för stereotypisering 
Det samlade intrycket var att såväl polisen som aktivister uppfattade varandra som angelägna 
om att upprätthålla en fredlig relation trots att båda grupperna föreföll medvetna om att even-
tuella ”krigshandlingar” skulle kunna komma från den andra gruppen. Polisen uppvisade en 
förmåga att kunna skilja mellan olika kategorier av aktivister och tillät de fredliga att genom-
föra sin manifestation. 

Av tidigare forskning vet vi att ”krigsformeringar” kan leda till att även deltagare med 
fredliga avsikter tappar tilltron till polisen och då börjat agera som om de tillhörde den av po-
lisen definierade hårda kärnan (Granström, 2002). Bakom polisens (och sannolikt även de-
monstranternas) synsätt skapas i konfrontationsögonblicket en föreställning om att människor 
antingen är goda eller onda istället för att betrakta människor som både ock, och att gränsen 
mellan att vara god och ond ibland kan vara skör (Igra, 2002). I ett kritiskt läge kan således 
polisen förvandlas från vanliga poliser till kravallutrustade ”monster” och deltagarna till ett 
maskerat ”svart block”. Detta inträffade emellertid inte i detta fall. 
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Ordningsskapande istället för kaotisering 
Såväl aktivister som polis uppvisade ett tydligt organiserande i sina aktiviteter som också 
fungerade som ordningsskapande. Aktivisterna upprätthöll ordningen inom sitt erövrade om-
råde. Polisen garanterade ordning i kringliggande kvarter. Polisens ”buffertzon” kom att fun-
gera som en sorts passerområde, där vanliga medborgare själva fick avgöra om de ville fort-
sätta och där misstänkta bråkstakar kunde avvisas av polisen. 

Att gå runt och samla skräp, som aktivisterna gjorde, kan såväl bildligt som bokstavligt 
ses som en ordningsskapande aktivitet genom att det därmed blev mindre skräpigt och kao-
tiskt. Att ungdomarna höll ordning bidrog säkert också till att skapa en bild av festen som inte 
uppfattades som främmande eller skrämmande för de boende och den övriga allmänheten. 

Den tidiga visiteringen, som genomfördes kan också ses som en ordningsskapande aktivi-
tet då den genomfördes innan det hade hänt något. Förutom knivar och färgburkar beslagtogs 
också sådant som skulle kunna användas i kaotiserande syfte. Visiteringen möjliggjorde också 
kontakt och dialog, vilket i sig var ordningsskapande.  

Avväpnande istället för provocering 
Polisen uppträdde avväpnande i två betydelser. Den ena vara att de (med aktivisternas goda 
minne) visiterade några aktivister och sedan lät dem återgå till de övriga. Budskapet uppfatta-
des sannolikt som att polisen accepterade fredliga aktiviteter men att man inte tillät vapen 
eller tillhyggen. Den andra avväpningen vara att de inte själva ”skramlade med vapen” genom 
synlig skyddsutrustning. Aktivisternas avväpnande manifesterades främst genom gyckel, upp-
tåg, dans och sång.  

Visitering, som skedde på ett vänligt och respektfullt sätt, visade sig således kunna leda 
till ett faktiskt avväpnande men också ge tillfälle till kontakt och dialog. De som ställde frågor 
till polisen fick svar. Avväpning kan också ske genom att visa sina ”vapen”. Exempelvis stod 
några pojkar och pratade med polisen, som visade dem sina hjälmar och utrustning.  

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

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

Sammanfattande slutsatser 
Sammanfattningsvis kan vi konstatera att den studerade reclaim-the-street manifestationen 
avlöpte utan skadegörelse, konfrontationer eller upplopp, vilket förekommit vid tidigare akti-
viteter. Förklaringar till den fredliga utgången i detta fall kan ges med hjälp av AM-modellen 
(Hylander & Guvå, 2008) och den elaborerade sociala identitetsmodellen – ESIM (Reicher, 
1996a; 2001). AM-modellen gör det möjligt att analysera interaktionen mellan polis och akti-
vister i termer av fredsskapande (Nyansering, Ordningsskapande, Avväpnande) och krigs-
skapande (Negativ stereotypisering, Kaotisering, Provocering). I detta fall dominerade de 
fredsskapande processerna. Detta i sin tur innebar att såväl polisens som aktivisternas sociala 
identitet som fredliga och icke-våldsbenägna inte utmanades. Om polisen behandlat aktivis-
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terna som lagbrytare och ordningsstörande genom att med våld försöka upplösa festen och 
skingra deltagarna är det roligt att aktivisterna förändrat sin sociala identitet (jmf ESIM). Poli-
sens bemötande kan förändra aktivisternas beteende och därmed deras sociala identitet. Om 
polisen angriper aktivisterna kommer de att försvara sig och kanske tillgripa våld. En fredlig 
social identitet har därigenom förändrats till en våldsbenägen social identitet. Enligt ESIM 
sker förändringen på följande sätt:  

 

 

 

 

Denna händelsekedja påverkar också polisens agerande, eftersom de reagerar på aktivis-
ternas handlingar. Därigenom förändras också polisens sociala identitet. Det är dessa kedje-
processer som utvecklas när konfrontationer mellan poliser och aktivister trappas upp. Detta 
kan i sin tur leda till kravaller. AM-modellen och ESIM ger tillsammans förklaringar och ger 
en handlingsberedskap för framförallt polisen. Genom att polisen bemöter aktivisterna som en 
fredlig grupp undviker de att starta kravaller. Istället bidrar polisen på så sätt till att både akti-
vister och de själva kan bevara en fredlig social identitet. 

Det har förekommit att journalister och allmänhet beskyllt polisen för att vara passiv och 
undfallande i samband med ”Reclaim the streets”-aktiviteter eller andra typer av manifestat-
ioner. Det är naturligtvis en avvägning när och hur ingripanden skall ske. Erfarenheterna visar 
att polisiära våldshandlingar för att förebygga misstänkta oroligheter riskerar att skapa just 
sådana oroligheter (Granström, 2002). En avvaktande hållning är som synes mer fredsbeva-
rande än offensiva maktdemonstrationer. 

Aktivisterna försvarar sig och tillgriper våld 

Polisen behandlar aktivister som om de vore våldsbenägna 

Våldshandlingarna ger aktivisterna en ny social identitet 
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Kapitel 6 

Demonstranter och motdemonstranter 
Exempel från de årligen 
återkommande Salem-
manifestationerna 
 
 
Gunilla Guvå 
Sedan år 2001 genomförs en årlig manifestation av en händelse där en pojke med anknytning 
till vit-maktmiljön misshandlades till döds år 2000 av en invandrarpojke i Salem. I december 
2003 kulminerade oroligheter med sammandrabbningar mellan poliser och motdemonstran-
ter. År 2005 började polisen tillämpa den nya polistaktiken (SPT) i samband med dessa de-
monstrationer. Efter kommenderingen 2004 gjordes en utvärdering 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 att skapa en dialog med demon-
stranterna bidrog till att skapa ordning och möjliggöra fredliga demonstrationer (Polismyn-
digheten i Stockholms län, 2005).  I detta kapitel redogörs för polisens och demonstranternas 
möten under en sexårsperiod. Förklaringar ges till varför demonstrationerna vissa år slutat i 
oroligheter medan andra slutat fredligt, bl.a. med hänvisning till den nya polistaktiken (PHS, 
2005).  

Salemdemonstrationerna från 2000 till 2006 
Detta kapitel syftar till att göra en beskrivning och analys av genomförda Salemdemonstrat-
ioner för att försöka förklara vad som göra att denna typ av demonstrationer riskerar att urarta 
alternativt inte urarta. Därför beskrivs inledningsvis de genomförda demonstrationerna kort-
fattat. Därefter presenteras analyser och tolkningar av händelseutvecklingen under de olika 
åren.  

Som tidigare nämnts har de sedan år 2001 årligen förekommande Salemdemonstrationer-
na i december sina rötter i en misshandelshistoria år 2000. Den 9 december 2000 skadades en 
ung pojke i närheten av en busshållplats 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 plat-
sen 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 
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markera sitt avståndstagande från ”samhällets undfallenhet mot invandrare”. Dessa manifes-
tationer 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 rasist-
iska 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 motdemon-
strationer mot nationalisternas marsch i Salem sedan 2001.  

Följande redogörelse bygger på skriftliga erfarenhetsberättelser från polisen gällande 
2001-2003. För år 2004 - 2006 finns dessutom fältanteckningar utifrån observationer av de-
monstrationerna samt samtal med poliser före under och efter demonstrationerna. 

Salem år 2000 
Enligt uppgift från polisens erfarenhetsberättelse från 2002 framgår att ”folk från vänstern 
bevakade Salemmarschen utan några som helst aktioner”. 

Salem år 2001 
Från polisens erfarenhetsberättelser 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. 
Det framgår också 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 blir att ”det vore klokt att även i framtiden ha en dialog 
inför liknande händelser”. 

Salem år 2002 
Av erfarenhetsberättelser framgår att det lördagen den 7 december 2002 genomfördes två till-
ståndsgivna demonstrationer vid och i anslutning till Rönninge Torg i Salems kommun.  En 
stillastående demonstration arrangerad av Kommittén  mot Nazistparaden, Salembor Mot Naz-
ism 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 c 1.500. 

Högerextrema grupper genomförde ett demonstrationståg från Rönninge till mordplatsen, 
där en minnesstund sedan hölls. Polismyndigheten hade meddelat tillstånd för denna demon-
stration mellan kl. 16.00-19.00. 2002 års Salemmarsch drog c 1.200 deltagare från högersi-
dan, vilket bedömdes som ett par hundra fler deltagare än vid den första marschen 2001. En-
ligt högerns nyhetsblad INFO14, 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 för respektive 
sida och tog även initiativ till en genomgång på plats med arrangörerna, vilket dock vänstersi-
dan inte ställde upp på. Detta var enligt en erfarenhetsberättelse väntat ”med tanke på vad de 
planerade”.  
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Motdemonstranterna började inte samlas förrän vid 11-tiden. Det uppstår sedan en dis-
kussion mellan polisen och arrangörerna om var scenen (en lastbil) skall stå, eftersom de väl-
jer en annan plats än den som polisen anvisat. Det slutar med en kompromiss.  När polisen 
sedan förbereder staketslagningen beskrivs det uppstå en ”hätsk stämning bland demonstran-
terna”. ”De verkade vänta på att få komma igång med att bråka. 

Dubbelpatrullering gällde 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 beskrevs som preparerade påkar.  

När tillståndet för demonstrationen löpte ut kl. 14.00 valde 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 
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 tätt med åskådare. ”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 där motdemonstranterna befann sig. Högerdemonstranterna drevs då av polisen 
till sin nya mötesplats och konfrontation mellan grupperna uteblev.  Strax efter kl. 16.00 star-
tade 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.  

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.  

Sammanfattningsvis beskrivs de tillståndsgivna demonstrationerna ha fungerat och poli-
sen bedömer därför sina insatser som fungerande. Att det uppstått konfrontationer mellan po-
liser och demonstranter i samband med att demonstrationstillståndet löper ut och demonstran-
terna valde att stanna kvar tas inte upp i rapporteringen.  

Salem år 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 hade de tilldelats olika 
mötestider samt olika mötesplatser på var sin sida om den tunnel, som dels leder till pendeltå-
gets uppgång.  För att undvika konfrontation gör polisen även en staketslagning runt Rönn-
inge Torg (NMRs mötesplats) och en avspärrning av ett annat område enligt polislagen §24. 

Strax efter kl. 13.00 börjar NMR:s demonstranter att anlända till Rönninge Torg, några 
med bil flertalet med pendeltåg och demonstrationen samlar c 1.000 deltagare. Strax efter det 
att ett hundratal motdemonstranter anlänt konstaterades att ett flertal deltagare medför grova 
pinnar som banderollhållare, vilket föranledde polisen att genomföra visitationer enligt po-
lislagen §19. Detta sker i vänthallen och i uppgången till pendeltåget. Eftersom dessa visitat-
ioner drog ut på tiden beslutades att förlänga mötestiden till 14.30, vilket accepterades av mö-
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tesledningen. Under mötet patrullerar polisen inne i demonstrationen och den av arrangören 
anordnade allmänna sammankomsten beskrevs ha genomförts utan större ordningsstörningar.  
I samband med att NMR avslutar sin demonstration rapporteras dock att vissa demonstranter 
börjar beväpna och 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 motdemonstranter. I samband med att folk skall lämna mö-
tesplatsen och ta sig till pendeltåget utbryter totalt kaos.  Bl. a genom att ett beslut från polis-
ledningen om att öppna upp staketen dröjde. Under tiden man väntar på att få besked uppfat-
tar demonstranterna att polisen hindrar dem från att lämna området. Samtidigt 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 beslutades att deltagarna i NMR skulle tryckas tillbaka in mot själva torget, vil-
ket leder till ett våldsamt upplopp. ”Med förenat våld gick deltagarna i folksamlingen till an-
grepp mot polispersonalen”.  

För att förhindra konfrontation mellan grupperna beslutas i det läget att tunneln skall 
tömmas och samtliga mötesdeltagare på Rönninge Torg erbjöds möjlighet att lämna platsen 
genom busstransport från en plats ca 300 m söder om Rönninge Torg.   

Det uppstod en komplikation genom att ansvarig för pendeltågsstationen och insatsled-
ningen gör olika bedömningar av situationen. Demonstranterna uppfattade det som att polisen 
hindrade dem från att lämna området, medan polisen såg det som att demonstranterna hind-
rade andra demonstranter att komma fram till stationen.  Det beskrevs som att vissa demon-
strationsdeltagare (”svarta blocket”) med megafon uppmanar ”folkmassan” att inte gå upp på 
perrongen så länge det finns polis där. Polisen drog slutsatsen att dessa demonstranter ville 
ockupera perrongen för att förhindra deltagare i Salemfonden att gå av tågen eller komma ut 
på andra sidan tunneln, där Salemfonden senare skulle samlas.  

När polisen fick order om att utrymma tunneln möttes de av ett mycket kraftigt motstånd 
från demonstranter som beskrevs 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 besk-
rivs av vissa poliser efteråt som en evighet.  

I detta läge bedömdes att den avdelning som hade i uppgift att trycka tillbaka demon-
stranterna behövde förstärkning. När sedan ”folkmassan” skulle förflyttas ytterligare några 
meter beskrivs de göra en massiv attack, där poliserna bl. a. utsattes för kraftig stenkastning. 
Det kastades även rökgranater och bengaliska eldar. Enligt polisen lyckades man dock driva 
”folkmassan” tillbaka in på torget och situationen lugnade ner sig. ”Upploppet beräknas pågå 
i sex minuter.” 

Folkmassan gjorde senare en samlad attack mot de polisstaket som var slagna mellan 
Rönninge torg och busstorget.  Polisen beslutade då att folkmassan skulle drivas bort från 
staketen och i samband med denna åtgärd går den åter till attack.  

Eter detta genomfördes en omgruppering av polisen och hela området Rönninge Torg 
”tillsluts” med möjlighet att lämna platsen genom en öppning 300 m söder om torget. Samti-
digt som ett stort antal deltagare anlände till Rönninge Torg lämnade deltagarna från NMR 
successivt Rönninge Torg med de bussar som polisen anvisat.  
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Sammanfattningsvis uppstod även detta år sammandrabbningar mellan demonstranter och 
polis i samband med att det tillståndsgivna mötet avslutades. Enligt polisen lyckades man 
dock undvika konfrontationer mellan de olika grupperingarna. Däremot uppstod omfattande 
sammanstötningar mellan polis och motdemonstranter. 

Salem år 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 marsche-
rade 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 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. Beträffande de tillståndsgivna demonstrationerna i Salem be-
dömdes hotbilden som låg, medan risken för ordningsstörningar bedömdes som större för de 
två icke tillståndsgivna manifestationerna (AFA), som ”förhandlades” på plats via dialogpoli-
sen. 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 demon-
strationsväg. När demonstranterna trots denna överenskommelse inte stannade vid avtalad 
mötesplats utan valde att fortsätta, lät polisen dem göra det och de fortsatte mot Medborgar-
platsen, där manifestationen avslutades med en gatufest.  Vid ett annat kritiskt tillfälle i sam-
band med den trainstoppingaktion, som ägde rum på Centralstationen, där demonstranterna 
samlats för att tåga upp på den perrong där högerdemonstranternas pendeltåg till Rönn-
inge/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 pas-
sera Centralen utan att stanna där (Granström, Guvå, Hylander & Rosander, 2005). Till skill-
nad från tidigare år kunde konfrontationer mellan de olika grupperingarna undvikas utan att 
det ledde till konfrontationer mellan demonstranter och polis. 

Salem år 2005 
Även 2005 års demonstrationer genomfördes utan att våldsamheter uppstod mellan olika de-
monstrantgrupper eller mellan demonstranter och polis. Exempelvis genomförde NMR sin 
demonstration med samling på Norrmalmstorg kl.13 för avmarsch till Norra Bantorget. Ar-
rangörerna samarbetade under demonstrationen med polis (dialogpolis) för att förhindra befa-
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rade 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.  

Sammanfattningsvis uppstod inte heller under 2005 års demonstrationer konfrontationer mel-
lan polis och demonstranter eller mellan de olika demonstrantgrupperna.  

Salem år 2006 
2006 års Salemdemonstrationer ägde rum lördagen den 9 december och kan utifrån den ut-
veckling som skett från alltmer våldsamma demonstrationer (2002 – 2003) till fredliga de-
monstrationer (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 
gjorde att det uppstod våldsamma konfrontationer mellan vissa demonstranter och polis.  

Den demonstration som NMR hade tillstånd att genomföra mellan kl. 12-14 samlade 
drygt 1.100 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 mö-
tesplatsen. Demonstrationståget samlade deltagare av skilda slag, men främst ungdomar till-
hörande olika vänsterorganisationer. När de började tåga gick dialogpolisen i täten medan 
övrig polis enligt önskemål från arrangörerna håller sig på behörigt avstånd under demonstrat-
ionsvägen fram till mordplatsen. Egna demonstrationsvakter med blå armbindlar håller ord-
ning på tåget. Medborgarvittnen gick i slutet av tåget som följdes av polisens fordon. Tåget 
stannade till då och då för att sedan fortsätta. När den tillståndsgivna tiden löpte ut kl. 14.00 
har täten passerat mordplatsen, medan de i slutet av tåget befann sig precis vid den. Hela tåget 
stannde upp. Vad som sedan hände är svårt att överblicka, men enligt observationer kan det 
beskrivas som att de demonstranter som gick sist i tåget och som utgav sig för att tillhöra 
AFA inte gick vidare. Dialogpolisen kontaktade arrangörerna i syfte att få demonstranterna att 
fortsätta mot sin samlingsplats. En av dem börjar då gå längs hela tåget och i megafon för-
klara, genom att läsa på en lapp, att den tillståndsgivna demonstrationen är avslutad. Därmed 
upphör NMRs ansvar för demonstrationen. Till dem som väljer att stanna kvar önskar hon 
lycka till. 

Samtidigt som arrangörerna klargjorde att deras ansvarstagande var avslutat, har polisen, 
som tidigare hållit sig på avstånd närmat sig tåget och stod nu som ett staket längs med tåget 
på båda sidor och antalet polisfordon som fanns bakom tåget hade nu ökat i antal och en del 
fordon hade gått upp i täten av demonstrationen (s.k. tät bevakning). Svartklädda poliser i 
huvtröjor fanns också på plats beredda att gå in i demonstrationen. Polisen började nu sätta på 
sig hjälmar och en del fällde ner visiret. Tåget splittrades när några fortsätter att gå, andra 
valde att stanna kvar. Många blev villrådiga och visste inte vad de skulle göra. En del av dem 
valde att stanna, andra att gå tillbaka som åskådare. Några försvann. Bland dem som var kvar 
var flertalet svartklädda med svarta banderoller och fanor. Förutom poliser fanns det ett antal 
åskådare på plats samt ett antal demonstranter, som ställt sig vid sidan om demonstrationen. 
Många av dem gav på olika sätt uttryck för sin indignation över det som hände. Allt verkade 
ha stannat av. Såväl poliser som demonstranter stod stilla utan att göra något i avvaktan på 
vad som skulle hända.  Polisen tog 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 upprepade polisen 
sedan denna uppmaning.  Några poliser uppfattade en demonstrant som viftade med en fana 
som ett tecken. Varje gång demonstranterna uppmanades att fortsätta framåt började de bua 
och efter ett antal uppmaningar ”informerar” polisen om att det fanns hästar bakom demon-
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stranterna och nästa gång man tog till orda ställdes även hästarna upp bakom demonstranter-
na. Några demonstranter som står utanför började skrika ”jävla idioter, är ni sjuka i huvudet”. 
Det skapades en alltmer upprörd stämning bland de kringstående, bl. a föräldrar som har barn 
bland demonstranterna.  Det skanderas – ”Hela Sverige tittar”. Stämningen blev alltmer hot-
full, när också hundar började låta. Polisen tog åter till orda. ”Vi har hästar och hundar, fort-
sätt framåt”. Poliser började puffa undan folk som stod vid sidan om. Hästarna var nu precis 
bakom demonstranterna och rörde sig oroligt. Det var svårt att se vad som hände, eftersom 
polis och fordon stod i vägen men någon polis fick sig en smäll av en hästhov och en kvinnlig 
demonstrant togs ut ur gruppen och låg till synes medvetslös på marken.  

När klockan närmade sig 15 upprepade polisen sin uppmaning. Hästarna formerade sig 
och polisen bildade en kedja och man meddelade att området var avspärrat enligt polislagen 
§24 och att alla måste lämna platsen samt att de som inte gjorde det kommer att dömas för 
ohörsamhet mot ordningsmakt. Några ungdomar drog iväg från det som nu är en enda krigs-
skådeplats. Polis med hundar drog sig ut åt kanterna för att utrymma platsen.  Svarta polisbi-
lar, civila gripandefordon började dyka upp. Demonstranter bars eller drogs iväg av poliser, 
som nu även börjat använda pepparspray mot de demonstranter som inte frivilligt lämnade 
platsen. Antalet demonstranter minskade och det blev alltmer öde på platsen och polisen gick 
tillbaka till sina bilar.  

Det som hände i samband med denna demonstration fick även konsekvenser för Salem-
fondens demonstration eftersom ett antal demonstranter sprang iväg, för att sedan dyka upp 
igen i anslutning till den avmarschen. När Salemfonden samlades på parkeringsplatsen vid 
Rönninge Station vid 16-tiden för avmarsch mot mordplatsen vid Salems Centrum kl. 16.30 
fördröjdes denna, då polisen fick ägna sig åt att jaga motdemonstranter. En helikopter med 
strålkastare rörde sig över det skogsområde som ligger i anslutning till samlingsplatsen. Det 
liknar, som en polis uttrycker det, en tjuv och polislek. Vid 18-tiden kom dock marschen 
igång, med demonstranter som tysta, bärandes facklor, går i ordnade led fyra och fyra. Även 
dessa demonstranter utgörs huvudsakligen av ungdomar, såväl manliga som kvinnliga, som-
liga även med barnvagn. Polisen bevakade områdena längs marschvägen.  

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 ansökning-
ar 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.  

Det som ansågs 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, beskrevs det som att de istället gick ihop allt tätare och bör-
jade hålla i varandra (armkrok). Med hjälp av hästarna försökte polisen trycka fram ”samling-
en”, men utan resultat. 

Sammanfattningsvis kan man säga att Salemdemonstrationerna och sammanhängande po-
liskommenderingar är en företeelse som vuxit och även blivit alltmer komplex. Polisen har 
under senare år också arbetat med den som en länsgemensam kommendering där en särskild 
stab tillsatts under ledning av en kommenderingschef.  Polisen har försökt följa de olika grup-
pernas planer och förberedelser. Genom dialogpoliser, har man försökt få till ett samarbete i 
syfte att få in en anmälan som möjliggör ett tillstånd. Polisen har också använt arbetsmetoder, 
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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. Med 
hjälp av de teorier och modeller som presenterats tidigare, tolkas i följande avsnitt de olika 
Salemhändelserna. 

Vad avgör om det blir krig eller fred?   
Eftersom Salemdemonstrationerna blivit en årligen återkommande tillställning kan inte ett års 
demonstration ses som en enskild händelse. 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?  

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. 

Enligt tidigare teorier om massans psykologi blir kollektiva handlingar i en grupp en kon-
sekvens av det som händer inom gruppen (Le Bon, 1995/1896; Allport, 2007/1924). Men en-
ligt senare forskning så är det 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 händelserna. Enligt Reicher (1996) så faller varken poliser, demonstranter eller 
andra människor offer för kollektiva handlingar som de inte själva är beredda att utföra i en 
viss situation, dvs. vem som helst gör inte vad som helst, inte ens i grupp.  

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 sam-
manhang förändras i en mellangruppsrelation, 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 kategori-
serar 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 vil-
ken denna självkategorisering äger rum dvs. grupperna utgör varandras sociala kontext. Hur 
grupperna ser på varandra är inte heller bara beroende av här-och-nu- situationen utan påver-
kas 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 enskil-
des syn på sig själv och bidra till att stärka såväl den sociala ingruppsidentiteten som den so-
ciala mellangruppsidentiteten – vilka ”vi” anses vara i relation till vilka vi anser ”dom” vara. 
Dessa processer blir särskilt starka om den kollektiva föreställningen om den andra gruppen 
är att den utgör ett hot mot den egna gruppen och dess medlemmar. Detta hot kan upplevas 
som en fråga om liv och död (Veenstra & Haslam, 2000).  

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 
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få konsekvenser för kommande situationer av liknande slag som exempelvis framtida demon-
strationer.  

Lärdomar av Salemhändelserna 
I detta avsnitt diskuteras frågan om hur polisens bedömning och hantering av riskfaktorer i 
samband med Salemhändelserna kan ha påverkat demonstrationerna under perioden 2001-
2006. Varje enskild demonstration måste ses som en del av en historisk händelseutveckling, 
eftersom det som händer vid varje enskilt tillfälle även får konsekvenser för kommande hän-
delser. Såväl poliser som demonstranter ”lär” av sina erfarenheter på gott och ont. Fokus är 
främst på de fall det råder bristande ömsesidighet vad gäller tilltro till den andres intentioner 
och hur det påverkar polisens kommendering. 

Polisens tilltro hänger ihop med demonstranternas benägenhet att samarbeta med polisen 
kring ansökan om tillstånd. Vid en ansökan eller anmälan får polisen också möjlighet att för-
handla om tid, plats och demonstrationsväg etc. Med en anmäld och tillståndsgiven demon-
stration följer också ett ansvar för arrangörerna att svara för ordningen under demonstration-
en, 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 demonstran-
ter 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 demonstranter-
na 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 negativ stereotypisering 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 (Tajfel, 1982) blir då konsekvensen att 
man riskerar att skapa den sociala kontext som befrämjar en motsvarande självkategorisering, 
och därmed skapa en kollektiv social identitet – ett vi mot polisen som ett dom.  Denna kate-
gorisering gör att även polisen blir en annan slags polis med hjälm, visir, som beter sig på ett 
annat sätt. De 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 kri-
get snart ett faktum.  

Med bakgrund i dessa teoretiska beskrivningar följer här tolkningar av händelseutveckl-
ingen vid fem på varandra följande Salemdemonstrationer. Vi har tidigare presenterat en mo-
dell för freds- och krigsskapande förutsättningar. Modellen bygger på om de mötande grup-
perna hyser tilltro eller misstro till varandra (se kapitel 9). Här presenteras modellen kortfattat 
igen för att fortsättningsvis tillämpas på de olika Salemhändelserna. 



 75 

 

 Demonstranterna tilltror 
polisens goda intentioner 

Demonstranterna 
misstror polisen 

Polisen tilltror 
demonstranternas 

goda intentioner 

A 
Ömsesidig 

tilltro 

B 
Poliserna 

misstänkliggörs 

Polisen misstror 
demonstranterna 

C 
Demonstranterna 
misstänkliggörs 

D 
Ömsesidig 

misstro 

Figur 1. Fyra scenarier med hänsyn till polisers och demonstranters uppfattning om varandras 
intentioner. 

Salemdemonstrationerna 2002 
Under Salemdemonstrationerna 2002 fanns redan en hotbild när polisen började sitt plane-
ringsarbete 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 ge-
nomgång 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 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 liknande. Såväl demon-
stranter som polis verkade sålunda redan vara på krigsstigen, då den tillståndsgivna demon-
strationen avslutas och en del av demonstranterna väljer att stanna kvar. I erfarenhetsberättel-
serna 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 C med risk för övergång i ruta D enligt fig. 1.  

