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Sammanfattning 
 
Ett ämne som idag tar mer och mer plats i media och som både berör och upprör är den 

autonoma vänsterrörelsen.  

 

Vi har i vårt arbete velat belysa några av de mer framträdande grupperingarna, vad de står för 

samt vilka metoder de är villiga att använda för att framföra sina åsikter. Vår uppfattning är 

att vi i polisyrket måste känna till grupperingarnas bakgrund för att kunna förstå och förutspå 

sammandrabbningar och våldsamheter.  

 

Under arbetets gång har vi valt att använda oss av insamling av fakta från de berörda 

gruppernas hemsidor på internet samt tidningsartiklar. Från polishåll har vi kunnat få till stånd 

både intervjuer och skriftlig information med foton. De mest framträdande aktörerna inom 

den autonoma vänsterrörelsen är ovilliga att tala med både media och polis. Detta resulterar i 

att den information polisen kan få tag på i sitt arbete, är de måna om att behålla internt. 

 

De är unga, de är arga, de är missnöjda och de anser att världen är orättvis och att det är deras 

uppgift att rätta till det. Gruppernas ideologier kan verka variera, men vid en närmare 

granskning är de alla ganska lika. Det är tron på ett bättre samhälle utan rasism, fascism, 

sexism, kapitalism och så vidare, som är drivkraften. 

 

Unga och radikala reser de till de platser där protesterna ger störst effekt. Budskapet sprids på 

internet. Bristen på respekt för samhället och bristen på förtroende för vuxna människor gör 

att de använder sig av de medel som de anser vara nödvändiga för att uppnå det de vill.  
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

När vi, Irene Gustavsson och Stefan Broberg, nu närmar oss slutet på utbildningen känner vi 

att det finns problemområden som vi inte har berört nämnvärt under de här två åren. 

När vi satte oss ner och funderade över vad vi inför framtiden borde känna till mer om och när 

vi lyssnade runt med klasskamrater och framtida kollegor märkte vi att det finns en stor 

oförståelse och okunskap om ”vänstersidan”, ”Attac”, ”svarta blocket”, ”demonstranterna”, 

”dem maskerade”, ”feministerna”, ”afa”…  

Det är inte vänstersidan i sig som är ett problem, utan metoderna som de använder sig av och 

som blir mer militanta och som utgör ett växande problem. 

Vi vet för lite om den autonoma vänsterrörelsen. I och med detta fördjupningsarbete får vi 

chansen att  förbättra våra kunskaper och vidareförmedla till de som vill, och bör, veta mer.  

 

1.2 Syfte  

Ge poliser, och blivande, en insikt i hur den autonoma vänsterrörelsen är uppbyggd och hur 

de går tillväga för att uppnå sina mål. Många vet att det kan bli problem vid demonstrationer 

men vi vet sällan vilka som står för problemen eller hur de uppkommer. Vi vill upplysa om 

hur man vid demonstrationer, på ett tidigt stadium, kan dra slutsatser om hur den kan komma 

att utveckla sig.  

Vi vill informera om symboler och kännetecken, hur rörelserna är uppbyggda och vad som 

skiljer dem åt. Vad de står för och vad deras mål och metoder är, för att poliser och andra ska 

kunna känna till hur, när och varför det kan bli sammandrabbningar.  

 

1.3 Frågeställningar 

Vilka grupper ingår i det autonoma nätverket och varför finns dem?  

Vad står de för och vilka är deras mål? 

Vilka metoder använder de för att försöka uppnå sina mål? Är de farliga? 

Hur förebygger polis problematiken runt de autonoma grupperna? 
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2 Teoretisk bakgrund 

I skuggan av socialismen och kommunismens fall uppstod under 1990-talet en ny, ung och 

utomparlamentarisk vänster. I motsats till de etablerade vänsterpartierna är den nya vänstern 

extremt antikapitalistisk och antiliberal. Den är motståndare till globalisering, till EU i 

synnerhet och USA i allmänhet. Den önskar ett samhälle utan makt, utan marknad och utan 

klasser. I denna nya vänster ingår en rad skiftande grupperingar och strömningar. Hit hör till 

exempel globaliseringsmotståndarna med Attac i spetsen, anarkister, antifascister och 

antirasister, reclaim the street, pacifister, revolutionära socialister, radikala feminister, 

veganer, husockupanter, planka in, djurrättsaktivister och militanta ekologister i Jordens 

vänner och Greenpeace. Dessa grupper är ofta inbördes oeniga, de har inget gemensamt 

program, de överlappar varandra och de flesta saknar central ledning och fast organisatorisk 

struktur. (www.svd.se , 04-05-05) 

 

”Vänstersidan” är full av svåra ord och annorlunda sammansättningar. Därför vill vi nedan ge 

några ordförklaringar som kan vara värda att veta vid läsning av detta fördjupningsarbete och 

privat.   

2.1 Ordförklaringar 

Aktivist = Person som kräver politisk handling eller deltar i demonstrationer 

m.m. 

Anarkism = Politisk teori som förespråkar ett klasslöst samhälle utan överhet 

och statsmakt, upphäva all reglerad samhällsordning. 

Anarkosyndikalism= Socialistisk åsiktsriktning som förenar anarkismens 

politiska mål och metoder med syndikalismens fackliga strävanden 

Autonom = Självständig, självstyrande. Politiskt förhållningssätt som handlar 

om att organisera sig utanför det politiska systemet. 

Direkt aktion =Handlande utan ombud. Kampform som kan innebära strejker, 

blockader, sabotage, bojkotter o.s.v. 

Extremism = Extrem uppfattning speciellt i politiska frågor. Extremister tillhör  

ytterlighetspartier. En extremist söker totala men också ensidiga 

lösningar på problemen, och ofta är det bara ett eller få problem 

som han har i åtanke. Extremism är ett historiskt relativt begrepp. 
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Inte sällan är det som betecknas som extremism vid en tidpunkt en 

mer normal uppfattning vid en annan. 

Fascism =  Antidemokratisk politisk rörelse. Hyllar styrka i form av våld och 

krig. 

