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ABSTRACT
As the representatives of political authority the police are often the targets for 
protesters’ interventions and their very presence can in turn ‘trigger’ political 
disorder. In this article I analyze two radically different approaches to the poli
cing of protest: protest policing in conjunction with the EU Summit meetings 
in Göteborg 2001 and Copenhagen 2002. In what ways are spaces for demo
cratic protest protected, alternatively threatened, by political policing? Unques
tionably, direct threats are posed to the public spaces for political protest in the 
event of serious public disorder and even more seriously in the event of police 
riots as we witnessed in Gothenburg. A deployment of ‘keystone cops’ in the 
action spaces of social movement politics risks serious threats to civil liber
ties, which were the outcomes of a strategy wedded to the control of territorial 
spaces. Were these ‘democratic spaces’ even endangered by policing measures 
designed to control situations as was the case in Copenhagen? The tentative 
answer offered is yes. The threats are of course subtler, but nevertheless, threats 
to civil and political liberties were incurred. The question of course arises as to 
whether threats to civil liberties can indeed be wholly eliminated in the quest 
for public order in present-day risk societies.
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Ab by Peterson

Stater möter aktivister -  om den 
polisiära hanteringen av politiska 
protester vid EU-toppmötena i 
Göteborg och Köpenhamn

Ledande politiker och företagsledare som samlas vid transnationella konferen
ser som t.ex. EU-, G8- eller WTO-möten har på senare år i ökande grad möts 
av protester från politiska aktivister. Donatella della Porta och Herbert Reiter 
(1998) har hävdat att en ofta förbisedd aspekt av dessa opinionsyttringar rör 
staternas respons på protesterna i form av polisinsatser. Möten mellan polis och 
aktivister kan sägas utgöra ett mikrokosmos som belyser maktförhållanden 
mellan stater och politiska aktivister. Polismakten fungerar i dessa samman
hang helt enkelt som statens förlängda och starka arm. Alberto Melucci (1996) 
är den rörelseforskare som framförallt har framhävt betydelsen av att studera 
förhållandet mellan statliga former för social kontroll och olika mönster av 
kollektiv politisk mobilisering. Exempel på empiriska studier av interaktionen 
mellan polis och protestkampanjer är della Porta (1995), della Porta och Reiter 
(1998), della Porta, Peterson och Reiter (utkommande 2006), Björk och Pe
terson (2002), Peterson (2005) och Björk och Peterson (utkommande 2006). 
Syftet med föreliggande artikel är att argumentera för betydelsen av att analy
sera polisens protesthantering och att visa på vad detta studium kan innebära 
för sociologins förståelse av proteströrelser.

Robert Reiner (2000) har påpekat att polismakten oundvikligen är politiskt 
definierad. Polismakten är den statliga institution som i sista hand definierar 
vilka politiska uppfattningar och aktiviteter som är förenliga med allmän ord
ning. Vissa polisuppgifter syftar uteslutande till att kontrollera politiskt mo
tiverade beteenden. Exemplen sträcker sig alltifrån subversiva aktiviteter, t.ex. 
terroristaktioner, till upprätthållande av lag och ordning vid demonstrationer 
eller andra protesthändelser. Enligt Reiner har polismakten en distinkt roll i all 
politisk styrning, eftersom den ansvarar för att ”dominerande uppfattningar 
om fred och anständighet” upprätthålls inom ett nationellt territorium (2000: 
7). I demokratiska samhällen står polisen vid skiljelinjen mellan demokratiska
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fri- och rättigheter och allmän ordning, men lutar mest åt upprätthållandet av 
ordning. Polisen är i denna bemärkelse av central betydelse för att stater ska 
fungera. I mötet med aktivister som utmanar den förhärskande politiska auk
toriteten är polisen denna auktoritets ansikte utåt. Som representanter för ”fred 
och anständighet” blir polismakten därför ofta ett mål för aktivisters interven
tioner. Polisens blotta närvaro kan i själva verket utlösa politiskt tumult.

En genomgående fråga löper genom denna artikel: på vilka sätt skyddas eller 
hotas det offentliga rummet av polisens hantering av protesthändelser? Tidi
gare forskning på området har framför allt fokuserat de problem som alterna
tiva arenor för politiska överläggningar har ställts inför när vissa aktivistkret
sar i interaktion med polisstyrkor drivit fram en våldsutveckling. Men kanske 
kan ”demokratiska rum” även hotas av rutinmässigt polisarbete vid demon
strationer och politiska protester av olika slag? Hur kan alternativa rum för de
mokratiska debatter upprätthållas av aktivister och poliser i interaktion med 
varandra? I syfte att undersöka dessa frågor ställer jag två empiriska exempel 
på polisarbete i samband med politiska protester mot varandra: polismaktens 
upprätthållande av ordning under EU-toppmötet i Göteborg 2001 och i Kö
penhamn 2002. Den första händelsen förknippas, som bekant, med oordnat 
polisarbete och gatuvåld. Den senare karaktäriseras av ett mer rutinmässigt 
ordningspolisarbete. Dessa två fall exemplifierar dessutom två radikalt olika 
metoder för polisarbete vid protesthändelser.1

Poliskravaller i Göteborg
De allra flesta protestaktioner i västerländska industrisamhällen har -  även un
der tumultartade krisperioder -  haft karaktären av fredliga, ordnade och rutin
mässiga aktioner, som inte brutit mot lagar eller inkräktat på någons friheter 
(Meyer och Tarrow 1998). Det samma gäller faktiskt om händelserna i Göte
borg. Merparten av de politiska manifestationer som företogs på stadens gator 
och torg var fredliga och höll sig inom lagens råmärken. Tre stora demonstra
tioner utfördes på ett synnerligen välordnat sätt. Även flera mindre protestma

1 Forskningen har finansierats av medel från Vetenskapsrådet. Det empiriska materialet inne
fattar fältobservationer (vid polisutbildning och under protesthändelser), intervjuer med po
lisbefäl i Göteborg och Köpenhamn både före och efter händelserna, intervjuer med aktivis
ter, analyser av Internetsajter, en videoinspelning av den danska ”kravallpatrullen” i arbete, 
interna polisdokument, polisvideoupptagningar under toppmötet i Göteborg, beställda rap
porter samt medias rapportering från händelserna. Fältarbetet och intervjuerna med polisbe
fäl i Danmark utfördes tillsammans Mikael Oskarsson. Oskarsson gjorde intervjuerna med 
polisbefäl i Sverige och jag och Oskarsson intervjuade aktivister i Sverige. Mattias Wahlström 
intervjuade aktivister i Köpenhamn såväl före som efter EU-toppmötet 2002.
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nifestationer förekom varav det stora flertalet var fredliga. Trots detta har den 
mediala rapporteringen förmedlat intrycket av att EU-toppmötet i Göteborg 
dominerades av våldshandlingar.

Även om protesterna i Göteborg mestadels var fredliga och välordnade ut
bröt våld. När våld utbryter är såväl myndigheter som allmänhet ofta snara 
att skylla på någon av de inblandade parterna. I verkligheten är det emellertid 
svårt att avgöra vem som bär ansvar för utbrott eller eskalering av våld. Det är
-  vilket gjordes i Göteborg -  lätt att lägga ansvaret på politiska aktivister. Hur 
betydelsefulla aktivister än kan vara för uppkomsten av kravaller är de dock 
aldrig de enda aktörerna. Våld i samband med demonstrationer handlar om en 
interaktion mellan aktivister och en polismakt som både reagerar och agerar. 
Alltsedan sent 1960-tal har forskningen i själva verket indikerat att polismak
ten ofta bär större delen av ansvaret för uppkomsten av våldsamheter vid pro
testhändelser (t.ex. Skolnick 2002 [1969]; Skolnick och Fyfe 1993; della Por
ta 1998; Waddington 1994; Jefferson 1990; Critcher och Waddington 1996; 
Reiner 2000).

Direkta konfrontationer mellan aktivister och polis ger upphov till starka 
känslomässiga ögonblick -  ögonblick av ”kollektiv upprymdhet” -  som kan re
sultera i en stegring av våldet. I Peterson (1994, 1997 och 2001) studeras detta 
slags upprymdhet (collective effervescence) utifrån den roll det har i konstruk
tionen av militanta kollektiva identiteter. I undersökningarna analyseras även 
hur militanta identiteter kan förstärkas av det slags explosiva anda som inte säl
lan kännetecknar direkta konfrontationer mellan polis och politiska aktivister. 
Denna anda måste delvis skrivas på aktivisternas konto. P.A.J. Waddington 
vänder på resonemanget. Han hävdar att en frekvent användning av batonger
-  vilket var en ”metod” som nyttjades av polismakten under toppmötet i Gö
teborg -  lätt leder till en upptrappning av våld.