Salemdemonstrationerna 2003 
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 visi-
tera 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 maskera 
sig. Därvid görs direkt en negativ stereotypisering 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 
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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 kaotise-
rande och möts även av agerande från demonstranternas sida som blir kaotiserande för poli-
sen. Händelsen har således hamnat i ruta D enligt figur 1. Dvs. ömsesidig misstro.  

Salemdemonstrationerna 2004 
2004 års demonstrationer skiljer sig från tidigare år. Till skillnad från föregående demonstrat-
ioner lyckas polisen även hantera de icke anmälda ”aktionerna” – trainstoppingaktionen och 
gatufesten förutom de tillståndsgivna demonstrationerna genom att definiera dem som all-
männa sammankomster. Man förhandlar med demonstranter på plats om demonstrationsväg 
etc. När demonstranter dagen innan demonstrationen via mail uttrycker önskemål om att poli-
sen 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 intent-
ioner - demonstranterna via nätet och polisen i sin kommenderingsorder, 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 dubbel-
patrull 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. Kri-
tiska situationer tacklas med hjälp av dialogpolis, 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. En 
polis lyckades med hjälp av sin egen röst (utan megafon) göra sig hörd och får trainstopping-
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 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, genom-
förs 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 häs-
tar 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 skilda åsikter ser man till att demonstrationerna hålls 
åtskilda i tid och rum. Händelsen kom att utspela sig i ruta A, dvs. ömsesidig tilltro. 

Salemdemonstrationerna 2005 
Vid 2005 års demonstrationer har en förändring inom den antifascistiska ”rörelsen” skett och 
vissa demonstranter väljer att inte ansluta till NMR:s demonstration. Arrangörerna för denna 
demonstration uttrycker enligt polisen oro för att dessa utbrytardemonstranter 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 ut-
göra. 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 demonstrat-
ionen (dialogpolis och demonstrationsvakter). En mindre trainstoppingaktion äger rum vid 
den pendeltågsstation där högern samlats året innan. Den leder dock inte till kravalliknande 
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ordningstörningar. Det betyder att händelserna återfinns i ruta A enligt figur 1, dvs. ömsesidig 
tilltro. 

Salemdemonstrationerna 2006 
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 an-
ordna sin demonstration där, endast några timmar innan Salemfonden har tillstånd för sin ma-
nifestation. 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. 
Övrig följer polis följer med på behörigt avstånd. Polisen har farhågor att det skall hända nå-
got – frågan är bara när och var - och de scenarier som utmålas är ockupation av pendeltågs-
stationen eller mordplatsen. När 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 (s.k. 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. Polisen trappar upp genom att hota med 
hästar och hundar. Demonstranterna svarar med ett passivt motstånd och polisen provoceras 
slutligen till att använda såväl hästar som hundar samt pepparspray. 

Poliser 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. 
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 demonstrat-
ioner och opinionsyttringar skall genomföras utan alltför omfattande ordningsstörningar, 
större trafikproblem eller skadegörelse. (min kursivering)  

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 de-
monstranterna vars förhållningssätt därmed blir krigssskapande (provokativt) oavsett deras 
intentioner. Därigenom ökade risken att bli stereotypt kategoriserade av polisen och definie-
rade 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 lagfö-
ring (min kursivering). I detta fall fanns en misstro hos polisen, som resulterade i att de upp-
fattades som krigsskapande. Händelserna hamnade någonstans mellan ruta B och C. Vilket 
innebär stor risk för att övergång till ruta D enligt figur 1. Dvs. en kritisk situation som grän-
sar till konfrontation och kravaller.  
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Avslutande reflektioner rörande Salemhändelserna 

Val av strategi 
I detta kapitel beskrivs hur polisens hantering av en demonstration blir beroende av den be-
dömning som görs av demonstrationernas intentioner.  Likaså 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 demonstran-
terna 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 grup-
per och dessutom grupperingar inom grupperna. Ömsesidig tilltro till varandras fredliga in-
tentioner tycks leda till fredsskapande strategier som i sin tur skapar förutsättningar för fred-
liga demonstrationer, medan misstro till den andra gruppens intentioner leder till krigsskap-
ande strategier som ökar risken för konfrontation. Polisens bedömning av den andra gruppens 
intentioner, dvs. hotbilden, avgör valet av strategi. Om man tilltror demonstranterna om att 
hålla sig till de demokratiska spelregler som gäller för demonstrationer, tillämpas en freds-
skapande strategi och resultatet blir fredliga demonstrationer. Om man misstror demonstran-
terna tillämpas en annan strategi, som i sig 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 Salemkommende-
ringen år 2006 blir det tydligt att misstron mot demonstranterna i samband med att de väljer 
att stanna på mordplatsen, 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 till-
ståndsgiven allmän sammankomst inte olaglig. Det finns inga olagliga sammankomster. Där-
emot 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 arran-
görer. Detta kan förklara varför polisen är så angelägen att hitta någon som ligger bakom en 
icke tillståndsgiven aktion för att försöka få 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. 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 
(postmoderna demonstranter). Detta är en av anledningarna till att man inte ansöker om till-
stånd, 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 nätverket anordnat de senare åren och som polisen kunnat sam-
arbeta 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 enskilda 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 definierat dessa demonstrationer som all-
männa sammankomster. Detta kan ses som en tilltroskapande hantering, som bäddar för fred. 
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Om polisen däremot inte lyckas lagliggöra anordnandet av en allmän sammankomst blir 
uppgiften istället att olagliggöra den genom att spåra och gripa initiativtagaren (anstiftaren). 
Lagen blir också tvingande för polisen i den meningen att det som kan lagföras måste lagfö-
ras. Man kan inte se mellan fingrarna utan att själv göra sig skyldig till ett brott. 

Salem 2006 blev en svår uppgift för polisen i och med att den startade som en anmäld 
och tillståndsgiven demonstration. I tåget ingick emellertid även grupperingar, som tidigare 
anordnat egna manifestationer eller aktioner (AFA) och som arrangörerna inte tog ansvar för. 
Därmed startade en annan icke tillståndsgiven eller förhandlad manifestation, mot vilka poli-
sen hyser misstro (förhöjd hotbild). I samband med att en tillståndsgiven demonstration slutar, 
uppstår ofta ett kritiskt läge, där det enligt polisens uppgifter, händer saker som att demon-
stranter börjar maskera sig etc. Här skedde detta under själva demonstrationen. I detta läge 
höjs polisens misstro. 

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

En svår uppgift för polisen är hur man hanterar icke-anmälda aktioner, där demonstran-
terna inte vill ha dialog med polisen. I de demonstrationer som redogjorts för här tycks också 
övergången mellan anmälda, tillståndsgivna demonstrationer och mer anarkistiska opinions-
yttringar utgöra en kritisk punkt. Frågan är hur detta kan hanteras på ett professionellt sätt så 
att såväl den egna, som andras säkerhet kan garanteras och den demokratiska ordningen upp-
rätthållas. 

Vad legitimerar polisens ingripande? Att demonstrera är inte olagligt, inte ens i en icke 
anmäld demonstration. Inget olagligt har skett så länge demonstranterna inte gjort sig skyl-
diga till våldshandlingar, skadegörelse eller ordningsstörningar och så länge ingen ”anstiftare” 
kan identifieras och gripas. Men när polisen väljer att stänga av ett område blir det också för-
bjudet att vistas där. Istället för en fredsskapande strategi väljer polisen sålunda en krigsskap-
ande maktstrategi som legitimeras av de lagparagrafer de själva väljer att tillämpa i ett visst 
läge. Frågan är således om polisen genom att vidta vissa åtgärder, exempelvis avspärrning, 
kan skapa förutsättningar för utnyttjande av vissa lagparagrafer. Detta gäller även maskerings-
förbundet, som gäller i de lägen polisen utfärdar det. 

Att legalisera betyder att ge laga kraft. För polisen skall ingripanden ha stöd i lagen. Poli-
sen 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 demonstrat-
ion som en allmän sammankomst, vilket bl. a skedde i samband med Salemdemonstrationer-
na, 2004 och 2005. Detta visade sig också få en fredsskapande effekt.  

Sammanfattningsvis 
Denna genomgång av de s.k. Salemhändelserna visar att såväl polisens som demonstranternas 
tilltro till den andre gruppens fredliga intentioner har betydelse för händelseutvecklingen un-
der en demonstration.  Framförallt handlar det om hur polisen hanterar sin misstro mot de-
monstranter som misstror polisens fredliga intentioner. Om demonstranterna misstänkliggörs 
och polisen tillämpar strategier som av demonstranterna uppfattas som krigsskapande (oavsett 
polisens intentioner med dem) finns risk för en utveckling mot ömsesidig misstro och därmed 
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konfrontation. Detta sker bl. a. när polisen använder sina möjligheter att olagliggöra demon-
stranternas beteenden genom olika åtgärder i syfte att kunna lagföra dem. Detta var bl. a. det 
som skedde år 2002, 2003 och 2006. 
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Figur 2. Salemhändelsernas utveckling mellan 2002 och 2006 
 

Om polisen istället väljer att behålla en strategi, som av demonstranterna uppfattas som 
fredsskapande, exempelvis fortsatt dialog via dialogpoliser, vanlig uniformering och forme-
ring (dubbelpatrull istället för s.k. tät bevakning) finns förutsättningar för att vända såväl poli-
sens egen misstro som demonstranternas till ömsesidig tilltro. Ett aktivt sätt att skapa tilltro är 
bl. a att verka för en legalisering av en icke anmäld sammankomst, genom att försöka få till-
stånd en ansökan om tillstånd, alternativt definiera demonstrationen som en allmän samman-
komst, vilket bl. a. skedde år 2004 och 2005. Detta förutsätter att polisen hyser tilltro till sina 
egna möjligheter att genom olika fredsskapande strategier skapa den ordning, som de har till 
uppgift att göra under en demonstration, istället för att använda ordningskapande åtgärder, 
som genom att de uppfattas som krigsskapande skapar misstro och därmed riskerar att få mot-
verkande ordningsstörande effekter.  
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 81 

Kapitel 7 

Kravaller i andra länder 
 
 
Gunilla Guvå 
Inledningsvis i denna bok påpekades att Sverige under en lång tid varit förskonade från våld-
samma kravaller. Nationen blev därför tagen på sängen inför de våldsamheter som utveckla-
des i samband med Göteborgskravaller 2001. I tiden efter Göteborg har flera masshändelser 
urartat. Regeringen tillsatte en parlamentarisk utredning efter Göteborgshändelserna för att 
kartlägga och utreda tänkbara orsaker samt föreslå åtgärder (Göteborgskommitténs, 2002). 
Av deras betänkande framgår att ett antal såväl fredliga som våldsamma demonstrationer ägt 
rum i samband med internationella möten under 1990-talet varav några lett till våldsamma 
upplopp (Seattle 1999, Prag 2000, Nice 2000, Genua 2001). 

Demonstrationer som urartat till kravaller 
Vid flera av de svenska demonstrationerna (exempelvis Salemdemonstrationerna) har det inte 
bara ingått demonstranter från Sverige utan även från andra länder som Norge, Danmark och 
Tyskland.  Det tycks också som om de svenska demonstrationerna alltmer börjar likna sådana 
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 demonstrat-
ioner skiljer sig från dem som övergår till sammandrabbningar mellan polis och demonstran-
ter. 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. En anledning som Göteborgskommittén själva tar upp är att FN har en annan legitimi-
tet 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 handelsmi-
nisternivå, demonstrerade 40 – 60.000 människor, majoriteten amerikaner. Enligt gällande 
lagstiftning rådde yttrande- och mötesfrihet och inget maskeringsförbund. 
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Fredliga demonstrationer övergick i sådana omfattande oroligheter att Seattles borgmäs-
tare 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 förekom-
mit våldsamma demonstrationer vid tidigare konferens i Genève, då den rådande uppfattning-
en var att detta 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 mot demonstranterna som blockerade WTO:s möteslokal ha en icke önskvärd effekt. 
Istället för att skingra demonstranterna, gick dessa till motattack.  

Demonstrantsidan utgjordes huvudsakligen av fyra aktörer. 

1. Den amerikanska fackföreningsorganisationen, som genomförde den största demon-
strationen (20.000 deltagare)  

2. DAN (Direct Action Network) - som samlade olika miljö- och mänskliga rättighets-
grupper och som genom civila olydnadsaktioner lyckades stoppa ministerkonferensens 
invigningsceremoni.   

3. Public Citizien´s Global Trade Watch. 

4. Det svarta blocket” - som enligt olika uppgifter kan ha uppgått till 100-200 personer.  

Eftersom många demonstranter deltog i olika aktiviteter gick det inte gå att dra en kniv-
skarp linje mellan vilka demonstranter som tillhörde olika aktörsgrupper, förutom det svarta 
blocket, p.g.a. deras klädsel.  

Polisens policy  
Polisens policy var en strategi med olika steg, som 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. Utgångspunkten är att folkmassan eller demonstrationen ifråga inte utgör något 
hot och polisen förväntas då endast vara närvarande. Nästa steg är att polisen verbalt framstäl-
ler krav eller varningar i det fall oroligheter uppstår. Om omfattande ordningsstörningar upp-
står i demonstrationen och om detta sedan utvecklas till ett reellt hot mot ordningen har poli-
sen följande två 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 ammunitions” (impact 
ammunition) mot våldsamma personer, personer som gör motstånd och personer som våld-
samt 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 peppar-
spray. 

Händelseutveckling 
Demonstrationsgruppen 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, vilket var förenat med de-
monstranternas ideologi om passivt motstånd. Bortförandet kunde dock inte genomföras ef-
tersom det var omöjligt för polisen att förflytta sig.  
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Samtidigt med blockaden pågick olika våldshandlingar på andra platser med skadegörelse 
och vandalisering utförda av andra typer av demonstranter. Med anledning av dessa aktivite-
ter 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 demon-
stranterna. 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 lycka-
des dock inte skingra dem. De förblev sittande och fortsatte sin blockad. Däremot förändra-
des 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 koordine-
rade aktioner som utfördes av demonstranterna och det utbredda användandet av mobiltelefo-
ner, 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 demonstrat-
ion 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 emellertid denna demonstrat-
ion att 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 förvär-
rades.  

Enligt uppgift utnyttjade det svarta blocket det vakuum som uppstod när polisen omgrup-
perade sig och drog då med ett antal tonåringar som polisen inte ingrep mot. I det läget förkla-
rade 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 demon-
stranter som genomför en civil olydnadsaktion, där de enligt principerna för en sådan är be-
redda på och förväntar sig 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 upp-
fattas detta dock som ett illegitimt ingripande och demonstranterna svarar genom att inte hör-
samma polisen. Att polisen ingriper mot ännu icke våldsamma demonstranter beror sannolikt 
på att dessa uppfattas som ett potentiellt hot och att man inte skiljer mellan dessa demonstran-
ter och de våldsamma demonstranter som agerar på andra ställen. Polisens misstro gjorde att 
man hamnade i ruta C enligt Figur 1. Denna kritiska händelse urartade sedan till kravaller 
(ruta D).  
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Figur 1. Händelseutvecklingen i Seattle.   Demonstranter 

Prag 2000 
I samband med IMF (Internationella valutafonden) och 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 protest-
aktionerna.  Den presenterar sig själv som en löst sammansatt koalition av ett flertal tjeckiska 
miljö-, mänskliga rättighets- och autonoma/anarkistiska grupper och organisationer. Den sam-
lande tanken inom INPEG är 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 således 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 organisat-
ioner, grupper och individer som avsåg att demonstrera i Prag.   

En civil observatörsgrupp (OPH) har berättat att INPEG inte 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 per-
soner som skulle vistas ute på gatan och observera situationer där demonstranter kom i kon-
takt med polisen. Målet var att få fram oberoende dokumentation av händelser, bidra till lugna 
demonstrationer, förhindra våld eller eskalering 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 demonstrationer i Tjeckien. Sedan 
2002 är maskering förbjuden vid demonstrationer när polisen är närvarande. Enligt uppgift 
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var det utländska demonstranter som stod för störningarna (italienare, amerikaner, greker ut-
rustade 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 våldsbe-
nägna 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 mö-
tet inleddes. Till mötets öppnande var över 100 demonstrationer anmälda med tillstånd att 
samlas men inte att marschera. När demonstranterna började samlas vid 9-tiden rådde fest-
stämning 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, för att möjliggöra för 
deltagarna att välja uttrycksform för sina protester. Detta sågs som en lösning av INPEG, då 
de kunde hänvisa de demonstranter, som uttalat sig vara beredda att använda våld för att visa 
sitt missnöje, till ett eget block i demonstrationen.  

• Det rosa blocket (fredliga, icke-våldsaktioner). 

• Det gula blocket dominerades av Ya Basta (symboliskt motstånd). 

• Det blå blocket som 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 symbo-
liska 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 attacke-
rade.  

Deltagare från det blå blocket tog sig upp på en kulle, från vilken de kastade stenar mot 
polisen, som även träffade andra 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 kon-
gresscentrum.  

Det rosa blocket, hade till en början mer karaktären av en karneval men kom sedan ofri-
villigt 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.  

Kommentar 
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 2. Det rosa blocket i ruta A (fredliga de-
monstrationer). Det blå blocket fanns i ruta B, vilket innebar en kritisk situation som resulte-
rade i förflyttning till ruta D (kravaller). Därvid drogs såväl rosa som gula blocket in i kon-
frontationerna.  
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Figur 2. Händelseutvecklingen i Prag 2000. gula blocket 

Nice 2000 
Vid Europeiska rådets möte i Nice i december 2000 ingick poliser från hela Frankrike i kom-
menderingen (inklusive kravallpolisen). En starkt bevakad säkerhetszon hade upprättats från 
delegaternas hotell till möteslokalen. Förutom att garantera säkerheten för högt uppsatta per-
soner 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 besk-
rivs 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 ef-
tersom 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 ut-
vecklas 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 av-
sikt att omringa möteslokalen, utan att använda våld. Polisen å sin sida skulle skydda mötes-
lokalen och delegaternas hotell från protestaktioner.  

Enligt fransk lag får allmänna sammankomster, i enlighet med principerna om mötesfri-
het, 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 de-
monstration 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 maskerings-
förbud. 

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 
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närvaro vid ingångarna, men att det inte skulle förekomma några våldsamma inbrytningsför-
sök. 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 de-
monstranter och polis, där polis sköt tårgas och demonstranter kastade sten. Demonstrations-
tåget 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 demon-
stranter 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. 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 
ledde demonstrationerna till våldsamheter hos såväl polis som demonstranter. Några få de-
monstranter lyckas provocera polisen som tycks överreagera. Polisen begär förstärkning och 
trappar upp egen våldsanvändning (tårgas etc) vilket i sin tur gör att situationen får ett snabbt 
eskalerande förlopp. Vissa demonstranter skapar en kritisk situation, som får polisen att bli 
krigsskapande, vilket i sin tur leder till att man hamnar i ruta D. 

Händelseutvecklingen visar på vikten av att skilja mellan demonstranter med våldsintent-
ioner och demonstranter som utför symboliska våldshandlingar. Vid civila olydnadsaktioner, 
är man beredd att ta sitt straff, dvs. accepterar polisens lagliga maktutövning som en del av 
spelets regler. Polisen kom i detta fall att rikta misstro mot fredliga demonstranter dvs. man 
hamnade i ruta D enligt Figur 3. Eftersom polisen inte kunde skilja dessa demonstranter från 
våldsverkare hamnade man slutligen i ruta D (kravaller).  
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Figur 3. Utvecklingen i Nice. Polisen 
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Genua 2001  
Vid G8-mötet i Genua i juli 2001 (efter Göteborg) ägde omfattande demonstrationer rum i 
samband med mötet som samlade mellan 200-250.000 personer, vilket enligt Göteborgskom-
mittén skiljer sig den från andra demonstrationer som man studerat. Bl. a lär det svarta block-
et ha uppgått till 2-3 000 personer, varav majoriteten enligt den italienska polisen var utlän-
ningar. 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 konstitution-
en.  Möten på allmän plats måste dock förhandsanmälas och vara tillståndsgivna. De kan för-
bjudas på grundval av styrkta säkerhetsskäl. Tillståndsgivna möten kan upplösas. I dessa fall 
skall deltagarna uppmanas att skingra sig. Om detta inte sker efter tre anmaningar kan demon-
strationen 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 om-
händertaganden av personer.  

Polischefen i Genua hade det operativa ansvaret för insatsen under mötet. Myndigheter-
nas 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. Detta var säkerhetsåtgärder för att avvärja potenti-
ella terroristattacker.  

Genua Social Forum (GSF), som stod som huvudarrangör av demonstranternas aktivite-
ter, lär ha överraskats av det höga antalet demonstranter, liksom av antalet individer som an-
vände sig av våldsamma metoder.  Detta kom att innebära problem för såväl polis som fred-
liga demonstranter. GSF utgjorde en internationell plattform, till vilken 750 till 1000 itali-
enska 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 nat-
ionell nivå bl. a om förutsättningarna för aktivisterna att genomföra demonstrationer. 

GSF hade planerat för ett fem dagar långt seminarieprogram med fokus på globali-
seringsproblematik.  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 delades in i fyra olika block utifrån säker-
hetspolisens bedömning av deras respektive mål och taktik (Göteborgskommittén. 2002).    

• 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 genomfördes en facklig demonstration som i huvudsak förlöpte lugnt.  
Under mötesdagen utbröt dock omfattande kravaller i samband med demonstrationer, där en 
aktivist sköts till döds. Dagen efter genomfördes en stor internationell demonstration anord-
nad av GSF under parollen ”En annan värld är möjlig”. Tåget utsattes för attacker av anarkis-
ter och kravaller utbröt. På lördagsnatten genomförde polisen en razzia mot den skola som 
fungerade som GSF:s högkvarter.  
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Polisens prioriterade säkerheten inom den röda zonen dvs. 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 våld-
samma aktivister, vars taktik utgjorde ett problem för såväl polisen som fredliga demonstran-
ter. Under aktionsdagen, den 20 juli, skulle det genomföras civila olydnadsaktioner utan an-
vändande av våld. Ya Basta utan vita overaller tog täten. Längst bak placerades en grupp gre-
ker 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 aktion-
er, 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 poli-
sen 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. Sammandrabb-
ningarna skedde också på en plats där det fanns begränsat utrymme för demonstranterna att 
skingra eller förflytta sig. Det slutade med att polisen slog en järnring runt Carlinistadion, 
vilken demonstranterna stängt inifrån. Det framgår också att svarta blocket svarat för en stor 
del av den förstörelse som skedde och att polisen inte ingrep mot detta. Rykten om polispro-
vokatörer cirkulerade. I samband med oroligheter som pågick under hela fredagen sköts en 
demonstrant till döds vid en sammandrabbning mellan en grupp karabinjärer. 

Lördagen den 4 juli hade GSF tillstånd att genomföra den internationella demonstration-
en ”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 det de som var mest 
aktiva och åstadkom den mest omfattande förstörelsen den dagen.  

Många demonstranter hade tagit med sig gasmask eller simglasögon som skydd mot för-
väntade 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 radio-
kommunikation sinsemellan och via megafoner gav de demonstranterna löpande information. 
I täten gick ett stort pacifistiskt block. Den stora gruppen demonstranter planerade för fredligt 
genomförande. 

Vad som hände sedan kan inte fastställas i detalj. Enligt en rapport mötte täten en grupp anar-
kister som byggt barrikader och poliser som attackerade dem med tårgas. Enligt polisen var 
det svårt att hantera dessa, då anarkisternas taktik var att blanda sig med andra demonstranter. 
Demonstrationsvakterna beskrivs ha tagit ett stort ansvar för att få stopp på våldsamheterna 
men demonstrationståget retirerade inte utan fortsatte med sina 150- 200.000 deltagare samti-
digt som det svarta blocket aktivt förstörde allt som kom i deras väg. Enligt polisen var det 
omöjligt att ingripa utan att stoppa hela tåget ”med risk för blodbad”. 

Kommentarer  
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 misstro mot en 
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grupp demonstranter på grund av oförmåga att differentiera dessa från fredliga demonstranter 
leder till att den stora gruppen också misstros (ruta C) vilket i sin tur leder till kravaller (ruta 
D).  
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Figur 4. Händelserna i Genua Fredliga demonstranter 

Slutsatser 
Sammanfattningsvis kan man urskilja en utveckling där de europeiska demonstrationerna blir 
allt större samtidigt som de tycks bli alltmer våldsamma. Antalet våldsbenägna demonstranter 
verkar också bli allt fler och motsättningarna mellan dessa och fredliga demonstranter tycks 
också tillta. Demonstranterna förefaller själva dela upp sig i block utifrån våldsbenägenhet. 
Dels handlar det om fredliga demonstranter, som går i tåg arrangerade av fackliga organisat-
ioner, ofta dagen innan själva mötet äger rum (moderna demonstranter). Dels är det demon-
stranter 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 (postmoderna demonstranter). Den tredje gruppen går 
ytterligare ett steg längre och är beredd att själva tillgripa våld (provokatörer). Det har visat 
sig att polisen har 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. 
Detta ses i demonstranternas ögon som icke legitima ingripanden eftersom de riktar sig även 
mot de demonstranter som inte är orsak till de ordningsstörningar som andra har satt igång. 
Detta leder till att även dessa ”slår tillbaka” och hamnar på samma sida som de våldsbenägna 
(Reicher, 1996b). 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, i de relaterade händelserna har en hög profil (exempelvis an-
vänds begreppet kravallpolis). Med AM-modellen kan man beskriva det som passivt krigs-
skapande i motsats till passivt fredsskapande (som skiljer sig från ett aktivt fredsskapande). 
Och när processen väl startat verkar det som om den eskalerar mycket snabbt. 
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Slutord 
Den beskrivning och granskning av stora demonstrationer som gjorts i detta kapitel leder fram 
till följande slutsatser.  

• Såväl fredliga demonstrationer som kravaller (sammandrabbningar mellan polis och 
demonstranter) är konsekvenser av ett förlopp där såväl polisens som demonstranter-
nas agerande påverkar händelseutvecklingen.  

• Såväl demonstranter som polis kan agera både freds- och krigsskapande beroende på 
hur man uppfattar den andra gruppen (utgruppens) agerande. Tilltro respektive misstro 
mot den andre gruppens 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. 

• Om polisen, trots misstro på grund av en hög hotbild, ändå tillämpar en fredsskapande 
strategi och demonstranterna svarar på den, skapas förutsättningar för fredliga demon-
strationer. 

• Genom att skilja civila olydnadsaktioner från våldsaktioner och hantera dem som 
symboliska våldshandlingar, exempelvis genom att lyfta bort demonstranter och inte 
ta till våldshandlingar och övergrepp minskar risken för en eskalerande våldsutveckl-
ing. 

• 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 fred-
liga demonstranter för sitt agerande samt säkra och stärka dessa demonstranters möj-
lighet att utöva sina demokratiska fri- och rättigheter. 
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Kapitel 8 

Masshändelser som lek istället för 
oroligheter 
 
 
Stephan Hau Johan Näslund 
Under senare år har oroligheter i samband med idrottsaktiviteter fått ökad uppmärksamhet, 
speciellt i samband med fotbollsmatcher. För att kunna förebygga kravaller och utveckla 
fredsskapande strategier behövs mer kunskap om de faktorer som påverkar interaktion mellan 
olika supportrar. En viktig del i detta är att öka förmågan att kunna skilja mellan ”ofarlig” 
lek och ”farliga” konfrontationer. Detta kapitel syftar till att öka kunskapen om den 
”ofarliga” lekfullheten. 

Fotbollshändelser som symbolisk lek 
Även om en fotbollsmatch inte är en reell krigssituation kan den tolkas som en kamp mellan 
två fotbollslag. Den symboliska kampen, i likhet med en verklig drabbning, sker mellan spe-
lare i två fotbollslag. Under en fotbollsmatch är den verkliga och den symboliska kampen 
sammanflätade med varandra, men före matchen kan en symbolisk kamp ske, exempelvis 
mellan supportrar. Supportrarna använder sig av symboler för sitt lag. Symboler är objekt 
(tröjor, flaggor etc.) som representerar abstrakta föreställningar (känsla för laget).  Sambandet 
mellan symboler och de föreställningar som de representerar är inte något naturligt givet utan 
är resultat av en förhandlingsprocess som leder fram till en konvention, som alla inblandade 
vet vad det betyder. Från det perspektivet har alla symboler en kommunikativ funktion. 

För att kunna studera den symboliska kampen som en lek mellan supportergrupper obser-
verade vi två grupper av fotbollssupportrar vid matchen mellan Tyskland och Polen under 
VM i fotboll sommaren 2006. Vi iakttog en händelse som kan liknas vid en lek. En lek som 
påminde om barnets lek, där vuxna kan ingripa och avsluta leken (exempelvis maten är klar) 
eller där barnen själva avslutar leken (i dag vann ni men i morgon vinner vi). Grupperna 
själva måste komma överens om vem som vinner. Dessutom måste flera villkor vara upp-
fyllda – på gruppnivå liksom på individuell nivå. Detta beskrivs i detta kapitel.  

