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Abstract 

Dialogpoliser är specialutbildade poliser som används under 

demonstrationer/opinionsyttringar. Dialogpolisens arbetsuppgift är att genom en 

förtroendefull dialog vara länken mellan folk i ett demonstrationsled och polisledningen. 

Genom att föra en dialog med de som vill demonstrera ska dialogpolisen undvika att 

missförstånd uppstår mellan polis och demonstranter. Syftet med detta arbete är att belysa de 

för och nackdelar med användandet av dialogpoliser. Jag har under mitt arbete intervjuat både 

dialogpoliser och personer som har erfarenhet av att utföra demonstrationer. Efter 

oroligheterna under EU-toppmötet i Göteborg sommaren 2001 tillsatte staten en utredning. I 

deras utredning riktades stark kritik mot polisen. Utredningen föreslog bland annat att polisen 

skulle ändra sitt arbetssätt när det gäller stora folksamlingar. Ett nytt arbetssätt för hur polisen 

ska handskas med folkmassor togs fram. Detta arbetssätt heter SPT-konceptet (särskild 

polistaktik). I detta koncept ingår dialogpoliser. Dialogpolisen ska försöka föra en dialog med 

de som vill demonstrera innan under och efter en demonstration. I mitt arbete har jag kommit 

fram till att det finns vissa demonstranter som är svåra att nå för dialogpolisen. Det som är 

problematiskt är att dessa demonstranter står för mycket av de oroligheter som brukar uppstå. 

Jag har också i mitt arbete kommit fram till att demonstranter kan påverka varandra i ett 

demonstrationsled. 
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Inledning 

När det var dags för mig att bestämma vad jag skulle skriva om i mitt fördjupningsarbete 

dök detta med dialogpoliser upp. Dialogpoliser jobbar vid stora opinionsyttringar och är 

länken mellan folk i demonstrationsleden och polisledningen. Förenklat kan man säga att 

deras jobb är att genom en dialog undvika missförstånd mellan folk i demonstrationsleden 

och polisen. Dialogpoliserna ska föra en dialog före under och efter en 

demonstration/opinionsyttring. Dialogpolisen är en funktion i det nya SPT-konceptet. En 

beskrivning av vad SPT innebär kommer beskrivas vidare i detta arbete. 

Inom mig finns en väldigt stor förståelse för folk som vill uttrycka sina åsikter. Jag 

fascineras av människor som brinner för att få uttrycka sina åsikter, det kan till exempel 

handla om att belysa olika orättvisor.  

Med detta arbete ska jag intervjua både dialogpoliser och personer som har erfarenhet av att 

utföra demonstrationer.   

En annan anledning till att jag har valt att skriva om dialogpoliser är för att många 

poliselever inte verkar veta vad en dialogpolis har för arbetsuppgift. Så arbetet kan ses lite 

som en information till andra elever på Polisutbildningen i Umeå. 
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Bakgrund 

Sverige är i förhållande till många andra länder ett öppet och modernt samhälle och om det 

skall gå att demonstrera mot/för något, skall detta kunna gå att genomföra på ett tryggt och 

säkert sätt i Sverige. Det är där som den svenska polisen kommer in i bilden. Polisens roll 

vid stora opinionsyttringar/demonstrationer är att skydda alla människors rätt att få 

demonstrera enligt lagarna i Polislagen 2§ 2p och Regeringsformen 2 kap 1§ 4p.  

Polislagen 2§ 2p beskriver polisens uppgift ”Till polisens uppgift hör att övervaka den 

allmänna ordningen och säkerheten, hindra störningar därav samt ingripa när sådana har 

inträffat…”. 

I regeringsformen 2 kap 1§ 4p står det att ”Varje medborgare är gentemot det allmänna 

tillförsäkrad demonstrationsfrihet: frihet att anordna och deltaga i demonstration på 

allmän plats”. 

En demonstration kan till exempel handla om att demonstrera mot djurförsök, orättvisor i 

världen, eller protestera mot ett land som begår förbrytelser mot människor. Det finns inget 

krav på hur många som ska delta i en demonstration, en enmansdemonstration åtnjuter 

samma skydd som en stor demonstration med flera tusen demonstranter. Vad som dock kan 

anses som ett krav är att innehållet inte enbart är en massa skrik och skrän, det måste 

framföras någon form av åsikt som tilltalar hörsel eller synsinnet (Westerlund 2008).  