Inom Metropolitan Police är svårigheterna med att kontrollera polisens ba
tonganvändning kända som ”den röda dimman” (the red mist). Termen syf
tar på de olika socialpsykologiska faktorer som inverkar negativt på personers 
möjlighet till självkontroll:

B atongbeväpningen tv ingar enskilda poliser a tt agera aggressivt i e tt sam m anhang , 

där m an också förblir an o n y m ... m an bär sannolik t skyddsutrustn ing  inklusive vi
sir, v ilket försvårar för en identifiering; vidare hand lar det om  a tt m an går fram , 
inte som  individer, u tan  som ett osignerat kollektiv. ’V i’, polisen, kom m er därm ed 
a tt visa upp en slående likhet m ed ’de andra’, m ed folkm assan. På så vis kan frus- 
trationsnivån och ilskan kom m a att stegras i sam m a stund  som  poliserna skrider 
till verket, och det m ed en m etod som m inim erar det individuella ansvaret (W ad
d ing ton  1991:177-8).
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Vid toppmötet i Göteborg fanns två grupper som inandades ”den röda dim
man”: de maskerade, anonyma aktivisterna och de maskerade, anonyma poli
serna. I och med att grupperna var inbegripna i våldsamma konfrontationer 
med varandra blev en eskalering av våldet i princip oundviklig. Vedergällning
en blev ett element i gatukampen. Batonganfall ledde oundvikligen till att vål
det trappades upp och att protagonisterna gick in i en ”våldsspiral” (Peterson 
1997). I stundens hetta tenderar båda sidor att utföra synnerligen våldsamma 
handlingar. Under toppmötets tre dagar observerade jag flera överdrivna vålds
handlingar (excessive violence), såväl fysiska som verbala, från enskilda poli
sers sida. Dessa våldshandlingar innehöll ett stort mått av godtycklighet. Akti
vister och åskådare fick finna sig i att bli slagna eller kastade till marken bara 
för att de befann sig ”på fel plats vid fel tillfälle” (se Peterson och Oskarsson 
2002).

I introduktionen till Patterns o f Provocation: Police and Public Disorder 
(2000) diskuterar Clive Emsley och Richard Bessel sociologen Francois Dieus 
typologi över polisiär våldsutövning. Typologin består av tre komponenter: la 
violence instrumentale, la violence dérivée och la violence déviante. La violence 
instrumentale är en våldsmakt som baserar sig på en legitim auktoritet. La vio
lence dérivée har sitt upphov i la violence instrumentale och inträder när enskilda 
poliser överväldigas av panik och urskillningslöst går till anfall mot männis
kor som råkar komma i deras väg. La violence déviante är en typ av oförsvarli
ga våldshandlingar, som mest påminner om hämndaktioner (s. 7). De två se
nare kategorierna omfattar handlingar som begås av enskilda polismän. Dessa 
handlingar kan utlösa ytterligare tumult och fientlighet riktat mot polismak
ten som helhet. Båda kategorier låter sig sannolikt föras tillbaka till det aukto
riserade bruket av polisiärt våld. Jag menar att övervåld hos enskilda polismän 
kan ses som uttryck för bristande professionalitet. Violence dérivée är vålds
handlingar begångna i stundens hetta. De utgör en effekt av ett legitimt bruk 
av polisiär makt, som inte längre låter sig kontrolleras. Violence déviante är där
emot planerade vredes- och hämndaktioner. Exempel på sådana aktioner är de 
slags våldshandlingar som unga människor utsattes för när de hölls fast med 
ansiktet pressat mot asfalten vid Schillerska gymnasiet eller när enskilda poliser 
tömde askfat och matrester i soppan som tillagats i aktivisternas kök.

Även om det är svårt att exakt ange hur polisen i ett demokratiskt samhälle 
ska bemöta offentligt tumult förväntar sig medborgare -  också i stundens hetta 
-  ett professionellt beteende från polismaktens sida. Förmåga till självbehärsk
ning och professionalism hör nära ihop. En professionell utövning av polisar
betet förutsätter disciplinerade ordningspoliser med självkontroll, som låter sig 
kontrolleras av överordnade. Ett professionellt utövande av polisiär verksamhet 
rimmar illa med såväl fysisk som verbal brutalitet eller med godtyckliga in
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gripanden. Min uppfattning är att polisens insatser vid flera av de situationer 
som uppstod i Göteborg var okontrollerade. Våldsamma protester innefattar 
alltid ett samspel mellan ”upprorsmakare” och den sociala kontrollens agenter, 
dvs. polismyndighetens ledning och yttre personal. Vid en närmare gransk
ning kan båda sidor visa sig vara ”upproriska”. Polisens våldsutövning kan be
traktas som upprorisk när den utförs på ett okontrollerat och godtyckligt sätt. 
Det Sverige bevittnade i Göteborg 2001 var inte bara våldsamma kravaller från 
aktivisternas sida, utan också ”poliskravaller”

Enligt Emsley och Bessel (2000) brukar media lägga ansvaret för upplopp 
på ”bråkmakare” eller ”utomstående agitatorer”. Detta blev fallet även i rappor
terna från EU-toppmötet i Göteborg. Givetvis fanns där agitatorer -  såväl in
hemska som utländska aktivister som hade som främsta strategiska protestme
tod att fysiskt konfrontera polismakten på Göteborgs gator. De var emellertid 
få i jämförelse med den stora majoriteten av protesterande människor. De flesta 
demonstranter såg inget värde i våldsamma konfrontationer med polisen, utan 
tog snarast avstånd från denna taktik. På grundval av mina observationer upp
skattar jag antalet militanta aktivister till 45-70 individer2, vilket måste ställas 
mot de cirka 20 000 som hade samlats i Göteborg. Även om det var en liten 
grupp bär den en stor del av ansvaret för det våld som bröt ut i juni 2001. Po
lismakten har emellertid även sin del i att våldet trappades upp.

Myndigheter kopplar sällan kravaller till ett felaktigt handlande från poli
sens sida. Det är inte ofta som polisbefäl får bära ansvar för att våld bryter ut. 
I de fall myndigheter erkänt polisens roll i en våldsupptrappning har ansvaret 
som regel lagts på enskilda ”rötägg” (se Emsley och Bessel 2000). Jag är inte 
främmande för förklaringar som tar sin utgångspunkt i en särskild ”poliskul
tur” eller polisbyråkratins strukturer, snarare än i enskilda, oönskade individer 
inom kåren. På samma sätt som orsaker till överdrivet aktivistvåld bör sökas i 
protestkulturen hellre än hos enskilda ”rötägg”, hävdar jag att överdrivna vålds
handlingar från polisens sida kan ha sitt ursprung i institutionaliserade sam
manhang. Även om enskilda aktivisters handlingar ibland leder till politiska 
kravaller — precis som enskilda polisers handlingar kan ge upphov till poliskra
valler -  finns det strukturer som gör det möjligt för dessa handlingar att ack
umuleras till en punkt där kravaller utbryter. Jag övergår nu till att titta litet 
närmare på poliskravallerna i Göteborg för att försöka utvärdera huruvida de 
var ett resultat av enskilda polisers handlingar eller om orsakerna står att finna 
i institutionaliserade förutsättningar och operativa beslutsgångar.

2 Uppskattningen är baserad på fältobservationer och polisvideoupptagningar.
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I Police Riots: Collective Violence and Law Enforcement (1972) analyserar 
Rodney Stark poliskravaller i USA. Han hävdar att dessa är ovanliga bara i 
meningen att de förekommer relativt sällan. Alldeles oavsett vilka idéer och 
praktiker enskilda poliser för med sig i det dagliga arbetet, förvärras upplopps- 
situationer av poliskulturen. Överdrivna våldshandlingar mot personer som 
”förargar, förolämpar eller skrämmer” poliser påstås vara relativt vanligt före
kommande. ”Det abnorma med poliskravaller är”, säger Stark, ”antalet poliser 
och civila som under en relativt komprimerad tidsrymd är inblandade i en en
skild händelse” (s. 55).

Jag menar att detta är en högst otillräcklig förklaring. Förvisso kan vi tala 
om en belägringsmentalitet i Göteborg, ett vi-och-dom-tänkande där motstån
daren på båda sidor demoniserades. De handlingar som utfördes av vissa akti
vister förargade, förolämpade och skrämde flera av de mobiliserade poliserna 
och förstärkte på så sätt polisernas benägenhet att bunta ihop alla demonstran
ter i en kategori. Denna belägringsmentalitet ledde i sin tur till godtyckliga och 
överdrivna våldshandlingar från enskilda polisers sida, men den förklarar inte 
den kollektiva förekomsten av dessa handlingar. Närvaron av en poliskultur 
som är benägen att uppfatta politiska aktivister som mer eller mindre krimi
nella huliganer kan ligga bakom poliskravaller, men även andra faktorer måste 
tas i beaktande.3 Under poliskravallerna i Göteborg var sannolikt andra fakto
rer mer avgörande.