Feminism =  Kvinnorörelse som på ett stridbart sätt hävdar kvinnokönets 

likställdhet 

Globalisering= Syftar på företagens marknader och affärer som knyts samman 

vilket anses medföra att länders ekonomi har blivit allt mer 

integrerade.  

Internationalism= Strävan efter internationellt samarbete.  

Kapitalism = Samhällssystem där produktionsmedlen befinner sig i enskild ägo. 

De privata ägarna av företagen har de ledande funktionerna och 

kontrollerar de viktiga besluten. 

Militant = Politiskt förhållningssätt som innebär att man inte låter sin kamp 

begränsas av de regler för politisk aktivitet som staten ställt upp. 

Nätverk =  Något som liknar ett nät. 

Pacifist = Anhängare av tanken att krig inte löser konflikter. 

Parlamentarism = Principen att folkrepresentationen (parlamentet = riksdagen)  

har det avgörande inflytandet över regeringsmakten. 

Patriarkat= Samhälle som styrs av män. 

Schengen = Avtal inom EU för reglering av asyl- och utlänningsrätt, polisiärt 

samarbete, ömsesidig rättshjälp och gemensamma databanker i 

säkerhets- och ordningsfrågor. Innebär hårda regler för flyktingar 

och ökade befogenheter för polismakten. 

Sexism =  Det att behandla eller betrakta människor olika enbart på grund av 

deras kön.  

Syndikalism = En socialistisk (facklig) rörelse som bland annat är emot  

statsstyrning och för decentraliserade fackliga organisationer. 

Arbetarna bör genom direkta aktioner, t.ex. strejker, sabotage och 

bojkotter överta makten och slutligen genom generalstrejk införa 

ett socialistiskt samhälle.  

Utomparlamentarisk = Politiska aktioner och dylikt som försiggår utanför de  

 valda församlingarna (riksdag, kommunalfullmäktige etc.) 
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(Förklaringarna är hämtade ur Bonniers Svenska Ordbok, Säkerhetspolisens 

Verksamhetsberättelse 2002 samt www.klasskamp.com ) 

  

3 Metod och material 

Eftersom vi visste så lite och önskade ett bredare perspektiv inom ämnet så fick vi söka på 

många olika ställen för att få så många infallsvinklar som möjligt.  

 

Vi har använt oss av en kvalitativ metod vid informationsinsamlandet. Detta har bland annat 

skett genom två muntliga källor, en vid Säkerhetspolisen och en vid 

Kriminalunderrättelsetjänsten i polismyndigheten i Västra Götaland. De har båda två 

arbetsuppgifter som berör den autonoma vänsterrörelsen. Vidare har vi valt att samla in 

material i form av tryckt litteratur och elektroniskt publicerade dokument.  

Intervjuerna med poliserna har gett oss en god vinkling över hur det autonoma nätverket är 

uppbyggt och hur polismyndigheten jobbar med denna grupp. 

Den tryckta litteraturen har hjälpt oss att bättre förstå den historiska bakgrunden till de 

vänsterideologiska gruppernas existens. 

 

För att undvika en alltför polisiär vinkling ville vi veta hur de autonoma själva ser på sina 

frågor och grupperingar. Här hade vi önskat en kvantitativ metod i form av intervjuer, men då 

antalet rörelser är väldigt många överträffade det vår förmåga. Därmed var det lättare för vårt 

arbete att insamla deras åsikter i form av elektroniskt publicerade dokument. Att vi då inte fått 

en personlig återgivning av de respektive grupperingarnas huvudfrågor ser vi inte som ett 

problem. Det har istället gett oss ett lättare sätt att sammanfatta gruppernas olika frågor.  

 

4 Resultat 

Vi vill här förklara den autonoma rörelsen och presentera några av de olika grupper som ingår 

i rörelsen och deras ideologier. 

Det bör inledningsvis förklaras att de olika grupperna stöttar varandra under manifestationer, 

aktioner och demonstrationer. Inte sällan tar de hjälp av utländska aktivister. Det ungefärliga 

medlemsantalet som grupperna redovisar gör att det finns för få aktiva för att en enskild grupp 

ska kunna genomföra en större manifestation. Dock är dessa grupper ofta inbördes oeniga. 
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Till de mer framträdande aktörerna hör: 

• Antifascistisk Aktion (AFA) 

• Revolutionära Socialister (RS) 

• Reclaim the Street/City (RTS/C) 

• Globalisering Underifrån (GU) 

(Säkerhetspolisens Verksamhetsberättelse 2002) 
 

4.1 Antifascistisk Aktion 

Gruppen anses ha en hårdför kärna på ca 500 militanta aktivister och runt dessa finns 1000-

1500 stycken sympatisörer.  

AFA bildades som ett svar på vad de kallar samhällsdebattens ”förskjutning åt höger” och 

nazismens uppsving runt 1980-1990. Gruppen grundades officiellt av några unga arga 

radikaler på Bona folkhögskola i Motala den 6 november 1993. Elva år senare är AFA ett 

välorganiserat och hemligt nätverk som är länkat med andra AFA-avdelningar runt om i 

världen. Nätverkets strategi är att å ena sidan kartlägga nazister och hur de arbetar, vad de 

planerar och hur de sprider information. Den andra sidan är direkt aktion, att fysiskt jaga 

nazister och högerextremister. Där högerextremister finns, finns på ett eller annat sätt AFA 

representerat. AFA har med fortsatt aktivism fortsatt sitt arbete och tagit till sig andra delar av 

den utomparlamentariska vänsterns ideologi.  

 

De unga män och kvinnor som en gång bildade AFA har inte längre med gruppen att göra. De 

har gjort karriärer, som akademiker och kulturskribenter och har ersatts med yngre 

vänsterradikala förmågor. Medlemmarna är oftast välutbildade medelklassbarn, många är 

unga flickor. Vänsterprägeln inom gruppen är som nämnts tydlig (anonym poliskälla). 

 

AFA: s symbol består av socialismens röda fana och anarkismens svarta (se fotobilaga), 

organisationen är utpräglat anarkistisk och har ingen fast traditionell struktur och slåss för ett 

klasslöst samhälle utan hierarkier. 