 

Demonstrationsfriheten får begränsas. Enligt regeringsformen 2 kap 14§ 1st”… 

demonstrationsfriheten får begränsas av hänsyn till ordning och säkerhet vid 

sammankomsten eller demonstrationen eller till trafiken. I övrigt får dessa friheter 

begränsas endast av hänsyn till rikets säkerhet eller för att motverka farsot ” 

Att det då i vissa fall blir upploppssituationer är enligt mig ett misslyckande. I polisens nya 

koncept SPT (särskild polistaktik) ingår dialogpoliser. Deras arbete kan i många fall vara 

skillnaden mellan en fredlig och sansad demonstration som fortlöper precis som den är 

tänkt att göra, det vill säga att demonstranterna får sina åsikter uttryckta. Eller en 

upploppssituation där folk skadas och kritik riktas mot både polisen och folk i 

demonstrationsleden. Just den situationen tjänar ingen på. Varken folk i 

demonstrationsledet eller polisen. 
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Göteborgshändelserna 

Den egentliga bakgrunden till att dialogpoliser kom till var de händelser som inträffade 

under EU-toppmötet i Göteborg den 14 – 16 juni 2001, dessa händelser går under namnet 

”Göteborgshändelserna”. Under Göteborgshändelserna utbröt massiva ordningsstörningar 

och många poliser och demonstranter skadades. Vid ett tillfälle besköts demonstranter av 

polisen. Flera demonstranter träffades av pistolkulor och demonstranten Hannes Westberg 

skadas svårt då han träffades av en kula i magen. Situationen i Göteborg var vid detta skede 

explosionsartad. Poliserna som tjänstgjorde ute på gatorna hade i många fall varken 

kunskap eller utrustning för de situationer de skulle jobba i (SR P3 dokumentär, 2007).  

Som jag har nämnt ovan är funktionen dialogpolis en rätt så ny företeelse inom den 

Svenska polisen. Inför EU-toppmötet i Götborg 2001 fanns det en så kallad ”kontaktgrupp” 

som hade till uppgift att föra en dialog med berörda grupper som ville demonstrera. 

 

Göteborgsaktionen 

Dessa grupper ingick i ett nätverk kallat ”Göteborgsaktionen” (Björk och Peterson, 2002).  

Bland de grupper som ingick i Göteborgsaktionen kan nämnas Attac, SAC,(Svenska 

Arbetares Centralorganisation) Grön ungdom och Ung vänster (www.folkrörelser.nu).   

Kontaktgruppens uppgift benämns i EU-toppmötets kommenderingsorder 27a.  

”Enheten skall eftersträva att skapa goda och öppna kontakter med arrangörer för 

demonstrationer … Arbetet skall bedrivas öppet och synligt med tydligt 

kontaktskapande och brottsförebyggande inslag … Syftet är att man före och under 

demonstrationer skall ha ständig och omedelbar kontakt med demonstrationsvakter 

m fl i avsikt att i ett tidigt skede, tillsammans med arrangörerna, kunna avstyra 

avvikelser från det sökta demonstrationstillståndet och/eller kunna ingripa mot 

brott. Under tiden före mötena skall särskild inriktning ske mot olika grupperingar 

inom olika nätverk som avser att demonstrera under EU-mötena och som enligt 

uttalanden är beredda att tillgripa våld mot person eller egendom, eftersträvar att 

tränga in på mötesplatser mm och/eller är beredda att använda civil olydnad som 

medel att störa ordning och säkerhet vid tiden för EU-mötena. Under 

demonstrationer skall den särskilda insatsen eftersträva att aktivt påverka sina 

upparbetade kontakter inom olika nätverk med syfte att förmå dessa att avstå från 

att använda våld och/eller civil olydnad.” (Björk och Peterson 2002 s 83) 2002) 

Benämningen dialogpolis fanns inte i detta skede. Likheten med poliserna som ingick i 
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kontaktgruppen och dagens dialogpoliser är att de jobbade väldigt förtroendefullt gentemot 

de organisationer som ville demonstrera under EU-toppmötet i Göteborg.  

Just det arbetet med att bygga upp ett förtroende anses vara nyckeln i samarbetet mellan 

polisen och de olika aktörerna som arrangerar demonstrationer/opinionsyttringar (intervju 

med dialogpolis). 

 

Trots användandet av kontaktgruppen jobbade polisledning i en motvind. Detta berodde på 

ett flertal händelser som inträffade i april månad samma år. Då var det stora 

demonstrationer i Malmö. Polisen gick väldigt hårt fram bland demonstranterna och 

upplöste till och med vissa demonstrationer med våld. Den mest kända händelsen var när en 

polisman slog en demonstrant med knuten näve rakt i ansiktet. Detta rörde upp känslorna 

bland demonstranterna (SR P3 dokumentär, 2007).   

Kontaktgruppen lyckades ändå få kontakt med alla berörda grupperingar som ville utföra 

demonstrationer. De grupperingar som det inte gick att nå för en diskussion var de 

autonoma (politiska aktioner o.d. som försiggår utanför de valda församlingarna, riksdag, 

kommunfullmäktige) (Györki, Malmström, Sjögren 2002). Dessa grupper jobbar autonomt, 

det vill säga de planerade aktioner bortom de tillståndsgivna demonstrationerna och delgav 

ingen information, eller förde någon form av dialog med kontaktgruppen. Exempel på 

sådana planlagda aktioner var till exempel inbrytningsförsök där EU-möten skulle hållas. 