För det första var de flesta poliser som mobiliserades i Göteborg dåligt för
beredda för dessa situationer och flera av dem hade även ett otillräckligt per
sonligt skydd. Poliser hämtades från hela Sverige och vissa av dem hade ingen 
utbildning alls i mass- eller kravallkontroll. Andra hade bara en högst otillräck
lig utbildning. Frånsett några specialiserade mobila kravallenheter (varav vissa 
var fast bakom de barriärer som omgav själva toppmötesområdet på Svenska 
Mässan) var de allra flesta av de sammankallade poliserna oförberedda på den 
situation de kom att ställas inför. Traditionell polisutbildning har som mål att 
utveckla självständigt arbetande poliser med liten direkt övervakning. Men när 
det gäller ordningshållning i samband med storskaliga demonstrationer krävs 
att personalen kan arbeta i större lag och bli styrda på ett sätt som sällan krävs

3 Med poliskultur avses hur poliser uppfattar den sociala världen och sin plats i denna. Det är 
ett inom polisforskningen ofta använt begrepp. Flera forskare har påpekat att en distinktion 
bör göras mellan ”snutkultur” — de attityder och handlingar som poliser uttrycker i sin tjänst
göring — och ”matsalskultur” — de värderingar och föreställningar som uppvisas i umgänget 
poliser emellan när de inte tjänstgör. För det första överensstämmer inte nödvändigtvis atti
tyderna med varandra i dessa båda situationsbestämda kulturer. För det andra finns det inte 
någon konstaterad korrespondens mellan attityder och beteende (Se t.ex. Reiner 2000; Wad- 
dington 1999; Hoyle 1998).
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i det dagliga arbetet. Ordningsoperationer av detta slag kräver en högst disci
plinerad personal och ett enat lednings- och samordningssystem. Övning av 
denna typ saknades. Det går, med andra ord, inte att förvänta sig ett professio
nellt beteende från en dåligt samtränad polismakt.

För det andra bidrog dysfunktionella operativa taktiker till att polisen förlo
rade kontrollen över de upplopp som uppkom. Dessa taktiker gjorde det svårt, 
för att inte säga omöjligt, att få kontroll över oroligheterna. Bruket av batong
anfall och chockattacker från ridande poliser -  vilket jag menar är dysfunktio
nella taktiker -  skingrar bara aktivister för vinden. Det medför i bästa fall bara 
en paus i händelseförloppet. Ett urskillningslöst bruk av sådana tekniker för
hindrar att aktivister som bryter mot lagen kan gripas, vilket i sin tur innebär 
att polisens möjligheter att kontrollera eller begränsa våldsamma störningar 
minskar eller helt uteblir.

För det tredje var den övergripande taktiska operationen defensiv, men fram
för allt statisk -  och därför sannolikt också dysfunktionell. Istället för att kon
trollera potentiellt hotfulla situationer försökte polismakten kontrollera platser. 
Denna strategi undergrävde den taktiska manövreringsförmågan, vilket resul
terade i en oförmåga att kunna röra sig snabbt utanför de avgränsade territo
rierna. Polisen var ofta fast bakom sina containermurar. Man saknade mobila 
och flexibla enheter. Ledningen led tillika brist på metoder som kunde bemö
ta den militanta handlingsstrategi som brukar betecknas avterritorialisering”, 
dvs. strategin att med snabba räder störa geografiska platser utan målsättning
en att ta över dem. Detta var kanske mest tydligt vid kravallerna på Avenyn 
under fredagen, men också under kravallerna i Vasaparken som pågick i två da
gar. Även om polismakten kontrollerade vissa geografiska områden hade den 
inte kontroll över situationer -  och i synnerhet inte över de våldsamma händel
ser som inträffade. Polisledningen hade inte heller delegerat tillräckligt mycket 
befogenhet till erfarna poliser i fält, som bättre kunde ha hanterat de flexibla 
handlingstaktiker som de små militanta aktivistgrupperna använde sig av. En
heterna i fält var därför ofta taktiskt paralyserade och oförmögna att svara på 
den snabba och oväntade utveckling som uppstod. När det inte längre är möj
ligt att kontrollera våldsamma situationer är det sannolikt att enskilda poliser 
tappar självbehärskningen.

Detta för fram till min sista poäng: under protestkampanjen bröt lednings
strukturen inom polisen samman. Det faktum att aktivister kunde störa ut ra
diokommunikationen vid några kritiska tillfällen bidrog till att skapa problem 
med samordningen av poliser på fältet. Det största hindret för en effektiv sam
ordning var dock ledningsstrukturens tillkortakommanden. Den operativa be- 
fälsstrukturen var starkt centraliserad till polischef Håkan Jaldung. Denne be
fann sig stundom på ledningscentralen med visuell kontakt via videoöverföring
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från händelserna i staden och stundom cirkulerandes i polishelikopter över sta
den. Frånvaron av en tydlig delegation av befogenheter till erfarna poliser i fält 
begränsade deras effektivitet och kanske viktigast av allt, deras makt över per
sonal i yttre tjänst. I spända situationer där poliser blir osäkra på vad som ska 
göras infinner sig snart ett tillstånd av förvirring som kan resultera i demorali- 
sering och rädsla. En sådan förvirring försämrar villkoren för ett professionellt 
utfört arbete. Skolnick och Fyfe (1993) menar att överdrivna våldshandlingar 
utan undantag är ett resultat av bristande ledning på fältet (s. 123). De över
drivna våldshandlingar som jag observerade i Göteborg, såväl fysiska som ver
bala, utfördes alla av enskilda poliser eller befäl i yttre tjänst som inte var till
räckligt kontrollerade. Det samma gäller för de våldsgärningar som har beskri
vits i andra ögonvittnesskildringar.

Waddington (1991) hävdar att poliser som är obevakade, dåligt utbildade, 
dåligt utrustade och dessutom saknar tydligt definierade taktiker kan orsaka 
lika mycket tumult som de förhindrar. Oorganiserade räder undergräver po
lisens legitimitet och eggar folkmassor till motangrepp. Waddington betonar 
vikten av ledning och kontroll för att förhindra att poliser i stundens hetta tap
par besinningen eller ger sig hän åt poliskravaller. Han skriver:

Polisarbete vid civila oroligheter leder till rädsla, ilska och frustration  bland poliser 
som ofta befinner sig alltför nära händelserna för a tt förstå vad som sker. K änslan 
av a tt ha förlorat kontrollen och a tt vara u teläm nad åt oförutsägbara händelser gör 

bara oron värre. M öjligheten a tt tillgripa våld innebär inte bara en m öjlighet a tt u t
trycka dessa känslor, u tan  är också upphetsande i sig. Av dessa skäl är det av avgö

rande betydelse a tt poliser som  ägnar sig åt upprätthållande av den allm änna ord
n ingen är noga övervakade och kontrollerade, eftersom  in terna beteendekontroller 
troligen inte är särskilt pålitliga (s. 137).

Följande faktorer gav, sammanfattningsvis, upphov till poliskravallerna i Gö
teborg: bristande förberedelser i form av otillräcklig eller icke-existerande ut
bildning i att hantera kravaller, avsaknad av en strategi för att tygla oväntade 
situationer i fält, ett dysfunktionellt lednings- och samordningssystem samt 
en poliskultur som tenderade att demonisera aktivister på ett godtyckligt sätt. 
Det hela förvärrades förstås av att flera poliser var utmattade efter mer än tolv 
timmars arbete utan vila. Detta var t.ex. fallet under torsdagen i samband med 
aktionerna mot demonstranterna vid Hvidfeltska gymnasiet.

Att medborgerliga rättigheter inskränks av poliskravaller behöver kanske 
inte påpekas. Men i Göteborg kringskars dessa rättigheter även till följd av po
lisens massomhändertaganden. Istället för att på laglig väg kvarhålla aktivister 
som tydligt bröt mot lagen gjorde man omfattande frihetsberövanden. Få be
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slut fattades på plats. De flesta togs i efterhand och grundades på polisens vi
deoinspelningar. Inte desto mindre blev aktivister kvarhållna, i flera fall i upp 
till sex timmar eller mer, utan att bli delgivna misstanke om brott, vilket är 
en överträdelse av deras medborgerliga rättigheter. Dessa aktivister hindrades, 
med andra ord, från att utöva sin demonstrationsrätt. Det kanske mest påfal
lande bruket av denna ”wide-net” taktik var aktionen mot Hvidfeltska gym
nasiet. Polisen stängde in 453 aktivister, som kvarhölls och urskillningslöst be
skylldes för att ha förberett våld mot polismakten. Selektiva polisiära åtgärder 
måste, menar jag, förfinas för att inte förbryta sig mot lagstadgade rättigheter. 
Detta förefaller vara den viktigaste slutsats som svensk polis kan dra av händel
serna i Göteborg. Vid politiska protester ska polis inte bara upprätthålla ord
ningen genom minsta möjliga användning av tvång, utan också skydda grund- 
lagsstadgade politiska rättigheter. Dessa är därtill inskrivna i art 5(1) Europa
konventionen om mänskliga rättigheter. Icke-selektiva metoder är, med andra 
ord, helt enkelt inte förenliga med polisarbetets allmänna principer.