AFA är ett nätverk bestående av självständiga lokalgrupper över hela landet samt flera 

avdelningar i Norge, Finland, Danmark och Tyskland. AFA har ingen central styrelse eller 

ledning utan utgår från en platt organisering. De använder våld som ett kommunikativt 

verktyg – utan kravaller inga journalister. 
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AFA-nätverkets huvudsakliga uppgift är att utbyta information, samla erfarenheter och 

koordinera aktiviteter mellan lokalgrupperna. 

 

Alla lokalgrupper är enade om att: 

• AFA har som mål att krossa fascismen i alla dess former. 

• AFA är en socialistisk rörelse och motsätter sig därför det kapitalistiska 

samhällssystemet som de, med en revolution, vill ersätta med ett stats- och klasslöst 

samhälle. 

• AFA eftersträvar jämlikhet och arbetar därför mot exempelvis rasism, sexism och 

homofobi både ute i samhället och inom sitt eget nätverk. 

• AFA arbetar endast utomparlamentariskt, de anpassar sina arbetsmetoder efter vad 

situationen kräver. Detta kan innebära allt från opinionsbildning i form av affischering 

och demonstrationer till att fysiskt konfrontera fascisterna på gatan. 

• AFA är en del av en internationell revolutionär vänsterrörelse, som arbetar enligt 

liknande riktlinjer. 

(www.afa.motkraft.net , 04-03-29) 

 

RASISM: Förutom mot rasistiska yttringar vänder sig AFA även mot ”statlig rasism”, det vill 

säga hur Sverige behandlar asylsökande flyktingar. AFA kämpar mot rasism genom till 

exempel fysiska konfrontationer, direkta aktioner och demonstrationer. Man kan med säkerhet 

träffa dem när högerextremister har för avsikt att demonstrera, i synnerhet då 30 november, 

vid Karl XII dödsdag. 

SEXISM: AFA vänder sig mot könsroller, diskriminering, och kvinnoförtryck. Porren och 

porrindustrin utgör ett av de allra tydligaste uttrycken för mäns våld mot kvinnor, anser AFA. 

Sexism motarbetas genom direkta aktioner, till exempel mot återförsäljare av porr. 

KAPITALISM: Enligt AFA styr kapitalismen världen. Banker och multinationella företag 

har makten, medan riksdagen är maktlös. AFA bekämpar kapitalism genom direkt aktion. 

HOMOFOBI: AFA hävdar allas rätt till sin egen sexualitet och framhåller att homosexuella 

alltid har varit måltavlor för fascistiskt våld. 

FASCISM: Sexism, rasism, homofobi och kapitalism utgör fascismens beståndsdelar, anser 

AFA. De menar att staten och kapitalägarna har ett intresse i den framväxande fascismen 

eftersom de vill härska genom att söndra. 
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Under 2003 förstördes tonvis med nazist-propaganda, affischer såväl som klistermärken. Man 

kartlade lokala fascister/nazister. AFA besökte en nazistfest som slutade med att ett tiotal 

kända nazister fick ordentligt med stryk (www.afa-boras.antifa.net, 04-04-06). Under året 

utfördes också en kampanj mot flera tidningar som visar lättklädda kvinnor. De kallade 

kampanjen ”Shitz”. Mats Drougge, Slitz chefredaktör, hängdes halvnaken ut på affischer. 

Inför en volleybollmatch på Gotland med modeller från tidningen hade AFA placerat 

glasskärvor på stranden. (www.aftonbladet.se, 04-04-05) 

 

AFA: s metoder vid konfrontationer är bland annat att bygga barrikader, använda påkar och 

kasta flaskor fyllda med bensin och olja, så kallade molotovcocktails. De kastar även sten och 

så kallade slangbomber och använder sprängmedel, något som de själva hävdar är fyrverkerier 

(se fotobilaga). De har smörsyra i flaskor, vilket luktar illa och kan vara frätande.  

Ett hjälpmedel för de aktiva som är militanta har varit och är fortfarande den så kallade ”lila 

svarta”. (www.folkmakt.nu ,04-03-29)  Boken är fylld med tips och information för den som 

vill organisera sitt motstånd på ett utomparlamentariskt sätt. Där finns information om hur 

man utför sabotage utan att lämna spår efter sig och recept på hemmagjorda rökbomber. Här 

får de även recept på hur en Molotovcocktail med bensin och olja blandas till. Författarna till 

den ”lila svarta” säger sig komma från anarkistmiljön i Stockholm. 

 

Anledningen till att de bär maskering är enligt dem själva för att skydda sin identitet och 

slippa åsiktsregistrering, då både polisen och nazisterna flitigt fotar och filmar dem. 

Maskering är ett skydd, inte att man inte vågar stå för sina åsikter. (se fotobilaga) 

 

Vid de våldsamma upploppen i samband med EU-toppmötet i Göteborg 2001 tillhörde 

aktivister från AFA de mest aktiva. Deras mål var politiska aktioner mot banker, Mc Donalds 

och idrottsbutiker som säljer skor ”tillverkade av barnarbetare”. 

 

4.2 Revolutionära Socialister 

Revolutionära Socialister, RS, arbetar utomparlamentariskt och utomfackligt. De vägrar 

hoppas på att någon annan ska ändra på saker och ting åt dem – dem gör det själva. Det kallas 

direkt aktion. 
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De har ingen ordförande, styrelse eller ledning. Allt politiskt arbete utgår från och beslutas av 

deltagarna och dem kämpar mot informella hierarkier inom gruppen. Allt arbete utförs av 

deltagarna och inget serveras ”uppifrån”. 

Revolutionära Socialisters principförklaring: 

• RS organiserar socialister som vill arbeta utomparlamentariskt och ickehierarkiskt för 

ett klass- och statslöst samhälle där arbete utförs och tillgångar fördelas av var och 

en efter förmåga, åt var och en efter behov. 

• RS kämpar för ett samhälle organiserat med största möjliga hänsyn tagen till 

människor, djur och natur. 

• RS står för internationalism.  

• RS ser den direkta aktionen som den huvudsakliga metoden i sin kamp. Direkt aktion 

innebär att alla tar aktiv del i gemensamma ansträngningar för förändring – en kamp 

utan ombud. 

• RS kämpar med de medel dem anser vara nödvändiga för att åstadkomma en 

revolutionär förändring av samhället. 