Lekytor och gestaltningar av lek 
Winnicott (1971) beskriver hur barns symboliska aktiviteter och fantasiliv används för att 
klara stressfulla situationer. De gör det genom att skapa en inre representation av ett objekt 
som har förmåga att ge barnet lugn och ro (exempelvis en teddybjörn eller ”snuttefilt”). Dessa 
”övergångsobjekt” har drag av föräldrarna och barnet kan på så sätt symboliskt ersätta deras 
kvalitéter med ett övergångsobjekt. Övergångsobjekt representerar såväl den inre som den 
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yttre verkligheten och hjälper barnet att klara av såväl den inre som den yttre verkligheten på 
ett mer kompetent sätt. Senare i livet så ersätts overgångsobjektets funktioner av ett 
övergångsområde, ett sorts lekområde. Leken kräver emellertid tydliga startpunkter och 
avslutningar för att garantera lekaktiviteten.  

När leken sker behöver inte ”spelarna” ta hänsyn till den yttre verkligheten. Den valda 
platsen fungerar som en scen där olika fantasier, idéer, önskningar, etc. kan spelas upp. Dessa 
gestaltningar har medvetna och omedvetna komponenter.  

När man leker kan en intensifiering av känslor ske i interaktionen. Detta sker vanligtvis i 
en trygg situation där negativa och oväntade konsekvenser minskas. Men delar av den yttre 
verkligheten måste ändå vara intakt. Utan den kan de inte göra skillnad mellan lek och 
verklighet och på så sätt kunna återgå till verkligheten när leken avslutats (Huizinga, 2006). 
Många dataspel bygger på att spelaren intar en bestämd roll i en låtsasvärld. Samma processer 
kan ske mellan grupper av individer. När man är djupt involverad i processer med hög 
affektivitet är det vanligt att gruppen kan få problem med att lugna ned sig när spelet eller 
leken är över.  

Symboler som är välgrundade och som kan bli erkända av lekkamrater eller spelare måste 
vara definierade och överenskomna. Spelarna interagerar ständigt genom att utbyta och 
kommunicera om symboler, deras mening och förståelse av deras gemensamma 
övergångsområde. Leken kan underlättas av överenskomna symboler, ritualer, klädesplagg, 
etc. Dessa symboler kan förändras (nya ritualer, sånger, symboler). När barn eller vuxna 
träffas i grupplekar så vet de vilka de själva (vi) är och vilka de andra (dom) är.  

När supportergrupper interagerar sker detta med ansiktet, rösten och rörelser. De visuella 
symbolerna (flaggor, t-shirts, halsdukar, etc.) åtföljs oftast av sång och skrik, man klappar 
händer, gör speciella gester eller rörelser (dansar, hoppar, etc). Denna interaktion handlar om 
att känslotillstånd gestaltas i form av symboliska aktiviteter som har speciella innebörder i 
supportergruppernas värld.  

Berättelsen om en lekfull händelse – kampen om 
fontänen 
Fokus i nedanstående observationer och tolkningar ligger i symboliska aktiviteter innan en 
fotbollsmatch. Vi skiljer på signs (kännetcken som har tydliga syften) och symbols 
(kännetecken som kan tolkas på ett flertal sätt). Den teoretiska modell som beskriver den 
symboliska praktiken och gruppens kontext är hämtad från Frey (2004). Kategorierna är 
följande. 

• Struktur (tid, plats och övergripande kultur) 
• Lek (övergångsområde) 
• Symboler (kroppsrörelser och röst) 
• Gruppaktiviteter (i och mellan grupper) 

Grupperna i det här kapitlet har vi kategoriserat som polska supportrar, tyska supportrar 
och poliser.  

I nedanstående text beskrivs den intergruppslek som vi observerade i sin helhet. Leken är 
uppdelad på olika episoder. I den kommande analysen av leken utgår vi ifrån dessa åtta 
episoder. 
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Episod 1 
Tyska och polska supportergrupper vandrade genom gatorna. Barer erbjöd mat och dryck. Stadens 
centrala delar liknade en marknadsplats. På platsen som kallas Alter Markt (den gamla marknaden) – 
ser vi för första gången stora grupper av tyska och polska supportrar som står mittemot varandra 
sjungande. Några tyska supportrar hoppar i vattnet runt fontänen som finns på platsen. De sjunger och 
leker i vattnet. Som en motreaktion närma sig de polska supportrarna statyn. Plötsligt ställer sig fyra 
poliser mellan de båda grupperna som dock fortsätter att sjunga. En supporter har en tysk och en polsk 
flagga målad på kinderna. En polsk supporter är klädd i Tysklands färger. Den Tyska gruppen börjar 
sjunga ”steht auf, wenn ihr Deutsche seid” (res på er om ni är tyskar). Den polska gruppen svarar med 
samma sång på polska.  
 
Episod 2 
Plötsligt klättrar en polsk supporter upp på toppen av fontänen. Den första reaktionen: De tyska sup-
portrarna börjar bua. Den andra reaktionen: Tyskarna börjar sjunga ”Ihr könnt nach Hause fahr’n” (ni 
får åka hem). Den tredje reaktionen: En tysk supporter försöker också klättra upp på fontänen.  
 
Episod 3 
Den polska supportern klättrar upp till toppen av fontänen. Båda supportrarna klamrar sig fast i 
varandra, men polacken stannar på fontänens topp. Den tyska supportern klättrar ned samtidigt som 
polackerna skrattar och sporrar varandra att fortsätta sjunga.  
 
Episod 4 
De tyska supportrarna reagerar på den polska sången och börjar sjunga på en ny sång: ”Deutschland 
ist das schönste Land der Welt – Deutschland ist der stärkste Land der Welt” (Tyskland är det skön-
aste landet i världen – Tyskland är det starkaste landet i världen). Efter denna sång så börjar de tyska 
supportrarna ignorera situationen de befinner sig i och sjunger mer för sig själva ”Oh wie ist das 
schön” (Oh det är så underbart).  
 
Episod 5 
Därefter vänder sig tyskarna åter mot polackerna och sjunger: ”Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin” 
(Berlin, Berlin, vi reser till Berlin – som är en hänvisning till att finalmatchen ska ske där). Tyskarna 
visar indirekt på att de kommer till finalen.  
 
Episod 6 
Den polske supportern sitter alltjämt kvar toppen av fontänen, nu med en polsk flagga i sin hand. Han 
är inte speciellt framgångsrik i att förmå de polska supportrarna att sjunga. De tyska supportrarna rea-
gerar på flaggan och flera supportrar försöker täcka fontänen med en gigantisk tysk flagga så att den 
polske supportern på toppen skulle försvinna. Polacken försöker försvara sig mot övertäckningen. 
Men de tyska supportrarna misslyckas i sitt uppsåt, deras flagga är inte tillräckligt stor. Fontänens topp 
och den polske supportern fortsätter att synas.  
 
Episod 7 
Under tiden har den polska supportern tagit på sig solglasögon, sitter avslappnat och verkar trivas på 
fontänens topp. Polisen har lämnat scenen. Tyskarna sitter eller står runt fontänen samtidigt som den 
polske supportern fäster den polska flaggan på toppen och lämnar platsen tillsammans med övriga 
polska supportrar.  
 
Episod 8  
De tyska supportrarna sätter sig ned och lyssnar på en man med en megafon som skriker bokstäver till 
gruppen: H-U-M-B-A. Gruppen repeterar varje bokstav. Plötsligt, efter sista bokstaven, alla reser på 
sig och börjar dansa, hoppa och sjunga en gammal tysk karnival-sång från 1950-talet: ”Humba-
Humba-Täterä”.  Dansen och hoppandet övergår i en ockupation av fontänen och den polska flaggan 
tas omedelbart bort. De polska supportrarna verkar inte bry sig. Leken ebbar ut. 
Tillsammans tar de åtta episoderna ungefär 20 minuter. 
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Analys och tolkning av lekhändelsen 
Observationerna som beskrivs ovan, bildar utgångspunkten för analysen nedan och följer 
samma indelning som episoderna.  

Episod 1 
Mindre supportergrupper gick runt i centrum och formerade två större gruppen när man kom 
till torget ”Alter Markt”. Platsen med fontänen var inte godtyckligt utvald. Denna begränsade 
plats fungerade som en ram som både tyska och polska supportrar accepterade. Här, under en 
begränsad tid och plats, kunde de båda grupperna interagera. De grundläggande villkoren för 
en tillfällig arena var uppfyllda. 

När de två grupperna väl hade samlats på torget så formerades två separata enheter som 
stod emot varandra (tyskar och polacker). Under den korta tid som behövdes för utformning 
av gruppernas sociala identitet förekom inget direkt interagerande mellan grupperna, dvs. 
individerna höll sig till sin grupp. Genom att sjunga sina nationalsånger försökte man visa sig 
överlägsna den andra gruppen. I detta ögonblick började den gemensamma leken framträda, 
genom att man skapade en lekplats där man kunde agera genom sina sånger och symboler. 
Överenskommelsen gällde plats (fontänen i torgets mitt) och att där skulle man visa vilken av 
grupperna som var överlägsen den andra gruppen. Underförstått kom man också överens om 
spelreglerna, att ingen grupp skulle trappa upp kampen till att innehålla våldsamheter. Vi an-
tar att medan man fokuserade på sina egna ritualer och symboler så interagerade man också 
intensivt, men på ett symboliskt plan. När nu ramarna för leken var överenskomna och stad-
fästa, kunde de börja leka mer öppet.  

Med hjälp av polisbilar (signs), runt omkring i stadskärnan visade polisen sin tydliga när-
varo. På detta sätt kom de att representera den yttre verkligheten. Dessa ramar skapade en 
plats för lek, fantasier (dvs. ett sorts övergångsområde). Båda grupperna sjöng samma melo-
dier men med olika texter. Detta visade att man delade symboler mellan grupperna. Det-
samma gällde andra symboler som grupperna bar och visade upp. De båda grupperna hade 
flaggor, nationalfanan på kinderna, hattar, halsdukar och andra symboler för fotbollssuppor-
ter. Grupperna kunde identifiera varandra på samma lekplats och använde likartade symboler 
för att visa sina känslor, fantasier och förhoppningar.  

Det förekom inte bara interaktion mellan grupperna, det skedde också interaktioner inom 
grupperna. De tyska supportrarna startade leken genom att ta platsen för fontänen i besittning. 
De hoppade i vattnet och började sjunga och leka. Vid denna tidpunkt så lekte de tyska sup-
portrarna mestadels inom gruppen, och höll på så sätt de polska supportrarna borta från det 
svalkande vattnet. Tyskarna signalerade att polackerna inte hade tillgång till fontänen. Som en 
motreaktion närmade de polska supportrarna fontänen. Detta innebar ett kritiskt moment och 
risk för konfrontation. Därför placerade sig polisen mellan grupperna. Vi tolkar det som att 
polisen agerade domare genom att representera den yttre verkligheten, de påminde om sam-
hällets regler om vad som är tillåtet och inte tillåtet. Samtidigt garanterade polisen att leken 
kunde fortsätta, att övergångsområdet fanns kvar, liksom ramarna för leken.  

Inom den polska supportergruppen överlade man och utsåg en representant för gruppen. 
Denna representant skulle klättra högst upp på fontänen och därmed vinna ”kampen”. Han 
blev en spelare i övergångsområdet med rätt att leda kampen. Gruppen lydde hans tecken om 
att sjunga speciella sånger, applådera eller att starta olika läten. Även den tyska supporter-
gruppen utsåg en anförare. Här skedde likartade grupprocesser parallellt i de båda grupperna.  
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En anledning till att leken inte trappades upp till fysiska sammandrabbningar var den 
övergripande festivalstämningen som rådde, men också att poliserna visade sin närvaro. En 
annan orsak kan ha varit de båda gruppernas förmåga att förstå den andra gruppen och dess 
agerande (mentalisering). Grupperna erkände varandras mål, att bli herre på täppan, och age-
rande enligt lekens ”regler”.  

När de tyska supportrarna började sjunga ”Res på er om ni är tyskar” markerade man slu-
tet på introduktionsfasen i leken. Att resa sig betyder inte bara att resa sig från marken, utan 
visar också på gruppens styrka. Med denna symbolhandling försökte den tyska gruppen få de 
polska supportrarna, att känna sig underlägsna. Men den polska gruppen svarade med samma 
melodi, men sin egen text.  

Episod 1 slutade med att de båda grupperna hade gjort överenskommelser om tid, plats, 
regler och form för leken. Grupperna hade signalerat att de båda deltog i leken, som gick ut på 
att någon grupp skulle gå vinnande från platsen.  

Episod 2 
Den andra episoden startade i och med att den polske representanten började klättra för att nå 
toppen på fontänen. Spelet hade börjat. Reaktionen från den tyska supportergruppen var ome-
delbar. Den symboliska klättringen hade en stark inverkan på den tyska gruppen, men de 
kunde inte göra något annat än att skrika. Som en andra reaktion började de sjunga. Innehållet 
i sången handlade om att polackerna uppmanades att resa tillbaka hem till Polen. De tyska 
supportrarnas symboliska försök att skicka tillbaka dem hem misslyckades naturligtvis. Den 
polske supportern satt kvar på toppen av fontänen. Som en konsekvens av detta så försökte en 
tysk supporter också klättra upp till toppen. Om hela gruppen aktivt hade arbetat för att få ned 
den polske supportern från toppen så hade de troligtvis lyckats. Istället fortsatte de att leka 
genom att skicka en representant. Om de hade gjort gemensam sak hade leken urartat eller 
slutat. Men - man ville fortsätta leka.  

Här kan vi se att utbytet och förståelsen av de delade symbolerna, att båda grupperna 
hade accepterat samma symboler i sin lek, hade en lugnande effekt. Därigenom så att man 
kunde fortsätta leken.  

Episod 3 
Den polske supporten klättrade den sista biten upp till toppen på fontänen och visade därmed 
sin grupps dominans och herravälde. Att alla uppfattade detta som en lek visade man genom 
att båda supportergrupperna kramade om varandra. Den polske representanten på toppen ville 
dock inte sluta leken där utan satt kvar på toppen. Han ville att de tyska supportrarna skulle ta 
det som ett nederlag och att de därmed vara tvungna att fortsätta leken. Men det var inte möj-
ligt för tyskarna att inta toppen på fontänen. Tyskarna gav upp försöket vilket bekräftades av 
att polackerna som skrattade och sjöng.  

Sången kan här betraktas som en triumfsång, men också som en inbjudan till att bevisa 
sin styrka. Båda grupperna tycktes acceptera den symboliska betydelsen av detta samspel.  

Episod 4 
Episoden kan betraktas som ett sorts mellanspel initierad av de polska supportrarna, eftersom 
det blev uppenbart att den tyska supportergruppen skulle förlora kampen. De valde då att 
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avbryta klättringskampen och istället fokusera på den egna gruppens kvalitet och styrka. De 
började sjunga om att Tyskland är det vackraste och starkaste landet i världen. Därigenom 
återförsäkrade de sig om att deras egen gruppidentitet var intakt och fungerande. Denna 
rekonstruktion fungerade och gruppens sinnesstämning ändrades till stolthet och glädje medan 
när sjöng om att Tyskland är underbart. 

Episod 5 

Nästa steg i leken initierades av den tyska supportergruppen som började en ”förhandling” om 
en ny lek, med den polska supportergruppen. De ändrade fokus på leken från fontänen (nuet), 
till en annan plats (framtid), nämligen Berlin, dvs. staden där finalmatchen skulle ske. Den 
tyska gruppen pekade på en framtida vinst över Polen. Den tyska supportergruppen lämnade 
symboliskt lekplatsen vid fontänen och gick vidare till nästa lekplats, de fantiserade om den 
verkliga matchen som de menade att de skulle vinna. De vände en förlust i nuet till en vinst i 
framtiden och på detta sätt kunde man återvinna den metala kapaciteten att fortsätta leken.  

Episod 6 

Den sista lekfasen började med att den polske representanten visade upp den polska flaggan 
på toppen av fontänen. På samma sätt som en flagga på en krigsskådeplats signalerar seger. 
Den tyska supportergruppen reagerade med att försöka ”trolla” bort den polska segeren 
genom att försöka vira in hela fontänen och den polske anföraren och hans flagga med en 
gigantisk tysk flagga. När detta sista försök misslyckades så vändes energin från leken med 
den andra gruppen till den egna gruppen. Man inriktade sig på att återställa den egna kraften.  

Episod 7 

Den känslomässiga kampen om fontänen är över. Detta visade sig också genom att poliserna 
tappat intresset för leken och lämnat platsen. De båda supportergruppernas engagemang 
koncentreras nu till den egna gruppen.  

Episod 8 
I den sista episoden är den tyska supportergruppen helt fokuserad på sin egen grupp. En 
ledare dirigerar gruppen till att sjunga gamla karnevalssånger. När vi frågade varför de sjöng 
just dessa karnevalssånger, svarade man att det var för att man ville ha roligt. Sången hade 
inte någon djupare mening, enligt deltagarna.  

På en symbolisk nivå kan vi anta att den tyska gruppen arbetade med att återerövra sin 
forna styrka. Detta skedde genom att använda olika symboliska gruppaktiviteter som 
hoppande, dansande, handklappande, skrikande, sjungande, etc. Det blev ett återhämtande av 
kraft, som när fågeln Fenix återuppstår ur askan.  

De polska supportrarna lämnade lekplatsen och den tyska gruppen fokuserade på den 
egna gruppen. Innan man skulle kunde återuppta kampen på en annan plats var man tvungen 
att återställa den egna styrkan. Genom en sång som man sjöng vid tiden för det tyska 
ekonomiska återställandet, kunde förlusten symboliskt vändas till sin motsats. Identiteten om 
att tillhöra en stark och mäktig grupp kunde återinstalleras. 
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Lek och symbolisering i övergångsområdet 
Exemplet med den symboliska kampen eller leken hjälper oss att beskriva de interaktioner 
som utspelade sig såväl inom grupperna som mellan grupperna. I det följande kommer vi nu 
att diskutera lekhändelsen på ett mer övergripande plan 

Sportevenemang som arena för fantasier och känslor 
En sporthändelse består av olika faser (McPhail, 2006). 

• Samling (gathering) 
• Händelsen (assembling) 
• Upplösning (dispersing) 

Tid och plats är av intresse här. När väl grupperna har samlats inträder speciella 
psykologiska processer som är karakteristiska för masshändelser. Fotbollsstadion, i likhet 
med andra lekplatser, fungerar som en projektionstavla för fantasier, hopp, önskningar, etc. 
hos supportrarna. Samma funktion fyller de stora tv-skärmarna på de offentliga platserna där 
matcherna visas i realtid för de stora massorna.  

Timmarna före match utvecklas spontant symboliska lekar när två supportergrupper 
möts. Striden om fontänen var en sådan lek. De båda grupperna kom överens om tid 
(varaktighet) och plats för leken. Detta skedde i samlingsfasen. Under händelsefasen var tid 
och plats definierade av fotbollsarrangörerna för VM. De flesta tittade på matchen (stadion, 
offentliga platserna för TV-visningen, mindre tv-lokaler) och blev känslomässigt berörda 
(skrek, hoppade, var rädda, i chock, kände lättnad, extas, glädje eller desperation). Under 
matchen sker identifikation (med det egna laget) och projektion (på det andra laget). Dessa 
processer varierar i intensitet beroende på vad som händer på fotbollsplanen. När matchen är 
slut sker upplösningen. Den kan ske som en fortsatt symbolisk kamp mellan supportrar – eller 
som i Dortmund – som en ny lek i form av en efterfest. 

En match kan ses som ett krig, en lek, en jakt. Bollen kan ses som ett vapen, ett objekt 
som behöver försvaras, ett värdefullt instrument, etc. Tolkningarna är i det närmaste oändliga. 
Fotbollsmatcher kan skapa kollektiva erfarenheter av makt och extas såväl som depression, 
desperation och sorg. Allt detta sker i den kollektiva situationen, masshändelsen. Men vad 
händer med individerna i en masshändelse? Vilka delar av den personliga identiteten är 
desamma som annars och vilka regressiva fenomen kan observeras, speciellt vid en plötslig 
våldsutveckling? 

Mentala processer hos individen i en gruppsituation 
Innan en interaktion mellan supportergrupper har inträffat så har redan en process startat hos 
individerna i gruppen. Inget mänskligt beteende är oberoende av inre individuella processer. 
Därför vill vi här fästa uppmärksamheten på de inre processerna hos gruppmedlemmen.  

Låt oss gå tillbaka till händelsen vid fontänen. Båda gruppernas medlemmar skapade en 
kommunikation med varandra för att kunna förhandla och bestämma lekens förutsättningar 
och symboler. För att kunna agera och reagera på ett överenskommet sätt, måste deltagarna 
kunna ha en föreställning om det mentala tillståndet hos de andra deltagarna (både från den 
egna såväl som den andra gruppen). Förmågan till mentalisation (Fonagy et al., 2004), som 
här aktiveras, hänger samman med de fantasier och antaganden som man har om den inre 
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världen hos en annan person. Exempelvis föreställningar om hans eller hennes inre motiv, 
önskningar, psykologiska reaktioner, etc. Denna förmåga förbereder individen för möjliga 
ageranden från den andra individen och gruppen.  

När den polske representanten i episod 2 började klättra på fontänen, kan det beskrivas 
både i termer av grupprocesser och individuella processer. När den polska gruppen fått klart 
för sig att den tyska gruppen var beredd att leka, utvecklade de själva idén om att utse en 
grupprepresentant. Därmed startade den symboliska kampen om fontänen. Att skapa ett över-
gångsområde för lekandet är inte identisk med individens yttre verklighet, eller individens 
inre värld, utan förutsätter ett flertal individuella mentala processer. I en avslappnad atmosfär, 
när det är fest, är denna mentala process möjlig för individen. Om individen däremot är oro-
lig, arg, rasande, ångestfylld har den mindre möjlighet att utveckla tillräcklig mental kapacitet 
för att leka. Den första fasens förhandlingsprocess mellan grupperna, att leka tillsammans, 
hade i exemplet med fontänen en lugnande effekt. Den polska gruppen visade tydligt sin vilja 
att leka och agerade med att skicka en representant för att börja leken. Samtidigt måste de 
polska supportrarna ha uppfattat att de tyska supportrarna förstod deras signaler och symbo-
ler, och räknade med att tyskarna också skulle börja leka.  

Symboliska lekaktiviteter 
I Dortmund var strategin från organisatörernas sida att olika supportergrupper skulle kunna 
mötas, mingla, och kommunicera före matchen. Idén var att skapa möjligheter till interaktion, 
kommunikation och gemensamt lekande. Supportrarna använde sig av denna möjlighet på ett 
flera sätt. Vi observerade olika typer av symboliska interaktioner: dans, sång, klädsel, viftande 
med flaggor, gester, etc. Supportrarna använde hela sin kropp för att visa på sin lekfullhet. 
Dessa interaktioner kan endast ske när tid och plats, den övergripande ramen, är gemensam. 
Organisatörer för ett evenemang kan skapa denna ram.  

Leken sätts igång med en startsignal och avslutas med en stoppsignal. När en grupp har 
vunnit eller förlorat är leken över. Detta kan ske när det inte längre finns kvar några fantasier 
om en framtida vinst, när verkligheten har ersatt önskningar och fantasier (exempelvis när 
domarens pipa avslutat matchen och matchresultatet är ett faktum).  

I ett intergrupperspektiv delade de polska och tyska supportrarna samma fantasi om leken 
och den sociala identiteten skapades utifrån situationen. Situationen med en lek mellan ”vi 
och dom” utvecklades efter hand. Efter hand ebbade leken ut och polisen (grindvakterna) 
lämnade torget. De tyska supportrarna började att sjunga (leka) för sig själva. Dett avslutade 
leken och den polske supportern klättrade ned från fontänen.  

Slutsatser 
Vi har beskrivit hur två supportergrupper möttes i en symbolisk kamp – en lek på en 
gemensamt skapad lekyta. Det hela avlöpte på ett fredligt och festligt sätt. Vi kan lätt tänka 
oss en situation där polisen hade agerat aggressivare mot en eller båda grupperna. Eller om 
ingen av grupperna hade agerat fredligt, i enlighet med lekens spelregler. Båda situationerna 
hade troligtvis lett till konfrontationer. Den övergripande feststämningen i Dortmund denna 
dag var en viktig förutsättning för att de vuxnas lek (som liknar barnets lek) kunde hållas på 
en lekfull nivå. Detta visar med all tydlighet hur viktigt det är att polis, myndigheter och 
arrangörerer skapar strukturella förutsättningar, i form av tid och plats, som kan underlätta lek 
och fest.  
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Kapitel 9 

Att organisera för fred och fest 
Ett exempel från fotbolls-VM 
 
 
Kjell Granström Ingrid Hylander 
Att organisera och förbereda fredliga aktiviteter vid masshändelser har visat sig vara vikti-
gare än att enbart förbereda sig för oroligheter och upplopp. Detta gäller både arrangörer-
nas och polisens agerande. I detta kapitel kommer vi att visa att inte enbart polisen har en 
viktig roll i detta sammanhang. I samband med stora idrottsevenemang har arrangerande 
idrottsklubbar och kommunala myndigheter en minst lika viktig roll. I samband med fotbolls-
VM i Tyskland 2006 genomfördes omfattande studier av arrangemangen kring en högrisk-
match, den mellan värdlandet Tyskland och Polen. Två länder med traumatiska minnen från 
andra världskriget som ännu gör sig påminda. Här visas hur kommunala myndigheter och 
polisen i samarbete lyckas göra denna högrisksituation till en gemensam fest för såväl tyska 
som polska fotbollssupportrar. Det fredliga utfallet tolkas slutligen med hjälp av AM-
modellen. 

Staden välkomnar till fest 
Vid fotbolls-VM 2006 skulle matchen mellan Tyskland och Polen spelas i Dortmund. Man 
räknande med att över 100.000 supportrar skulle invadera staden under matchdagen. Matchen 
betraktades av polis och myndigheter som en högriskmatch, inte minst beroende på de histo-
riska konflikter som förekommit mellan dessa två länder. Dessutom hade tidigare matcher 
mellan länderna skapat oroligheter. Förutom detta skrev tidningarna om att polska fotbolls-
supportrar var kända för att vara våldsamma. Sant eller ej – men detta var bilden som spreds 
via massmedia. Matchen innebar således en stor utmaning för polis och lokala myndigheter. 
Fotbollsstadion hade c 60.000 platser. Det innebar att tusentals supportrar inte skulle få plats 
vid arenan. Den väntade invasionen innebar således en stor risk för besvikelse bland besökar-
na, en besvikelse som lätt kunde övergå i aggression och våldsamheter mellan kringflytande 
supportergrupper. För att ge möjlighet för alla tillresande att ta del av matchen hade arrangö-
rerna ordnat med storbildskärmar där matchen visades. På två ställen erbjöds dessa möjlighet-
er, dels på ett torg (Friedenplatz) dels i en stor mässhall (Westfahlenhalle). Det var fri entré 
till dessa platser, men med samma säkerhetskontroll som vid den verkliga arenan.  

Enligt AM-modellen är risken stor för upptrappning av oroligheter om det finns misstro 
mellan konfronterande grupper. Misstro i sådana fall kan gälla mellan supportergrupper, men 
också mellan dessa och polisen. Om stark misstro råder organiserar man sig för krig och för-
svar. AM-modellen förutspår emellertid också att om deltagarna upplever att den andra grup-
pen är fredligt organiserad, avväpnad och uppträder på ett sätt som inte inbjuder till stereotyp 
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kategoriserande, så är detta förtroendeskapande, dvs. leder till tilltro. Det innebär att alla ar-
rangemang som underlättar och uppmuntrar sådana processer i sig är fredsskapande. 

Helhetsintrycket av fotbollsmatchen och arrangemangen i och utanför arenan i Dort-
mund var att en fredlig och festlig stämning blev rådande. Folk sjöng, samspelade med 
varandra inom och mellan supportergrupperna, liksom med polisen. Inga sammandrabbningar 
mellan tyska och polska supportrar rapporterades. Samspelet mellan polisen och supporter-
grupperna var, med något undantag, i huvudsak fredligt. Vi något tillfälle ingrep polisen mot 
en mindre grupp som skapade kaos utanför arenan. Oroligheterna spreds dock inte till andra 
grupper. Det som kunde ha blivit en kaotisk och riskfull masshändelse utvecklades istället till 
en gigantisk fest, där tyska och polska supportrar deltog, liksom polisen. Hur detta blev möj-
ligt tolkas här med hjälp av AM-modellen. 