I Göteborg 2001 ägnade sig polisen huvudsakligen åt att skydda vissa geo
grafiska platser, dvs. en i huvudsak defensiv strategi. I Danmark bemötte po
lisen ett och ett halvt år senare protester i politikens ”gränsland” på ett annat 
sätt (jfr. Björk och Peterson 2002). Jag övergår nu till att diskutera polisopera
tionen under EU-toppmötet i Köpenhamn i december 2002. Denna del av ar
tikeln syftar till att belysa vilka fördelar och svagheter som en offensiv polisiär 
strategi erbjuder.

Paramilitarismen inom den danska ordningspolisen
Danmark har liksom flera andra europeiska länder förbättrat beredskapen för 
att hantera problem med den offentliga ordningen längs en militaristisk linje. 
Den polisiära militariseringen är inte unik för Danmark, utan utgör i själva 
verket en allmän trend, som tog sin början under 1970-talet för att intensifie
ras ytterligare under sent 1980-tal (della Porta 1998; Waddington 1994; Jeffer
son 1990; Critcher och Waddington 1996; Reiner 2000). Sedan Kai Vittrup 
fick befälet över de uniformerade poliserna i Köpenhamn 1997 har den danska 
polisen uttryckligen utvecklat sin ordningspolisverksamhet enligt militär mo
dell. I motsats till exempelvis London Metropolitan Police som har en särskilt 
utbildad mobil kravallpolis, utbildas alla uniformerade poliser i Danmark i 
ordningspolisverksamhet och kravallkontroll. Samtidigt som militariseringen 
av ordningspolisverksamheten har utvidgats i europeiska länder har regeringar 
månat om att göra polismakten mer ansvarig för sitt handlande. I Danmark 
kom denna fråga framför allt att uppmärksammas efter Norrebrokravallerna i 
samband med EU-folkomröstningen 1993. Vid detta tillfälle sköt polisen elva
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demonstranter. Efter denna händelse -  som utgör ett danskt polisiärt trauma 
-  fann tre rättsliga utredningar att styrkorna i skiftande grad hade varit oför
beredda på större ordningsstörningar, vilket resulterade i ett överdrivet bruk av 
våld. Norrebrokravallerna innebar en växande klyfta mellan polismyndigheten 
och vissa inflytelserika opinionsbildare, vilket bidrog till att den danska polis
kårens legitimitet undergrävdes. Händelsen fick stor betydelse och polisarbetet 
blev till en ansenlig politisk fråga i Danmark. Den klassiska åsiktssammanslut- 
ningen för lag och ordning tappade mark (Ifflander 2002). Det var mot denna 
bakgrund Kai Vittrup fick i uppdrag att komma till rätta med bristerna inom 
dansk ordningspolis. Den allmänna ordningen skulle upprätthållas, men inte 
på bekostnad av de medborgerliga rättigheterna. Vittrups utnämning var ett 
mandat för att förbättra ordningspolisens förmåga att hantera demonstrationer 
och oroligheter på ett sätt som tillgodosåg både ordnings- och rättighetsskyd- 
det. Detta gjorde han enligt en paramilitär linje.4

Vittrups bemyndigande kan beskrivas som ett mandat att utveckla vad Rei
ner (2000) kallar ”the magic bullet myth”. ”The magic bullet myth” består i 
uppfattningen att det är möjligt att utveckla taktiker som levererar precis rätt 
mängd våld för att på ett legitimt sätt upprätthålla den allmänna ordningen. 
Polisiära åtgärder ska med kirurgisk precision -  och med minimala konsekven
ser för de medborgerliga rättigheterna -  avlägsna oordning. Enligt Reiner bort
ser myten emellertid från två väsentliga faktorer: för det första återspeglar poli
sens arbete konflikter och motsägelser i den sociala strukturen som helhet, dvs. 
i såväl politiska som ekonomiska förhållanden (108-109). Den polisiära verk
samheten kan därför inte på egen hand dämpa de konflikter som hotar sam
hällsordningen. För det andra menar Reiner att polisarbete alltid är betydligt 
mer komplext, motsägelsefullt och förvirrat är vad ”the magic bullet myth” vill 
göra gällande. Med detta sagt övergår jag nu till att utvärdera Vittrups ”preci
sionsarbete”, för att se hur framgångsrikt det var i att skydda politiska protester 
i det köpenhamnska stadsrummet.

4 Skolnick och Fyfe (1993) menar att den paramilitära modellen är olämplig för merparten av 
polismaktens arbete med ordningshållning. Detta arbete kräver istället att enskilda poliser på 
gatan iakttar en hög grad av diskretion. Å andra sidan hävdar de att den paramilitära model
len förmodligen är den bästa modellen för att samordna polisarbetet vid större folksamlingar 
(118 ff)- Det är viktigt att notera att dessa forskare under decennier utmärkt sig som kritiker 
av olika former för protestpolisarbete och konsekvent varnat för övervåld från polisens sida. 
Jerome Skolnick ledde arbetsgruppen vid USA National Commission on the Causes and Pre
vention o f Violence som grundades 1968. Denna kommission arbetade med att försöka förkla
ra det kollektiva våld som skakade USA under 1960-talet. Som bekant präglades denna era i 
USA:s moderna historia av urban oro och kollektiva protester. En starkt kritisk rapport publi
cerades redan år 1969.1 denna rapport förkastades en stor del av polismaktens sätt att hantera 
politiska protester (Skolnick 2002).
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Vittrup ansvarade för att de strategiska målen för polisoperationen under 
EU-toppmötet omsattes på operativ nivå. Hans tänkande i detta avseende 
byggde på två egna böcker, Strategi och Operation, som båda behandlar större 
polisoperationer (Vittrup 2002a och 2002b). Den danska planen hade således 
utformats långt innan Danmark övertog ordförandeskapet i EU. Den danska 
polisens arbete i december 2002 kan i själva verket beskrivas som skolexemplet 
på hur Vittrups idéer bör omsättas i praktiken -  allt enligt en paramilitär ope
rations- och ledningsstruktur.

Vittrups operation var offensiv. Det var polisen som skulle behålla initiati
vet under toppmötets demonstrationer. Polisen skulle bestämma tid och plats 
för protesthändelserna och kontrollera deras utveckling. Centralt i en offensiv 
polisiär strategi är att ta, bibehålla och använda initiativet (jfr. 2002b: kap. 7). 
En offensiv inriktning på ordningspolisverksamheten syftar till att kontrollera 
situationer. I sin forskning om Londonpolisen går Waddington (1994) till och 
med så långt som att hävda:

det verkar som att det är polisens förlorade kontroll som utlöser allvarliga konflik
ter mellan polis och andra aktörer, inte våldet i sig. Våld som hålls i schack är att 
föredra framför ett icke-våldsamt beteende som hotar att ”bli oregerligt” (s. 171; se 
även Skolnick och Fyfe: 99 ff.).

Kontroll över en situation kan åstadkommas genom interventioner från poli
sens sida, men också genom att poliser i fält kontrolleras så att de inte agerar 
alls. En reträtt från polisens sida, en passiv hållning eller en vänta-och-se-po- 
sition, kan ibland vara den mest effektiva metoden för att bibehålla kontrollen 
över en situation. När det gäller utövandet av makt kan, säger Waddington, 
”polismaktens icke-aktivitet bli lika viktig som det den faktiskt gör (s. 199)”. 
Att inte åberopa lagen, att inte gripa folk för mindre överträdelser, att inte kon
frontera aktivister, är också sätt att använda polismakten för det överordnade 
syftet att ta kontroll över en situation. Att avstå från handling kan i vissa situa
tioner under en protesthändelse vara polisens mest potenta vapen för att upp
rätthålla allmän ordning och på så sätt bereda plats för medborgerliga aktivite
ter. För att säkerställa att detta ”vapen” är tillgängligt för polisen förefaller en 
paramilitär befälstruktur vara nödvändig. Manskapet måste med andra ord stå 
under erfarna polisers befäl och agera på ett disciplinerat sätt.