 

Förutom dessa principer arbetar RS med flera sakfrågor; sexism, rasism, kapitalism. I sitt 

arbete med dessa frågor har RS valt att använda sig av en utomparlamentarisk kampmetod. 

De kämpar med de metoder de anser vara nödvändiga. RS för en militant kamp. De tar heller 

inte avstånd från kamrater som väljer att använda sig av våld men säger samtidigt att det för 

den sakens skull inte betyder att alla använder sig av våld som kampmetod. 

De anser att det samhälle vi lever i är ett patriarkat. Det innebär att det är männen som 

dominerar samhället på kvinnornas bekostnad. Män har mer makt än kvinnor, får mer betalt 

för arbete och anses vara ”det överlägsna könet”. RS anser vidare att kvinnor framställs som 

okunniga och osjälvständiga objekt som finns till för män att förnedra och utnyttja. Detta syns 

tydligt i till exempel pornografin och reklamen, medier som syns överallt. Listan på hur 

patriarkatet tar sig uttryck är lång. De säger sig kämpa för en värld där alla behandlas lika, 

oavsett kön. I praktiken innebär detta en kamp mot porrindustrin. 

 

RS anser att det rådande ekonomiska systemet i dag i korta drag går ut på att skapa så stor 

vinst som möjligt åt arbetsgivarna och de privata storföretagen. Till sin hjälp har företag och 

arbetsgivare staten (polis, militär, myndigheter). Staten fungerar då som repressionsmedel, det 

vill säga staten hindrar den enskilda arbetstagaren från att kunna ta del av det välstånd han 
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faktiskt bidrar till genom sitt arbete åt arbetsgivaren. Detta ekonomiska system kallas för 

kapitalism, enligt RS. 

 

RS anser sig vara internationalister (i motsats till nationalister). Vilket innebär att de anser att 

alla människor är lika mycket värda, oavsett vilken del av världen de kommer ifrån. De 

hävdar att barnarbete i tredje världen skapas genom den globala kapitalismen och tvingar 

fabriker på svenska bruksorter att slå igen. Hur dessa frågor tar sig uttryck konkret, innebär i 

praktiken att RS organiserar demonstrationer mot rasism, fascism och nazism. De vill störa 

det de anser vara främlingsfientliga krafter, till exempel ”Fort Europa” med dess 

Schengensystem och så vidare. De anser sig kämpa för en värld utan gränser, där alla har rätt 

att vistas vart de vill. (www.klasskamp.com ,04-05-05) 

 

 4.3 Reclaim the Street/City 

“Kräv gatorna tillbaka” 

Idén kommer från Reclaim the Streets, RTS, i London. Första gången de ockuperade en gata 

och festade på den var 1995. Målet var en bilfri innerstad. På deras hemsida kan den som vill 

hämta ner en tiopunktsguide som visar hur man organiserar en gatufest: 

1. Ta fram en aktionsplan tillsammans med dina vänner eller likasinnade människor. 

2. Bestäm ett datum. 

3. Välj platsen. Din gata, stadens centrum, en genomfartsgata eller en motorväg! 

4. Berätta om festen med mun-mot-mun-metoden, affischer, e-mail, brevduvor. 

5. Välj musikanläggning. Ett party behöver musik: rave, akustiskt, joddling. 

6. Hur ska gatan ändra utseende? Väggmålningar, banderoller, hoppborg, ett ton sand, 

mattor, fåtöljer och pool för barnen. 

7. Hur hindrar man trafiken från att fortsätta köra? Att blockera gatan med en bil som 

görs obrukbar fungerar bra. 

8. Rädda några trädplantor från din lokala park och plantera dem. Det kanske krävs en 

pneumatisk borr och skyddsglasögon. 

9. Ha en gatufest! Njut av den friska luften och konversationen. Ta fram gratis mat, 

dansa, skratta och sätt i gång vattnet från brandposterna. 

10. Åtminstone några av grabbarna i blått kommer inte att förstå poängen. Istället griper 

de folk. Givetvis har ni kontakt med advokat som förstår sig på gatuprotester. 

(www.aftonbladet.se ,04-05-03)  
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Reclaim the City, RTC, skapades i Stockholm 1999. Förebilden var RTS I London. Deras mål 

är att ta tillbaka gatorna från kommersialismen och kapitalismen.  

De är inte en organisation utan en folkfest. Organisatören bakom Reclaim the city i 

Stockholm har de senaste åren varit Gatans Parlament. Men de hävdar att det inte är 

vandalisering och bråk de planerar inför gatufesterna. Reclaim the City i Stockholm är inte en 

rörelse, snarare ett nätverk eller ett slagord som man ibland samlas kring 

(www.socialisterna.org ,04-05-03). Precis som i London finns det inga utsedda ledare, utan 

deltagarna träffas när det behövs. Nätverket är bland annat emot polisvåld, privatisering av 

vård och skolor, rasism, bilar i innerstan, nerläggning av fritidsgårdar och kvinnoförtryck.  

 

RTC vill inte söka demonstrationstillstånd och de vill inte uppge sina namn för media eller 

polis. De menar att orsakerna till anonymiteten är flera och gör det som en säkerhetsgrej. 

”Den rörelse jag är med i är en het måltavla för repression och många inom vår rörelse är 

utsatta för fysiskt våld av nazister”, säger ”Peter”. (www.gp.se , 04-05-03) 

De anser att media är en del av det kapitalistiska system som de vill bekämpa och därför är de 

ovilliga att tala med pressen. 

 

4.4 Globalisering Underifrån  

Globalisering underifrån, GU, samlar radikala grupper och individer främst på den 

utomparlamentariska vänsterkanten. Arbetsmetoden är icke-våld och konfrontativ civil 

olydnad. De säger sig framföra flera olika alternativ till den rådande ekonomiska 

globaliseringen och världsordningen. De säger vidare att de organiserar sig på ett icke-

hierarkiskt sätt och GU arbetar med informationsspridning och aktioner som metoder för att 

skapa opinion, höja medvetandegraden och förändra samhället. Tillsammans med en mängd 

olika antikapitalistiska rörelser i både nord och syd är de en del av det världsomspännande 

samarbetet ”People Global Action”. De välkomnar alla som sympatiserar med deras politiska 

ståndpunkter att engagera sig i GU.  