Den mest kända autonoma gruppen är AFA (antifascistiskt aktion). AFA brukar också 

benämnas som det ”svarta blocket”.  

Medlemmarna i polisens kontaktgrupp var de enda poliser som skulle finnas i nära 

anslutning till demonstrationsleden under EU-toppmötet 2001. Polisens dåliga erfarenhet 

från demonstrationerna i Malmö i april samma år hade fått polisledningen att ändra sin 

taktik. Under demonstrationerna skulle kravallutrustad polis och polishästar finnas utom 

synhåll, eftersom detta kunde trigga enskilda personer i demonstrationsleden, vilket i sin tur 

kunde leda till att situationen eskalerade. (Björk och Peterson 2002). 

 

Göteborgskommittén 

Efter händelserna i Göteborg 2001 tillsatte staten en offentlig utredning för att få någon 

slags klarhet i vad som hände under EU-toppmötet. Den kallades i folkmun för 

Göteborgskommittén eller mer byråkratiskt för SOU 2002:122.  

Utredningen leddes av före detta statsminister Ingvar Carlsson och dåvarande landshövding 
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Ulf Adelsohn. Enligt sammanfattningen av rapporten riktar utredningsgruppen stark kritik 

mot en rad polisiära ageranden. Kritik framfördes bland annat mot polisledningen och deras 

sätt att underskatta det hot som fanns mot EU-toppmötet. Återkommande i deras rapport 

nämner utredarna att det saknades en dialog med de grupper som skulle demonstrera under 

mötet. Den dialog som fanns (som kontaktgruppen stod för) ansågs vara ett väldigt bra 

initiativ från polisens sida. Den kritik som angavs var att den påbörjades bara någon månad 

innan mötet skulle äga rum vilket ansågs vara för tidigt. På grund av ett polisiärt ingripande 

mot ett gymnasium där demonstranter höll till, förbrukades det förtroende som 

kontaktgruppen hade skapat. Just det ingripandet ses som en nyckelhändelse som fick 

situationen i Göteborg att förvärras. Återkommande belyses det faktum att dialogen 

definitivt hade kunnat vara bättre. Sedan avhandlar rapporten bland annat att de poliser som 

deltog i kommenderingen var illa utrustade och hade dålig utbildning. Det framhävdes även 

att många poliser hade en dålig uppfattning om vilka olika politiska grupper som skulle 

finnas i Göteborg under mötena. Rapporten tar också upp att polisen skall jobba mer öppet 

mot allmänheten. Det som är genomgripande i deras rapport är att polisen skall vara mer 

öppen, polisen skall föra en dialog och polisen skall införa ett nytt koncept för hur man 

skall arbeta med stora folkmassor (SOU 2002:122). 

 

Den Danska modellen 

I detta skede tittade den Svenska polisen mot sina kollegor i Danmark. Efter oroligheter i en 

stadsdel i Köpenhamn under nittiotalet där polisen bland annat avlossade 113 skott mot en 

folkmassa, utarbetade den danska polisen ett helt nytt koncept när det handlar om arbetet 

med folkmassor. Det kom att kallas det ”mobila insatskonceptet”.  

Den Svenska polisen ansåg att Danmarks utarbetade koncept var föredömligt 

(Polishögskolan 2005). Rikspolisstyrelsen valde att anpassa konceptet till den Svenska 

lagstiftningen, och sjösatte den nya polistaktiken som kom att kallas SPT (särskild 

polistaktik) under slutet av 2005.  

Det åligger varje myndighet att själv bestämma hur mycket personal som ska utbildas i det 

mobila insatskonceptet. Till detta finns det fyra stora förstärkningsgrupper som kommer att 

kunna användas över hela landet. I dessa förstärkningsgrupper ingår både Kilo-enheter och 

dialogpolis (en beskrivning av de olika enheterna finns i nästkommande kapitel). Dessa 

grupper finns i Stockholms län (två divisioner) Skånes län (en division) och i Västra 

Götalands län (en division). (Polishögskolan 2005) 
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Syfte 

Syftet med detta arbete är att belysa de fördelar och nackdelar som finns med användningen 

av dialogpoliser vid stora demonstrationer och övriga opinionsyttringar samt diskutera de 

resultat som framkommit. 

Frågeställningar 

1 Hur har kontakten mellan poliser och demonstranter utvecklats i samband med en 

demonstration? 

2 Kan dialogpolisen nå fram till alla i ett demonstrationsled? 

3 Fördelar och nackdelar med dialogpoliser? 

Avgränsningar 

Detta arbete kommer enbart att beröra de poliser som jobbar som dialogpolis i Stockholms 

län.  