Det är sant att oroligheter kan uppstå även inom kontrollerade utrymmen, 
eftersom aktivister inte sällan strider om utrymmets gränser (Peterson 2001; 
Oskarsson och Peterson 2002). Genom att avsäga sig möjligheten att helt och 
fullt kontrollera ett givet territorium har den danska polisen maximerat möj
ligheten att med mobila enheter kontrollera oväntade situationer under en pro
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testhändelse.5 Det polisen förlorar i kontroll av ett visst gaturum vinner de så
ledes i form av ökad rörlighet och förmåga att kontrollera oväntade situationer. 
Vittrup var fast besluten om att överraska de aktivister han förutsåg skulle anta 
rollen som ”bråkstakar”. Idén var att ständigt störa de militanta aktivisterna -  
både de som agerade utifrån icke-våld/civil olydnad och de som var potentiellt 
våldsamma — för att därmed kunna göra deras planer om intet.

En kritisk granskning av polisinsatsen under EU-toppmötet 2002
När konflikter uppstår om det lämpliga i polisens agerande under en protest
kampanj står orsaken ofta att finna i motstridiga uppfattningar om vilka vär
den polisen i sin funktion som lagens förlängda arm ska stödja och upprätt
hålla (Reiner 2000: 7). En konflikt kring denna fråga förefaller ofrånkom
lig. Skilda synpunkter på arbetet med att upprätthålla allmän ordning och att 
skydda fri- och politiska rättigheter träder då i dagen. I Danmark var polisen 
entydigt nöjda med sin insats under EU-toppmötet i december 2002. Aktivis
ter har emellertid riktat kritik mot framför allt två operationer under Köpen- 
hamnsmötet: användningen av vad Vittrup kallar ”utmattningstaktik” i sam
band med Globale Rodders ”aktionsdag”,6 och insatsen under lördagens mass
demonstration ”för ett annat Europa” (se även Wahlström 2003).

Utmattningstaktiken, som i själva verket är Vittrups översättning av geril- 
lakrigsföring till allmänt ordningspolisarbete, är ett centralt element i hans 
”magic bullet’-koncept för polisarbete med politiska protester (Vittrup 2002b: 
kap. 10.4). Avsikten är att störa högriskaktioner innan de utförs. Polisens fram
gångar med att hindra en serie icke-våldsamma civil-olydnadsaktioner från 
Globale Rodders sida hade sin grund i en sträng övervakning av aktivisterna. 
Jag kommer först att undersöka en central förutsättning för framgångar i det
ta avseende, nämligen kvaliteten på den information polismakten har tillgång 
till. Denna information möjliggjorde en övervakning av utpekade nyckelakti
vister i Köpenhamn.

Det finns en åtskillnad, om än något luddig, mellan kunskap och underrät
telser. Kunskap innebär i detta sammanhang att polisen är bekant med olika 
organisationers och aktivistnätverks motiv, organisatoriska former och hand- 
lingsrepertoarer. Med underrättelser avses detaljerade informationer om spe
cifika planerade aktioner. En del av polisens underrättelser kan hämtas från

5 Vittrup hävdar att det är omöjligt att helt och hållet kontrollera stadsutrymmet. Händelser 
som involverar aktivister tenderar inte sällan att spridas ut över en större yta. En territorialise- 
rande strategi låser fast poliser i statiska positioner och försvårar arbetet med att hantera ovän- 
tade och hastigt uppkomna situationer.
6 Globale Rodder är ett danskt aktivistnätverk kopplat till italienska Ya Basta.
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Internet. Det är information av allmän karaktär, som delvis kan överbrygga 
klyftan mellan kunskaper och underrättelser. Mer svåråtkomlig för polisen är 
naturligtvis information om specifika aktioner, i synnerhet högriskaktioner där 
aktivister kan riskera att gripas. Sådan detaljerad information kan polismak
ten inhämta bara via regelrätt underrättelsearbete, dvs. genom övervakning av 
hemliga Internetsajter, telefonavlyssning, angivare eller med hjälp av spanings- 
insatser med civila enheter. Detta är standardrepertoaren för underrättelsear
bete världen över. Det är uppenbart att den danska polisens utmattningstaktik 
i anslutning till Globale Rodders ”aktionsdag” var av en sådan karaktär, att de 
måste ha haft tillgång till högst kvalificerade underrättelser.

Reiner (2000: 123) menar att regeringars jakt på ”magic bullets” har lett 
till en ökning av polisiära övervakningstekniker och till missbruk av angivare 
och hemliga taktiker. Duncan Campbell (1980) har hävdat att idén om före
gripande insatser som en metod för att förhindra kriminalitet i princip har satt 
hela samhället under övervakning. Vilka medborgare som helst, men i synner
het sociala avvikare, kan bli föremål för misstanke och utvidgad observation 
(s. 65; se också Marx 1992; Innes 2000; den Boer 1997; Sheptycki 2000; Lyon 
2003). På grundval av mitt empiriska material kan jag inte uttala mig om så 
var fallet i Danmark i samband EU-toppmötet 2002. Frågan förtjänar emel
lertid att ställas.7

När det gäller polisoperationen inför Globale Rodders aktionsdag verkar det 
som om detta arbete verkligen fick aktivisterna i obalans. Insatsen var likafullt 
tvivelaktig på ett antal punkter. Från ett ordningsinriktat polisperspektiv var 
taktiken framgångsrik i och med att den förhindrade den planerade aktionsda- 
gen. Men från ett rättighetsinriktat polisperspektiv var taktiken mer problema
tisk. För det första rörde sig polisen i en juridisk gråzon. Enligt dansk strafflag 
§ 750 har polisen rätt att begära att demonstranter identifierar sig. Men enligt 
§ 792 kan polisen inte kroppsvisitera en demonstrant utan att först ha delgi
vit denne misstanke om brott, t.ex. brott mot lagen att bära vapen. Det måste 
finnas en skälig grund för att utföra en kroppsvisitering. Om en sådan grund 
finns avgörs av den enskilde polismannen från ett fall till ett annat. Om visite- 
ringen inte leder till någon delgivelse om misstanke om brott måste polisen in
formera demonstranten om att misstanken har hävts. Till följd av den danska 
polisens intensiva kroppsvisiteringstaktik greps sammanlagt 41 demonstran
ter. Tjugoåtta greps på torsdagskvällen och nio under morgontimmarna på fre

7 En intervju med en tjänsteman från den danska polisens underrättelseavdelning, PET, gav 
oss ingen annan information om PET:s övervaknings- och underrättelsesamlingstekniker än 
att de besöker aktivistorganisationers och aktivistnätverks internetsajter. Något annat var hel
ler inte väntat.
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dagen, medan de återstående fyra greps under onsdagen, samtliga för mindre 
brott (för att ha vägrat identifiera sig, för verbalt våld samt för att ha undan
hållit en mask och en sprayburk). Fyra anhölls för innehav av stulen egendom 
som skulle användas i två civila olydnadsaktioner Aktivister har berättat att de 
kvarhållits och kroppsvisiterats upprepade gånger, i vissa fall av samma poliser 
(se Wahlström 2003). Antalet gripanden förfaller vara betydligt färre än anta
let kvarhållanden och kroppsvisiteringar. Över 200 klagomål har i efterhand 
framförts av aktivisternas rättsliga grupp. Det är emellertid svårt att göra en 
korrekt uppskattning av antalet kroppsvisiteringar och kvarhållanden. Aktivis
terna har själva uppgett att de inte såg att några rapporter skrevs. I Danmark 
krävs annars att poliser rapporterar om kroppsvisiteringar, vilket är en säker- 
hetsspärr som byggts in i polismaktens kroppsvisiteringsbefogenheter. Dessa 
uppgifter pekar mot att i synnerhet denna del av det pro-aktiva polisarbetet 
(som bestod av små ”påhopp” och visiteringar) hade en negativ inverkan på 
människors möjlighet att ta till vara sina lagstadgade medborgerliga och poli
tiska rättigheter.