 

GU vill vara ett öppet rum för nätverkande, olydighet, aktioner, diskussion och mobilisering. 

De vill uppmuntra alla som håller med dem att starta lokalavdelningar, organisationer, egna  

olydiga aktionsgrupper eller vängrupper som dem kan samarbeta med.  
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GU deltar ofta vid demonstrationer under namnet ”Vita Overallerna”. ”Vita Overallerna” är 

en paraplyorganisation där flera vänsterradikala organisationer runt om i Europa ingår. Där 

finns bland annat Ya Basta, som kommer från Italien och betyder ungefär ”nu är det nog”.  

Idén är inte att vara emot Europa utan för det. Men inte för EU, utan för ett Europa med 

universella medborgarrättigheter, och ett Europa med öppet medborgarskap. 

(www.aftonbladet.se ,04-04-07) 

 

Under de vita overallerna bär de olika sorters skydd. Som armskydd fungerar avloppsrör bra 

och de tillverkar kroppsskydd av liggunderlag, skumgummi och flytvästar. Bästa hjälmarna är 

de som används av ishockeymålvakter eller vid amerikansk fotboll (se fotobilaga). Allt för ett 

bättre skydd mot batongslag och polisens våld. Inför EU-toppmötet i Göteborg skulle de 

rycka framåt mot kravallstaketet för att, som de säger, ”på ett ickevåldsamt sätt genom civil 

olydnad bryta ner de hinder som finns i vägen mellan EU och omvärlden”. De kräver ett 

öppet Europa och vill riva ner de hinder som satts upp kring EU-toppens mötesplats. 

Symboliskt försöker de riva muren som likt en ny Berlinmur finns runt EU. Planen var att 

göra inbrytningsförsök mot Svenska Mässan, vilket aldrig lyckades. 

(www.globaliseringunderifran.org , 04-04-07)  

 

4.5 Övriga nätverk 

4.5.1 Attac  

Deras huvudsakliga fråga är ekonomin och därför ses ofta ett procenttecken på deras fanor. 

De menar att det ekonomiska utvecklingsmönster som dominerar världen idag överallt 

försvagar eller omöjliggör verklig demokrati. Det är en värld där de stora investerarnas och 

spekulanternas fri- och rättigheter alltid sätts i främsta rummet och där dessa genom olika 

typer av hot avsätter och tillsätter politiker, alternativt tvingar dem att byta uppfattning. Deras 

mening är att protestera mot att demokratin i samhället hotas på grund av att politikerna ger 

makten till marknaden och att man inte tar sitt ansvar som folkvalda.  

De är emot maskering. Attac håller seminarier, folkbildning och stora fredliga 

demonstrationer. (www.attac.nu , 04-03-29) 

Svenska Attac tar i sina stadgar, i motsats till den franska Attac-rörelsen, direkt avstånd från 

våldsanvändning. Efter upploppen i samband med EU-toppmötet i Göteborg 2001 hoppade 

dock en ledande figur, inom organisationen, av eftersom han ansåg att Attac utnyttjar det 
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politiska våldet och gjorde sig beroende av effekterna av det. Attac fick även hård kritik efter 

Göteborg då dem inte ansågs ha tagit tillräckligt avstånd från våldet. (anonym poliskälla) 

En orsak till Attac: s framgång är att rörelsen agerat mycket medvetet och varit skicklig på att 

kommunicera sitt budskap. 

Attac hade 4619 medlemmar 15 juni, 2001. (www.aftonbladet.se, 04-04-05) 

 

4.5.2 Djurrättsaktivister 

Djurens Befrielsefront, DBF, är ett löst sammansatt nätverk som finns över hela landet.  

Exempel på auktionsnamn är; ”Låt Tågarpschinchillorna leva”, LTCL, och ”Farväl 

äggindustri”. De är svårlokaliserade då de byter gruppnamn efter vad som ska attackeras.  

Sin första aktion genomförde aktivisterna den 16 juni 1985. De slog då till mot ett 

djurförsökslaboratorium. Två hundar som användes vid djurförsök befriades ur sina burar och 

slagord skrevs på lokalens väggar. Under 80-talet var det just den här sortens aktioner som var 

typiska för djurrättsaktivister.  

I början av 1990-talet breddades aktionerna. Nu blev det också pälsbutiker, körsnärer och 

slakterier som utsattes. Några år senare fick även korvkiosker och hamburgerrestauranger 

finna sig utsatta för sabotage. Sedan slutet av 1990-talet är det inte ovanligt att Djurens 

Befrielsefront utför våldsamma aktioner – bland annat attentat med brandbomber. 

Djuruppfödare och forskare har också hotats. (www.aftonbladet.se,  04-04-05) 

 

Uppskattningsvis har aktivisterna genom åren orsakat skador till ett värde av minst 250 

miljoner kronor. 

På sin hemsida som ligger på en utländsk websajt, har de en utförlig adressförteckning över 

svenska så kallade djurförtryckare som aktivisterna uppmanas slå till emot. I stort sett är det 

samtliga pälsaffärer, pälsuppfödare, övriga pälsföretag, skinnaffärer, slakterier, charkuterier, 

hönserier, mejerier och djurförsöksverksamheter i landet. 

Tämligen ofta ringer aktivisterna själva polisen för att låta sig gripas, de hoppas därigenom 

väcka större uppmärksamhet i media med sina aktioner. 

 
4.5.3 Feminister  

Ordet ”feminism” talar om vad en person som kallar sig feminist vill uppnå (vanligen 

jämställdhet mellan könen). Medan ”anarka-”, ”socialistisk-”, ”liberal-” och andra ord som 

kan placeras före ”feminism” talar om hur man vill uppnå målet eller inom vilket område 

man är mest engagerad. 
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Vi har totalt funnit 36 olika sorters feminismer, och det finns fler.  

Bland annat Anarka-, Bimbo-, Grön-, Eko-, Hiphop-, Lesbisk-, Liberal-, Livmoder-, Post-, 

Radikal-, Rökrute-, Socialistisk-, Svart-, Tabloidfeminism, med flera. 