Tillvägagångssätt 

I denna rapport har jag inhämtat fakta från litteratur. Jag har sökt efter litteratur på Umeås 

universitetsbibliotek. De sökord jag använt mig av är: dialogpolis, Göteborgskravallerna, 

Göteborgshändelserna, SPT, dialog. Jag har använt mig av internet, där har jag använt mig 

av samma sökord. Jag har genomfört telefonintervjuer med fyra stycken dialogpoliser och 

tre stycken personer som har erfarenhet av att utföra demonstrationer.  Jag har försökt 

komma i kontak med AFA (antifascistisk aktion) utan resultat. 
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Begreppsförklaringar 

SPT-konceptet 

SPT står för särskild polistaktik och är ett arbetssätt som polisen använder när de jobbar 

med stora folkmassor. Arbetssättet brukar användas vid en kommendering (en förutbestämd 

händelse som kräver mycket polispersonal) när till exempel en större demonstration ska 

genomföras. Dialogpolis är en del av SPT-konceptet. 

 

SPT ingår i den Svenska polisens grundläggande taktiska förhållningssätt (GTF). Polisen i 

Sverige har valt att införa olika arbetsmetoder som ska vara enhetliga över hela landet. Det 

kan till exempel handla om hur man ska söka igenom en byggnad eller hur man ska stoppa 

en bil där hotbilden är hög. Tillsammans med dessa olika metoder för hur en polis ska 

jobba i vissa situationer tillkommer även ett mentalt och ett kommunikativt förhållningssätt. 

I det mentala förhållningssättet ska man bland annat ha kunskap om hur man fungerar 

under stress och hur man kan hantera kriser. I det kommunikativa förhållningssättet är 

konflikkunskap, konflikthantering och kommunikation viktiga verktyg. Dessa två olika 

förhållningssätt skall tillsammans med SPT-arbetssättet leda till att polisen har kontroll i 

situationen (Polishögskolan 2007). 

 

Det ovan nämnda grundläggande taktiska förhållningssättet vidareutvecklas när det gäller 

SPT-konceptet. I det grundläggande taktiska förhållningssättet (GTF) belyser man i stort 

sätt olika situationer ur en enskild polismans sätt att jobba.  

 

När det handlar om SPT-konceptet ser man mer på hela gruppen som ett stort 

arbetsredskap. I SPT-konceptet ingår flera olika poliser som har olika uppgifter. 

Benämningarna på dessa olika poliser/enheter är: mobilt insatskoncept, kilo-enheter och 

dialogpolis. 

 

Mobila insatskonceptet 

Det mobila insatskonceptet är de som i folkmun brukar kallas för ”kravallpoliser”. I det nya 

konceptet går de under namnet ”deltapoliser”. Dessa poliser leds av en polisinsatschef 

(PIC). Han sitter oftast i en stab tillsammans med en rad polisiära chefer samt 

kommenderingschefen och samordnaren för dialogpoliserna. Under sig har han 
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avdelningschefer (AC) som i sin tur håller kontakt med gruppchefer som leder 

insatspersonalen även kallad deltapolis.  

 

Deltapoliserna jobbar helt i linje med Göteborgskommitténs utlåtande väldigt defensivt och 

flaggar högt för ”att inte låta sig provoceras” (Polishögskolan 2005 sid 16). Vidare krävs 

det en bättre omvärlds och politikkunskap och förståelse för de som vid en demonstration 

demonstrerar. Detta bland annat genom att en del av de som nu ingår i SPT-konceptet 

måste intervjua någon som brukar bli polisens motpart. Det kan då handla om en 

missbrukare eller en intagen på en kriminalvårdsanstalt. Detta för att förebygga fördomar 

och på så sätt få ett motpartsperspektiv.  

Genom detta lär man sig att ”ett professionellt förhållningssätt förutsätter förmågan att 

förstå en annan människas ageranden även om man inte delar dennes åsikt” 

(Polishögskolan 2005 sid 26). 

 

Kilo 

Kilo-enheten eller de så kallade ”civvarna” (intervju med dialogpolis) är civilklädda poliser 

som agerar anonymt under till exempel en demonstration. De har till uppgift att gripa folk 

som begår brott under demonstrationens gång. Syftet med deras medverkan i SPT-

konceptet är att plocka ut de personer som gör sig skyldiga till brott, helst utan att detta 

påverkar demonstrationen som helhet.  

 

Dialogpolis 

Dialogpolisernas roll är att genom ett uppbyggt förtroende med de som arrangerar en 

demonstration hålla kontakt med olika nyckelpersoner i ett demonstrationsled (intervju med 

dialogpolis). En dialogpolis jobbar väldigt synligt och öppet. En dialogpolis har inte någon 

uniform utan jobbar i civila kläder. Det som utmärker en dialogpolis är en reflexväst som 

det står ”DIALOGPOLIS” på. Dialogpolisens arbetsuppgift vid till exempel en 

demonstration är att innan under och efter en demonstration föra en dialog med berörda 

parter.  