Freds- och festskapande arrangemang 
För att lättare kunna förklara den fredliga utvecklingen i Dortmund skall vi här använda oss 
av AM-modellen. För att påminna läsaren om de freds- och krigsskapande processer som in-
går i modellen presenteras den här ännu en gång (tabell 1). 

Tabell 1. Krigsprocesser och fredsprocesser 
TYP AV PROCESS KRIGSSKAPANDE FREDSSKAPANDE 

Kategoriserande Negativt stereotypiserande Nyanserat differentierande 

Organiserande Kaotiserande Ordningsskapande 

Bemötande Provocerande Avväpnande 

 

För att förstå den fredliga dynamik som utvecklades i Dortmund kommer vi att beskriva 
de fredskapande processer som kom till uttryck i samband med masshändelserna. Vi kommer 
också att visa att dessa processer inte tillkom av en slump, utan som en följd av noggrann pla-
nering och organisering från myndigheterna och polisens sida. I det följande beskriver vi 
dessa arrangemang vad gäller (a) ömsesidigt bemötande, (b) organiserande och (c) kategorise-
rande i enlighet med AM-modellen. Den bakvända ordningen motiveras av att det blir lättare 
att ge en helhetsbild av händelserna på så sätt. 

Ömsesidigt bemötande: Avväpnande istället för provocerande 
Ett återkommande uttryck eller devis från arrangörernas sida var ”Time to Make Friends”. 
Detta signalerade till deltagarna att de välkomnades till att delta i en gemensam glad fest – en 
högkvalitativ sporthändelse. För att minska risken för konfrontation betonades att alla deltog i 
samma fest. När supportrarna anlände till järnvägsstationen fanns där en ”allé av poliser” som 
hjälpte supportrarna att hitta vägen ut ur stationsbyggnaderna. Poliserna var uniformerade 
men utan hjälmar och visir, dvs. de var avväpnade. Supportrarna lotsades till ett torg utanför 
järnvägsstationen. Där var husväggarna täckta med enorma bilder av fyllda läktare. Detta gav 
intryck av att man kom in på en fotbollsplan, med läktarna fyllda av fotbollssupportrar. He-
jarop och fotbollssånger blandades med lättsam musik från högtalare. En stor banderoll an-
nonserade att Dortmund hälsade sina gäster välkomna. Det innebar att det första intrycket som 
de tillresande fick var att de var välkomna att delta i en magnifik fest, oberoende vilket lag de 



 105 

höll på. Detta kan i hög grad ses som ett avväpnande arrangemang, vilket också deltagarna 
uppfattade. 

Det är en häftig atmosfär. Hittills har jag inte sett några kontroverser mellan polska och tyska 
fans. Det är en underbar stämning. Har haft jättekul så här långt. Polisen verkar ha full koll, man 
känner sig säker. … Jag tro inte det blir något bråk. (Polsk man, 25 år). 

Olika typer av poliser rörde sig bland supportrarna. En sorts skolpoliser, som vanligtvis 
undervisade och instruerade skolelever, småpratade med supportrarna. Med en stor teddybjörn 
med fotbollsskor och matchtröja tog de kontakt med de förbiströmmande. Från de polisbilar 
som fanns utplacerade strömmade hög musik. Budskapet var ”peace and love” snarare än 
övervakning, kontroll och misstroende. Supportrar från båda nationerna var blandade på ga-
torna, de blåste i visselpipor och lurar, de sjöng och skanderade, inte för att provocera utan för 
att celebrera. En polis kommenterade situationen. 

Lugnt och trevligt. Vi anstränger oss. Ett sätt är att ha en stram hållning, men vi försöker istället 
att vara vänliga, vi välkomnar supportrarna, vi spelar musik och vi svarar på frågor och ger in-
formation, vi är trevliga helt enkelt. Jag tror inte det blir några incidenter. Vi har gjort vad vi kan 
… Vi går in för att vara trevliga. (Tysk polis) 

En intressant händelse (som beskrivs ingående i ett annat kapitel i denna bok) utspelade 
sig en låtsaskamp i form av en ”herre-på-täppan” lek mellan en grupp tyska och en grupp 
polska supportrar. Man stred om att bestiga en staty medan kamraterna hejade på entusias-
tiskt. Herraväldet över statyn växlade. När en yngling lyckades komma högst jublade hans 
kamrater. ”Striden” böljade fram och tillbaka. Några poliser betraktade händelserna utan 
andra reaktioner än att småle åt leken. 

En annan liknande händelse utspelade sig utanför ett kafé. Där fanns ett fotbollsspel upp-
satt. Tyska och polska supportrar tävlade mot varandra. Kamraterna runt omkring hejade på. 
Varje mål resulterade i jubel och applåder. Allt skedde i en lekfull, vänlig och öppen stäm-
ning. 

Slutsatser. Det är framförallt två åtgärder som tycks ha en avväpnande funktion och som i 
sin tur bidrog till en känsla av fest istället för till provokationer och våldsamheter. För det 
första handlar det om de fysiska arrangemangen som tillsammans skapade en känsla av en 
gemensam fest och inte en kamp mellan antagonister. Detta var det första som mötte besökar-
na när de anlände till Dortmund. Mottot för mästerskapstävlingarna var ”A time to make fri-
ends” och den ambitionen backades upp med olika arrangemang där man ansträngde sig för 
att blanda supportergrupperna istället för att försöka hålla isär dem. Detta visade sig ha en 
avväpnande effekt liksom avsaknaden av kravallstaket och poliser iförd tung utrustning. Poli-
sen signalerade istället tilltro till supportrarna genom sitt uppträdande. Den andra åtgärden 
som visade sig ha stor betydelse var den polisroll som visades upp. Eftersom polisen, som 
fanns där för att upprätthålla lag och ordning, underbyggde en feststämning, fungerade det 
som ett symboliskt avväpnande. Polisens utrustning var på intet sätt provocerande, de spelade 
t.o.m. festmusik från sina bilar. Polisens uppträdande gjorde att supportrarna slappnade av och 
visade inga tecken på att de upplevde polisen som sina antagonister.  

På Friedenplatz och i Westfahlenhalle fanns inga som helst tecken på provokationer. Na-
turligtvis kunde en del hejarramsor uppfattas som provokativa och negativt stereotypiserande 
av de det andra laget. Men eftersom kontexten var ordnad och begriplig för deltagarna uppfat-
tades dessa provokationer mer som retfulla och lekfulla än som allvarligt menade angrepp. 
Det hela utspelade sig på en symbolisk nivå och ledde inte till några våldsamheter. 
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Som synes planerade och genomförde både polis och arrangörer åtgärder som var med-
vetet avväpnande – och som visade sig ha en fredskapande effekt. 

Organiserande: Fredligt ordningsskapande istället för obegriplig kaos 
Långt ifrån alla som anlände till Dortmund hade biljetter till matchen. Risken för oordning, 
kaos och provokationer var därför ganska stor med tusentals supportrar från två nationer på-
verkade av alkohol irrande omkring i staden. Arrangemangen med storbildsskärmar på två 
ställen i staden erbjöd de tillresande ändå en möjlighet att se matchen tillsammans med 
publik. Den kortaste vägen från järnvägsstationen till dessa två platser var markerad med en 
röd nålfiltsmatta. Mattan var fastsatt vid gatan med bultar. Den röda mattan var i bokstavlig 
bemärkelse utrullad för gästerna. Detta arrangemang fungerade också som ordningsskapande 
eftersom den röda mattan kom att hålla besökarna samlade och hindrade dem från att gå vilse 
och irra omkring på gatorna. Första anhalten för mattan var Friedenplatz. De supportrar som 
tyckte att promenaden räckte, stannade där. Mattan löpte vidare till Westfahlenhalle, som 
svalde resten av supportrarna. De som hade biljetter till huvudarenan fortsatte att följa mattan 
fram till stadion. 

På båda sidor om mattan fanns kaffeserveringar, korvkiosker, ölstånd, frukt och förfrisk-
ningar. Soptunnor var utplacerade, liksom stora blomsterkrukor, alla dekorerade med flaggor 
från de deltagande nationerna. Detta visade sig ha en ordningsskapande funktion genom att 
gatorna hölls fria från skräp och gav ett städat och prydligt intryck. Dessutom gick pension-
ärer omkring och plockade upp eventuella ölburkar och skräp. Säkerligen fungerade dessa 
äldre människor, som kunde ge intryck av att vara deltagarnas farfar eller mormor, som en 
impuls att inte skräpa ner. 

Huvudarrangemanget för att undvika kaos och oordning var de temporära storbildsare-
norna, som gjorde det möjligt att följa matchen utan biljett. Innanför avspärrningarna gjordes 
inga försök att skilja olika supportergrupper från varandra. Man hade tillträde till området om 
man inte tog med sig ”farliga” saker. Glasflaskor och sprit fick man lämna utanför. Civila 
säkerhetsvakter i gula eller grå T-shirts genomförde kontrollerna. Poliser fanns i omgivning-
en, men de var inte inblandade i kontrollen vid spärrarna. Proceduren liknade i stora drag 
flygplatsernas säkerhetskontroller, något som de flesta människor är ganska vana vid idag. 
Supportrarna samarbetade och inga invändningar kunde rapporteras. Mat och öl (i plastmug-
gar) serverades innanför avspärrningar, vilket innebar att festandet uppmuntrades. Portabla 
toaletter fanns uppställda i stort antal, ändå uppstod köer, men i ordnade former. 

Polisens roll vid förflyttningen från järnvägsstationen till arenorna var att vara närvarnade 
och vara synliga. De fanns tillgängliga för att svara på frågor. De flesta poliser gick parvis och 
gav inte på något sätt intryck av militär trupp. På kringliggande gator fanns polisfordon syn-
ligt uppställda. Intervjupersonerna såg detta som en säkerhetsåtgärd som skapade trygghet för 
deltagarna. Atmosfären var sådan att både polska och tyska supportrar påpekade att de kände 
sig säkra och trygga genom att polisen var närvarande. De uppfattade också punktvisa säker-
hetskontroller som trygghetsskapande för supporterguppen i sin helhet. 

 [Polisen arbetar] mycket snyggt. Vi kom från Kastrup och blev genast kollade. Det är bra att 
dom gör så så att det inte blir kravaller som i Frankrike där dom bankade skiten ur ett gäng tyska 
huliganer. Ve är här för att ha roligt. (Tysk supporter, 20 år) 

När utrymmet på Friedenplatz blev fullt stängdes området. Utanför samlades människor 
som hoppades på att få komma in. Detta skapade en riskfull situation som kanske hade kunnat 
förberedas bättre av arrangörerna. Det begränsade publikutrymmet utgjorde en uppenbar risk 
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för kaotisering. Genom att man kunde meddela att det fortfarande fanns utrymme i Westfa-
helnhalle utbröt ingen kaotisk situation. 

Slutsater.  De olika åtgärder som arrangörerna vidtagit för att skapa ordning och begrip-
lighet i arrangemanget var av många olika slag. Vi vill särskilt peka på två strategiska plane-
ringar.  

Det ena handlar om att man sörjde för besökarna basala behov. Det skedde genom att 
man visade att man var måna om besökarnas fysiska säkerhet, genom att genomföra välbe-
kanta visiteringar. Dessa genomfördes av vänliga och avspända vakter. Polisen besvarade 
frågor och visade vägen. Det fanns riklig tillgång till mat och dryck liksom toaletter. 

Den andra aspekten handlade om att man skapade en begriplig ordning och struktur i en 
annars fullpackad och kanske förvirrande situation. Men så länge besökarna kunde uppfatta 
och förstå tillställningens ”infrastruktur” trots kaotiska inslag så kunde de relatera till väl-
kända och inlärda beteenden. Exempel på detta var att kasta skräp i soptunnor istället för på 
gatan. Genom att följa gångfilen (den röda mattan) istället för att gå vilse bland gatorna och 
leta efter främmande gatunamn så skapade man en upplevelse av psykologisk säkerhet och 
begriplighet hos besökarna. Detta fungerade i hög grad som en fredsskapande strategi och 
bidrog till att upprätthålla ett begripligt organiserande för besökarna. Genom att polisen vi-
sade tilltro med sitt avspända uppträdande resulterade det i att besökarna också uppträdde 
avspänt och ansvarsfullt. De fredsskapande strategierna dominerade. Polisen informerade 
besökarna, vakterna släppte in enstaka supportrar som hade sina vänner på insidan avspärr-
ningen, vakter och poliser bemötte alla på ett vänligt sätt. 

Så vitt som det var möjligt för oss att iaktta, fanns inga allvarliga tecken på bekymmer el-
ler osäkerhet hos besökarna. Den tolkning som kan göras är att arrangemangen med att tillgo-
dose supportrarnas basala behov i form av säkerhet, mat och dryck, samt att man lyckades 
synliggöra en lättbegriplig organisation gjorde att man kunde undvika att skapa en kaotisk 
organisation med motsägelser och bristande information. Det senare har visat sig vara en vik-
tig orsak till att kaos kan uppstå. 

Kategoriserande: Nyanserat differentierande snarare än negativt 
stereotypiserande 
Som nämnts tidigare var mottot för fotbollsmästerskapet ”Time to make friends”. Det skulle 
kunna betraktas som en orealistisk ambition med tanke på att supportrarna talade olika språk 
och hade mörka historiska minnen. När det gäller Polen och Tyskland finns fortfarande sår 
efter andra världskriget. Därför var just denna match en särskild utmaning för arrangörerna. 
Ett sätt att möta denna utmaning var att samla supportrar från båda nationerna på samma plat-
ser. Så skedde exempelvis i Westfahlenhalle. Hallen fylldes med ca. 12.000 tyska och polska 
supportrar redan en timme före kick-off. De flesta tyskarna samlades stående i mitten, medan 
polackerna bänkade sig på läktarna. När arenan öppnade tre timmar före matchstart blandade 
sig supportrarna efter hand som de strömmade in i hallen. Så småningom skedde en omgrup-
pering så att man sökte sig tillsammans nationsvis. Detta var en självinitierad process som 
inte initierades varken av vakterna eller hejarklacksledare. Det kan beskrivas som en självre-
glerande process för att föra supportrarna samman. Detta skulle naturligtvis kunna uppfattas 
som en omgruppering för ”krig”. Men ”kriget” i det här fallet kom att handla om hejarklacks-
tävling – ingen fysisk konfrontation. 

En timme före matchstart dök det upp en disc-jockey på scenen. Med hårt dunkande mu-
sik försökte han få publiken att sjunga med tillsammans. Så länge han talade tyska rönte detta 
ingen framgång. Däremot när han introducerade sånger med enkla texter (la-la-la-la) lyckades 
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han få hela arenan att sjunga tillsammans. Men när han hälsade de tyska supportrarna väl-
komna buade polackerna och vice versa. Sådan uppmärksamhet på en speciell grupp utlöste 
genast ett hejarklackskrig. Genom att disc-jockyn valde att spela lugna och välkända melodier 
lyckades han dock lugna de 12.000 supportrarna. Tillsammans sjöng de engelska sånger och 
gjorde vågrörelser med tända mobiltelefoner. Men det var egentligen inte förrän de började 
spela kända fotbollsånger som man lyckades förena hela hallen i en gemensam aktivitet med 
allsång och vågrörelser. Med hjälp av neutrala (engelska) och välkända sånger kunde support-
rarna demonstrera en känsla av enhet och samhörighet. Användandet av engelska sånger och 
hejarop fungerade som avväpnande och skapade en sorts samhörighet mellan grupperna. Så 
vitt vi kunde se reducerade detta risken för ett negativt stereotypiserande. 

Ett annat exempel på nyanserat differentierande var en sorts boll-lek. Stora vita ballonger 
kastades in bland åskådarna på Friedenplatz. Leken gick ut på att hålla bollarna i luften så 
länge som möjligt. Genom detta skapades en gemensam uppgift för hela gruppen, oberoende 
av nationalitet. Strax innan hade man utkämpat hejaropskrig, men när bollarna kom in förena-
des supportrarna i gemensam lekfullhet där det inte gick att skilja mellan tyskar och polacker. 

Ytterligare ett exempel på möjligheten att skapa samhörighet var arrangemangen före och 
efter matchen. De lokala myndigheterna hade arrangerat en festival med dans, underhållning, 
förfriskningar etc. Poliser minglade med supportrarna på gatorna före matchen, klistrade 
polska och tyska miniflaggor på besökarnas kinder. Många deltagare hade flaggor av olika 
slag på sina kinder. Detta som en sorts uttryck för att det vare en fest både för tyska och 
polska supportrar. 

När åskådarna återvände till stadskärnan efter matchen så hade de möjlighet att förenas i 
samma aktiviteter, vilket de också gjorde. Matchen var över och nu bjöd värdarna på en ge-
mensam fest, med dans, tivoli, servering etc. mitt i staden. Detta uppskattades av båda grup-
perna. 

 De (polska fansen) var mycket generösa. När jag beställde en öl så sa de att jag inte behövde 
betala. ”Vi betalar, vi betalar”. Och så tog de kort på oss som japaner ungefär. Det var jättekul. 
(Tysk supporter, 25 år) 

På samma sätt prisade polska supportrar de tyska deltagarna. 

Hittills har de tyska fansen varit mycket vänliga. Vi har flera gånger ropat ”Germany” och de har 
glatt svarat med ”Poland”. De var lätt på örat men mycket vänliga. Allt är helbra. (Polsk suppor-
ter, 25 år) 

De flesta kommentarer som kom från supportrarna, oberoende av nationalitet, var av lik-
nande natur och visar att arrangörerna lyckades skapa ett nyanserat differentierande snarare än 
negativt stereotypiserande. 

Slutsatser.  Det är möjligt att urskilja tre olika typer av ordnade arrangemang som till-
sammans minskade risken för negativ stereotypisering och som istället bidrog till en stämning 
av gemenskap och fest. Dessa var (a) anordnandet av aktiviteter för fest, (b) deltagande i ge-
mensamma aktiviteter och (c) undvikandet av att separera supportrarna från varandra.  

Situationen med två antagonistiska nationer och en avgörande match i mästerskapet 
skulle mycket väl kunna vara en utgångspunkt för ovänskap och våldsamheter. Grundidén 
med VM är kamp mellan nationer, därför är det kanske naturligt med stridskänslor support-
rarna emellan. Själva situationen innebär således en uppenbar risk för negativ stereotypisering 
och oroligheter. I Dortmund lyckades man reducera dessa risker genom att arrangera aktivite-
ter för fest. Supportrarna inbjöds till samma party – samma fest. Polacker, tyskar och poliser 
deltog tillsammans i en högljudd men fredlig fest. 
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Den andra aspekten av betydelse var att man deltog i samma aktiviteter. När DJ introdu-
cerade sånger och hejaramsor som alla kände till och på ett neutralt språk så lyckades han 
bryta det stereotypa skrikandet ”Polska-Polska” eller ”Deutchland- Deutchland”. Genom att 
hitta gemensamma aktiviteter lyckades man tidvis reducera de stereotypa manifestationerna 
och istället skapa en överordnad social identitet som ”World Cup Fans”. 

Den tredje viktiga åtgärden var att arrangörerna inte separerade supportrarna från 
varandra (något som ofta är vanligt i sådana sammanhang). De tyska och polska supportrarna 
slussades inte till skilda köer vid arenorna, utan de tilläts mingla med varandra på torget före 
och efter matchen. Detta skapade onekligen intryck av att man deltog i samma festival. Även 
om supportrarna själva samlades i nationella grupperingar, så var arrangemangen sådana att 
ett nyanserat differentierande dominerade istället för ett negativt stereotypiserande. Deltagar-
na bytte symboler (miniflaggor), blandningen av supportrar uppmuntrade till arrangerade fo-
ton, samspråk och ljudliga hälsningar. 

Diskussion 
Den masshändelse som vi beskrivit här, utvecklades till en storartad och fredlig ”happening”. 
Händelserna i sin helhet kan beskrivas som ofarliga, med låg hotbild och utan kravaller eller 
våld supportrar emellan. Orsakerna till denna fredliga utveckling har preliminärt tolkats med 
hjälp av AM-modellen (Granström et al., 2006; Guvå & Hylander, 2008). AM-modellen skil-
jer mellan två typer av konkurrerande processer i samband med masshändelser; upptrappning 
(aggravation) och fredsskapande (peacemaking). 

I linje med AM-modellen kan vi anta att en grupps upplevelse av en annan grupps intent-
ioner har en avgörande betydelse för den första gruppens agerande. När en grupp misstror en 
annan grupp om dess fredliga intentioner, så är risken för upptrappning stor. Detta leder i sin 
tur till ömsesidig misstro. Båda grupperna kommer i detta läge att lägga skulden på den andra 
gruppen för försvarsmanövrar och destruktivt beteende. Om, å andra sidan, grupperna visar 
varandra ömsesidig tilltro, och detta också är kopplat till fredliga strategier och handlingar, så 
kommer det med stor sannolikhet att leda till ett fredligt utfall. I redovisning här ovan har vi 
med citat från deltagarna visat att man litade på varandra, på organisatörerna och på polisen. 
Polisens och arrangörerna tilltro till supportrarna visade sig på flera sätt. Minglande poliser 
utan hjälmar signalerade tilltro snarare än misstro. Fri tillgång till öl kan ses som tilltro till 
supportrarnas förmåga att hantera alkohol på ett rimligt sätt. De vänliga och tillmötesgående 
poliserna var ett tydligt exempel på tilltron till supportrarnas omdöme. Barnfamiljer passerade 
genom supportergrupperna utan att verka bekymrade. Efter hand anslöt fler och fler flickor till 
grupperna. Tonårsflickor som vi intervjuade berättade att de var där för att ha roligt och vara 
med på festen. Flera fotbollssupportrar påpekade att de kände sig lugna för att polisen fanns i 
närheten. 

Ytterligare ett uttryck för tilltro var det begränsade antalet säkerhetsvakter. I Westfahlen-
halle, fanns det inga uniformerade poliser, utan enbart civila vakter klädda i enfärgade T-
shirts. På Friedenplatz fanns enstaka poliser. Insläppet till båda platserna fungerade betydligt 
smidigare och vänligare än flygplatserna säkerhetskontroller. Inne i Westfahlenhalle var det 
svårt att upptäcka vakterna, trots att de fanns närvarande. Supportrarna fick leta upp sittplatser 
själva. Vakterna verkade lita på att besökarna själva kunde fylla läktarna på fredlig väg. 

Tidigare forskning (Reicher, 1996a) har pekat på det faktum att det inte är den andra 
gruppens intentioner som utgör språngbräda för den andra gruppen, utan det är föreställning-
en (fantasierna) om den andra gruppen som har betydelse. Uppfattningen om den andra grup-
pens intentioner bygger således på den andra gruppens agerande. När en grupp handlar på ett 
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visst sätt så är det handlingarna som den andra gruppen uppfattar – inte i första hand avsikter-
na bakom handlingarna. I Dortmund såg och uppfattade supportrarna polisens agerande och 
organisatörernas arrangemang som fredliga och fredsskapande. Ord som ”fredliga” och ”vän-
liga” återkom ofta i intervjuerna. Denna upplevelse av fred och av att vara del av en gemen-
sam festival främjade tilltron mellan grupperna. Slutsatsen som man kan dra är att arrange-
mangen understödde en fredlig social identitet. Baron & Richardson (1994) menar att situat-
ionella faktorer mycket väl kan maskera eller minska effekten av negativa individuella egen-
heter (exempelvis att mucka gräl). Detta var fallet i Dortmund, eftersom alla förföll delta i den 
gemensamma festen. Några undantag fanns dock. Vid några tillfällen klättrade några support-
rar med flaggor upp på scenen i Westfahlenhalle. Dessa upprorsmakare kunde emellertid 
”pratas ner” på golvet igen. Inget maktspråk eller massiva insatser användes. Vakten bad en-
bart flaggbäraren att lämna scenen. Proceduren var densamma när några supportrar klättrade 
upp på ett takutsprång ovanför entrén. Vakten lyckades ”prata ner” klättrarna, utom i ett fall. 
Vakten bad då några medsupportrar ta över övertalningen, vilket visade sig vara effektivt. 
Tilltro föregår dialog, men dialogen ökar också den ömsesidiga tilltron mellan grupperna. 
Vakternas agerande kan ses som ett bra exempel på detta. Detta gällde också poliserna som 
samtalade med båda supportergrupperna istället för att behandla dem som rivaliserande anta-
gonister. Detta stämmer också med flera studier som Russel (2003) rapporterat där dialog 
mellan polis och medborgare, med humor som ett viktigt inslag, tycks ha avvärjt potentiella 
konflikter. Poliser som håller låg profil i samband med högrisk-matcher har också diskuterats 
av Stott, Adang, Livingstone & Schreiber (2007). 

Arrangörernas ansträngningar för att skapa en begriplig organisation bidrog sannolikt i 
hög grad till framgångarna. Den röda mattan, de stora filmdukarna i kombination med tillgång 
till mat och dryck samt välorganiserade säkerhetskontroller utgjorde arrangemang som redu-
cerade risken för kaos. Samtidigt litade man på besökarna, de fick själva bestämma var de 
skulle stanna, äta och dricka och umgås mellan nationsgränser. Genom att polisen patrullerade 
två och två utan hjälmar och sköldar, undvek man negativ stereotypisering av polisen. Detta 
fungerade också avväpnande, eftersom många supportrar hade förväntat sig en polismakt som 
skulle uppträda militäriskt och förtryckande. 

De resultat som vi diskuterat här ligger helt i linje med de social identitetsperspektivet 
(Tajfel, 1978; Tajfel & Turner, 1979) liksom med ESIM (Reicher, 1996a). Den sociala identi-
teten i en massa skapas i hög grad i relation till omgivningarna och i interaktionen med andra 
grupper. Den sociala identiteten är nära relaterad till kontexten och kontexten utgörs av de 
andra gruppernas agerande. I Dortmund utgjordes kontexten av de festliga arrangemangen 
och polisens och supportergruppernas fredliga och skämtsamma agerande (exempelvis att 
klistra polska och tyska miniflaggor på vardera kinden). 

Vi har tolkat utfallet av arrangemangen i Dortmund som ett resultat av att man där lycka-
des frammana en överordnad social identitet som fredliga supportrar och festdeltagare ”Vi är 
alla fans”). Detta i motsats till vad som ofta kan förekomma vid viktiga matcher, nämligen en 
identitet som stridande rivaler. Vi har tidigare påpekat att det inte räcker med att undvika 
våldsamma strategier utan att man också måste skapa fredsskapande arrangemang. ”Festskap-
andet” i Dortmund är ett bra exempel på hur denna fredskapande strategi bidrog till att undan-
röja ett negativt stereotypiserande mellan grupperna. En mycket viktig lärdom från den här 
studien är således att betydelsen av en aktiv planering för fred sannolikt är betydligt mer 
verkningsfullt än att planera för att undvika ”krig”. 
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Sammanfattande slutsatser 
I det här kapitlet har vi visat att AM-modellen är ett utmärkt instrument för att analysera hän-
delseutvecklingen vid en masshändelse. Det innebär att den också kan vara till nytta när man 
planerar insatser och arrangemang vid demonstrationer och stora idrottshändelser. Exempelvis 
har det visat sig att skapandet av en feststämning har en märkbart avväpnande effekt. Detta 
kan skapas vid idrottsevenemang, betydlig svårare blir det att skapa detta vid demonstrationer 
där demonstranter och motdemonstranter konfronteras. Varje masshändelse måste således vid 
planering av strategi och åtgärder anpassas till vad som är realistiskt och praktiskt genomför-
bart. I kapitlet om reclaim-the-street visade det sig emellertid också att när polisen tillät festen 
att fortgå istället för att försöka avbryta och upplösa samlingen, resulterade denna avväpnande 
hållning till en fredlig utveckling av händelsen.  

När deltagarna i en masshändelse kan uppleva en överordnad social identitet, oberoende 
vilken grupp de tillhör, kan det ses som en fredlig kategorisering. Vilket i sin tur innebär att 
deltagarna inte hemfaller till en negativ stereotypisering av den andra gruppen. Risken för en 
sådan negativ utveckling är stor när arrangörer eller polismakt aktivt söker hålla isär grupper-
na, exempelvis genom att slussa supportrarna till olika ingångar och olika läktarsektioner som 
hålls avgränsade med kravallstaket. Det festliga minglande i Dortmund bidrog till upplevelsen 
av en gemensam social identitet som festdeltagare. Arrangörerna nådde verkligen syftet med 
sin devis för tävlingarna ”Time to make friends”. 