Vanligast förekommande är socialistisk feminism och liberal feminism.  

Deras huvudfrågor är aborträtten, sextrakasserier men främst porren, som de menar är 

grunden till allt ont. (www.feministen.org, 04-04-07) 

BELLA är namnet på en feministisk grupp i Göteborg. Dem kämpar för ett samhälle utan 

förtryckande strukturer som könsroller, stater och klasser. De vill se en jämställd värld utan 

barriärer mellan kvinnor och män. Dem ser porren och porrindustrin som den del i det 

förtryck och den syn på kvinnorollen som finns inbyggd i det kapitalistiska samhället. Dem 

uppmanar till kamp genom direkt aktion, det vill säga handling utan ombud. Dem är inte emot 

sex, de är emot att människor utnyttjas för andras behov. (www.motkraft.net, 04-04-22) 

 
4.5.4 SAC Syndikalisterna 

Är ett fackligt förbund som trots sin organisering förespråkar utomparlamentarisk kamp, de 

avvisar den centrala statsmakten (se fotobilaga). De anser också att arbetarna genom direkta 

aktioner såsom strejker, sabotage och bojkotter skall överta makten och slutligen genom 

generalstrejk införa ett socialistiskt samhälle. (Säkerhetspolisens Verksamhetsberättelse 2002) 

Under upploppen i Göteborg 2001 var enligt källor grupper av syndikalister på plats och var 

bland de mest aktiva våldsverkarna. Detta ledde till massiv kritik inom den egna 

organisationen och ledande figurer inom organisationen ansåg att avståndstagandet från våld 

skedde i ord men inte i handling. (Anonym poliskälla) 

Här ingår även Syndikalistiska Ungdomsförbundet. 

 

Symbolfärger på pins och fanor som används inom hela den autonoma vänsterrörelsen.  

Svart –  anarkism    

Rött/Svart –  anarkosyndikalism   

Svart/Lila –  anarkafeminism   

Grön/Lila –  ekofeminism   

Grön/Svart –  ekoanarkism   

Grön –  ekologist  
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4.6 Polisiärt material 

Säkerhetspolisens Författningsskydds uppgift är att förebygga och avslöja hot mot rikets inre 

säkerhet. Det vill säga olaglig verksamhet som syftar till att med våld, hot eller otillbörligt 

tvång ändra vårt statsskick, förmå politiska organ eller myndigheter att fatta beslut i en viss 

riktning. Eller hindra den enskilde medborgaren från att utöva sina grundlagsfästa fri- och 

rättigheter. 

 

Den säkerhetspolisiära verksamheten på författningsskyddets område är i första hand inriktad 

på åtgärder mot grupper av individer som visat att de är beredda att använda våld eller hot om 

våld i syfte att nå egen politisk vinning eller som kan befaras stödja sådana aktiviteter. 

(Säkerhetspolisens Verksamhetsberättelse 2002) 

 

Polismyndigheten i Västra Götaland har sedan flera år haft en särskild polisinsats som har 

som huvuduppgift att bekämpa extremistiska grupper. Insatsen är underrättelsebaserad med 

korta beslutsvägar och en operativ grupp som samarbetar med länskriminalpolisen, 

länsordningspolisen och närpolisen i hela länet. Insatsen är bland annat inriktad på de 

autonoma grupper som begår brott. Genom informationsinhämtning och identifiering av 

brottsaktiva personer, som är medlemmar av extremistiska organisationer verksamma i länet, 

kan brott både förebyggas och vara ett stöd vid utredning och spaning. (Västra Götalands 

Årsredovisning 2003) 

 
Den autonoma miljön är ett samlingsbegrepp för ett nätverk av grupper och individer som 

präglas av idéströmningar som frihetlig socialism, anarkism och syndikalism. Den är 

välorganiserad och flexibel och protestreaktioner kan starta med mycket kort varsel. Detta 

möjliggörs i hög utsträckning via mobiltelefoni och internet. Internet är bästa sättet att 

marknadsföra sig. Det finns inte pengar till stora reklamaffischer och om de sätter upp 

affischer olagligt rivs de ner direkt. ”Internet har förenat aktivisterna på ett sätt som inte var 

möjligt för tio år sedan.” ”Det är mycket enklare att hitta folk som sympatiserar med våra mål 

via internet än via dörrknackning”, säger Juliette Beck som jobbar inom Global Exchange, en 

människorättsorganisation i San Franscisco. ”Det stora genombrottet för internet i 

aktivistkretsar kom den 16 april 2000 inför Internationella Valutafondens möte i Washington. 

1999 var det bara några dussin som protesterade mot IVF. I år var vi 20 000” 

(www.aftonbladet.se, 04-05-03). Detta är polisen väl införstådd med och lägger mycket av sin 

tid på att söka på hemsidor och chattar om vad som är på gång. Två sidor med frekvent trafik 
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är www.motkraft.net samt www.yelah.net. (Hans Bergström, Kriminalunderrättelsetjänsten 

Göteborg). 

 

Den autonoma miljön är trots sin anti-hierarkiska struktur mycket välkoordinerad och 

flexibel. Det finns inom miljön en mer eller mindre uttalad samstämmighet dels om vilka 

missförhållanden som är rådande i samhället och dels att parlamentariska reformer inte är 

tillräckligt offensiva eller effektiva för att lösa problemen. De protester som uppkommer är 

ofta både motreaktioner på samhällets långsiktiga utveckling, och reaktioner på enskilda 

händelser. De primära måltavlorna för de direkta aktioner som utgår från den autonoma 

miljön är staten, överstatliga institutioner, multinationella företag samt finansiella 

maktkoncentrationer, som anses vara synonyma med kapitalismen. 

Säpo har uppgett för oss att den autonoma rörelsen har så kallade ”svinföretag”. Dessa är: 

• McDonald´s som är ett stort vinstdrivande företag och dessutom amerikanskt. Detta 

gör McDonald´s till ett självklart mål 

• H&M anser dem står för kapitalism och exploatering av kvinnan. 

• Nike är också ett stort amerikanskt vinstdrivande företag som sägs använda barn som 

arbetskraft. 

• Nestlé har vid sin marknadsföring av bland annat amningsersättning i afrikanska 

länder ljugit för kvinnorna och sagt att barnen blir sjuka av mammans mjölk. 