 

Innan en demonstration 

En demonstration får inte utföras utan tillstånd (Ordningslagen 2 kap 4,5 §§). En 

demonstration får inte upplösas bara med anledning av att inget demonstrationstillstånd 



 

9 

 

 

inkommit till polismyndigheten (Ordningslagen 2 kap 8§, Westerlund 2008). Både de 

demonstrationer som har demonstrationstillstånd och de demonstrationer som är utan 

demonstrationstillstånd har samma grundlagsskyddade rättigheter att få demonstrera 

(Regeringsformen 2 kap 1§ 4p). 

 

Innan en demonstration tar dialogpolis kontakt med de som ämnar demonstrera. 

Dialogpolisen lyssnar på vad för önskemål aktören har, hur många som kan tänkas dyka 

upp i demonstrationsledet, var demonstrationen kan tänkas framföras och var 

demonstrationen har sitt slutmål. Detta skall inte förknippas med underrättelsetjänstarbete, 

utan den information som en dialogpolis samlar på sig under eller i början av en 

demonstration skall mer ses som dialogpolisens egen analys av läget.  Erfarenheter av 

dialogpolisarbete har visat att det är vinnande att föra en dialog och etablera kontakter 

innan en demonstration. Detta för att undvika senare missförstånd (Holgersson 2008). 

 

Under en demonstration 

För en dialogpolis är det alltid en fördel om demonstrationen på förväg redan är bestämd. 

Det brukar ha kommit in ett demonstrationstillstånd till polismyndigheten. De redan 

etablerade kontakterna används flitigt under demonstrationens gång. Det kan handla om 

kontakt med nyckelpersoner i demonstrationsledet. Den kontakten är viktig för att kunna 

reda ut missförstånd och oklarheter. Om en demonstration utan tillstånd helt plötsligt blir 

förestående måste dialogpolisen försöka få kontakt ute på gatan med någon som arrangerar 

demonstrationen (Holgersson 2008). 

 

Efter en demonstration 

Att fortsätta hålla kontakten med de som har arrangerat en demonstration anses mycket 

viktigt. Det ger en bra bild av polisen som helhet och dialogpolisen i synnerhet. De som har 

arrangerat en demonstration ska veta att de alltid kan kontakta de poliser som de känner och 

har kontakt med. Detta för att i fortsättningen kunna planera kommande demonstrationer. 

En kontakt efter en demonstration är givande för polisorganisationen ”Kontakter efter ett 

arrangemang underlättar inte bara möjligheterna att kunna bygga upp ett långsiktigt 

förtroende. Det skapar också förutsättningar att få värdefull feedback på polisens agerande 

som kan delges berörda befattningshavare i polisorganisationen” (Holgersson 2008 sid 

48). 
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Resultat 

För att få en allsidig bild av hur en dialogpolis upplevs och arbetar har jag intervjuat fyra 

stycken dialogpoliser och tre personer som har erfarenhet av att utföra demonstrationer.  

Dialogpoliserna fick jag kontakt med genom att jag ringde upp dialogsamordnaren i 

Stockholm, Ola Söderling. Ola är den enda polisen som jobbar heltid som dialogpolis. 

Resterande dialogpoliser jobbar inom andra områden i myndigheten när de inte kallas in för 

jobb som dialogpolis. Jag har valt att inte nämna dialogpolisernas namn i denna rapport. 

Jobbet som dialogpolis brukar uppta mellan tjugo till tjugofem procent av deras arbetstid.  

 

Frågeställning 1. 

Hur har kontakten mellan poliser och demonstranter utvecklats i samband med en 

demonstration?  

 

Telefonintervju med dialogpoliser 

Enligt en intervjuad dialogpolis så har utvecklingen gått fram inom vissa grupper av de som 

demonstrerar. Det förtroende som fanns för polisen i vissa led, speciellt bland de folk som 

på politikens vänsterkant är parlamentariskt sinnade (som har stöd av de valda 

församlingarna, riksdag och kommunfullmäktige)(Györki, Malmström, Sjögren 2002) har 

varit bra en längre tid. De grupper som är att anse som parlamentariskt sinnade brukar 

kallas för det ”röda blocket”, i det blocket ingår bland annat ung vänster och SSU. En grupp 

som är svår att nå är de utomparlamentariskt sinnade Grupperna (politiska aktioner o.d. 

som försiggår utanför de valda församlingarna, riksdag, kommunfullmäktige etc)(Györki, 

Malmström, Sjögren 2002). Dessa brukar benämnas som det ”svarta blocket”. AFA 

(antifascistisk aktion) tillhör det så kallade ”svarta blocket.” De grupper som ingår i det 

”svarta blocket” är svåra att nå, och de vägrar mer eller mindre att föra en dialog med 

myndighetspersoner som poliser. De fall där en dialog har skett mellan någon ur det ”svarta 

blocket” och polis är tillfällen då något inträffar ute på plats under en demonstration.  