Arrangemangen i Dortmund bidrog i flera avseenden till en avväpnande atmosfär. Exem-
pel på detta var att man skapade en lättbegriplig organisation. Den röda mattan visade vägen, 
riklig tillgång till mat, dryck och toaletter samt plats till alla att se matchen på storbildsskär-
mar, bidrog till att undvika kaos, ängslan och oro bland deltagarna.  

Masshändelserna i Dortmund kan ses som ett gott exempel på att aktivt fredsskapande 
kan vara framgångsrikt. Med AM-modellen kan man säga att arrangörer och polisen lyckades 
med ett nyanserat differentierande (bl.a. genom att blanda supportergrupperna), ordnings-
skapande (bl.a. genom den röda mattan) och avväpnande (bl.a. genom ledig klädsel och vän-
ligt bemötande). Ett motsatt agerande kunde ha varit ett negativt stereotypiserande (t.ex. ge-
nom att hålla supportergrupperna strikt skilda åt), kaotiserande (t.ex. genom att inte svara på 
frågor, eller motivera ingripanden) samt provocerande (t.ex. genom att uppträda med tung 
utrustning i truppformation). I det senare fallet kan man säga att man planerat för ”krig” – 
därmed riskerar man att just ”krig” blir resultatet. I det förra fallet planerade man för fred – 
något som också blev förverkligat.  
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Kapitel 10 

Undsättning eller self-policing. Hur 
polisen hanterar individuella avvikare 
inom den egna gruppen 
 
 
Gunilla Guvå 

I detta kapitel beskrivs hur polisen kan hantera enskilda polisers självsvåldiga agerande i 
samband med masshändelser. Det är ett välkänt faktum att det inom poliskåren finns poliser 
som lätt låter sig provoceras eller själva provocerar demonstranter. Men även vanliga poliser 
kan, i vissa situationer, ha svårt att hantera rädsla, frustration och provokationer. En enskild 
polis agerande mot en grupp demonstranter kan få ödesdigra konsekvenser beroende på hur 
kollegorna agerar. I kapitlet redogörs för två strategier; undsättning och self-policing. Det 
har visat sig att undsättning riskerar upptrappning medan self-policing ökar sannolikheten 
för nedtrappning. 

Bakgrund 
En vanlig uppfattning bland allmänhet, men också hos poliser, har varit att upplopp i samband 
med exempelvis demonstrationer ansetts bero på att individer tappar sin identitet i en grupp, 
vilket gör att gruppen omvandlas till en anonym folkmassa eller flock, som beter sig destruk-
tivt, irrationellt och impulsstyrt (Le Bon, 1995/1895). Vissa demonstranter ses som en 
”kärna” som leder de andra som en flock. Denna s.k. anförarteori har visat sig vanlig bland 
poliser såväl i Sverige som utomlands och har varit styrande för hur folksamlingar hanteras i 
samband med demonstrationer och andra sammanhang. De s.k. anförarna eller anstiftarna 
måste, enligt detta synsätt, identifieras och tas om hand och folksamlingen måste skingras för 
att förebygga uppkomsten av de ordningsstörningar som annars riskerar att uppstå i en folk-
massa på grund av dess egen inre dynamik (Stott & Reicher 1998, Granström et al., 2005b). I 
Sverige återspeglas denna anförarteori t.o.m. i lagstiftningen.  

Tidigare i denna bok har vi pekat på att historiskt sett så har uppkomst av kravaller för-
klarats i termer av en folkmassas egen inre dynamik, ett inomgruppsfenomen, dvs. har sitt 
ursprung inom gruppen demonstranter. Det synsätt som numera dominerar forskningen hand-
lar om att betrakta kravaller som ett mellangruppsfenomen, där såväl polisen som demon-
stranterna ses som en grupp som utgör varandras kontext (Reicher, 1996b). I det interaktiva 
samspel som utvecklas under en demonstration skiftar gruppmedlemmarna från en personlig 
och individuell identitet till en kollektiv s.k. social identitet som gör att det uppstår ett vi och 
dom förhållande mellan grupperna. De eventuella olikheter som finns mellan individer inom 
respektive grupp minskar på bekostnad av olikheten mellan grupperna. Den avidentifiering, 
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som tidigare ansågs ske inom gruppen (Le Bon, 1995/1895) sker istället mellan grupperna, 
där individer inom den egna gruppen delar en gemensam social identitet, medan individerna i 
den andra gruppen avidentifieras som en ”massa” eller ett ”dom”. Det betyder att demonstran-
terna uppfattar polisen som en ”massa” och vice versa. 

Polisens tidigare förklaringsmodeller  
Jag har tidigare visat att om polisen arbetar utifrån lekmannamässiga förklaringsmodeller om 
vad som orsakar ordningstörningar så riskerar man att skapa den oordning man har i uppgift 
att förhindra (Guvå, 2005). Genom att exempelvis gå in i en demonstration för att ta bort de 
demonstranter, som av polisen ses som anstiftare av ett upplopp, riskerar polisen inte bara att 
få dessa mot sig utan även andra. Om polisen dessutom, utifrån lekmannamässiga teorier om 
massans psykologi skingrar en folksamling för att undvika ett upplopp finns risk att denna 
folksamling agerar som en enad folkmassa. Det leder till att människorna vänder sig mot poli-
sen eftersom polisens ingripande inte ses som legitimt. Istället för att förhindra ett upplopp 
riskerar därmed polisen genom sitt agerande att sätta igång ett upplopp. Detta bidrar i sin tur 
till att polisen får vatten på sin kvarn och uppfattar teorier om massans psykologi som bekräf-
tade (självuppfyllande profetia) och med detta legitimeras även det ingripande som vidtagits  

Polisens syn på sitt eget arbete 
För att få en ökad förståelse för hur poliser tänker och reagerar när de hamnar i konfrontation 
med uppretade demonstranter, genomfördes ett antal intervjuer med poliser. Samtliga inter-
vjupersoner hade erfarenhet av kommenderingar som slutat i upplopp. Syftet med intervjuerna 
var att ta reda på vad som händer med den enskilde polisen under en kommendering i sam-
band med en demonstration som lett till kravaller. Vidare var syftet att få ökad kunskap om 
vad enskilda polisers agerande får för konsekvenser för den egna gruppen och för samspelet 
med demonstranterna. 

Intervjuerna visar att det sker ett social identitetsskapande, där den enskilde polisen från 
att vara ”vanlig” polis med uppgift att hantera vardagssituationer i det polisiära arbetet blir en 
polis, som ingår i en kommendering där man som en i grupp skall hantera situationer med hög 
hotbild. Intervjuerna visar att poliserna upplever att (a) de intar en ny polisroll, (b) de blir 
anonymiserade, (c) de blir ideologiskt nollställda samt (d) de blir en i ett kollektiv. I det föl-
jande beskrivs vad detta innebär för den enskilde polisen. Avslutningsvis beskrivs också vilka 
konsekvenser dessa upplevelser får för polisen som kollektiv. 

Att ikläda sig en särskild polisroll 
Att vara polis tycks inte bara utgöra en yrkesidentitet, dvs. något man arbetar som, utan även 
något som man är. Som utbildad polis är man alltid polis. 

Jag är alltid polis, en yrkesskada skulle man kunna kalla det. Går jag in i en affär tittar jag alltid 
om jag kan se någon snattare, ser jag bilar ute och kör tänker jag stulen bil. Jag har alltid polisö-
gat på. 

När polisen går in i en särskild kommendering i samband med masshändelser, tycks man 
dock ikläda sig inte bara en annan uniform (sk skyddsutrustning) utan också en annan polis-
roll. Det innebär att man har en annan uppgift än den man har i vanliga fall, ett annat arbets-
sätt i en annan arbetsorganisation. Från att i vanliga fall arbeta i par (sk dubbelpatrull) ska 
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den enskilde polisen kunna inordna sig i ett kollektiv med en gemensam uppgift och förväntas 
underordna sig de beslut som befälet tar, samtidigt som polisen förutsätts att fungera  som 
självständiga individer. 

Det som förväntas av en är att man skall hålla ihop i gruppen och göra det som man blir tillsagd 
och samtidigt förväntas att man skall ta egna initiativ, att veta när det inte passar att göra egna 
bedömningar. 

Det är uppenbart att poliser, i ett s.k. skarpt läge, identifierar sig med en tydlig polisroll 
tillsammans med kollegorna. 

Anonymisering 
Att ikläda sig en speciell polisroll, som en särskild kommendering kräver, innebär också en 
anonymisering av individen. I det ögonblick man tar på sig hjälm och visir så påverkar det 
möjligheten att skapa kontakt med exempelvis demonstranter. Redan det att ha en hjälm 
hängande i bältet bidrar till att ”tagga upp”.  

På lördagskvällen vid Järntorget, när vi inhägnat en grupp demonstranter, bara skillnaden för 
mig som polis att stå bakom en sköld och med hjälm så är jag ju fullständigt anonym. Så beordra-
des vi att fälla upp visiren och ta ner sköldar och plötsligt får man kontakt med varandra, kan 
börja le mot varandra, får en relation. 

Denna känsla av anonymisering är dock inte lika med att man blir anonym för sig själv 
eller anonymiseras i den egna gruppen utan en känsla av att bli anonymiserad av demonstran-
terna. Citatet ovan visar att anonymitetskänslan försvann när man ”visade ansiktet”. Utrust-
ningen bidrar således till att skapa anonymitet. 

Det är för dom jag blir anonym. Att jag är gjord av kött och blod och har egna barn hemma. Det 
är det ingen som ser. Jag blir en hjälm och en sköld. 

För mer erfarna poliser, där skyddande utrustning tillhör vardagen, upplevs dock inte ut-
sattheten på samma sätt. De menar att en mer oerfaren polis kanske tänker att nu kommer det 
att bli bråk. 

Det är skillnad mellan en erfaren och inte erfaren polis, kanske tänker man att nu kommer det att 
bli bråk, rustar sig. 

Det går emellertid inte att komma ifrån att den skyddande utstyrseln som skall förhindra 
skador, kan bidra till anonymisering och kommer därigenom att utgöra en skaderisk. 

Ideologisk nollställning 
Till skillnad från demonstranter, som sannolikt bygger sin sociala identitet kring en känsla av 
samhörighet kring en ideologisk fråga (man är vegan, djurrättsaktivist) så skall polisen se sig 
som neutrala. De skall inte ta ställning för eller emot något eller någon utan enbart hantera 
frågor som rör ordning, säkerhet och demokratins spelregler. De som demonstrerar får tycka 
vad de vill, om det görs på ett lagligt sätt, dvs. i enlighet med de politiska spelregler som gäl-
ler i ett demokratiskt samhälle.  

Jag är ju satt av staten att upprätthålla demokrati, lag och ordning på våra gator. Jag skall ju inte 
ha någon politisk uppfattning om någonting. 
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Man har ju en åsiktsrätt, det är en grundlagsskyddad rätt att man får föra fram olika åsikter, hur 
dom än ser ut, hur illa de än klingar i mina öron. Jag som polis får inte lägga någon värdering i 
det när jag är därute och jobbar för jag är inte där i egenskap av mig själv utan där i egenskap av 
yrkesman, polis, måste vara nollställd inför båda grupperna. Får ju inte låta mina personliga vär-
deringar spegla mitt arbetssätt. 

Som individ kan det naturligtvis vara svårt att inte ta ställning för eller emot budskapet i 
demonstrationen. I en professionell polisroll ingår däremot att inte ta ställning mot ett visst 
budskap, även om demonstrationen spårar ur. 

Kollektivisering  
I samband med demonstrationer utgör såväl poliser som demonstranter varsin samling indivi-
der, där de olika grupperna formerar sig gentemot varandra. 

Denna formeringsfas kan ses som en växelverkande process där det är omöjligt att säga 
vilken grupp som orsakar vad. Båda grupper såväl sänder signaler som svarar på den andra 
gruppens signaler. Om exempelvis polisen från att ha rört sig parvis i s.k. dubbelpatrull for-
merar sig som en ”tropp” svarar demonstranterna med att också bli en mer samlad enhet. Om 
demonstranterna ”uniformerar sig” genom att maskera sig (dra upp sjalar för ansiktet) svarar 
kanske polisen med att sätta på sig hjälmar, som de har i bältet. Såväl poliser som demon-
stranter som är rustade för att möta attack, signalerar samtidigt att de förbereder attack. Efter 
en konfrontation anser vanligtvis båda sidorna att det var den andra gruppen som började och 
att den egna gruppen endast agerade i självförsvar. Poliser och demonstranter triggas av 
varandra och triggar varandra i detta interaktiva samspel samtidigt som individerna blir allt-
mer uniforma gentemot varandra.  

När en enskild polis går in i en särskild kommendering innebär detta en förändrad identi-
tet, motsvarande den process som sker för demonstranter. 

Man ikläder sig en annan polisroll än den vanliga, såväl bildligt som bokstavligt, genom 
att också ikläda sig en särskild skyddsutrustning under den vanliga uniformen. I Sverige an-
vänds inte begreppet kravallpolis eller kravallutrustning och det finns ingen särskild kravall-
polis. Istället används vanlig polis som, med en för tillfället särskild utrustning, uniformerar 
sig och blir som en del i ett ”lag”.  

Jag är ett instrument i en maktfaktor, men jag kan ju inte utnyttja min egen kompetens på något 
sätt samtidigt som man ändå känner att man fyller någon funktion i den här muren, eller vad man 
vill se det som. 

Social identitet kan beskrivas som en vi-identitet som förutsätter ett ”dom”. Genom att 
definiera en kommendering som en uppgift i samband med större folksamlingar, (demonstrat-
ioner, idrottsevenemang) har man också skapat ett dom. Polisen skall som ett kollektiv han-
tera ett annat kollektiv så att ordningsstörningar inte uppstår. Därmed skapas två kollektiv (vi 
och dom). Denna process kan liknas vid det som sker inför en fotbollsmatch, där laget tar på 
sig tröjorna och förbereder sig inför mötet med det andra laget.  

Den enskilde polisen i kollektivet 
Även om senare forskning visat att upplopp i samband med demonstrationer kan förklaras 
som ett intergruppsfenomen (Reicher, 1996b) så tycks dock individuella ageranden spela en 
viss roll för händelseutvecklingen. Detta bekräftas också av poliser i olika sammanhang. Man 
berättar om poliser som agerar självsvåldigt på egen hand och därmed inte blir en i laget. 



 116 

På liknande sätt som demonstrantgruppen inte utgörs av en homogen samling av männi-
skor, är inte heller poliser en homogen skara, även om den präglas av en stark kåranda (Ek-
man, 2000; Granér, 2004). Själva beskriver de sig som en heterogen samling av individer som 
paradoxalt nog tycks utgöras av en samling individualister. Under en s.k. särskild polis-
komendering tvingas poliser, som i vanliga fall arbetar självständigt i par, att arbeta i grupp 
under gemensam ledning med en gemensam uppgift.  Av den anledningen är det inte konstigt 
att det verkar vara just enskilda polisers ageranden som får stor betydelse för vad som händer 
mellan polisen som grupp och demonstranterna som grupp. Bl. a handlar det om enskilda po-
lisers svårigheter att hantera rädsla, frustration och provokationer.   

Överträdelser är inte orsakade av ideologiska ställningstaganden för eller emot. Som polis är man 
opartisk. Jag tror att de flesta av dagens poliser är väldigt insatta i vad man får och inte får göra. 
Övertramp beror oftast på andra orsaker, stress och rädsla. Det finns säkert poliser som är rädda 
för demonstranter också, mycket osäkerhet, dålig utbildning, dålig utrustning. Välutbildad och 
välmotiverad polis är mindre rädda. 

Vissa demonstranter beskrivs av polisen som ungdomar som är ute efter att det skall 
hända något. Men av intervjuerna framgår att detta även gäller polisen. Man söker spänning 
och utmaningar som ger adrenalinkickar. Vissa poliser benämns av de egna som ”blå-ljus-
poliser”. De gillar att arbeta i yttre tjänst som utryckningspoliser med ett s.k. händelsestyrt 
arbete till skillnad från närpoliser, som skall arbeta mer förebyggande. Bland poliser skämtas 
det ibland om vad som är s.k. ”riktigt polisarbete”.  

Jag tror att alla som söker till polisyrket söker spänningen. 

Även om alla poliser sägs söka utmaningar beskrivs en del poliser som mer självsvåldiga 
och mer impulsiva än andra. De går under benämningen ”tändhattar” och inom polisen vet 
man vanligtvis vilka de är och de beskrivs också utgöra en risk för den övriga gruppen. 

Det ges inte utrymme för egna initiativ i sådana här grupperingar och det är egentligen katastrof 
tycker jag när någon i gruppen gör egna, tar egna initiativ för då spricker helheten i det…. Det 
kanske inte kan gå  och stoppa det då, för olyckan är redan sked. Om en polis går ut på egen hand 
och börjar agera och så, blir det motsättningar, så får man plötsligt ställa om, ta varifrån vi är 
just då och då gäller det att skydda både sig själv och sina egna. 

Vid ett samtal med en kvinnlig dialogpolis, berättar hon att det alltid blir bråk när en viss 
polis är med i gruppen. Några poliser menar att när något spårat ur beror det ofta på den en-
skilde polisens erfarenhet och personlig mognad. 

Personliga olikheter vad gäller temperament, erfarenhet, personlig mognad, ålder etc. 
tycks också gälla hur man hanterar det som, enligt lagen, är ett brott. Poliser måste enligt la-
gen ingripa om man ser att någon gör sig skyldig till en brottslig handling i lagens mening.  

En demonstration ser jag ju med polisögon, det är helt klart. Om folk håller på med något brotts-
ligt i den här demonstrationen är det svårt att förstå dom. Dom bryter mot lagen genom sitt age-
rande och vi är där för att upprätthålla lagen. 

Andra poliser väljer att hantera detta på ett annat sätt. Kanske genom att inte ingripa 
omedelbart, i synnerhet om det bedöms göra mer skada än nytta i samband med exempelvis 
en demonstration. Däremot kan gripande och lagföring ske vid ett senare tillfälle. 

Man kan ju inte låta det gå för långt heller. Börjar de kasta ölburkar mot andra människor eller 
skada andra människor måste ju polisen ingripa, men så länge de kastar det på gatan må det väl 
vara hänt den här gången, då tar man det istället för att återställa ordningen på plats just där. 
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Den där tjejen, hade det varit vid ett annat tillfälle och hon och en annan kompis hade slängt en 
ölburk på gatan hade jag säkert sagt till henne, men i det här fallet var det inte läge att göra nåt. 

Hur den enskilde polisen väljer att hantera enskilda demonstranter får dock konsekvenser 
för den övriga gruppen av poliser. 

Jag och en kollega, vi stod och tittade på en tjej som demonstrativt stod och drack öl och sköt fim-
par och” fuck you”. Den polis som snedtänder på den tjejen och går ur sin grupp, då är ju skadan 
skedd, men så länge ingen gör det – ingen som gjorde det heller – så fortsätter demonstrationen i 
lugn och ro, den här lilla svansen splittrades, det hände ju ingenting. Triggas man av nån… då är 
man farligt ute. Det gäller att gruppchefen är stark och kan hålla i sin grupp och var och en vet 
sin plats och vet vad man skall göra eller inte göra och skall man göra ett ingripande skall grup-
pen gå tillsammans och göra det. 

Som polis vet man oftast vilka poliser som låter sig provoceras eller som själva provoce-
rar demonstranter genom sitt sätt att agera eller reagera. 

Om någon tänder tillbaka så blir det en direkt konfrontation. Egentligen samma individ som alltid, 
när det blir att man triggas, oftast samma personer som gör det först. 

Den enskilde polisens agerande tycks vara betydelsefullt för gruppen. Individuella age-
randen kan sätta gruppens och därmed kommenderingens säkerhet på spel, då det kan utlösa 
en gruppreaktion hos demonstranterna som ”tvingar” övriga poliser att agera för att bistå kol-
legan. I vissa grupper verkar det som om gruppchefen inser vikten av att hålla tillbaka dessa 
poliser, men så är inte alltid är fallet utan ibland kan det vara gruppchefen själv som utgör 
gruppens tändhatt. 

Eftersom befälen har ansvar för enskilda polisers agerande, anses de också utgöra den 
viktigaste faktorn för gruppens. Ett befäl som själv överreagerar eller missbedömer situation-
en och beordrar sina underställda till ingripanden, som leder till konfrontationer är kanske den 
största faran vid en kommendering.  

Det är väl en ledningsfråga hur man skall agera. Jag har inget val om jag står där när jag skall 
agera och när jag inte skall agera. 

Sammanfattningsvis kan man säga att polisen är medveten om att det finns enskilda indi-
vider bland kollegorna, som genom sitt agerande riskerar att utgöra en tänkande gnista eller 
bli den tändhatt som kan utlösa en konfrontation mellan polisen och demonstranterna.  

Undsättning som en upptrappande faktor 
Om en enskild polis agerande gentemot demonstranter leder till en motreaktion, kan detta i 
sin tur leda till en upptrappning av situationen. I värsta fall kan detta resultera i kravaller, dvs. 
en konfrontation mellan poliser som grupp mot demonstranter som en grupp. Bland poliser 
finns nämligen en norm att ställa upp för varandra (Ekman 2001). Detta innebär att andra po-
liser kommer till undsättning när det uppstår en konflikt mellan en enskild polis och demon-
stranter.  

Vår uppgift var att undsätta de vanliga kollegorna om någon fick problem. 

Undsättning kan således ses som både som ett inomgrupps- och ett mellangruppsfeno-
men. Att kollegorna försöker stoppa den polis som låtit sig provoceras tycks vara ovanligt. Att 
andra poliser ställer upp om man behöver, ses som självklart. Enligt Ekman (2001) delar poli-
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sen föreställningen om att man ska vara pålitliga i relation till varandra. Detta uttrycks genom 
att direkt komma till undsättning då en kollega behöver det.  

Genom undsättningen kommer det som kanske började som en konflikt mellan en enskild 
polis och en enskild demonstrant, att bli en mellangruppkonflikt genom att andra poliser 
kommer till kollegans undsättning. Om processen inte stoppas leder den snabbt till en kon-
frontation mellan flertalet poliser och flertalet demonstranter. Detta har inträffat vid flera stora 
masshändelser, där även demonstranter, som inte från början varit i konflikt med polisen, tar 
ställning mot polisen. Detta i sin tur leder till att polisen även tappar tilltron till denna i deras 
ögon fredliga grupp av demonstranter. 

När en enskild polisman inte kan hantera de provokationer han eller hon utsätts för och 
går till attack, så händer det saker i den egna gruppen, som får betydelse för det som sedan 
händer mellan grupperna. Om kollegorna kommer till undsättning sker en formering och om 
polisen inte redan är skyddsutrustad, sker sannolikt ”hjälm på” i den situationen. Det som 
händer kan ses som ett samspel mellan befäl – enskild polisman och grupp av poliser å ena 
sidan, samt demonstrantgruppen å den andra sidan. I det läget en grupp av poliser inom en 
avdelning hamnar i konfrontation med demonstranter så kommer den fortsatta händelseut-
veckling bl.a. att avgöras om ytterligare poliser kommer till undsättning. Detta förlopp kan 
beskrivas i följande olika steg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

När det sista steget uppnåtts handlar det om våldsamt upplopp. I detta fall utlöst av en en-
skild polis självsvåldiga agerande. 

Gruppens överlevnad i fokus  
När polisen övergår till att undsätta sina kollegor byter man också fokus. Uppgiften är inte 
längre att värna om demokrati eller att säkerställa ordningen, utan att säkra den egna gruppen 
och dess överlevnad. 

Inom polisen finns ett högt säkerhetstänkande. Den uniformering som används i samband 
med demonstrationer benämns skyddsutrustning. Ledningen har ansvar för personalens ar-

En enskild polisman provoceras av demonstranter och agerar på individnivå. 
(individnivå) 

Polisgruppen går till attack mot demonstranterna för att hjälpa sin kollega 
(inomgruppnivå) 

Demonstranterna går till motattack mot polisen 
(mellangruppnivå) 

 

Andra poliser kommer till undsättning 
(organisationsnivå) 
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betsmiljö. Ett mål som poliser uppger inför en kommendering är att ”ens mannar skall komma 
hem hela och rena”.  Befäl vågar inte utsätta sig själv eller sin personal för risken att bli ska-
dad, samtidigt som man vet att den utrustning som skall utgöra ett skydd samtidigt utgör en 
provokation som i sig ökar risken för konfrontation och därmed i sig utgör en säkerhetsrisk. 

Om någon polis får sig en snyting kan man inte garantera vad som händer. 

Säkerhetstänkandet gör att en polis aldrig arbetar ensam utan alltid i dubbelpatrull eller 
grupp.  Genom att formera sig som en trupp vid en demonstration ökar kanske känslan av 
säkerhet, samtidigt som denna formering (liksom skyddsuniformeringen) i sig ökar risken för 
den konfrontation man vill skydda sig mot. 

Står jag mitt i den här gruppen uniformerad, kliver jag ju inte in i den gruppen demonstranter uni-
formerad för då vet jag ju att jag blir köttfärs där, hör till ens egen överlevnadsstrategi. 

Det tycks också som om det finns en föreställning hos polisen att man måste ha initiativet 
för att ha kontroll över en situation Annars är man ute ur leken. Att hamna i underläge är det-
samma som att gå under. Det som händer i stora kravaller beskrivs i termer av liv och död. 
Man slåss för sin egen överlevnad. 

Tänkte bara på att jag måste komma hem till fru och barn. 

I själva kravallsituationen tänker och handlar man som om det vore krig. 

Sammanfattningsvis. I de lägen då polisen, enligt den särskilda polistaktiken, skall agera 
som grupp, och enskilda poliser låter sig provoceras och agerar på egen hand, uppstår en risk-
situation. Detta individuella agerande utsätter såväl polisen som demonstranterna för fara, 
samt sätter demonstrationens och kommenderingens säkerhet på spel. 

Self-policing - som nedtrappande faktor  
En annan faktor, som har beskrivits som ett fenomen bland demonstranter i samband med 
demonstrationer och idrottsevenemang är s.k. self-policing. Det innebär att demonstranterna 
själva tar hand om de individer, som agerar på ett sätt som kan riskera att orsaka oordning.  
Ett antagande som görs är att om polisen håller en låg profil så ökar förutsättningarna för self 
-policing inom demonstrantgruppen, vilket gör det möjligt för polisen att hålla fortsatt låg 
profil (Reicher, Stott, Cronin & Adang, 2004).) 

Det finns exempel från masshändelser där demonstranterna går in och tar hand om kamra-
ter som ”snedtänder”. Därmed minskar behovet för att polisen ingriper. Varje ingripande in-
nebär en risk för att demonstranterna vänder sig mot polisen. En polis berättar följande om en 
lugn demonstration. 

Och så helt plötsligt flög det grejer i luften. Det var som om någon hade tryckt på en knapp på ho-
nom [demonstrant] så han exploderade och då var det gudskelov kompisar som tog hand om ho-
nom så att han försvann. Men då kan jag också se att polisen här, om någon tänder tillbaka här, 
så blir det ju en direkt konfrontation. … Just då är det viktigt att inte någon överreagerar och 
springer ut själv utan att man hela tiden håller gruppen stabil. 

Self-policing förekommer även inom polisen även om det inte används som begrepp på 
samma sätt som dess motsats undsättning. Vid en demonstration på Sveriges nationaldag 
bränner demonstranter en flagga utanför slottet i Stockholm. I det läget var det uniformerade 
poliser som lät sig provoceras men en dialogpolis gick in och stoppade sina kollegor från att 
agera. Om inte det hade skett hade det antagligen lett till en konfrontation mellan polis och 
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demonstranter.  Nu kunde det stoppas och tåget fortsatte som om ingenting hade hänt och 
avslutades utan ordningsstörningar eller konfrontationer.  

En annan situation som en polis beskriver, var vid en fotbollsmatch, där supportergrup-
perna började bråka. En grupp av poliser, som kom för att undsätta de poliser som var på 
plats, stoppades av sina kollegor. Man valde istället att själva gå in och lösa situationen ge-
nom att prata med supportrarna, vilket visar sig fungera mycket bra. 

Undsättning eller self-policing 
Sammanfattningsvis visas i detta kapitel att vad som händer mellan demonstranter och poliser 
ibland är beroende av hur individer inom de olika grupperna agerar. Konsekvenserna av indi-
viduellt agerande beror på hur respektive grupp hanterar dessa enskilda medlemmars bete-
ende. Går exempelvis andra poliser in och agerar tillsammans med den individ som startat en 
konfrontation i en s.k. undsättning eller väljer de att sätta stopp för den enskilde polisens age-
rande genom self-policing. Undsättning riskerar att leda till en upptrappning av konflikten 
från individnivå till en mellangruppkonflikt. Self-policing kan leda till en nedtrappning, av 
konflikten, som i bästa fall gör att demonstrationen kan fortsätta på ett fredligt sätt.  