• Shell har vid sina oljeutvinningar i Afrika gett arbetstagarna usla arbetsvillkor och 

exploaterat miljön. 

 

Till dessa kan vi även lägga andra typer av måltavlor som förknippas med sexism. Målen är 

till stor del porrbutiker men även här butikskedjan H&M och vanliga videobutiker. 

(Wikström, Brott med ideologiska motiv blir allt vanligare) 

 

Det autonoma nätverket kan på ett enkelt sätt liknas vid ett pussel där de olika bitarna 

tillsammans bildar ett nätverk med en gemensam grundsyn på samhället. Nätverket har en 

socialistisk, utomparlamentarisk bakgrund och är ofta enfrågeorienterat. I pusslet ingår 

grupper som kämpar mot; rasism, fascism, djurförtryck, miljöförstörelse, sexism, homofobi, 

staten och EU, polisbrutalitet samt multinationella företagsexploateringar (se bild nedan). 

 

 

 

     EU 
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Antalet anmälningar om misshandel, skadegörelse och vandalisering med antifascistiska 

motiv uppgick till över 400 fall första halvåret 2003, en ökning med nära 50 procent jämfört 

med samma period året innan.  

I Göteborg har antalet brott av antifascister fördubblats sedan 1999. Det förekommer bland 

annat att personer ur den så kallade autonoma vänstern söker upp rasister för att slå ned dem, 

allt enligt statistik från Säkerhetspolisen (www.svt.se, 04-04-07). I Göteborg där de 

antifascistiska brotten fördubblats sedan 1999, kartlägger de autonoma de personer som rör 

sig i högerextrema kretsar. De autonoma ger sig också ut på så kallade nattvandringar där de 

letar upp nynazister och fysiskt angriper dem för att skrämma bort dem från gatorna. ”Vi 

anser ju att ett stort problem som fascism och nazism legitimerar alla former av motstånd och 

om våld är nödvändigt så är det accepterat”, säger Erik, som deltar i den autonoma vänstern, 

vid en intervju med Sverige Radio. (www.sr.se, 04-04-07) 

Antalet anmälda fall av misshandel från antifascistiskt håll har mer än tredubblats sen 1999. 

Det kan man läsa i Säkerhetspolisens statistik över antifascistiska våldsbrott som anmälts 

under de senaste åren. (Säkerhetspolisen, Brottslighet kopplad till rikets inre säkerhet) 

 

En tydlig arbetsfördelning mellan de olika polisverksamheterna finns vad gäller den 

autonoma vänsterrörelsen dock har djurrättsrörelsen hamnat mellan två stolar. 

Enligt en artikel i Aftonbladet, från 17 februari, 2003, framgår att Djurens Befrielsefront har 

bättre samordning än polisen. Varken rikskriminalen eller säkerhetspolisen har någon central 

kartläggning av aktivisternas brottslighet. För sju år sedan gjordes en uppdelning mellan Säpo 

och Rikskriminalpolisen. ”Säpo erbjöd sig då att ta ansvar för detta på nationell nivå och de 

KAPITALISM 
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 FÖRTRYCK 
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   RASISM 
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har sedan hållit på med det”, säger Lars Nylén, Rikskriminalens chef. ”Därför har 

rikskriminalen inte prioriterat den här typen av ärenden. Säkerhetspolisens Margareta 

Linderoth slår dock ifrån sig och säger att Säpo inte utreder brott. Så idag utreds varje brott 

som anmäls lokalt av respektive polismyndighet. Därmed missar polisen att se samband som 

kan leda till gärningsmännen. Detta bekräftar även vår kontakt vid Säkerhetspolisen. 

(www.aftonbladet.se, 04-04-05) 

Sedan den första aktionen 1985 och fram till 2003-02-17 har djurrättsaktivister utfört minst 

597 attentat. Det senaste året har de utfört 99 aktioner som orsakat skador för miljontals 

kronor. Djurens Befrielsefront blir allt våldsammare och utför nu även bombattentat och 

mordbränder mot djuruppfödare. 

 

Trots flera centrala skillnader mellan de autonoma rörelserna och vitmaktmiljön finns även en 

viktig likhet, ett antidemokratiskt synsätt. Båda grupperingarna anser att man besitter centrala 

insikter om hur ett bra samhälle skall se ut, insikter man anser motivera och rättfärdiga 

användandet av olagliga metoder. Ett vanligt argument mot vårt demokratiska system är att 

det egentligen inte speglar medborgarnas vilja. Medborgarna är lurade och manipulerade, 

något som man inom dessa grupperingar anser sig ha genomskådat. 

 

Vi bad våra polisiära källor uppge vilka erfarenheter de hade av de olika grupperna. De 

uppgav då att Attac anses vara rumsrena och att en av våra nuvarande ministrar, Leif 

Pagrotsky, har varit ordförande i rörelsen. Vidare sa vår källa i Göteborg att de för ett år sedan 

haft ganska stora problem med feminister som endast är runt 15 stycken i åldern 15 – 20 år. 

(Hans Bergström, Kriminalunderrättelsetjänsten Göteborg) 

För övriga gärningsmän med antifascistiska motiv är genomsnittsåldern 25 år. Den yngsta var 

12 år och den äldsta 63 år. 75 % av de misstänkta gärningsmännen, var just män. 

(Säkerhetspolisen, Brottslighet kopplad till rikets inre säkerhet) 

 

Vid större demonstrationer har bland annat AFA sina egna spanare som spanar efter poliser. 

Ser de en stor insats från polisen, ligger de lågt. Är däremot polisinsatsen inte tillräckligt stor 

ser de chansen att överväldiga polisen med konfrontationer. De metoder dem använder mot 

polis kan bland annat vara att spruta bensin på dem för att sedan försöka antända med hjälp av 

signalbloss. De har även vid tillfällen stuckit upp både signalbloss och flaggkäppar under 

polisens visir. Det är också vanligt förekommande med slangbellor, både sportvarianten och 

hemmagjorda, som används för att skjuta ståldankar och hjulbult. För att bekämpa polishästar 
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och hundar kastar dem peppar- och salmiakpulver på dem och slänger glaskulor på marken, 

vilket gör att hästarna får svårt med balansen. (Torbjörn Ekblom, Säkerhetspolisen, 

Författningsskyddet) 

 

Rörelserna ses där högerextrema rörelser finns men har alltid ett fäste i de största städerna 

samt universitetsstäderna. Polisen ser också att rörelserna blir allt mer våldsamma. Att 

personer inte längre söker sig till grupperna för deras åsikt utan för en chans att slåss. 