Sammantaget är relationen mellan polis och folk ur det ”svarta blocket” kylig. De tillfällen 

när det blivit oroligheter i samband med demonstrationer är det i många fall folk från det 

”svarta blocket” som bär ansvar. På politikens högerkant är dialogen bra. De politiska 

grupper som kan nämnas i sammanhang där dialogpoliser jobbar är Sverigedemokraterna 

(SD) och Svenska motståndsrörelsen (SMR). Dessa politiska grupperingar framför i många 
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fall främlingsfientliga åsikter. När då dessa grupper begär att få anordna en marsch eller 

demonstration/torgmöte jobbar dialogpoliserna för fullt, och den dialogen fungerar enligt 

samtliga intervjuade dialogpoliser bra. 

I samband med ovan nämnda politiska gruppers demonstrationer/opinionsyttringar, 

förekommer i princip alltid en motdemonstration från folk som sympatiserar med politik på 

vänsterkanten. Det är vid sådana tillfällen stor risk för oroligheter i form av våld och 

skadegörelse. Ett typiskt tillfälle när orligheter uppstår mellan dessa olika grupper är vid 

den så kallade ”Salem-marschen” och nationaldagen den 6:e juni. Vid dessa tillfällen är det 

svårt för dialogpolisen att göra ett bra jobb. På vänstersidan är det svårt att få fram någon 

form av dialog, speciellt med de personer som ingår i det ”svarta blocket”. Detta leder 

ibland till våldsamheter. 

Den ljusning man kan se angående dialog med folk ur det ”svarta blocket” är att den i vissa 

fall går att påverka. Vid till exempel en stor demonstration där vänsterpolitiska åsikter 

framförs, ingår det en massa olika politiska grupper. Dessa olika grupper kan vara SSU, 

ung vänster eller Grön ungdom, de ingår i det så kallade ”röda blocket”. När då dessa 

grupper demonstrerar får de oftast med sig folk från det ”svarta blocket” i 

demonstrationsledet. Det som då händer är att den dialog som förs mellan folk i det ”röda 

blocket” i vissa fall smittar av sig på folk som tillhör det ”svarta blocket”. En sådan 

situation är väldigt bra. Det blir svårt för de som är där för att få en konfrontation med 

polisen.  

 

Frågeställning 2.  

Kan dialogpolisen nå fram till alla i ett demonstrationsled? 

 

Telefonintervju med dialogpoliser 

En dialogpolis kan aldrig nå ut till alla i ett demonstrationsled. Vissa grupper är svårare än 

andra. De personer som ingår i det ”svarta blocket” vill inte ha någon dialog med polis över 

huvud taget medans de personer som ingår i det ”röda blocket” ofta är mottagliga för en 

dialog. 

 

Telefonintervju med Martin K pressekreterare i Sverigedemokraterna 

Martin säger att det är sällan som Sverigedemokraterna utför några demonstrationer. Den 

främsta insatsen som polisen gör under deras demonstrationer är att skydda deras 
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demonstration från motdemonstranter. Han tycker att polisens arbetssätt med dialogpoliser 

är fel eftersom det verkar som att polisen vill bli kompisar med motdemonstranterna. 

Polisen ska enligt Martin ”arrestera” de som begår brott när Sverigedemokraterna 

demonstrerar. Dessa motdemonstranter är enligt Martin ”ligister” som inte vill samarbeta. 

 

Telefonintervju med Sara Björk ordförande i SSU Malmö 

Sara berättar att hon har varit aktiv demonstrant i flera år. Och vid de flesta tillfällen som 

hon har närvarat har alla i demonstrationsledet gått att nå. De som är svåra att nå är enligt 

Sara de personer som ingår i det ”svarta blocket”. Enligt Sara vill folk ur det ”svarta 

blocket” synas genom att ställa till med bråk. När folk från det ”svarta blocket” finns med i 

ett demonstrationsled blir det alltid stökigt och bråkigt enligt Sara. 

 

Telefonintervju med Felicia Ohly ombudsman i ung vänster 

Enligt Felicia kan en dialogpolis inte nå fram till alla i ett demonstrationsled. Det är enligt 

Felicia (vars parti ingår i det röda blocket) vanligt att ”kids”(tonåringar) som ingår i det 

”svarta blocket” inte tycker att det är coolt med dialogpoliser. Personer som ingår i hennes 

parti (det röda blocket) kan få dessa personer att ”tagga ner” vilket kan leda till en mer 

fredlig stämning i ett demonstrationsled. 