Frågan är vad som gör att man inom en grupp väljer undsättning eller self-policing i denna 
typ av situationer. Enligt vissa forskare (Stott et al, 2007) ökar graden av self-policing inom 
en demonstrant- eller supportergrupp om polisen väljer att hålla en låg profil gentemot grup-
pen även om det är en s.k. högrisk-grupp. Utifrån AM-modellen skulle detta kunna beskrivas 
som att polisen väljer en fredsskapande strategi, även om de uppfattar demonstranterna som 
krigsskapande.  

Sannolikt ökar risken för att polisen kommer till undsättning i en högrisk-situation dvs. 
där demonstranterna uppfattas ha krigsskapande intentioner. I dessa situationer är troligen 
risken för individuella, krigsskapande, ageranden högre. Även om detta krigsskapande bete-
ende enbart till en början kan tillskrivas en enskild polis, kan undsättningen leda till krigs-
skapande kollektiva handlingar. Enligt den sociala identitetsteorin riskerar detta att medföra 
en kollektiv förändrad social identitet; från fredlig till våldsam polis. Polisens kollektiva 
handlingar utgör i sin tur den kontext som kan medföra att demonstranterna förenas i en social 
identitet som ett våldsamt ”vi” gentemot ett våldsamt ”dom”, dvs. polisen.  

Kravaller i samband med demonstrationer kan ses som en effekt av det som händer mellan 
grupper (mellangruppfenomen). Detta utesluter inte att den enskilda individen inom polisen 
också är en betydelsefull faktor när det gäller hur relationen mellan grupperna utvecklas. Man 
kan se det sociala identitetsskapandet som en process som blir beroende av vilka kollektiva 
handlingar som kommer tillstånd. Om fredsskapande poliser, kommer till en krigsskapande 
kollegas undsättning och agerar som ett kollektiv gentemot demonstranterna, kan dessa hand-
lingar leda till en förändrad social identitet. I det läget ser polisen inte bara demonstranterna 
som en motpart (en vanligt förekommande benämning bland poliser på demonstranter) utan 
snarare som en motståndare. 

Till skillnad från undsättning kan self-policing däremot leda till att de enskilda poliser 
som agerat krigsskapande dras in i och ”tvingas” agera fredsskapande på samma sätt som kol-
legorna. Detta skapar förutsättningar för ett annat socialt identitetsskapande för den enskilde 
polisen och innebär en fredlig kontext för demonstranterna, vilket i sin tur gör det möjligt för 
dem att utgöra en fredsskapande kontext för polisen.    

Ledningens agerande är av stor betydelse i detta sammanhang. Om gruppchefen låter sig 
provoceras och handlar krigsskapande blir det antagligen omöjligt för övrig polis att göra nå-
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got annat än att undsätta honom eller henne. Samma gäller i situationer där gruppchefen be-
ordrar undsättning. Det tycks dock finnas en medvetenhet om att man som gruppchef skall se 
till att enskilda poliser inte agerar på egen hand. Det förefaller dock inte finnas tydliga strate-
gier för hur man skall stoppa en avvikande polis agerande och även hindra andra från att ställa 
upp för den personen.  

På samma sätt som det bland demonstranterna alltid kommer att finnas sådana som är mer 
våldsbenägna än andra, kommer det sannolikt att alltid finnas enskilda poliser som är mer 
eller mindre krigsskapande. Det kan handla om personliga egenskaper som temperament, er-
farenhet, utbildning mm. För att inte dessa individer skall riskera att en kommendering går 
över styr, krävs det en uttalad policy och strategi från polisens sida för hur man skall agera i 
samband med masshändelser så att inte en fredsskapande majoritet av poliser förvandlas till 
ett krigsskapande kollektiv.  
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Kapitel 11 

Polisens aktiva bidrag till fredlig 
utveckling vid fotbolls-VM 2006 
 
 
Michael Rosander Gunilla Guvå 

När Tyskland blev värdland för VM i fotboll år 2006 fanns intentionen att det skulle bli en 
fredlig händelse och “A time to make friends” valdes som slogan för att markera detta bud-
skap. Samtidigt fanns farhågor att våldsamheter och ordningsstörningar skulle kunna uppstå 
när tusentals fans av olika nationaliteter från olika supportergrupper samlades.  

I detta kapitel beskrivs hur polisen arbetade för att, inte bara göra matchdagen till en fred-
lig tillställning, utan även till en fest där supportergrupper av olika slag tillsammans med 
polisen i huvudsak gjorde händelsen till en gemensam upplevelse, där man delade såväl 
framgång som motgång - som vänner. Under kvällen uppstod några kritiska situationer, som 
om de inte hanterats på det sätt de gjordes, skulle ha kunnat urarta och eskalera. Istället han-
terades de som begränsade störningar som inte kom att påverka det som hände runtomkring. 

Tidigare erfarenheter av stora fotbollsevenemang 
Den strategi polisen använde sig av i Dortmund utgick bl.a. från tidigare erfarenheter i sam-
band med EM i fotboll i Portugal år 2004, där man valde att använda sig av en alternativ stra-
tegi för vissa matcher i Lissabon. Detta möjliggjorde en jämförelse mellan andra matcher, där 
polisen arbetade på ett mer traditionellt sätt (Stott, Adang, Livingstone & Schreiber, 2007). 

Den nya strategin baserades på tidigare studier av Världscupen i Frankrike 1998 (Stott, 
Hutchison & Drury, 2001) och i Nederländerna (Adang & Cuvelier, 2001). Där tillämpades 
huvudsakligen förebyggande arbete samt tidiga och snabba ingripanden vid behov. Patrulle-
rande poliser använde vanlig uniform och rörde sig i små grupper upp till fyra personer. Detta 
skilde sig från ett traditionellt arbetssätt, med ett massivt uppbåd av poliser i kravallutrustning 
beredda att gå in i samband med varje ordningsstörning. Resultaten visade klara skillnader 
mellan dessa olika strategier. Om polisen behandlade folkmassan som en ordningsrisk, skapa-
des det mer fientlighet inom gruppen supportrar än om polisen bemötte den på ett mer öppet 
och vänligt sätt. Slutsatsen blev att en interaktiv strategi inte bara ökar kontakten och tilltron 
mellan polisen och folkmassan, utan också hjälper till att skilja ur olika grupperingar inom 
massan (Reicher, Stott, Cronin & Adang, 2004). De med mer fientliga avsikter kan lättare bli 
separerade (isolerade) och risken för att andra grupper inom massan förenar sig med dem som 
ett resultat av polisens agerande mot den fientliga gruppen minimeras. 

Dessa erfarenheter ledde till att man inom EU utvecklade nya riktlinjer för internationella 
evenemang (EU, 2002), som inte längre skall betraktas som lokala angelägenheter utan en 



 123 

fråga om hur olika länder inom EU kan samarbeta för att förhindra och kontrollera våld och 
ordningsstörningar. 

Observation av händelser under matchdagen 
Dortmund invaderades av tiotusentals fotbollssupportrar en dag under fotbolls-VM i Tyskland 
2006. Det var säkert många människor andra dagar också, men just denna dag den 14 juni 
2006 spelade hemmanationen mot ärkerivalen Polen, vilket säkert bidrog till att det blev än 
fler människor på samma tid och plats. Polen är ju också grannland till Tyskland, vilket un-
derlättade för ett stort antal polacker att ta sig till staden och matchen. Enligt polisens bedöm-
ning var det flera hundra tusen personer i Dortmund för fotbollsmatchens skull. Matcharenan 
kunde ta 56 000 åskådare vilket lämnade ett stort antal supportrar i Dortmund, men utan 
matchbiljett. Organisatörerna hade ordnat med storbilds-TV på två platser: inomhus i Westfa-
lenhallen, som är en stor inomhusarena med plats för 10 000 personer; och utomhus på Fri-
edensplatz, som är ett stort torg som hade inhägnats och kunde ta 12 000 personer. Trots detta 
kom många tiotusentals personer att bli utan möjlighet att se vare sig matchen direkt eller på 
storbilds-TV. I stort sett alla barer och restauranger, som hade TV-apparater i olika storlekar, 
var i de flesta var fullsatta och ofta fanns även en samling utanför om det gick att få en glimt 
av matchen genom något fönster. Det fanns även ett antal tillfälliga uteserveringar på gator 
och torg. Speciellt det centrala torget Alter Markt, som hade många öltält och serveringar, var 
packat med människor.  

Data samlades in med framför allt observation som metod med både inspelade och skrivna 
fältanteckningar. Fotografier användes som komplement till dessa anteckningar. Utöver detta 
gjordes ett antal fältintervjuer. En uppföljningsintervju gjordes med polisen som var ansvarig 
för kommenderingen i Dortmund. Observationsstudien inleddes i och med att ett Polskt tåg 
anlände till Dortmund, klockan var 16.35. Bokens alla författare deltog som observatörer och 
vi hade delat upp oss i tre par med olika ansvarsområden. Ett par följde de polska supportrar-
na till en stor inomhusarena, Westfalenhallen, och stannade där under matchen för att sedan 
röra sig in mot Dortmunds centrala delar efter matchens slut. Ett par tog sig in på ett inhägnat 
område där det fanns en storbild-TV, Friedensplatz. Slutligen, det sista observatörsparet, till-
lika detta kapitels författare, rörde sig i Dortmunds centrala delar där det stora flertalet av de 
människor som inte hade matchbiljett eller fick plats på de två platserna med storbilds-TV 
fanns. 

I det stora hela var matchdagen i Dortmund inte bara en välorganiserad och fredlig till-
ställning, den skulle kunna beskrivas i termer av en festival (se kapitel 9). Det fanns dock un-
dantag från detta och dessa kommer att beskrivas i detta kapitel. I övrigt fanns många exem-
pel där supportrar från båda lagen deltog i en gemensam hyllning till fotbollen. Vi såg många 
som bar symboler för båda lagen, t.ex. det egna lagets flagga målad på ena kinden och mot-
ståndarlagets på den andra. Det var inte så att det blev en total sammanblandning av de två 
grupperna supportrar. Det var tydligt vilken tillhörighet de hade, men vi såg många som satt 
tillsammans med sina respektive flaggor utbredda bredvid varandra vid fötterna.  

Kan vi hitta förklaring till detta genom att undersöka polisens beteende? På vilket sätt bi-
drog polisen till detta i stora delar fredliga evenemang? Vi tror att följande faktorer kan hjälpa 
till att förklara. 
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Polisens närvaro och arbete 
I de följande kommer vi att beskriva våra iakttagelser av polisens arbete med att skapa och 
upprätthålla en ordnad och säker situation för supportrar och medborgare i Dortmund under 
själva matchdagen. 

Olika polisfunktioner – olika polisstyrkor 
Totalt fanns ca 3000 poliser i Dortmund under matchdagen. En del var från Dortmund, men 
det stora flertalet var från andra delar av Tyskland. Det fanns ett antal olika polisstyrkor med 
olika funktioner i tjänst. En kategori av poliser hade gul-beiga skjortor och skärmmössor, dvs. 
den normala polisuniformen i Tyskland. Denna styrka bestod framförallt av lokala poliser. De 
rörde sig i par på gator och torg och upplevdes av oss som de som var mest öppna gentemot 
människorna som var samlade i staden. Detta utifrån att de sågs prata med vem som än kom 
fram för att fråga om något och för att de rörde sig bland samlingarna av människorna. De kan 
beskrivas som en synlig “närvarostyrka” – de var närvarande på speciella ställen. Det fanns 
även många grupper av vad som kan benämnas mobila styrkor. Dessa var klädda i mörkgröna 
uniformer med baskrar. De täckte av stora geografiska områden och var redo att agera snabbt 
om det skulle behövas. De var även positionerade på vissa strategiska ställen, som t.ex. tåg-
stationen när ett tåg med många polska supportrar anlände, antagligen för att markera att det 
fanns en polisiär närvaro. Samtidigt måste sägas att detta på inget sätt var en regel, då de i de 
flesta fall inte var positionerade synligt för den stora massan människor som samlades på t.ex. 
Alter Markt eller andra ställen. En tredje kategori poliser var specialstyrkorna i svarta uni-
former med svarta hjälmar och viss skyddsutrustning (även den svart) utanpå kläderna. De 
blev inkallade i samband med kritiska händelser. I dessa fall agerade de snabbt – snabbt in vid 
kritiska händelser och snabbt ut när situationen var under kontroll och kunde tas över av mo-
bila styrkor. En fjärde kategori var vad som skulle kunna benämnas en kommunikationsstyrka 
då de aktivt arbetade med att föra dialog med främst tillresande. De var exempelvis position-
erade på vägen som ledde från järnvägsstationen till centrum. Ytterligare en grupp av poliser 
bar T-shirts med texten ”Polizei Puppenbühne”. De arbetade med teater med speciell inrikt-
ning mot barn och till sin hjälp hade de jättenalle. Samtidigt var de synligt beväpnade. I när-
heten av dem stod poliser i vanlig uniform framför ett tält varifrån de spelade musik och be-
svarade frågor. De hade inte bara en vänlig framtoning utan framträdde också aktivt på ett 
glatt och trevligt sätt genom att exempelvis ta några danssteg med olika fans, på vars kinder 
de också klistrade såväl polska som tyska flaggor (en på varje kind). Utöver dessa gruppe-
ringar fanns också spanare i civila kläder s.k. spotters. Till denna kategori också kan räknas 
experter på huligangrupper och de som söker efter och spanar på kända bråkmakare. De sam-
arbetade även med polsk polis, som hade 20-30 civilklädda på plats. 

Olika kategorier – olika strategier 
Polisens strategier hade både fredsskapande och krigshotande inslag. Bakom dessa strategier 
fanns troligen fredsskapande intentioner, t.ex. att inte gå i konfrontation med supportrar som 
uppfattades som fredliga, och att arbeta förebyggande gentemot de som uppfattades ha andra, 
ej fredliga intentioner. Strategin innebar en fredlig attityd mot majoriteten av supportrarna, 
med ett aktivt avväpnande bemötande genom informatörer och dubbelpatrullerande poliser i 
vanlig uniform och med ett passivt avväpnande bemötande, genom att inte ha stor polisnär-
varo trots att ett stort antal supportrar från olika grupper fanns på samma plats samtidigt (t.ex. 
på torget Alter Markt). Strategin innebar också krigshotande interventioner, då mobila poliser 
eller specialstyrkor gjorde snabba och beslutsamma ingripanden mot grupper som av polisen 



 125 

definierades som huliganer. Dessa ingripanden riskerade naturligtvis att skapa kaos och mot-
verka det ordningsskapande, framförallt om ingripandena inte ansågs som legitima av sup-
portrarna. Polisen differentierade mellan tre kategorier av riskgrupper när de förhöll sig till 
supportrarna, i linje med EU’s rekommendationer (EU, 2006), (A) fredliga supportrar, (B) 
supportrar som är våldsamma i vissa situationer och (C) våldsamma supportrar (kända och 
registrerade av polisen). Många supportrar tillhörande kategorin C hade redan hindrats att 
komma till Dortmund. Exempelvis hade många av dessa från Polen stoppats redan vid grän-
sen. För supportrar tillhörande grupp A och C hade polisen en tydlig strategi. För kategori A 
hyste polisen tilltro till deras fredliga intentioner och närmade sig dem med en fredsskapande 
strategi. Supportrar tillhörande kategori C, närmades med misstro av polisen, som använde sig 
av krigshotande strategier gentemot dem. Den stora frågan är hur polisen förhöll sig till de 
supportrar, som definierades tillhöra kategori B, dvs. de som kunde bli våldsamma i vissa 
situationer. Hur polisen faktiskt från början kategoriserade vissa individer som tillhörande 
kategori B är också en mycket intressant fråga, som dock ligger utanför denna studies ramar. 

Ordningsskapande strategier  
Utöver tidigare nämnda fredsskapande strategier som avväpnande och differentiering kunde 
en tredje faktor identifieras nämligen ordningsskapandet.  

En mobil polisgrupp i vita hjälmar mötte upp anländande tåg med polska supportar, som de 
sedan följde till matcharenan via den väg som arrangörerna hade markerat genom att lägga ut 
en röd matta från järnvägsstation till arenan i centrala Dortmund. Utanför järnvägsstationen 
var den mobila polisstyrkan positionerad med sina fordon, för att snabbt kunna ingripa om 
någon skulle vilja välja en annan väg. Det första mötet med polisen, när de polska supportrar-
na anlände till Dortmund via tåg, var således något som skulle kunna definieras som “show of 
force” från polisens sida, vilket kan ses som en krigsskapande strategi. Med undantag av 
denna mobilisering vid och runt järnvägsstationen samt i anslutning till den polska supporter-
gruppen, var inga poliser synliga längs vägen upp till centrum. Gatorna var fulla av människor 
på väg mot de centrala delarna av Dortmund. Först vid torget Alter Markt, ca 800 m från stat-
ionen, observerade vi de första poliserna sedan stationen – två poliser i vanliga uniformer i ett 
gathörn, där de till synes passivt iakttog tusentals supportrar från båda lagen som passerade 
och samlades på torget.  

Alter Markt, fylld med barer och uteserveringar, var en av de platser där många samlades. 
En annan var Friedensplatz. Arrangörerna hade inhägnat hela torget med tre bevakade in-
gångar. Dessa var inte bemannade av poliser utan av privata säkerhetsvakter, som visiterade 
alla som gick in och även stängde området när det var fullt (12 000 personer). Vanlig unifor-
merad polis fanns närvarande vid dessa ingångar, men bara som observatörer.  

Om man rörde sig utanför de stråk och platser där människor, supportrar från båda lagen, 
fanns och rörde sig fanns de mobila polisstyrkorna uppställda, men utom synhåll för det stora 
flertalet supportrar i de centrala delarna. När mobila styrkor befann sig inom synhåll upp-
trädde de lugnt observerande, eller i vissa fall till och med till synes ointresserade av det som 
fanns runt om dem. 

Alla dessa aspekter hjälpte tillsammans till att skapa en upplevelse av ordning utan att för 
den skull skapa onödiga bidrag till kaos i en situation som annars skulle kunna beskrivas som 
ganska oordnad i meningen att det var tusentals personer, supportrar för två motståndarlag, 
som rörde sig och befann sig runt om i Dortmund. 
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Kontextens betydelse 
Hela händelsen, matchdagen i Dortmund och hela VM i Tyskland, hade en slogan som signa-
lerade organisatörernas intentioner – “A time to make friends”. Men en intention utan en stra-
tegi är inte speciellt effektiv. Polisen hade strategier som vi skrev om ovan. Organisatörerna 
hade också strategier kopplade till den fredliga intentionen. 

Besökare som anlände till Dortmund via tåg möttes av en enormt stor välkomsthälsning 
med ordet “välkommen” på en mängd olika språk. När man passerat detta jättelika välkomst-
meddelande var det som att komma in på ett festområde, där man möttes av musik och glada 
människor, såväl supportrar som poliser (se ovan) som förde tankarna till barndomens tivoli. 
Där fanns också en röd matta som sedan sträckte sig ända till fotbollsstadion. Den röda mattan 
gjorde även en avstickare till Friedensplatz – torget som arrangörerna hade satt upp en stor-
bilds-TV på. 

Något som inte kunde planeras, men som hade en effekt på hur allt förlöpte denna dag i 
Dortmund var vädret. När matchen slutade (Tyskland vann över Polen genom ett mål i överti-
den) kom ett regnväder in och lagom till att de tiotusentals som varit på matchen och på de 
stora inhägnade områdena med storbilds-TV alla skulle ut på Dortmunds gator kom regnet. 
Det bidrog sannolikt till att kyla ner de besvikna polska supportrarna och de extatiska tyska 
supportrarna. Som de tyska poliserna uttryckte det så hade de i alla fall tur med vädret.  

Några kritiska situationer och polisens agerande 
I det stora hela kan de olika händelserna i Dortmund under matchdagen beskrivas som fred-
liga och vi har tidigare benämnt atmosfären som en festivalstämning. Det fanns dock några 
hotfulla masshändelser där det fanns risk att de skulle eskalera till kravaller. Polisen hanterade 
dessa händelser lite olika. Vi kommer i följande avsnitt ge några exempel på dessa kritiska 
situationer. 

Det första exemplet utspelade sig på det centrala torget Alter Markt. I mitten av torget står 
en fontän, “Bläserbrunnen”. Tidpunkten är några timmar före matchstart och torget är full-
proppat med supportrar från båda lagen. De allra flesta har olika symboler som markerar lag-
tillhörighet, t.ex. hattar, tröjor, halsdukar eller flaggor. Helt plötsligt klättrar några tyska sup-
portrar upp på statyn med en tysk flagga och får massiva hurrarop som respons. Efter det 
klättrar även några polska supportrar upp i statyn och gör detsamma. Situationen beskrivs 
utförligt och tolkas i kapitel 8. Denna kamp om statyn blev bevittnad av ett par poliser (i van-
lig uniform), men de förhöll sig passivt avvaktande och lät kampen pågå. Genom detta visade 
de tilltro till demonstranterna på torget, som svarade med att låta händelsen vara en lek även 
om händelsen potentiellt lätt skulle ha kunnat eskalera. 

Det andra exemplet handlar om polisens agerande och en händelse som var nära att övergå 
i en allvarlig ordningsstörning. Det utspelade sig på samma torg som exemplet ovan, Alter 
Markt, men en och en halv timme senare. Vi följde en grupp på ca 30 polisen (mobil styrka). 
De marscherade i ordnad kolonn, tre personer i bredd och stannade för en stund på en gata 
mellan Friedensplatz och Alter Markt. Helt plötsligt satte de fart igen, hjälmarna sattes på och 
snart började de springa i riktning mot Alter Markt. Ett flertal människor, förutom vi, började 
springa efter. När vi närmade oss torget var det fullt av folk. Det fanns redan många poliser 
där och en stor grupp av vad som såg ut att vara tyska supportrar hade stängts inne mot en 
husvägg bakom dubbla rader av poliser (en annan mobil styrka). En rad var vända inåt mot de 
som infångats och en rad var vända utåt mot folksamlingen utanför. De instängda hade tidi-
gare blivit insamlade av en specialstyrka, en operation som bara tog 15 minuter efter det att 
“spotters” hade rapporterat slagsmål mellan tyska supportrar. Nu tog de mobila styrkorna över 
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och de svarta specialstyrkorna försvann. Från början, när vi anlände, var situationen ganska 
kaotisk med många människor i rörelse och en del samlades upp mot polisernas dubbla led 
som stängde in bråkmakarna. Personerna som blivit infångade såg ut att vara en ganska 
heterogen samling (bortsett från det faktum att de flesta bar symboler för det tyska laget) och 
polisen tycks ha gjort en ganska urskillningslös insäckning. De infångade supportrarna väntar 
lugnt bakom polisleden och gjorde inget fysiskt eller verbalt motstånd. Verbala protester kom 
istället från personer utanför avspärrningen. Än fler poliser anlände och de började flytta på 
de, som samlats runt de infångade, så att det skapades ett tomt utrymme på ca 10 meter mel-
lan dem och poliskedjan. Stora bussar anlände och polisen påbörjade arbetet med att ta in de 
infångade i bussarna en och en. Oroligheterna på torget bortanför avspärrningen tilltog. Vi såg 
flaskor som flög över huvudena, några slängdes mot poliserna (vi såg en flaska landa bara 
några meter bort mitt i avspärrningen som polisen gjort, men ingen blev träffad). Polisen rea-
gerade genom att utöka avspärrningen ytterligare en bit in på torget. Avspärrningen bestod av 
poliser i en tät kedja (nästan axel mot axel). Vid denna tidpunkt upplevdes situationen vara 
allt utom under kontroll. Kollektiva rörelser som vågor kunde ses på torget. Några började 
springa undan från den avancerande poliskedjan (över hundra poliser med hjälmar och visir 
nedfällda kom på led) och alla tvingades bakåt av dem. Polisen gjorde inga försök att ge sig 
efter de “nya” bråkmakarna på torget, utan stannade i sin formation och fortsatte röra sig tills 
de täckte av ungefär en tredjedel av torget. Då stannade de. Den täta poliskedjan på torget 
stannade i position i några timmar. Under denna tid forslades alla av de ursprungliga bråkma-
karna bort. Efter en stund tog poliserna av sig hjälmarna, men stannade i position. 

Det tredje exemplet handlar om rusningar. Detta är ett fenomen som vi har observerat i 
samband med olika demonstrationer (Granström, Guvå, Hylander & Rosander, 2006). I dessa 
fall har det varit aktivister eller demonstranter som har rusat. Fenomenet kan beskrivas som 
fåglar i flykt. Plötsligt börjar en större grupp människor att springa i en viss riktning. Det 
finns ingen tydlig idé, i alla fall för en observatör, vart de är på väg och varför de börjar 
springa (det är troligt att detta också är oklart för en del av dem som deltar). Det skapar en 
kaotisk situation som är svår att hantera för polisen. I detta exempel var det dock inte support-
rar som stod för detta beteende, utan polisen själv. Vi såg vid ett flertal tillfällen grupper på 
upp till 30 poliser som helt plötsligt började rusa fram några kvarter för att sedan stanna. 
Detta kunde upprepa sig. För poliserna var förhoppningsvis anledningen till beteendet och 
destinationen kända, men för alla andra kunde beteendet tolkas som både kaotiskt och provo-
cerande. Utifrån våra observationer kunde vi dock konstatera att det inte ledde till någon 
större reaktion hos dem runtomkring. 

Polisen genomförde även flera avgränsade aktioner mot mindre utvalda grupper eller en-
skilda supportrar (troligtvis utifrån spaningsrapporter). Dessa skedde mycket diskret och 
väckte inte särskilt mycket uppmärksamhet bland andra personer som befann sig i närheten, 
vilket tyder på god förmåga till differentiering. 

Polisens aktiva bidrag till freden 
Dagen slutade utan att några ordningsstörningar eskalerade till större upplopp eller kravaller. 
Slutresultatet visade dock att 432 blivit frihetsberövade och 20 anhållna. Närmast en kollektiv 
konfrontation i stor skala var oroligheterna på Alter Markt, som beskrevs i det andra exemplet 
tidigare. Polisen lyckades dock hantera situationen utan att den resulterade i våldsamma kon-
frontationer med supportrarna. Det fanns flera faktorer som kan anses bidra till att freden 
kunde bevaras denna matchdag i Dortmund. Polisens beteende hade troligen en ganska stor 
del i detta resultat. Nedan kommer några av dessa faktorer att redogöras för. 
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Polisen visade att de hade tilltro till den stora majoriteten av supportrars (kategori A) fred-
liga intentioner. I fältintervjuer uttrycktes det som att de trodde att dagen skulle förlöpa lugnt 
och att det inte fanns någon anledning till oro. Polisen visade sin tilltro genom begränsad när-
varo på Dortmunds gator och torg, trots att det var tusentals av supportrar där. I många fall 
syntes endast poliser patrullerande i par och i vanliga uniformer. 

Misstro riktades sparsamt till de få individer och grupper som var under bevakning av in-
formatörer eller “spotters” i civila kläder. Dessa individer och grupper sågs som huliganer 
(kategori C) och hanterades vid behov av specialstyrkorna, eller blev helt enkelt informerade 
om att polisen visste vilka de var och hade ett öga på dem. Kategoriseringen baserades inte på 
hur de såg ut, utan på information (för de polska “huliganerna” fanns samarbete med polsk 
polis). 

De patrullerande poliserna hade vanliga uniformer och rörde sig runt bland supportrarna i 
par. Det signalerade en avväpnande attityd och tilltro till de tusentals supportrar som samlats i 
Dortmund. De minglade, svarade på frågor och sågs i vänlig konversation med både tyska och 
polska supportrar (det finns till och med observationer av dem dansande med supportrar, 
medrykta i festivalstämningen).  

Det var en tydlig skillnad mellan olika typer av poliser eller polisstyrkor vad gäller framto-
ningen (t.ex. vanliga, gröna och svarta uniformer). De hade också relativt åtskilda uppgifter 
och roller – patrullerande poliser, mobila styrkor och specialstyrkor – och användes strikt för 
olika uppgifter. De patrullerande poliserna började inte helt plötsligt arrestera möjliga lagbry-
tare, utan överlät det till de mobila styrkorna eller specialstyrkorna om det behövdes. Detta 
kan ses som ordningsskapande då supportrarna visste vad de kunde förvänta sig av dessa 
olika styrkor. Det möjliggjorde även för en differentiering. Specialstyrkorna agerade snabbt, 
in i en situation och sedan ut igen när deras uppgift var slutförd och de mobila styrkorna 
kunde ta över. När det inte var några oroligheter syntes varken de mobila eller specialstyr-
korna för den stora majoriteten av supportrar. 