Polisen kan även konstatera att djurrättsaktivisterna är mer kriminellt benägna och unga, 

jämfört med de andra rörelserna.  

 

De brottsrubriceringar som är vanligt förekommande när den autonoma rörelsen gör sig 

skyldiga till brott är främst skadegörelse följt av misshandel, våldsamt upplopp, våldsamt 

motstånd, framkallande av fara för annan samt förberedelse till allmänfarlig ödeläggelse.   

 

5 Diskussion och analys 

Det resultat som framkommit under vårt arbete är att det finns tre huvudsakliga frågor där alla 

autonoma vänstergrupper är något så när eniga. Den första frågan är motviljan och 

avståndstagandet från det politiska och ekonomiska system som finns främst i västvärlden. 

Detta system som efter Andra världskriget skapat stabilitet och gett västvärlden en bas att 

bygga välstånd på, anses vara grunden till allt som är fel.  

Den andra frågan är att systemet gynnar de stora företagen som manipulerar politiker och 

exploaterar ”arbetarklassen”.  

Den tredje frågan är kritiken mot det kapitalistiska systemet som växer sig allt starkare och 

kommer med ny teknik i allt högre hastighet 

 

Många utav grupperna säger sig inte ha någon hierarki, utan alla är lika mycket värda. Under 

deras möten ska allas röster väga lika tungt. Men vår slutsats, efter egna erfarenheter, är att 

det ändå alltid skapas ett informellt ledarskap som naturligt påverkar alla i gruppen. Så 

småningom utkristalliseras naturliga ledare som kommer att få ett större värde än de övriga.  

 

De autonoma grupperna skiljer sig åt i hur stor omfattning de pratar om organisering och 

organisation. Trots detta så får man intrycket av att den autonoma rörelsen är väl organiserad, 

väldigt flexibel, ständigt i förändring och mycket effektiv på att skapa uppmärksamhet och till 
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viss del skicklig på att framföra sitt budskap. Med demonstrationer, sabotage, kravaller, 

störningar i stadskärnor, vilja att konfrontera polis och myndigheter skapar de med sitt 

utomparlamentariska arbetssätt ett intresse hos allmänheten. Vi kan även konstatera att media 

ger mer plats åt oroligheterna och konfrontationerna med polis, myndigheter, politiker och 

företag än vad de ger åt rörelsens budskap och de frågor de vill förmedla. 

 

I vårt arbete har vi behandlat sakfrågor, principer och ställningstaganden hos några av 

grupperna som räknas in i den autonoma vänstern. Deras ståndpunkter och de yttranden de 

framför går företrädesvis in under yttrandefrihetsgrundlagen, vad vi än må tycka om det. Det 

faktum att de flesta grupper sedan inte söker tillstånd för sina demonstrationer är ännu ett 

problem för polisen, eftersom det då inte finns någon ansvarig att ställa till svars. Och även 

om det inte är en samling som fått tillstånd, så betraktas det som en allmän sammankomst och 

sådana får man hålla enligt grundlagen. Regeringsformen kap 2 § 1.  

 

Av de källor vi tagit del av och de resultat vi fått fram kan vi dra slutsatsen att den politiska 

viljan att förändra och övertygelsen i de frågor som framhävs, hos många, starkt kan 

ifrågasättas. Vår uppfattning är nämligen att många är där bara för en adrenalinkick och efter 

Göteborgskravallerna 2001 kan en markant ålderssänkning skönjas. Många etablerade tros ha 

hoppat av och ersatts av ett yngre klientel som mest vill mäta sina krafter med polisens. 

 

Under en föreläsning om gruppdynamik här på Polisutbildningen fick vi ta del av uttrycket 

deindividualisering.  Innebörden är att den enskilda deltagaren, i stora grupper, upphör att se 

sig själv som en individ och blir i stället en del av en stor massa som reagerar på inre och yttre 

händelser och intryck. Det kan då bli lätt att ryckas med i en springande folkmassa och göra 

som alla andra gör. För välmotiverade aktivister är det lätt, om stämningen är tillräckligt 

uppjagad, att få en demonstration att övergå till skadegörelse, eller till och med kravaller. 

Detta anser vi till viss del kan förklara varför demonstrationer urartar och varför vissa 

personer gör sig skyldiga till grova brott. 

 

Polisens förberedelse, agerande och förebyggande arbete skulle i hög grad underlättas om 

kunskap fanns om vad de autonoma grupperna står för och protesterar mot. Har man kunskap 

om det vi har behandlat, kan man bättre förutsäga vart polisen bör befinna sig för att kunna 

förhindra skadegörelse och andra brott mot de så kallade ”svinföretagen”, banker och andra 

storföretag. Om det sker skadegörelse utan anknytning till deras ideologier kan man lätt förstå 
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att det funnits mer intresse i våldsamheter än deras ståndpunkter. Man vet också att många 

poliser på plats minimerar riskerna för upplopp. För som vi nämnt så ligger de autonoma lågt 

om de inte anser sig kunna få övertaget.  

 

Aktivisterna är unga och många av dem är verbala medelklassbarn. De mer framträdande är 

troligtvis barn till gamla vänsteraktivister från 1970-talet. De befinner sig i en subkultur där 

musik, kläder, frisyrer och vegetariska eller veganska matvanor förenar. De är i opposition till 

i stort sett hela det etablerade samhället och ser sig i alla avseenden som förtryckta. För 

många är omvärldens förtryck närmast en personlig förolämpning, ”Förstör det som förstör 

dig”. Aktivisterna lever och umgås till stor del i sin egen krets varför det kan vara svårt att få 

dem på andra tankar. Det är också svårt att förebygga dessa grupperingar då de, som ovan 

nämnts, fått sina värderingar med modersmjölken. 
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