Utmattningstekniken är utformad för att trötta ut och störa motståndaren. 
Den kräver följaktligen en lättidentifierad fiende. Jag menar att den kroppsvisi- 
teringstaktik som den danska uniformerade polisen använde sig av under EU- 
toppmötets inledande fas i en del situationer var urskillningslös. Vilken ung 
person som helst som i polisens ögon hade en vänsterpolitisk framtoning kun
de utsättas för kontroller.8 Reiner (2000) hävdar att en viss kategori av män
niskor -  i detta fall unga vänstermänniskor -  lätt kan bli ”polisens egendom 
när de dominerande krafterna i samhället överlämnar problemet med att soci
alt kontrollera denna kategori åt polisen (s. 93)”. Radikala politiska organisa
tioner som majoritetssamhället ser som problematiska omvandlas på så sätt till 
”polisens egendom” (ibid.)9 När polisens operationer får till följd att potentiella 
aktivister och demonstranter förs samman till en gemensam kategori av sym

8 Reiner (2000) hävdar att polisens misstänksamhet och benägenhet att generalisera är ofrån
komlig. Misstänksamheten och typifieringen utgör helt enkelt värdefulla redskap i arbetet: 
”De förståelsekategorier som polisen tar sin utgångspunkt i tenderar att reflektera samhällets 
maktstruktur. Polisens implicita diskriminering bidrar till att reproducera denna struktur.” 
(s. 91). Skolnick och Fyfe (1993) menar att poliser utvecklar ett slags ”perceptuell stenografi 
för att identifiera vissa sorters människor som symboliska angripare (s. 97)”. Vissa gester eller 
klädstilar signalerar, med andra ord, ett potentiellt hot. Denna stenografering och typifiering 
av medborgare kan emellertid i förlängningen innebära brott mot medborgerliga rättigheter.
9 Reiner (2000) påpekar att ett vanligt misstag som poliser begår i samband med protesthän
delser är att missta en person från en högre statusgrupp för att vara ”polisens egendom”. En 
demonstrant visar sig vara en universitetslärare, advokat eller till och med EU-parlamentari- 
ker. Det sistnämnda blev fallet när svensk polis frihetsberövade Per Gahrton i samband med 
en demonstration mot EU:s finanspolitik i Malmö 2001.
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boliska motståndare som därefter kan kroppsvisiteras och kvarhållas, balanse
rar polismakten längs en fin linje mellan diktaturens tekniker och det öppna 
demokratiska samhällets regelverk (cf. Skolnick och Fyfe 1993: 97).

Som medborgare efterlyser vi ”lag och ordning”. Den allmänna ordningen 
upprätthölls under det danska EU-toppmötet, men var det på bekostnad av 
”lagen”? Kanske. Det danska rättsliga systemet begränsar förvisso polisens an
strängningar att upprätthålla ordningen. Men när det förebyggande ordnings- 
arbetet kommer att inriktas mot en utmattningstaktik, som sätter godtyckli
ga kroppsvisiteringar i system vill jag mena att polisens aktioner inkräktar på 
medborgarnas politiska rättigheter. Sett till skyddet för det demokratiska rum
met som helhet, går det dock att bedöma polismaktens agerande under Köpen- 
hamnsmötet på annat sätt. Björk (2005) hävdar t.ex. att det inte är orimligt 
att uppfatta den danska EU-kommenderingen som bättre balanserad vad gäller 
lag och ordning än polisinsatsen i Göteborg året innan.

Aktivister är inte lika positiva till den danska polisens insats. Kritiken har i 
första hand gällt polisens hantering av massdemonstrationen på lördagen. Ak
tivister har särskilt invänt mot bruket av civilklädda enheter, den så kallade 
”kravallpatrullen” och iscensättningen av polisiära styrkedemonstrationer un
der demonstrationen, s.k. show o f force.™

Skolnick och Fyfe (1993) hävdar att civilklädd polis bara bör användas när 
det uppdraget är så pass sofistikerat att de inte kan utföras av uniformerad po
lis. Författarna menar att skapandet av specialiserade enheter erbjuder flera 
problem. För det första tenderar specialiserade enheter att rättfärdiga sin exis
tens och höja sin status genom att ta fram statistik, t.ex. om hur många ingri
panden enheten har gjort, utan att hänsyn tas till hur dessa har genomförts. 
Enligt Skolnick och Fyfe kan jakten på gynnsam statistik t.o.m. leda till att 
enheterna bryter mot lagen. Dödssynden blir inte att bryta mot reglerna ”utan 
att ertappas med att bryta mot reglerna (190)”. För det andra förnyas dagord
ningen varje gång en ny specialiserad enhet skapas, varför vägen mot att uppnå 
polisens ”övergripande mål blir dimmigare och mindre direkt (ibid)”. När po
lisavdelningar skapar specialiserade enheter ”vars namn och roller passar bättre 
för militära kommandotrupper” är det, för det tredje, troligt att resultatet blir

10 Styrkedemonstrationen (show of force) är, såsom Vittrup har utvecklat begreppet (2002b: 
kap. 10:3), en teknik som syftar till att sända en tydlig signal till aktivister om att det ”från 
och med nu” är polisen som håller i taktpinnen. Den har karaktären av ett ultimatum. För- 
handlingsdörren har stängts. Styrkedemonstrationen utförs med en stor välutrustad kravall
styrka. För att den psykologiska skrämseleffekten ska infinna sig är det av avgörande betydelse 
att styrkedemonstrationen är väl synlig och imposant. En stor polisstyrka i fullt synlig kra
vallutrustning paraderar således gatorna fram bredvid polisfordon med påslagna blåljus. Den 
danska polisens bepansrade bilar fattas naturligtvis inte i paraden.
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en ”skrävlande polisiär stil”, som kan leda till ökat våld i fält (ibid.).
Den danska specialiserade enheten med civilklädda poliser är ingen ny upp

finning. Det är en enhet med rätt lång historia, kantad av kontroverser. Den 
kanske allvarligaste händelsen hittills var i samband med Norrebrokravaller- 
na 1993. ”Kravallpatrullen” hade del i det spel av provokationer som ledde till 
en upptrappning av våldet. Ryktet om att vara den allmänna ordningspolisens 
”värstingar” har följt dem sedan dess. Inom aktivistkulturen i Danmark har 
”kravallpatrullen” -  också bland de mer måttfulla elementen inom dessa led -  
blivit en symbol för repressiv polisverksamhet. Även bland danska poliser anses 
”kravallkontrollenheten” vara den tuffaste polisenheten, som det skrävlas om 
kollegor emellan (observationer gjorda under utbildningsövningar i maj 2002).

Med tanken på denna specialenhets image och rykte är deras blotta närva
ron bland demonstranter (specialenhetspoliserna är inte sällan lätta att igen
känna på sin vänsterpolitiska förklädnad och maskering) ägnad att höja den 
känslomässiga temperaturen under protestsituationen och därmed även risken 
för att våldsamheter utbryter. Flera frågor infinner sig: I vilken mån bidrar 
specialenhetens närvaro till att våldsamheter trappas upp? Har denna enhet en 
egen dagordning som går tvärt emot ordningspolisens övergripande strategi att 
kväsa oroliga situationer i samband med protesthändelser? Hur pass lyhörd är 
denna enhet för order från befäl på fältet?

Nedan presenterar jag några reflektioner kring dessa frågor. Till att börja 
med råder det inget tvivel om att närvaron av civilklädda ordningspoliser ökar 
protestsituationens känslomässiga intensitet, i synnerhet hos den mer radikala 
falangen inom den danska protestkulturen. För det andra förefaller det som 
om enheten hade en egen dagordning under protesthändelserna. Utifrån vad 
som framkommit av den s.k. ”Stoppa Våldet”-enkäten, skilde sig deras ageran
de markant från den uniformerade polisens kontakter med medborgarna. De 
sägs ha varit osympatiska och oförskämda i mötet med företrädare för ”Stoppa 
Våldet” (Peterson, utkommande 2006). Det går förstås inte att med säkerhet 
utröna något om sanningen i påståendena om att kravallpatrullen är ”tuffast 
och värst” i den danska poliskåren. Jag tror att specialenhetens ”hemliga för
klädnader” -  en vänsterpolitisk utstyrsel och ibland även mask -  inte främst 
fungerar som en förklädnad, utan som ett slags symbolisk uniform som mar
kerar deras status som just ”värstingar”. Vad beträffar gruppens möjliga order
vägran har aktivistrapporter från lördagens demonstration gjort gällande att 
enheten inte hörsammade Benny Hansens order om att hålla sig i bakgrun
den.11 Som redan framkommit är den empiriska bevisningen skissartad. Den

11 När detta skrivs är de civilklädda polisernas agerande under utredning av den danska över
åklagaren.
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leder mig likafullt till att ställa frågan om denna enhets funktioner — övervak
ning och gripande -  inte kan utföras lika bra eller ännu bättre av uniformerad 
ordningspolis. Vinsterna med specialenheten förefaller små i jämförelse med de 
skador den orsakar. Den enda påtagliga vinsten med gruppen är att den tende
rar att få rollen som syndabock i aktivisters kritik av polisen. Vilken grupp som 
har mest att vinna på denna brännmärkning är emellertid oklart. Måhända är 
det den danska ordningspolisen som helhet, vilket onekligen vore en ironi i 
sammanhanget. Specialenheten med civilklädda patruller blir, med andra ord, 
en tacksam ”bov i dramat” om lag och ordning.