Hur polisen bidrog till en fredlig utveckling 
Hur man förebygger och hanterar ordningsstörningar är en viktig fråga för länder som arran-
gerar stora internationella evenemang av den storlek som beskrivs i detta kapitel. I Tyskland 
startade förberedelserna för VM i fotboll 2006 en lång tid i förväg. Intentionerna var inte en-
bart fokuserade på hur man skulle hantera oroligheter, utan också på hur man kunde skapa 
förutsättningar för vänskapliga möten mellan supportrar från olika nationer – före, under och 
efter de olika matcherna. 

I Dortmund uppnådde man sina intentioner. Det var visserligen en del ordningsstörningar 
som polisen hade att hantera, men dessa hanterades på så sätt att det blev isolerade händelser, 
som inte spred sig eller eskalerade. I det stora hela såg vi många exempel på att supportrar 
från båda länderna umgicks i fredligt samförstånd och för att fira evenemanget som sådant 
lika mycket som att heja på det egna laget. Vi ser ett antal anledningar till att det blev så och 
polisens arbete som en viktig del i detta. Andra faktorer handlar om hur evenemanget i stort 
var organiserat, där organisatörerna lyckades skapa en arena även för en fest som gick utanför 
landsgränserna. Ytterligare faktorer som gjorde att risken för oroligheter minskade var de 
dåliga väderförhållandena som rådde i samband med matchslutet och troligtvis också det fak-
tum att Tyskland slutligen vann matchen. 

AM-modellen kan användas för att förstå hur en masshändelse utvecklas eller bevaras som 
en fredlig tillställning, men också för att förklara varför den ibland eskalerar och övergår i 
kravaller och upplopp. Modellen baseras ursprungligen på data från masshändelser i samband 
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med politiska demonstrationer i Sverige. Liknande slutsatser om masshändelser och folkmas-
sans dynamik har lyfts fram av andra forskare (t.ex. Stott et al., 2007; Stott & Drury, 2000). 
Adang och Cuvelier (2001) har beskrivit ett sätt att kategorisera polisens arbete som hög eller 
låg profil och deltagarna eller händelsen som hög eller låg risk. I termer av AM-modellen är 
fredsprocesser mer troliga i situationer som kategoriseras som låg profil och låg risk. Utma-
ningen är dock att kunna arbeta fredsskapande dvs. ha låg profil i situationer som kategorise-
ras som hög risk eftersom en hög profil och hög risk innebär större risk för att krigsskapande 
processer kan få fotfäste. 

Olika polisfunktioner 
Till skillnad från Sverige, där vi normalt inte har speciella kravallpoliser, utan istället vanliga 
poliser som tar på sig den rollen och även skiftar mellan olika funktioner och roller under en 
masshändelse, fanns det i Tyskland en tydlig uppdelning mellan olika uppgifter utförda av 
tydligt åtskilda polisstyrkor. De tyska poliserna behövde aldrig förändra skepnad som deras 
svenska kollegor ibland tvingas göra. Poliserna i vanliga uniformer som patrullerade Dort-
munds gator kunde hålla sig kvar i den rollen under hela händelsen och deltagarna visste 
också vad de kunde förvänta sig av dem. De mobila styrkorna i gröna uniformer och bask-
rar/hjälmar var positionerade den mesta tiden utom synhåll för de allra flesta av supportrarna i 
Dortmund, men redo att rycka ut om det skulle behövas. De svartklädda specialstyrkorna var 
än mer osynliga och användes bara i kritiska situationer. I Sverige skulle motsvarande uppgif-
ter hanteras av samma polisstyrka som skulle tvingas byta skepnad från väktare av freden till 
något som lätt kan tolkas av deltagare som krigsskapande, provocerande och kaotiserande. De 
tyska motsvarigheterna kan istället vara kvar i sina olika roller och låta andra ta över och ut-
föra andra uppgifter om det skulle behövas. Precis som på fotbollsplanen kunde de olika tyska 
polisstyrkorna hålla sina positioner och funktioner – anfallare, mittfältare och försvarare. 

Polisen använde olika strategier/taktik mot supportrarna vid olika situationer. När ett tåg, 
känt av polisen för att föra med sig ett stort antal polska supportrar, anländer till Dortmund, 
möter den mobila styrkan i gröna uniformer och hjälmar i bältet upp redan vid plattformen på 
stationen.  

Detta skulle kunna ses som en form av styrkedemonstration (show of force) från polisens 
sida och därmed kunna tolkas som provokativt och därmed krigsskapande. Men eftersom po-
lisen gör detta på ett korrekt och respektfullt sätt som troligen också uppfattas som legitimt av 
supportrarna själva, fungerade det ordningsskapande och inte kaotiserande. 

Ordningsskapande poliser 
Polisen eskorterade sedan de polska supportrarna till matcharenan längs den röda matten, som 
lagts ut av arrangörerna, vilket i sig bidrog till att skapa ordning. Efter detta reducerades poli-
sens närvaro till patrullerande poliser i vanlig uniform. Samspelet mellan polis och supportrar 
på järnvägsstationen visar hur fredskapande och krigsskapande processer balanserar hårfint på 
ett komplext sätt. Till synes liknande handlingar kan i vissa situationer fungera fredsskapande 
medan de i andra situationer kan ha motsatt (krigsskapande) effekt. Om en handling uppfattas 
som legitim, trots att den är kraftfull och uttrycker makt, är sannolikheten att den också upp-
fattas som provokativ eller kaotiserande mindre än om den inte betraktas som legitim eller 
rättfärdig (Reicher, Stott, Drury, Adang, Cronin, & Livingstone, 2007; Reicher et al., 2004). 
Eftersom det tidigare hade funnits farhågor om oroligheter, hade de polska supportrarna 
mycket väl kunnat se polisuppbådet som ett skydd mot de tyska supportrarna och agerandet 
skulle, med tanke på hur respektfullt det gjordes, blivit tolkat som legitimt och därmed ord-
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ningsskapande. Sett i ett större sammanhang, mötte de polska supportrarna i Dortmund ett 
evenemang, som präglades av arrangörernas tema att komma tillsammans som vänner (av-
väpnande) och av poliser som aktivt bidrog till att skapa ordning och struktur för deltagarna. 

Avväpnande poliser 
Innan matchen började var de mobila styrkorna positionerade där supportrarna anlände, bl.a. 
bevakade de gränserna mellan järnvägsstationen och festområdet, som utgjorde en stor del av 
de centrala delarna av Dortmund. Festområdets gräns var klart markerad genom ett väldigt 
tygtryck på hejande supportar, som täckte hela väggarna på ett antal byggnader. Vid inträdet 
till området, möttes man nästan omedelbart av informerande polis i vanliga uniformer som 
erbjöd hjälp att hitta vägen i Dortmund (ordningsskapande). De spelade musik och sågs även 
dansa med några supportar från båda lagen - ett klart avväpnande bemötande från polisens 
sida. Därefter var närvaron av polis timmarna innan matchen startade reducerad till några få 
patrullerande i vanlig uniform. De mobila styrkorna och vid ett fåtal tillfällen även special-
styrkorna, var bara synliga för den stora massan i samband med de kritiska situationer som 
nämnts tidigare (differentiering). Mestadels kunde man se dem positionerade en bit bort från 
det område, där supportrarna huvudsakligen befann sig. Även under matchen, när de flesta 
supportarna var samlade framför TV-apparater av olika storlek på skilda platser, höll polisen 
en låg profil. När matchen slutade ökade närvaron av poliser igen. Att hålla de mobila och 
specialstyrkorna utom synhåll för supportrarna, kan ses som ett sätt att inte provocera suppor-
tar och därmed som en passiv fredsskapande strategi, som till stor del visade sig vara lycko-
sam och framgångsrik denna dag i Dortmund. 

Att skapa legitimitet för polisens handlingar 
Polisens agerande i samband med de beskrivna kritiska situationerna kan tolkas som krigs-
skapande, men eftersom polisen lyckades differentiera mellan vanliga supportrar och bråkma-
kare, genom exempelvis information från spotters och närvarande styrkor, blev deras age-
rande troligen uppfattat som legitimt av majoriteten av deltagare och på grund av det bidrog 
det inte till eskalering. 

Polisen har ansvar för och makt att säkra ordningen i samband med masshändelser. Det är 
lika viktigt för polisen att hålla sig inom de ramar som betraktas som acceptabla dvs. inom 
lagens råmärken som för deltagarna. Polisen måste agera på något sätt vid åtminstone allvar-
ligare ordningsstörningar, men de måste göra det på ett sätt som möjliggör en tolkning av de-
ras handlingar som legitima. Genom att agera provokativt, eller låta sig själv bli provocerad 
och därmed bidra till ordningsstörningar genom aktioner som inte ses som legitima av andra 
deltagare, kan polisen likaväl som supportrarna bidra till en eskalering av situationen. I Dort-
mund lyckades polisen balansera på den tunna gränsen mellan krigsskapande och fredsskap-
ande processer. Ett vänligt men beslutsamt förhållningssätt blev lyckosamt för bibehållandet 
av freden.  
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Kapitel 12 

Kommunikation som den viktigaste 
polisstrategin vid VM i fotboll 2006 
 
 
Stephan Hau  Johan Näslund 
I detta kapitel sammanfattas den tyska polisens agerande vid Världsmästerskapet i Fotboll 
2006. Beskrivningen bygger på intervjuer med polisbefäl från Dortmund och Frankfurt/Main 
i Tyskland. Syftet med denna presentation är att beskriva de strategier och överväganden som 
resulterade i en huvudsakligen fredlig och lugn fotbollsfest. I tidigare kapitel har redogjorts 
för hur händelserna avlöpte. Här redogörs för polisens förberedelser och genomförande av 
bevakningsuppdraget. Det är påfallande hur strategin med kommunikation och dialog skulle 
visa sig vara framgångsrik.  

Bakgrund 
Inför VM i fotboll 2006 hade polisen i de olika Tyska delstaterna kommit överens om gemen-
samma förberedelser. Den övergripande strategin var inriktad på mottot A time to make fri-
ends. Polisen skulle i enlighet med mottot agera vänligt, kommunikativt och på ett så öppet 
sätt som möjligt.  Bara i de fall ”farliga” situationer höll på att utvecklas skulle polisen ingripa 
strikt och professionellt. Polisen skulle vara så lite synliga som möjligt och på ett sätt som inte 
skulle kunna uppfattas som provokativt av fotbollssupportrar. Det förekom naturligtvis lokala 
avvikelser i denna strategi som berodde på geografiska, arkitektoniska, infrastrukturella, eller 
andra riskfaktorer.  

Det här kapitlet redogör för intervjuer med polisbefäl i Dortmund och Frankfurt och 
handlar om polisens strategier, framförallt vid högriskmatchen mellan Polen och tyskland den 
14 juni. I denna framställning behandlades dock inte bara den speciella taktiken vid denna 
högriskmatch, utan även Dortmundpolisens och den Tyska polisens ordinarie övergripande 
arbete vid fotbollsmatcher.  

Övergripande strategi 
Delstaten Nordrhein-Westfalen har sex permanenta grupper som har att hantera alla kriser 
som kan förekomma (gisslantagande, utpressning, kidnappning, terror attacker, olika katastro-
fer, etc.) i form av högkvalitativa polisinsatser. Varje grupp består av 10 rådgivare och ett 
särskilt polisbefäl, alla är speciellt utbildade poliser med lång erfarenhet.  

Under senare delen av år 2002 fick den permanenta gruppen order att förbereda sig inför 
VM i fotboll år 2006. Detta projekt var uppdelat i olika små arbetsgrupper (team). I varje ar-
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betsgrupp fanns en medlem från den permanenta gruppen närvarande för att se till att det 
övergripande synsättet och arbetet fanns med i förberedelserna. En av huvuduppgifterna för 
personalen från den ”permanenta gruppen” var att göra olika prognoser och riskbedömningar 
så att man beredda på olika tänkbara insatser. Å ena sidan skisserade man olika scenarios av 
en lugn fotbollsmatch, å andra sidan byggde man upp scenarios med oroliga händelser vid 
fotbollsmatchen. Idén bakom detta scenariobyggande var att alla skulle vara förberedda för 
olika typer av händelseutveckling och att inte tappa kontrollen vid dessa händelser, dvs. att 
inte agera spontant och emotionellt och utan eftertanke.  

I mars 2006 startade polisen den sista förberedande fasen inför VM. Fr.o.m. denna tid-
punkt skulle all information vara tillgänglig för den ”permanenta gruppen”.  Ett högkvarter 
med 35 personer som representerade polis, räddningstjänst, etc. byggdes upp för att underlätta 
kommunikation mellan medlemmar av gruppen. All information samlades antingen på en stor 
whiteboardtavla eller skannades in i det datornätverk som alla gruppmedlemmar hade tillgång 
till. Målet var att alla i högkvarteret skulle ha samma information – en likadan bild, vid alla 
tillfällen.  

Kommunikation som verktyg 
Den ”permanenta gruppens” övergripande strategi var att utveckla förhållningssätt för att 
kunna kommunicera med fotbollssupportrarna. Insikten om att kommunikation är det viktig-
aste instrumentet för polisen baserades på 25 års erfarenhet av att arbeta med supportrar och 
huliganer från den lokala fotbollsklubben. Klubben spelar i den tyska fotbollens högsta serie 
(Bundesliga) och deras arena tar upp till 81,000 personer. Under 1980-talet var det ofta bråk i 
samband med deras hemmamatcher.  

I andra tyska städer skiljer man de olika lagens supportrar åt, men i Dortmund är polisen 
övertygad om att detta inte fungerar väl när det gäller att undvika bråk i samband med mat-
cherna. Det visade sig dessutom att det i praktiken var omöjligt att separera grupperna under 
hela den tid som supportrar från de olika lagen vistades i staden. En omvänd strategi blev 
istället att skapa kontakt mellan supportergrupperna, i en vänlig och avspänd situation. Om de 
olika supportergrupperna festade tillsammans innan matchen skulle risken att grupperna bör-
jade slåss minska, menade man.  

Under 1980-talet utvecklade polisen i Dortmund en strategi och olika program med olika 
events där de olika supportergrupperna möttes. Programmet finansierades av den lokala fot-
bollsklubben och staden Dortmund. Europeiska Fotbollsförbundet (UEFA) har också bidragit 
med stöd till denna verksamhet, som de menar är ett utmärkt sätt att stödja fotbollssupportrar. 
Stora platser i staden valdes ut som mötesplatser för supportergrupperna. Man lyssnade på 
konserter, åt mat, drack öl, och hade chans att träffas en stund tillsammans i en attraktiv miljö, 
före matchen. Supportergrupperna hade på så sätt möjlighet att träffa, lära känna varandra och 
festa i en avspänd atmosfär, där även polisen kunde umgås med supportrarna.   

En nedtrappande taktik 
Polisen har arrangerat möten mellan supportrar åtskilliga gånger och erfarenheterna är posi-
tiva. Polisen ser att det är oerhört viktigt att det endast är ett fåtal poliser närvarande vid dessa 
möten. Polisen behåller en låg profil innan, under och efter matcherna, både i stadskärnan och 
kring fotbollsstadium. Det har utvecklats en flexibel polisstrategi i att möta supportrar både 
under avspända och festliga förhållanden och när det gäller att agera om hotfulla situationer 
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uppstår. Om kriminella aktiviteter observeras agerar polisen direkt och konsekvent mot dessa 
lagbrytare.  

Den ”permanenta gruppen” är övertygade om att det finns ett ömsesidigt samspel mellan 
polis och supportrar när det gäller händelseutveckling. Dortmundpolisens huvudstrategi när 
de möter fotbollssupportrar är avspänning och nedtrappning som bl.a. innebar att inga ba-
tonger och hjälmar är synliga. Man använder den mer vardagliga uniformen med en vit kappa. 
Den vita kappan är ett varumärke för Dortmundpolisen. Polisen vill signalera att ”du är väl-
kommen som gäst men om du uppträder våldsamt så kommer vi att reagera”. Inte i första 
hand genom att ingripa fysiskt utan på ett kommunikativt sätt och genom att informera om 
vad polisen förväntar sig. Detta ses som ett mer framgångsrikt och mindre provocerande sätt 
att bry sig om fotbollssupportrarna. Polisen har bevakat matcher med 80.000 supportrar med 
mindre än 100 poliser närvarande, varav 20 poliser dirigerade trafiken.  

Vissa poliser har spaning på och kontakt med huligangrupper. Om dessa poliser signale-
rar att en farlig situation är på väg inträffa, så kommer polisbefälet att förbereda ett ingri-
pande. Vid en sådan insats kommer polisen att använda skyddsväst under uniformen och 
hjälmar hängande i bältet. Trots den hotfulla situationen är ändå kommunikation det viktig-
aste instrumentet. Man talar med och till supportrarna och huliganerna för att få en större ac-
ceptans för sitt arbete. Polisen håller alltså en låg profil så länge det är möjligt, men så fort ett 
brott blivit begånget agerar man direkt, strikt och effektivt. Om supportrarna håller sig till 
lagar och regler så kan man alltid kommunicera med dem, även om de är oroliga, och på det 
sättet når man framgång i polisarbetet.  

Bakom den offentliga scenen sker ett stort arbete. Alla Bundesliga matcherna spelas in på 
video. Om någon använder fyrverkerier (som alla vet är strikt förbjudet) kan polisen skriva ut 
bilder från händelsen från sina högupplösta videoinspelningar. Bilderna visar tydligt vem som 
använde fyrverkerierna.  Med stöd av bilderna och genom att bli visade väg via radio kan se-
dan 3-4 poliser gripa personen ifråga. Erfarenheter från Dortmund visar på att supportrarna 
runt omkring accepterar att man omhändertar någon när polisen kan visa bildbevis på händel-
sen. Genom att agera lugnt och förklarande, genom att vara kommunikativ, och att röra sig 
lugnt (inte komma rusande med batong eller hjälm) blir det möjligt att omhänderta brottsling-
en och ta personen ut från området.  

Denna nedtrappande taktik och idé använde Dortmundpolisen vid VM i fotboll 2006. 
Man skapade bl.a. mötesplatser för supportrarna där kunde träffas och umgås och även se på 
matchen tillsammans. Det är enligt polisen alltid risk för anonymitet och därmed risk för bråk 
och konflikter om supportrarna är spridda över staden. Gemensamma mötesplatser skapar 
således en bättre ordning än separerade grupper runt om i staden. 

Definition av riskgrupper 
Polisen i Dortmund grundar sin strategi på en modell som beskriver tre grupper av supportrar. 

• Kategori A: Supportrar är fredliga 

• Kategori B: Supportrar kan bli våldsamma vid vissa situationer 

• Kategori C: Supportrar som är våldsamma och som söker konfrontation. 

Kategori A handlar om den vanliga fotbollssupportern som går på matcher (ofta tillsam-
mans med vänner eller familj) för att njuta av spelet. Kategori B beskrivs som hängivna sina 
klubbar men kan ha en potential för att bli aggressiva i specifika situationer, speciellt när de 
blir provocerade eller anser sig orättvist behandlade. Kategori C är egentligen inga supportrar 
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då de inte nödvändigtvis måste se matchen, utan följer med laget för att slåss. Dessa samman-
drabbningar sker ofta på andra platser än vid matcharenan. Man benämner ofta denna grupp 
som huliganer och den innehåller också personer som finns registrerade i den nationella tyska 
databasen över förövare vid idrottsevenemang i allmänhet. 

Strategier för att hantera riskgrupper 
Som framgått ovan är polisen förberedd på att handskas med situationer med såväl grupper 
som individer av olika slag. När man möter kategorierna A och B så är polisens beteende vän-
ligt och välkomnande.  När polisen möter kategori C så uppträder man med fasthet, men vän-
ligt. Tanken är att poliserna själva skall hålla sig lugna och samtidigt agera med auktoritet.  

Det var viktigt för polisen i Dortmund att använda sig av ett gemensamt språk så att den 
interna kommunikationen fungerar. Om information förmedlades om att ”det finns 120 po-
lacker, kategori C, på den gamla marknadsplatsen”, så är det viktigt att kunna tolka med-
delandet korrekt.  Det kan exempelvis innebära att ”vi måste snabbt vara på plats då gruppen 
består av huliganer som söker bråk”.  

En viktig taktik är att aktivt närma sig och prata med de individer som är möjliga brotts-
lingar. Att uttrycka ”Hej, vi känner till dig och kommer att följa dig hela dagen. Om du gör 
något som inte är accepterat så kommer vi att omhänderta dig”. Denna taktik utövas systema-
tiskt för att minska anonymiteten bland huliganerna.  

Ytterligare en taktik är att se till att vissa personer som är kända bråkstakar får anmäla 
sig, upp till tre gånger, under matchdagen på en polisstation. Detta hindrar dem att ta sig till 
matcharenan eller området kring arenan. En effekt av detta är också att det påverkar andra 
supportrar, framförallt sådana från kategori B som överväger noga om det är meningsfullt att 
ta några risker. De är medvetna om att de kan hamna i den nationella databasen för idrottshu-
liganer, vilket i sin tur innebär att man inte släpps in på någon idrottsarena i Tyskland under 
två år.  

Funktioner hos olika polisgrupper 
Olika typer av polisstyrkor var närvarande under VM i fotboll för att garantera flexibilitet vid 
olika situationer. Officiella polisexperter på huliganism deltog i arbetet inför och under VM 
för att bl.a. identifiera möjliga huliganer (kategori C). Civilklädda poliser deltog i spaningsar-
betet på olika platser i staden. Samtidigt som polisen spanade visste man att huligangrupper 
hade sina egna spanare som spred information till det egna nätverket via mobiltelefoner.  

Fem olika typer av polisgrupperingar fanns på plats under VM och deras speciella uppgifter 
beskrivs nedan. 

• Informationsgrupper. Poliser som känner till olika supportergrupper, som har kon-
takt med supporterklubbar, och som kan identifiera problemsupportrar.  

• Säkerhetsgrupper. Poliser som tilldelas olika platser att vara närvarande vid. De har 
vanliga polisuniformer (gula uniformer). 

• Mobila grupper. Poliser som skall skydda större geografiska områden. Ofta är de ut-
rustade med säkerhetsklädsel (mörkgröna uniformer med baskrar).  

• Speciella operationsgrupper. Poliser inriktade på speciellt hotfulla situationer. De 
skall arbeta snabbt, kraftfullt och professionellt vid kravaller. De skall endast sättas 
in undantagsvis, vid speciella situationer. De är säkerhetsklädda (svarta uniformer). 
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• Dialoggrupper. Poliser med uppgift att kommunicera med allmänheten och att hjälpa 
till vid oroligheter.  

Planering inför matchdagen 
Planeringen inför matchdagen kan sammanfattas i följande order: Inga slagsmål, profession-
ellt agerande, snabbt omhändertagande av huliganer. Polisen är medveten om att alla våld-
samma polisaktioner har effekt även på icke inblandade åskådare (kategori A och B). Därför 
valde man en låg profil med små grupper som rörde sig i centrum. Detta ansågs ha en före-
byggande effekt på folk som noterade polisens närvaro.  

Om det skulle bli oroligheter, såg man det som meningslöst att försöka skilja supporter-
grupperna åt. Detta kunde snarare leda till upptrappning. Risken fanns att supportrarna skulle 
se det som att ”vi kämpade väl och polisen kunde inte ta oss”. Polisen valde istället att om-
händerta enskilda individer. När det gäller huliganer ingrep man tidigt och omhändertog dem. 
Först efter matchen släpptes de. Denna taktik resulterade i lugn och ro under matchen.  

Då det fanns information om att huliganer var på väg till matchen upprättade man polis-
kontroller redan natten före matchen. Man ville visa närvaro samtidigt som man kunde om-
händerta vissa kända huliganer innan matchen, istället för att använda stora styrkor på match-
dagen för att omhänderta dessa huliganer sedan de ställt till bråk.  Det chartrade supporter-
tåget från Polen ägnade polisen speciell uppmärksamhet åt. Den Tyska nationella polisen som 
var ansvarig för tåg och tågstationer kontrollerade folk ombord, därför var Dortmundpolisen 
välinformerad om vilka eventuella bråkmakare som fanns på tåget.  

Samarbete med polska poliser 
Det fanns ett intensivt samarbete med kollegor från Polen. Runt 20-30 polska poliser fanns på 
plats i Dortmund under matchdagen. De tillhandahöll kvalificerad information, framförallt om 
välkända polska huliganer. En del av de polska poliserna fanns på plats i stadens centrum för 
att vara kontaktpersoner för de polska supportrarna. De svarade på frågor och hjälpte till rent 
allmänt. Man tog också i beaktande att andra supportrar skulle observera dessa fredliga kon-
takter och därmed sprida det välvilliga bemötandet till andra. De polska poliserna kunde 
sprida information om hur många polska huliganer som fanns på de olika platserna i centrum. 
Detta var information som var viktig för att förebygga oroligheter.  

Samarbete med andra tyska polismyndigheter  
Polisens arbete under VM underlättades av information från den Tyska informationscentralen 
för idrottsaktiviteter (ZIS). Detta centrum samlar information om alla idrottshändelser i lan-
det. Man får också information från andra länder som samlas in och analyseras innan man 
skriver ned sammanfattningar på relevant information.  

Samarbete med myndigheter 
Polisen har ett speciellt och nära samarbete med räddningstjänsten (brandskydd och ambu-
lans), trafikkontrollmyndigheten i Dortmund och andra myndigheter som anses nödvändiga 
att kommunicera med. Den samlade informationen ger viktiga bidrag till den helhetsbild som 
skapas av läget i staden. 
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Det lokala samarbetet under matchdagen 
Polisen fick matchdagen ständig information från flera helikoptrar som var utrustade med 
speciella videokameror för högupplösta bilder. Med hjälp av dessa videobilder kunde man 
t.ex. spåra flyende huliganer. Videobilderna delades med andra myndigheter. Det ansågs vara 
extremt viktigt att få en övergripande och gemensam bild av vad som hände.  All information 
samlades i det centrala högkvarteret och vidarebefordrades till ledare för andra grupper. Po-
lishögkvarteret var i ständig kontakt med såväl andra polisgrupper som räddningstjänsten. Det 
innebar att alla inblandade hade aktuell och samma information om situationen i staden.  

Samarbete med ett säkerhetsföretag 
Ett privat säkerhetsföretag hade valts ut för att stå för säkerheten vid de stora videoskärmarna 
på Friedensplatz och Westfalenhalle. Insatsen var koordinerad med stadens förvaltning. Poli-
sen var noga med att man inte ville ha kroppsbyggare som säkerhetspersonal, utan ’vanliga’ 
människor som kunde agera på ett vänligt och kommunikativt sätt. Mottot A time to make 
friends skulle inkludera även den privata säkerhetspersonalen. De anställda i det privata sä-
kerhetsföretaget fick instruktioner utvecklad av Dortmundpolisen. Personalen uppträdde i 
vanliga T-shirts med textiltryck och inte i traditionell vaktmundering. Dortmundpolisen var 
mycket nöjd med det privata säkerhetsföretagets arbete och samarbete med polisen.  

Videokameror 
Friedensplatz filmades hela tiden med hjälp av videokameror. Polisen använde sig här av de 
erfarenheter man hade vid Bundesligamatcher. Det var nödvändigt att skapa möjligheter för 
räddningstjänsten att komma fram till Friedensplatz om så behövdes, därför fick man inte 
släppa in mer än ett visst antal åskådare. Utifrån videoinformation kunde man stoppa inflödet 
av människor till platsen.  

Erfarna poliser som modeller 
Strategin för matchdagen bestod också i poliser med erfarenhet från fotbollsmatcher samarbe-
tade med mer oerfarna. De erfarna poliserna visste hur de skulle agera vid olika situationer 
och hur de skulle bedöma supportrarna. De kunde därför hålla sig lugna och vara modeller för 
de mer oerfarna. Tidigare erfarenheter och det faktum att polisen efterhand utvecklat sin 
kompetens och sina rutiner har skapat ett lugnare arbete i polisgrupperna. Detta har också 
anammats och accepterats av supportrarna.  

Intern informationsspridning och stillad hunger 
Information om riskgrupper kom framförallt från informationscentralen för idrottsaktiviteter 
(ZIS). Internet specialbevakades av ZIS och speciella observatörer som samlade in och spred 
informationen vidare. All information från Internet granskades av flera personer innan in-
formationen vidarebefordrades.  