 

Frågeställning 3. 

Fördelar och nackdelar med dialogpoliser? 

 

Telefonintervju med dialogpoliser 

Genomgående tycker alla dialogpoliser att fördelarna med användande av dialogpoliser är 

uppenbara. Oftast nås en dialog med de som vill demonstrera och vissa ordningsstörningar 

uteblir, det är en vinst för polisen. Dialogpolis tydliggör för polisledningen vad som händer 

under en demonstration och det är en fördel för polisledningen. Det som de intervjuade 

dialogpoliserna anser vara en nackdel är att det till exempel inte finns något enhetligt 

dialogkoncept. Det finns ingen enhetlig nationell styrning, en så kallad FAP (föreskrifter 

och allmänna råd för polisväsendet) saknas. En dialogpolis uttryckte att det kan vara en 

belastning för den myndighet som den enskilde dialogpolisen jobbar i när dialogpolisen är 

borta från sin ordinarie tjänst. Att all dialog under en demonstration hamnar på bara 

dialogpoliser är en nackdel för dialogpoliser. Dialogpoliserna efterlyser mer dialog från 
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samtliga poliser som jobbar vid en kommendering under en demonstration. 

 

Telefonintervju med Martin K pressekreterare i Sverigedemokraterna 

De fördelar som Martin kan se med dialogpoliser är att det alltid är bra att föra en dialog. 

Nackdelarna är att polisen kompromissar med folk som begår brott. De brott han syftar på 

är de motdemonstrationer som uppstår när sverigedemokraterna framför sin politik genom 

torgmöten eller demonstrationer. Motdemonstranterna busvisslar och kastar ägg på 

personer i hans parti. När sådant inträffar under deras demonstrationer/torgmöten tycker 

Martin att polisen ska ingripa. 

 

Telefonintervju med Sara Björk ordförande i SSU Malmö 

Fördelarna som Sara kan se är att det blir en helt annan stämning när en dialogpolis är med 

i demonstrationsledet. En form av förståelse mellan polis och demonstranter uppstår. 

Nackdelarna är när dialogen inte fungerar och effekten av användandet av dialogpoliser 

uteblir. 

 

Telefonintervju med Felicia Ohly ombudsman i ung vänster 

Felicia tycker att fördelarna med dialogpoliser är att det blir en så säkert demonstration som 

möjligt och att hon får bättre kontroll över situationen. När dialogpolisen inte finns med 

känns det otryggt. Enligt Felicia finns det vissa individer som stör sig på att dialogpolisen 

finns med under ett demonstrationsled, dessa individer menar att de kan skydda sig själva 

om det blir oroligheter under en demonstration. Felicia säger att det blir en mer avslappnad 

attityd när en dialogpolis är med i demonstrationsledet. 
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Diskussion, slutsatser och förslag 

Det som är problematiskt vid stora demonstrationer är att det kan bli våldsamheter. 

Utvecklingen sedan kravallerna i Göteborg tyder på att det nya SPT- konceptet fungerar. 

Den misstänksamhet som fanns mellan poliser och demonstranter är nästan helt borta, och 

några av de intervjuade demonstranterna tyckte att kontakten med polis (dialogpolis) känns 

naturlig och trygg. En dialog mellan poliser och demonstranter gynnar en demonstration. 

Genom mina intervjuer har jag fått reda på att det i stora drag är vissa enstaka poliska 

grupperingar som står för våldsamheterna i samband med demonstrationer. Bland annat de 

som ingår i det så kallade ”svarta blocket”. Den dialog som i väldigt många fall fungerar 

mellan demonstranter och dialogpolis har gett resultat, det blir ofta en lugn trygg och säker 

demonstration. Det är ett resultat av användningen av det nya SPT-konceptet. 

Den gruppering som i många fall har dykt upp som vållande av oroligheter i samband med 

vänsterpolitiskt orienterade demonstrationer är AFA (antifascistisk aktion). Det entydiga 

svaret som jag har fått genom mina intervjuer med dialogpoliser och personer som har 

erfarenhet av att utföra demonstrationer är att denna grupp är svår att komma i kontakt med. 

Denna grupp har svårt för att föra en dialog med myndighetspersoner. Den omständigheten 

att denna gruppering inte ville föra någon dialog med poliser över huvud taget förvärrar 

problemet.  