Kritik har även riktats mot användningen av den operativa skrämseltaktik 
som Vittrup kallar ”styrkedemonstration” (”Show of force”, se not 10). Ak
tivister hävdar att polisen bröt sitt löfte om att hålla en låg profil under lör
dagens massdemonstration, så länge det inte fanns några indikationer på att 
våldsamheter var nära förestående. Här har aktivister och polis uppenbarligen 
bedömt risken för våld olika. Medan demonstrationsorganisatörerna litade på 
demonstrationsfunktionärernas förmåga att bevara lugnet i leden, tolkade po
lisen närvaron av en grupp civil-olydnadsaktivister -  men framför allt en grupp 
anarkister -  som tecken på att risk för kravaller förelåg. I efterhand kan kon
stateras att demonstrationen förlöpte på ett ordnat sätt och att inga allvarliga 
våldsamheter utbröt. Detta var fallet även efter att demonstrationståget delats 
upp och nämnda aktivistgrupper ledde olagliga demonstrationer längs icke
auktoriserade färdvägar. Det är svårt att uppskatta om demonstrationens rela
tiva lugn berodde på aktivisternas ansträngningar att ”bevaka” sig själva eller 
på polisens skrämseltaktik i form av styrkedemonstrationer. Av mina observa
tioner framgår att aktivisterna till stor del var disciplinerade och att demon- 
strationsfunktionärerna förmådde lugna skarorna av demonstranter. Demon
stranterna förblev lugna även när de utsattes för vad de uppfattade vara rena 
polisprovokationer, dvs. förekomsten av civilklädda poliser och gripanden av 
demonstranter.

Styrkedemonstrationer kan tolkas i termer av ett indirekt tvång. De är iscen
sättningar av en hotande kraft och kan som sådan tolkas som ett subtilt in
kräktande på politiska fri- och rättigheter. Styrkedemonstrationer kan i själva 
verket göra fredliga aktörer tveksamma till att utnyttja sin rätt att demonstrera. 
Det politiska klimatet i England i början av 1990-talet tvingade den brittiska 
ordningspolisen att hålla sina mobila kravallkontrollsenheter väl utom synhåll 
vid demonstrationer (Waddington 1994). Situationen i Danmark 2002 var an
norlunda. Här var det politiska förtroendet för polismyndigheten stort, vilket 
gav den danska ordningspolisen ett större spelrum i val av taktiker. En mas
siv styrkedemonstration från polisens sida -  likt den som iscensattes vid EU- 
toppmötet 2002 -  har idag blivit till en väsentlig del av polisarbetet vid pro



22 SOCIOLOGISK FORSKNING 2006

testhändelser i Danmark. Det större politiska spelrummet utvanns genom an
strängningar från nyckelpersoner inom den danska polismyndigheten. Dessa 
personer verkade för ett mandat för att omstrukturera polisarbetet vid protest
händelser enligt en paramilitär strategi samtidigt som de slog vakt om politiska 
rättigheter.12 Det sena 1990-talets politiska stämningar tillät dem, med andra 
ord, att visa upp en ”bepansrad näve” så länge denna ikläddes ”sammetshand- 
skens” retorik. Vittrups ”magic bullet” har sedan dess vunnit förtroende bland 
ämbetsmän, media och allmänhet, även om skepticism ännu råder inom olika 
aktivistkulturer. Så för tillfället åtnjuter denna form av polisarbete ett brett er
kännande i Danmark (jmf Flink 2002). I liberala demokratier måste emeller
tid även magiska kulor genomlysas och dess maktutövning granskas.

En institutionaliserad protestpolitik (contentious politics) 13

Frågan om tillhandahållandet av offentliga rum för politiska utmanare som rör 
sig i politikens gränsland14 är omtvistad. Konstruktionen och upprätthållan

12 Den framgångsrika omstruktureringen av ordningspolisens arbete åstadkoms genom två 
bedrifter. För det första accepterade allmänheten och regeringen denna nya typ av ordnings
polisarbete, eftersom den uppfattades som en professionell och disciplinerad polismaktutöv
ning där ordning åstadkoms genom ett minimalt bruk av våld. För att uppnå detta infördes 
ett antal förändringar i dansk lag som tillät polisen större spelrum i att vidta förebyggande in
satser. Dansk polis blev i själva verket en politisk aktör i bemärkelsen att den inte bara skulle 
se efter att lagarna efterlevdes, utan också förespråkade den hållning som lagen föreskrev (cf. 
Bayley 1994: 126). Omstruktureringen krävde också att den uniformerade polisen tilldela
des ansenliga ekonomiska resurser. Bayley (1994) påpekar att det finns omfattande historisk 
bevisning för att polisen i större grad får de resurser de behöver för att hantera kollektiva hot 
mot allmän ordning än för att bekämpa sådana brott som individer faller offer för (s. 137). 
Omstruktureringsarbetet har även fått en hel del stöd inom åtminstone de mer måttfulla ak
tivistkulturerna i Danmark. Nydaningen innebar nämligen enorma förbättringar i jämförelse 
med tidigare typer av ordningspolisarbete. Så långt den första bedriften. För det andra krävde 
omstruktureringen att förändringarna accepterades internt: inom den danska polisen som in
stitution -  men kanske ännu viktigare -  inom den s.k. poliskulturen. Flera av våra informan- 
ter har påpekat att den största förändringen inte bestod i förvärvet av sofistikerad ”hårdvara” 
(t.ex. pansarfordon, nya sorts tårgas, skyddsutrustning etc.) utan i förändringar i ordningspo
lisarbetets ”mjukvara”. Polisernas mentalitet omvandlades: de kom att se annorlunda på akti
vister och protestens lagliga helgd. De högt uppsatta poliserna lyckades, i korthet, att övertyga 
manskapet om att denna typ av polisarbete var bra ordningspolisarbete. Denna senare bedrift 
var inte — och är i allmänhet heller inte — lätt att åstadkomma. Våra fältobservationer, som fö
retogs under en längre tidsperiod, ger stöd för tanken att professionalismen och framför allt 
karisman hos en del ledande polisbefäl -  och i synnerhet polischef Kai Vittrup -  möjliggjorde 
att den nya polisstilen kom att accepteras av manskapet.
13 Begreppet ”contentious politics” har i denna artikel översatts som protestpolitik.
14 Zygmunt Bauman (2002) hävdar att vi har lämnat platsens era, en tid då territorier var den 
främsta garantin för säkerhet, och gått in i en epok där det globala rummet har antagit karak
tären av ett ”gränsland”. Händelseutvecklingen i såväl Göteborg som Köpenhamn påminde
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det av rum där den sociala och politiska ordningen kan utmanas är livsviktiga 
för demokratin. Dessa rum är betydelsefulla inte bara för att sprida aktivisters 
budskap och för att skapa allmän opinion. De är väsentliga även för demokra
tiska nationalstaters och transnationella systems legitimitet. Politiska institu
tioners legitimitet har sin grund i deras förmåga att vinna stöd från de befolk
ningar, som tillsätter institutionernas representanter. Jürgen Habermas (1998 
och 2001) har påpekat att politisk legitimitet har sin grund i den representa
tiva demokratins formella processer och metoder, men att politiskt förtroende 
även är beroende av kvaliteten på informella kommunikativa processer i det ci
vila samhället. De tillfälliga rum som öppnas för demokratiska överläggningar 
i staden kan därför sägas utgöra förutsättningar för staters och transnationella 
samfunds legitimitet. En sund liberal demokrati lystrar till utmanarnas röster 
-  politiska protestkampanjer som utmanar staters eller transnationella aktörers 
maktutövning.

Alltsedan Seattle 1999 har politiska toppmöten alltmera blivit ett forum för 
våldsamma protester. Under senare år har flera möten ägt rum där en vålds- 
upptrappning från både militanta aktivisters och polisens sida har varit märk
bar: IMF:s och Världsbankens möte i Prag 2000, EU-toppmötet i Nice sam
ma år, EU-toppmötet i Göteborg 2001 och G-8-mötet i Genua kort därefter. 
Dessa dramatiska protesthändelser har blivit föremål för kritiska analyser, t.ex. 
Gilham och Marx (2000), Björk och Peterson (2002) eller della Porta, Peter
son och Reiter (2006). I dessa analyser har fokus legat på polisens arbete med 
politiska oroligheter och kritiska situationer. P.A.J. Waddington (1999) har på
pekat att ett sådant forskningsintresse kan få som följd att forskare överskattar 
våldsinslaget i polisens maktutövning. Merparten av allt ordningspolisarbete 
är trots allt tämligen rutinbundet med få inslag av våld. Gripanden sker rätt 
sällan och ”de flesta polisoperationer karaktäriseras av uttråkning, snarare än 
av stridens upphetsning (197)”.