Information om den speciella taktiken, om speciella riskgrupper, etc. förmedlades stän-
digt under matchdagarna. Speciella kurser gavs till deltagande poliser och som handlade om 
hur man kan arbeta med stora grupper. Man menade att endast det man har tränats för kan 
man genomföra senare när det behövs. De hade manualer för olika insatser och alla var in-
formerade om tankegångarna bakom olika operationer.  
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Kurser, seminarier, informationsbroschyrer, manualer och polisens intranät användes för 
att möjliggöra goda interna relationer. Dygnet runt fanns en mobil cateringservice för poliser-
na, inklusive en frukostbuffé. Man såg till att tillgodose de basala behoven för all personal. Ett 
centralt mål var att poliserna skulle identifiera sig med arbetet och kunna uppleva en vi-
känsla. Bra mat var en viktig del i denna process. Det fanns också möjlighet för poliser att ta 
ledigt, exempelvis vid sjukdomar i familjen. Sådana ärenden hanterades så flexibelt som möj-
ligt.  

En annan viktig aspekt var de interna relationerna. Alla som deltog i en polisaktivitet 
blev informerade om den övergripande situationen, om relevanta händelser under dagen, och 
om det fanns anledning till speciell ordergivning. Omedelbart efter en aktivitet gavs feedback 
till de som deltagit. Alla, inte bara befälen, kunde ge feedback, kommentarer och förslag via 
intranätet. Daglig debriefing genomfördes för att kunna bearbeta och evaluera polisaktivite-
terna.  

En enda incident 
Kvällen före matchdagen kom kända huliganer till Dortmund för att spana och skaffa en 
överblick över situationen. Polisen fanns också på plats och hade kontroller vid varje väg som 
ledde till stadskärnan. Detta blev en tydlig och stark signal för flera huliganer som valde att 
inte fortsätta till Dortmund. Det var en viktig strategi att identifiera personerna och därmed 
beröva dem deras anonymitet. Det blev således omöjligt för huliganerna att agera anonymt. 
Förutom en halvtimma i utkanten av ett torg lyckades polisen med att sin närvaro förhindra 
oroligheter. Polisobservatörer gick in på restauranter och barer och sökte systematiskt efter 
tyska och polska huliganer. Vid ett tillfälle upptäckte spanarna ett hundratal huliganer (kate-
gori C) i närheten av ett torg (Alter Markt). Denna grupp dök bara plötsligt upp. Det fanns 
också information om att slagsmål planerades av gruppen. Polisen agerade därför snabbt. 
Tjugo personer togs i förvar och de övriga släpptes i små grupper under natten. Den sista per-
sonen lämnade polisövervakningen vid femtiden på morgonen.  

Slutsatser 
Information från intervjun i detta kapitel tillsammans med andra kapitel i denna bok (kapitel 
7, 9 och 10) ger oss underlag för följande antaganden. 

1 Att blanda olika supportergrupper behöver inte leda till konfrontation. Istället kan dessa 
möten, kombinerat med mat och dryck och gemensam sång, skapa fotbollsfest och fred-
liga relationer. 

2 Att använda en stor grupp med kravallutrustad polis är inte nödvändigt för att upprätthålla 
lag och ordning. Istället kan små grupper av poliser i vardagliga uniformer umgås med 
supportrarna för att underlätta för en fotbollsfest.  

3 Att ständigt vara uppdaterad med information och ha tillgång till mat och dryck ger möj-
ligheter för polisen att behålla kontroll och sitt lugn.  

4 Säkerhetsfolk som används skall helst inte vara kroppsbyggare. Istället underlättas en 
fredlig samvaro om vakterna ser vanliga och vänliga ut. Ett kommunikativt sätt stödjer en 
avkopplad atmosfär och kan bidra till fotbollsfest.  
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5 Speciellt utvald information om välkända huliganer och deras förehavanden bör spridas 
snabbt till polisen för att de skall kunna göra speciellt inriktade och begränsade intervent-
ioner. Framförallt måste man undvika misstaget att omhänderta fredliga supportrar. 
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Kapitel 13 

Lärdomar från masshändelser 
 
 
Kjell Granström Michael Rosander 
Den här boken har i hög utsträckning handlat om hur fred kan upprätthållas i samband med 
masshändelser. Några begrepp har återkommit, exempelvis fredsskapande och krigsskap-
ande. I flera av bidragen har vi visat hur polis, demonstranter och myndigheter kunnat agera 
fredsskapande. En avgörande faktor i sammanhanget har varit förmågan att kunna urskilja 
och hantera olika grupper eller schatteringar inom en större grupp. Varje grupp eller grup-
pering utgör sammanhanget (kontexten) för övriga grupper. Fredskapande liksom krigsskap-
ande är således kontextberoende. I de fall kravaller och oroligheter utbrutit har det vanligtvis 
handlat om en oförmåga att differentiera mellan olika grupper. Vilket i sin tur gjort att man 
bemött alla på samma sätt (man har dragit alla över samma kam). Om det tidigare funnits 
tilltro mellan grupper har den förbytts mot misstro och gett upphov till krigsskapande proces-
ser. I synnerhet polisen har ett stort ansvar för att tillämpa den kunskap som finns om hur 
dynamiken mellan olika grupper kan utvecklas, i synnerhet som de själva kan bli en del i 
krigsskapandet. 
Under senare tid har i Sverige och övriga Europa olika demonstranter och poliser varit invol-
verade i våldsamma masshändelser. Det går framförallt att urskilja två typer av rörelser där 
risken varit stor för att upproriska undergrupper inom större grupperingar kommit i handge-
mäng med polisen. Det handlar dels om antifascistiska rörelser, som är organiserade i nätverk 
efter ett postmodernt mönster, dvs. utan en traditionell ledningsstruktur och som genomför 
aktiviteter utan att begära tillstånd. En annan typ av grupper utgörs av idrottssupportrar. 
Dessa kan mycket väl vara organiserade i enlighet med en modern struktur, med ledare, sty-
relse, stadgar etc. Inom en supporterklubb kan emellertid också finnas minoritetsgrupper med 
andra ambitioner än att upprätthålla fredliga möten med andra klubbars supportrar eller med 
ordningsmakten (Stott & Reicher, 1998a).  

Små grupper i stora grupper 
Forskningen har visat att en minoritetsgrupp kan få med sig majoritetsgruppen i oväntade 
handlingar under vissa förutsättningar (Brown, 1992). De flesta studier rörande minoritets-
grupper är emellertid laboratoriestudier och inte helt enkla att överföra till autentiska situat-
ioner, som exempelvis till fotbollshuliganer (minoritetsgrupp) och deras inflytande i en sup-
porterklubb (majoritetsgrupp). I synnerhet har man inte kunnat skapa realistiska mellan-
gruppssituationer där en tredje part (polisen) ingår. Dessutom har det genomgående handlat 
om påverkan av åsikter och uppfattningar och inte om handlingar. Detta gör att begränsning-
arna är stora vad avser att överföra förklaringar från laboratoriet till verkligheten. En rad stu-
dier visar emellertid att det finns ganska stabila mönster när det gäller mellangruppsprocesser, 
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dvs. mellan ingrupp och utgrupp. Vad som är ingrupp och vad som är utgrupp varierar givet-
vis beroende på vilket fokus man har, men för tydlighetens skull kan vi i detta sammanhang 
se antifascistiska grupper eller supportergrupper som ingrupper. Utgrupper i sammanhanget 
blir då antagonistiska grupper, exempelvis nazistiska grupper eller andra supporterklubbar. 
Till utgrupperna får vi också räkna ordningsmakt eller ”samhället” generellt. Bilden av de 
processer som kan uppstå inom aktivistgrupper och mellan sådana grupper och andra grupper 
blir således mer komplicerad än en enkel mellangruppsrelation. Gruppers agerande inom en 
större grupp och utåt mot andra grupper har dock betydelse för händelseutvecklingen i sam-
band med masshändelser (demonstrationer och idrottsevenemang). Tidigare studier (exem-
pelvis Hewstone, Rubin & Willis, 2002) har visat att upplevelsen av positiva egenskaper 
överskattas hos den egna gruppen, medan negativa egenskaper överskattas hos den rivali-
serande gruppen. Detta ger upphov till en negativ stereotypisering som i sin tur visat sig vara 
en viktig faktor för att utlösa krigsliknande situationer i samband med demonstrationer (Gran-
ström et al., 2005b). Detta överensstämmer också med tidigare forskning rörande stereotypier 
inom ingrupper (Roccas & Schwartz, 1993; Tajfel & Turner, 1979). En för samhället farlig 
utveckling är när en mindre grupps normer gällande t.ex. våldsbenägenhet anammas av majo-
ritetsgruppen. Vi har i denna bok visat att denna utveckling inte enbart en funktion av den inre 
dynamiken i den lilla gruppen utan också i hög grad beroende av den dynamik som utvecklas 
i relation till olika utgrupper. I synnerhet polisens agerande är av stor betydelse. När polisen 
ingriper för att återställa ordningen kan detta agerande istället bli en anledning till att upp-
trappning sker. 

Självbild och social identitet 
Reicher har tillsammans med kolleger (Reicher, 1996a; Drury & Reicher, 1999; 2000) tolkat 
de processer som äger rum i stora folkmassor vid t.ex. demonstrationer och fotbollsevene-
mang på ett nytt sätt genom en vidareutveckling av det sociala identitetsperspektivet (SIP). 
När stora grupper av människor med fredliga intentioner blir betraktade av polisen som bråk-
makare och även blir bemötta som sådana, kommer de troligtvis att förändra sitt beteende och 
därigenom också sin sociala identitet. Det innebär att de inte längre uppfattar sig som en del 
av en grupp fredliga demonstranter eller en fredlig supporterklubb, utan som en del av en 
grupp upprorsmakare eller huliganer. Den elaborerade sociala identitetsmodellen (ESIM, 
Reicher, 1996a; Drury & Reicher, 1999; 2000) applicerad på masshändelser betyder alltså att 
deltagarna beroende på sammanhanget kan se sig som en social grupp i den mening att indi-
viderna ser sig själva som del av en gemensam kategori. Det betyder att de i detta fall antar en 
gemensam social identitet (Reicher, 2001). I tidigare kapitel har vi visat att en stor grupp de-
monstranter kan utveckla en gemensam social identitet i konfrontation med polisen (Gran-
ström, 2002; Granström, et al., 2005). Men det finns också masshändelser som kan beskrivas 
på ett annorlunda sätt. Vid ett antal konfrontationer mellan polis och demonstranter har un-
dergrupper deltagit på olika villkor och olika sociala identiteter har uppenbarligen utvecklats 
inom den stora gruppen demonstranter. Detta har bl.a. att göra med hur polisen kategoriserat 
demonstranterna, men också hur de kategoriserat sig själva. Traditionella demonstranter som 
har strategier för att uppnå fredliga demonstrationer och undvika våldsamma konfrontationer 
har kunnat behålla sin sociala identitet som fredliga demonstranter eftersom även polisen be-
traktat dem som sådana. Postmoderna utomparlamentariska demonstranter bestående av i hu-
vudsak ungdomar som enas kring övergripande mål som exempelvis ”Inga fascister på våra 
gator” har i högre utsträckning än traditionella demonstranterna betraktats som en grupp 
bråkmakare, vilket lett till att fredliga postmoderna demonstranter blivit förknippade med 
bråkstakar och utan eget förvållande funnit sig i opposition till polisen.  
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Ett antagande är att idrottssupportrar på samma sätt som demonstranter innehåller olika 
grupperingar, varav en grupp utgörs av intresserade och fredliga åskådare, en annan grupp 
består av supporterklubbsmedlemmar som när de betraktas som fredliga också kommer att 
uppträda så, medan ytterligare en kategori är ute för att skapa konfrontation med supportrar 
från andra klubbar. Hur stora de olika grupperna blir är då beroende av den kontext som de 
möter. Kontexten i detta sammanhang utgörs av de andra grupperna (polisen och motståndar-
nas supporterklubb) och deras bemötande och kategorisering av varandra.  

Reicher (2001) beskrev hur människor som var med om upplopp i St. Pauls, som riktade 
sig mot polisen och mot mål som symboliserade makt och kapital som banker, i efterhand 
kände sig stolta i sin nya identitet som de som vågat göra uppror. Detta var inte fallet vid de 
stora EU-kravallerna i Sverige 2001 (Granström, et al., 2005), där många demonstranter var 
arga, frustrerade och besvikna men också skamsna för att det blev kategoriserade som våld-
samma demonstranter utan egen förskyllan. Få demonstranter kände igen sig i den beskriv-
ning som massmedia gjorde av händelserna. Massmedias snedvridna rapportering fick emel-
lertid till följd att de stora demonstrationsarrangörerna blev måna om att detta inte skulle upp-
repas och därför la sig vinn om fredsskapande åtgärder vid kommande demonstrationer. De 
planerade aktivt för att inte riskera att uppfattas som en krigsskapande massa som skapar 
kaos. Därför strävade de efter att undvika sådana aktiviteter som skulle kunna uppfattas som 
provokativa av polisen eller som skulle kunna riskera våldsamma konfrontationer med mot-
demonstranter.  

Den elaborerade sociala identitetsmodellen (ESIM) har betydande förklaringskraft när det 
gäller hur kravaller uppstår och utvecklas, däremot kan det behövas andra teoretiska perspek-
tiv för att förstå när masshändelser inte utvecklas till upplopp. Det är framförallt detta som 
beskrivits i flera av bidragen i denna bok. Kontextens betydelse för polarisering av attityder 
inom grupper har lyfts fram av bokens författare och andra (se t.ex. Hogg & Turner, 1987). 
Exempelvis är det troligt att en grupp konservativa i ett högerparti förskjuter sina åsikter och 
sitt röstande närmare mittlinjen om det uppstår en ultrakonservativ grupp. Detta görs eftersom 
de vill undvika att bli kategoriserad som tillhörande de ultrakonservativa. Om jämförelseob-
jekten förändras kommer värderingen av samma objekt att skifta. Abrams & Hogg (1990) 
menade att gruppmedlemmars antagande av normer snarare ska betraktas som internalisering 
av gruppnormer genom egen kategorisering och social identifiering än som grupptryck. 
Grupptryck leder till lydnad, medan social identifiering istället skulle leda till ”reason to 
agree”, dvs. en övertygelse om normens legitimitet. 

Kartan ritas ständigt om 
När en rörelse etableras och blir accepterad av samhället kan en minoritet i rörelsen, som upp-
lever sig vara i opposition till det etablerade samhället och som vill fortsätta att sätta egna 
regler och använda sin egen tolkning av demokrati, komma att lämna majoritetsgruppen. Som 
exempel kan nämnas agerandet av det mer militanta AFA (Anti-Fascist Action) som gick ur 
ett nätverk mot rasism när nätverket inledde samarbete med polisen. Diskussionen om freds-
skapande och krigsskapande processer tycks således ständigt pågå, men förflyttar sig så att 
huvudarenan för dessa förhandlingar ibland är mellan polis och hela demonstrantgruppen, 
ibland mellan traditionella demonstranter och postmoderna demonstranter och ibland mellan 
grupperingar inom de postmoderna eller mellan de postmoderna och provokatörerna. Hur 
dessa förhandlingar avlöper beror i hög grad på om grupperna tilltror eller misstror varandra. 
Detta gäller inte enbart politiska demonstrationer utan innefattar också idrottssupportrar och 
stora idrottshändelser. 
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Det är inte enbart grupptillhörighet utan de faktiska interaktionerna i gruppen som är av-
görande för den sociala identitet som utvecklas. Olika identiteter kan vara olika framträdande. 
För aktörer, som t.ex. tillhör en rörelse med uttalad icke-vålds profil och som har ett stort en-
gagemang i rörelsen, är identiteten som stenkastare eller slagskämpe inte särkilt framträdande. 
Det krävs betydligt mer av krigsprocesser mellan grupperna för att en sådan identitet ska ut-
vecklas än för aktörer som tillhör ett lösare nätverk med oklar inställning till våld. Såväl 
sammanhållning som normutveckling i majoritets- och minoritetsgrupper får således bety-
delse för den sociala identiteten och för samspelet inom och mellan grupper. Ingående kun-
skap om dessa inom- och mellangruppsprocesser vad gäller utomparlamentariska grupper 
eller idrottssupportrar kan därför bidra till att förebygga våldsamma upplopp och destruktiva 
masshändelser. 

En dynamisk situation uppstår när en större grupp (exempelvis fredliga demonstranter el-
ler fotbollssupportrar) och en mindre grupp (exempelvis militanta demonstranter eller huliga-
ner) interagerar med polisen. För att öka förståelsen för vad som kan hända i sådana situation-
er krävs kunskap om intergruppsprocesser med relevans för masshändelser, liksom kunskap 
om vilka processer som skapar fredliga masshändelser och vilka processer som leder till våld-
samheter och kravaller. Slutligen behövs kunskap om vilka effekter polisstrategier riktade mot 
olika grupperingar kan ge upphov till.  

Polisen har en nyckelroll 
I de fall då polisen misslyckas att urskilja olika typer av grupperingar i en folkmassa, eller att 
uppfatta att folkmassan över huvud taget är uppbyggd av olika grupperingar, och istället be-
handlar dem som en enda stor grupp kan detta få en eskalerande effekt. Att behandla alla som 
presumtiva bråk- eller kravallmakare ökar risken för kravaller. Risken för konflikt ökar om 
deltagare i en folkmassa uppfattar att andras (i detta fall polisens) beteende inte överensstäm-
mer med de värderingar och normer som de själva har. Det kan handla om att polisen förhind-
rar beteenden och handlingar som en grupp anser vara legitima eller att polisen beter sig på ett 
sätt som uppfattas som illegitimt. Om polisen agerar utifrån en negativ stereotypisering och 
slår till mot folkmassan som en homogen massa riskerar man genom detta att inte bara hindra 
de element i folkmassan som kanske gav upphov till polisens agerande, utan det hindrar även 
initialt fredliga deltagare att agera på ett sätt som de uppfattar som legitimt. Detta kan leda till 
en förändring av dessa deltagares beteenden (från fredligt till våldsamt) som i sin tur hänger 
ihop med en förändrad social identitet och med det en förändring av de normer och värdering-
ar som ger en ram för lämpligt och önskvärt beteende. Ett urskillningslöst agerande från poli-
sens sida kan även leda till att polisen själva blir negativt stereotyptiserad som en avidentifie-
rad, anonym polismassa av deltagare i folkmassan, vilket innebär krigsskapande processer 
från båda hållen med eskalering som trolig följd. 

Om polisens internkommunikation fungerar dåligt eller om ordergivning uppfattas som 
oklar kan det leda till en kaotiserande process. Kaos kan också skapas om insatser uteblir eller 
fördröjs genom t.ex. hierarkisk ordergivning. När beslut når de operativa grupperna kan också 
situationen ha förändrats. Brist på information kan leda till ryktesspridning om t.ex. infiltratö-
rer eller vapen bland deltagare i folkmassan. Detta kan leda till provokativa och kaosskapande 
ingripanden. Utan tillräcklig information är risken också uppenbar för stereotypa kategorise-
ringar och ingripanden mot folkmassan som en enda stor grupp. Plötsliga, oväntade och till 
synes oförklarliga ingripanden kan även leda till att ryktesspridning inom folkmassan får fart 
med följd att kaotiserande processer får fotfäste både hos polisen och hos deltagarna i folk-
massan. Kaos leder till rädsla eller panik och en ökad risk för eskalering. 
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När polisen möter deltagare i en folkmassa på ett sätt som liknar en militär uppställning, 
genom att närma sig i samlad trupp, med hjälmar och sköldar, användande av hästar och hun-
dar kan det uppfattas som en provokation och öka risken för aggressiva utfall mot polisen. Att 
det uppfattas som en provokation kan förklaras av att polisens bemötande uppfattas som för-
sök att hindra eller förberedelse för att hindra handlingar, som av deltagarna uppfattas som 
legitima (polisen hindrar folk från att demonstrera, vilket är deras lagliga rättighet). Alterna-
tivt kan det innebära att deltagare ser andra bli behandlade på ett sätt som strider mot dessa 
deltagares normer och värderingar och då kategoriserar polisens beteende som illegitimt. Re-
spons från folkmassan i termer av utfall mot polisen, verbalt eller fysiskt, innebär att provo-
kationen besvaras. Detta kan leda till en självuppfyllande profetia som innebär att polisen kan 
rättfärdiga ”skramlandet med vapen”. Formering, synlig skyddsutrustning och hjälmar med 
visir, för att nämna några exempel, ökar även risken för att polisen ska kategoriseras stereo-
typt som en avidentifierad massa. Agerande utan att kommunicera varför det görs bidrar till 
att kaotiserande processer kan få fotfäste. I detta läge finns samtliga tre krigsskapande proces-
ser (kaotiserande, negativt stereotypiserande och provocerande) aktiva både hos polisen och 
hos deltagare i folkmassan. Eskalering blir en nästan oundviklig följd.  

Dags att överge enkla förklaringsmodeller 
Om polisen utgår ifrån en förklaringsmodell i termer av att det finns en agitator eller en anfö-
rare (den s.k. ”anförarteorin”), innebär det ett sökande och jakt efter denna eller de personer 
som man uppfattar svarar mot den rollen. Om det dessutom finns en föreställning att denna 
anförare kan styra eller påverka folkmassan att agera i strid med vad polisen ser som korrekt 
beteende finns risken att samtliga deltagare behandlas som en potentiell krutdurk som väntar 
på att explodera. Agerande utifrån dessa förklaringsmodeller leder till en reell risk för eskale-
ring. Polisens tillgång till moderna teorier om masshändelser är som synes av stor vikt. 

Masshändelser som eskalerar till upplopp och kravaller är inte oförklarliga och irration-
ella massbeteenden orsakade av enskilda deltagare eller en folkmassa, utan de är kollektiva 
handlingar som uppstår i samspel mellan olika grupper där polisen är en av dessa. Polisen 
spelar en viktig roll i händelseutvecklingen och olika strategier och agerande kan både leda 
till eskalering, men också de-eskalering och bevarande av freden. Man kan uttrycka det i ter-
mer av att ”det är inte ens fel att två träter”, men för polisens del innebär det i förlängningen 
något annat än vad det gör för deltagare i en folkmassa. Polisen har som grupp ett profession-
ellt ansvar för att säkra ordningen i samband med olika typer av masshändelser. Man kan 
önska att deltagare i en masshändelse tar ansvar för att se till att allt går fredligt till, men av 
polisen kan man kräva att de gör allt som står i dess makt för att upprätthålla ordningen i 
samband med masshändelser. En viktig aspekt i detta handlar om hur polisen svarar mot pro-
vokationer och kaotiserande beteende från deltagare i en folkmassa, samt om polisen inbjuder 
till att låta sig kategoriseras stereotypt. Det är därför av stor vikt att inte polisens strategier 
bygger på enkla förklaringsmodeller, utan beaktar den kunskap som finns om dynamiska pro-
cesser som kan utvecklas när olika grupper möts. 

Den viktiga dialogen 
Kommunikation i form av dialog, dvs. en verbal tvåvägskommunikation, är det främsta in-
strumentet för att skapa fredliga masshändelser. För att få denna kommunikation att fungera 
är det viktigt att det inte enbart är något som sker i form av en dialog inför en masshändelse, 
utan något som sker fortlöpande under tiden det pågår. Det handlar om en dialog mellan ar-
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rangörer och polisen, men också mellan enskilda polismän och deltagare, dvs. att inte enbart 
lämna verbal kommunikation och dialog till dialogpolisen. På så sätt kan en otydlig situation 
tydliggöras och beteende från polisens sida som annars kanske skulle definieras som illegitimt 
kan komma att ses som legitimt. Dialogen möjliggör också en differentiering och möjlighet 
att se olika grupperingar i folksamlingen och minskar risken för att dra alla över en kam. Den 
dialog som förs med demonstranterna måste utgå från tilltro till deltagarnas fredliga intention-
er och särskiljas från ingripanden som görs mot enskilda bråkmakare, dvs. inte misstänkligg-
göra alla. Misstankar om att det finns en dold agenda riskerar att undergräva tilltron till delta-
garnas fredliga intentioner och utgör ett hinder för det egna fredsskapandet. 

Om det genom dialog inför en masshändelse har skapats ömsesidig tilltro till fredsskap-
ande intentioner från både polisen såväl som från deltagarna sida, och detta även tar sig ut-
tryck i kollektiva och tydliga fredsskapande strategier får enstaka krigsskapande processer 
inte fotfäste och eskalering undviks. Det viktiga är alltså att det finns en kollektiv tilltro kopp-
lat till tydliga strategier. Det kan givetvis finnas individuell misstro från enskilda deltagare i 
en masshändelse mot polisen eller från enskilda poliser mot deltagare. Betydelsefullt i detta 
sammanhang är hur individuella uttryck för denna eventuella misstro tas omhand av övriga i 
respektive grupp. Att polisen som grupp, istället för att dras med om en enskild polis agerar 
mot en provokation, försöker förmå den enskilda polisen att återta sin professionalitet. Då 
arbetar man för att bevara freden. Motsvarande självreglerande beteende, s.k. ”self-policing”, 
är givetvis önskvärt även inom grupper i folkmassan. Med ömsesidig tilltro och en klar och 
tydlig dialog inför och under en masshändelse skapas förutsättningar för detta beteende även 
bland deltagarna (som dock inte utgör en professionell grupp som kan avkrävas det profess-
ionella ansvar som är fallet för polisen).  

Beroende på den kontext som en masshändelse finns i kan dialog inför händelsen ibland 
vara svår att få till stånd. När t.ex. en demonstration är anmäld och tillståndsgiven finns också 
representanter som polisen kan kommunicera med. I de fall då tillstånd inte sökts är det dock 
svårare eller i många fall omöjligt att hitta någon representant att föra dialog med inför hän-
delsen. Detta är ofta fallet i samband med s.k. post-modernt organiserade manifestationer, 
som utgörs av individer och grupper som organiserar sig i nätverk utan klar ledning. De post-
moderna grupperingarna har ofta en mer eller mindre anarkistisk ideologi, och där var och en 
uttalar sig för sig själv och inte för någon grupps vägnar. Detta gör att polisen även under en 
händelse har svårigheter att föra en dialog med deltagarna i syfte att kunna komma fram till 
beslut som accepteras och åtföljs av alla eller grupper av deltagare. Att kommunicera med 
enskilda deltagare fortlöpande under händelsen, eller åtminstone informera om vad och varför 
man gör olika insatser, är dock viktigt, för att undvika att kaotiserande processer får fotfäste. I 
dessa situationer ställs dock ofta polisens professionalitet på sin spets. Hur ska dialog föras 
om det inte finns någon med mandat att tala för en grupp? Om deltagare inte vill kommuni-
cera, hur hanterar man situationen då? Dessa är exempel på frågor som är av yttersta vikt att 
få svar på och som kommer att undersökas i fortsättningen av detta projekt. 

Undvik krigsskapande strategier 
Kritiska situationer i samband med masshändelser kan uppstå både på grund av polisens age-
rande och på grund av beteende hos deltagare i folkmassan. För polisen som professionell 
grupp kan masshändelser lättare hanteras genom att man blir medveten om vad det är hos dem 
själva som kan utgöra en risk för konfrontation och eskalering. Enkelt uttryckt innebär det att 
undvika tre grundläggande fällor. 
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• Undvik en negativ stereotypisering av deltagarna i en folkmassa och skapa inte förut-
sättningar för att motsvarande kategorisering av polisen kan göras av deltagarna. Om 
polisen lyckas etablera kontakt och få till stånd en dialog med enskilda deltagare eller 
grupper ökar sannolikheten för fredlig utveckling. 

• Undvik att bidra till att kaotiserande processer och undvik att själv låta sig kaotiseras 
av den andra gruppens ageranden. Fungerande internkommunikation och möjlighet till 
snabba och lokala beslut, där deltagarna hålls informerade och ges förklaringar till po-
lisens åtgärder ökar sannolikheten för ordningsskapande och fred. 

• Undvik att utgöra en provokation för deltagare i en masshändelse eller själv låta sig 
provoceras av dem. Om polisen uppträder två och två, utan hjälmar men väl synliga 
(exempelvis gula västar) och rör sig bland deltagarna, tar initiativ till samtal, ger in-
formation och besvarar frågor så ökar sannolikheten för fred. Avspärrningar med 
plastband kan fungera effektivare än staket om polisen informerar och förklarar varför 
avspärrningarna görs. 

 
Även om masshändelser är komplicerade och svårförutsägbara händelser har avsikten 

med bidragen i denna bok varit att visa att det finns verifierade kunskaper om vad som påver-
kar kunskapsutveckling vid masshändelser, stora sammankomster, demonstrationer och id-
rottshändelser. Förhoppningen är att poliser, demonstranter, idrottssupportrar och andra sam-
hällsföreträdare finner kunskapen användbar. 
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