Hur ska man då kunna få en fungerande dialog med dessa individer som i vissa fall beskrivs 

som ”kids” (tonåringar)? Det som har framkommit i mina intervjuer är att det i nuläget går 

att nå AFA (som ingår i det ”svarta blocket”) genom att vid en demonstration föra en dialog 

med de som ingår i det ”röda blocket”. Det ”röda blocket” och det ”svarta blocket” 

påverkar varandra inom ett demonstrationsled vilket gör att det blir en indirekt dialog med 

de grupper som ingår i det ”svarta blocket” (intervju med dialogpolis). Detta är då vinnande 

för både polis och demonstranter. Samtidigt är det väldigt viktigt att de poliser som ingår 

vid en kommendering behåller sin professionalitet och inte låter sig provoceras. I många 

fall är det uppenbart att en del individer ingår i ett demonstrationsled enbart för att ställa till 

med oroligheter. Trots den vetskapen ska en polis som jobbar ute vid en demonstration 

bemöta alla individer i ett demonstrationsled fördomsfritt. I enhetlighet med 

Göteborgskommissionens utlåtande så tycker jag att en polis som tjänstgör vid en större 

kommendering ska ha en neutral inställning och ha vetskap om vilka det är som 

demonstrerar och vad demonstrationen har för egentligt syfte. Den insikten är bara till 
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fördel för den enskilda polisen som arbetar vid en större demonstration. Det är heller inte 

fel att försöka prata med de som demonstrerar. Det visar att det i många fall finns en helt 

vanlig kille/tjej under uniformen som är där för deras skull. 

De nackdelar med dialogpoliser som har framkommit i mitt arbete är att det i vissa fall kan 

framstå som om polisen inte ingriper när vissa personer utför brott i ett demonstrationsled. 

Genom min intervju med Martin K pressekreterare i Sverigedemokraterna är detta ett 

problem för honom. Det ser inte bra ut när polisen inte ingriper mot folk som helt 

uppenbart och i polisens åsyn begår brott under demonstrationer, ett exempel kan vara då 

någon krossar ett skyltfönster eller kastar ägg i samband med en demonstration. I sådana 

lägen utgör dialogpolisen en viktig roll. Dialogpolisen måste göra en bedömning på plats 

ute vid demonstrationen och sedan vidarebefordra denna bedömning till insatsledningen. 

Det kan hända att ett ingripande från polisen triggar vissa personer i ett demonstrationsled 

vilket kan leda till svåra ordningsstörningar. När jag intervjuade Martin K belyste han 

problemet med motdemonstranter som busvisslade och kastade ägg på honom och hans 

kollegor under deras torgmöten. Enligt Martin framstod det som illa att polisen inte ingriper 

mot motdemonstranterna som begår brott. Han menade att polisen är feg som inte ingriper. 

Som jag nämnt ovan så krävs det en bedömning av dialogpolis och insatsledning, där man 

får göra en avvägning. Vad kan vara bäst i just denna situation, kan man filma de som utför 

brott och sedan göra ett ingripande mot de personer som är misstänkta för brott, eller ska 

man göra ett direkt ingripande med eventuella våldsamma följder. En mycket svår 

avvägning som i allmänhetens ögon kan se illa ut. Det är enligt mig viktigt att man förstår 

den roll som en dialogpolis har under en större demonstration. Det som händer ute på plats 

under en demonstration ska sedan genom dialogpolisen föras visare till insatsledningen som 

ska fatta ett beslut om ett eventuellt ingripande. Det kan framstå som en lång och 

tidsödande process men det är viktigt att betona att man måste vara försiktig med att göra 

ingripanden under demonstrationer. 

SPT-konceptet är förhållandevis nytt och det har skett en otrolig utveckling. Det finns till 

exempel inga instruktioner hur en dialogpolis ska arbeta, detta för att det saknas en FAP 

(föreskrifter och allmänna råd för polisväsendet) som ska reglera hur en dialogpolis ska 

arbeta. Förutom en intern utbildning är det upp till var och en av de som jobbar som 

dialogpolis att utarbeta sitt arbetssätt. Denna utveckling har nu lett till att dialogpolisen 

används i fler sammanhang. Det kan till exempel handla om att föra en dialog mellan olika 

etniskt laddade grupper som är supportrar till vissa fotbollslag. Eller att på olika sätt 
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representera polisen i vissa problematiska bostadsområden (intervju med dialogpolis). Det 

genomgripande syftet med dialogpolisens arbete är att få till en dialog. Detta för att 

motverka fördomar och missförstånd och på så vis öka förståelsen. 

Slutligen tycker jag inte att dialogen enbart ska falla på en viss grupp poliser, utan att alla 

poliser i yttre tjänst ska förstå vinsten av att föra en dialog med folk som de kommer i 

kontakt med. Jag har i detta arbete kommit fram till att det i många fall är 

brottsförebyggande att föra en dialog. Efter en genomförd demonstration är det också 

givande för hela polisorganisationen att få feedback från de som deltog i demonstrationen.  

Den feedbacken får dialogpolisen i och med att det även förs en dialog efter en avslutad 

demonstration/opinionsyttring och det leder till att kontakten i många fall består inför 

kommande demonstrationer (Holgersson 2008).   
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