Med denna iakttagelse redovisad vill jag återkomma till artikelns huvud
fråga: Hur skyddas eller hotas offentliga rum för demokratiska protester av 
polisarbete? Två fall har ställts mot varandra. Direkta hot riktas mot protest
utrymmet vid allvarliga offentliga oroligheter och vid poliskravaller som de i 
Göteborg 2001. Ett överdrivet bruk av våld tillsammans med icke-selektiva fri- 
hetsberövanden äventyrade aktivisternas och demonstranternas medborgerliga

(forts.) -  även om utfallen blev ganska olika -  om Baumans gränsland. EU-toppmötena 
kan med sina protestkampanjer likafullt sägas representera något nytt, emedan offentlighe
ten framstod som ”underdefinierad och under reglerad” (s. 91). Denna situation är ett resultat 
av en gradvis försvagning av europeiska auktoritetsstrukturer — i detta fall den auktoritet som 
utövas av EU, nationalstaten och dess handgångne man, polismakten.
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rättigheter. Det andra fallet -  polisoperationen vid EU-toppmötet i Danmark 
efterföljande år -  var långt mindre dramatiskt. Hotades ”det demokratiska 
rummet” av det rutinmässiga polisarbetet? Mitt svar är -  ja. Hoten var visser
ligen subtila, men inte desto mindre kringskars medborgerliga rättigheter un
der protestkampanjen. Frågan infinner sig om det i det samtida risksamhällets 
gränslandskap alls går att eliminera polisiära hot mot politiska fri- och rättig
heter. Går det att framföra politiska utmaningar inom den allmänna ordning 
som upprätthålls av polismakten? Går det, med andra ord, att göra politiska 
protester till något ”säkert och förutsägbart”?

I liberala demokratiska stater möts aktivisters krav ofta med institutionali- 
seringss t rategier, dvs. vissa aktivis t röster fogas till mer traditionella politiska 
kanaler och institutioner. Enligt Meyer och Tarrow (1998) leder sådan insti- 
tutionalisering till minskad osäkerhet kring aktivisters krav och organisations
former. De stakar ut tre distinkta, men kompletterande aspekter av institutio- 
naliseringsprocessen:
1. Kollektiva handlingar rutiniseras. Det innebär att såväl utmanare som myn

digheter håller sig till en gemensam modell och förmår igenkänna potenti
ellt farliga avvikelser från denna.

2. Inneslutning och marginalisering innebär att utmanare som håller sig till eta
blerade rutiner får tillgång till politiska utbyten i traditionella institutioner. 
De som förkastar rutinerna utestängas ur samtal antingen genom att exklu- 
deras eller helt enkelt försummas.

3. Övertagande innebär att utmanare på egen hand justerar sina krav och tak
tiker, så att de passar in i den normala politiska ordningen (s 21).

Enligt Meyer och Tarrow tillåter dessa tre metoder oliktänkande att framföra 
sina krav och idéer samtidigt som de hanteras av statsmakten utan risk för att 
kvävas.

Polispraktiker illustrerar institutionaliseringsprocessen i ett mikrokosmos. 
Demonstranter förhandlar med polisen om datum och fysiska gränser för ak
tioner. Polismakten (som agerar å statens vägnar) går i sin tur inte bara med på 
att tolerera protesterna, utan även på att underlätta för demonstranterna och 
att skydda dem mot eventuella motrörelser. Även civila olydnadsaktioner kan 
leda till överenskommelser aktivister och polisen emellan: aktivister lovar att 
inte tillgripa våld och polisen ger löfte om att genomföra frihetsberövanden på 
så sätt att aktivister inte kommer till skada. När så sker är båda parter eniga 
om hur aktionen ska genomföras. Sådana överenskommelser träffades i såväl 
Göteborg som i Köpenhamn (cf. Oskarsson 2002; Wahlström 2003). Att bin
da upp aktivistpraktiker till rutiner -  genom t.ex. samarbete med polis -  bi
drar till att göra protesttillfällen mer förutsägbara och förhoppningsvis säkrare.
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Som framgått ovan var dock demonstrationerna i Köpenhamn mer säkra än i 
Göteborg.

Meyer och Tarrow (1998) hävdar att större rutinmässighet inte med nöd
vändighet leder till inneslutning eller övertagande. En institutionaliserad kri
tik behöver inte tvunget vara uddlös. Eftersom rörelser kan arbeta för föränd
ringar även inom institutioner behöver rutinmässiga protestformer som sådana 
inte vara mindre utmanande än icke-rutinmässiga eller direkt upproriska pro
tester.

Att få ut en halv miljon människor på gatan för att delta i en fredlig demonstra
tion kan mycket väl i högre grad föra politiken i den riktning aktivisterna önskar 
än dramatiska och störande handlingar utförda av några militanta aktivister som 
bombar motståndares kontor eller välter omkull bilar (s. 24).

Meyer och Tarrow är optimister vad gäller protestpolitikens möjlighet att bli 
till något relativt säkert och förutsägbart. Det är möjligt att tillhandhålla till
fälliga offentliga protestutrymmen, som är säkra och förutsägbara och som in
bjuder ett brett tvärsnitt av befolkningen att ge uttryck för sina uppfattningar. 
Demonstranter som är tveksamma till att engagera sig om risken för våld är 
överhängande kan med en institutionalisering av protestpolitiken bli överty
gande om värdet av att uttrycka sina åsikter. De offentliga utrymmena för en 
demokratisk diskussion och kritik blir större när de görs tillgängliga för fler 
människor. När offentliga utrymmen omvandlas till en skådeplats för polisiära 
styrkedemonstrationer kan de emellertid även skrämma bort protest och kri
tik. Så tycks ha varit fallet i Köpenhamn. Den massiva polisnärvaron gjorde 
sannolikt flera potentiella demonstranter tveksamma till att utöva sin demon- 
strationsrätt. Många av de aktivister som utövade sin rätt kände sig dessutom 
kriminaliserade. Wahlström (2003) citerar en förvånad aktivist: ”det verkade 
som om de [poliserna] skyddade Köpenhamn mot oss! (31)”. Politiska demon
strationer som begränsas av massiv kravallpolis kan således förmedla ett in
tryck till allmänheten att politiska protester är ett icke-legitimt inslag i den de
mokratiska processen. Detta är emellertid en spekulation från min sida.

Det finns även andra negativa sidor med politiska protesters rutinisering. 
Det går inte att utesluta att det medför att ett viktigt inslag i den samtida pro
testpolitiska repertoaren får stryka på foten. Jag tänker på det faktum att en del 
politiska protester är iscensättningar av politiska dramer. Dessa iscensättningar 
syftar till att demaskera maktrelationer i samhället och att göra protesten syn
lig för befolkningen i stort. Politiska dramer är mer effektiva om manuskrip
tet är ofullständigt och förmår överraska. Den dramatiska iscensättningen för
stärker helt enkelt den politiska utmaning som protesten innebär. Detta slags
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protestform -  som genom oförutsägbara dramatiska effekter vill presentera al
ternativa politiska berättelser — möjliggör även för relativt små grupper av ak
tivister att träda fram i offentligheten. Protestpolitiken begränsas inte enbart 
till organisationer och protestnätverk som kan mobilisera ett stort antal män
niskor.

Den kanske allra största faran med institutionaliseringsprocesser är emel
lertid att de riskerar att splittra protestkulturer. Organisationer, grupper och 
aktivistnätverk som följer ”spelets regler” vinner visst erkännande och bereds 
tillträde till en del etablerade politiska kanaler. Polisen kommer följaktligen att 
hantera dessa aktivister med ”sammetshandsken”. Å andra sidan kommer or
ganisationer, grupper och aktivistnätverk som förkastar spelreglerna och inte 
vill medverka i ingående samarbetsformer med polisen sannolikt att margina- 
liseras. De riskerar även att mötas av den ”bepansrade näven” i samband po
litiska protestkampanjer, dvs. mindre trevliga former av polisarbete. I Köpen
hamn utsattes det autonoma nätverket och i viss mån även Globale Rodder 
för ordningspolisens bepansrade näve medan andra grupper och nätverk möt
tes av ”sammetshandsken”. En sådan urskiljning från polismaktens sida riske
rar att genererar interna splittringar eller exkluderingsprocesser inom protest
kulturerna (se Wahlström 2003). Grupperna skils ut som ”onda” och ”goda” 
— allt enligt kategorier som har skapats utifrån rådande maktstrukturers defi
nition av ”ordentliga och acceptabla” protestformer. I värsta fall kan en sådan 
process leda till en radikaliserad våldsromantik vars konsekvenser knappt kan 
överblickas.
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