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Abstract 

The purpose of this study is to investigate what underlying causes drive people to take part in 
the Swedish autonomous left-wing movement. The autonomous left-wing movement is an 
extraparliamentary mob, in Sweden often attributed in negative terms, considered as 
extremists. Interviewing six activists has given me the chance to better understand the 
movement in terms of ideology as well as understanding their lack of reliability in the 
Swedish government and other social structures. The study also shows a complexity in the 
relationship between the interviewees and fascists, as well as in the Swedish police and the 
Swedish migration office, which is based on a combination of ideological values as well as a 
lack of trust to the Swedish system as a whole.  

 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord 

Autonoma vänstern, utomparlamentarism, tillit, modernitet, risk, emancipatorisk politik, 
livspolitik, kollektiv identitet, orättvisor, klass, Polismyndigheten, Migrationsverket, civil 
olydnad, politisk extremism. 

 



 
 

Innehållsförteckning 
 

1. Inledning 
1.1 Bakgrund 1 
1.2 Syfte och frågeställningar 2 
1.3 Tidigare forskning 2 
1.4 Metod och material 3 
1.5 Forskningsetiska överväganden 4 
1.6 Teoretiska infallsvinklar 6 
1.7 Emiska begrepp 7 
1.8 Källkritik 7 
1.9 Reflexivitet 8 
1.10 Disposition 8 
 
2. Ideologiska utstickare och politiska extremer 
2.1 Den autonoma ideologins komplexitet 10 
2.2 Utomparlamentarisk självorganisering 14 
2.3 Klasskamp och jämställdhet – den emancipatoriska politikens kärna 15 
2.4 Civil olydnad och politiskt motiverad brottslighet – maskering och våld 17 

 
3. Otillförlitliga myndigheter – samhällets stora bovar 
3.1 En fråga om ”snuthat” och tvivelaktiga motiv 22 
3.2 ”Miggan” – om människovärde och ideologiska motsättningar 28 
  
4. Avslutande diskussion 33 

 
5. Källförteckning 37 
 
Bilagor 
  

 



1 
 

Inledning 
 

1.1   Bakgrund  
Vad får människor att engagera sig politiskt och varför är vissa politiska grupperingar mer 

kritiserade än andra? Politiskt engagemang kan röra sig både inom- och utomparlamentariskt 

och i spannet mellan höger- och vänsterpolitiken ryms såväl partipolitiska grupperingar som 

ytterligheter på båda håll. På yttersta vänsterkanten finner vi denna undersöknings 

huvudsakliga studiegrupp – den autonoma vänstern. Brottsförebyggande rådet och 

Säkerhetspolisen (2009:15) har sammanställt en rapport om våldsam politisk extremism i 

Sverige som, förutom så kallad islamisk extremism, berör nazistiska grupperingar samt den 

autonoma vänstern. Genom att besöka och sammanställa budskap från olika 

utomparlamentariska vänstergrupperingars internetsidor har de låtit konstruera ett citat som 

ämnar avspegla den autonoma vänsterns mentalitet. 

Så här är det. Jag är mot fascism i alla dess former. Jag tänker bekämpa fascismen som jag vill, hur 
jag vill och när jag vill. Jag accepterar inte maktens lagar, jag tror inte på demokrati. Fria val är ett 
skådespel. Alla smörjer sina krås på bekostnad av vanliga människors slit. Överklassen, borgarna, 
företagsledarna, fackpamparna med sina lakejer till så kallade vänsterpolitiker är tjuvar och 
banditer. De snor åt sig kakan medan majoriteten lever i otrygghet eller under hot om varsel. 
Polisen är nationalstatens väktare med uppdrag att bevara det rådande orättvisa maktförhållandet. 
Jag och mina kamrater skiter i deras lag och skapar vår egen. Det här är en motreaktion. Vi vägrar 
samarbeta. Vi går kampens väg. Vi slår tillbaka. Vi söker obeveklig och ständig konfrontation. 
Marknadens diktatur och kontroll över samhället kommer inte att försvinna om vi inte krossar det. 
Systemet är korrupt i grunden, nu är det dags för strid. Jag föraktar politikerna. Jag föraktar 
polisen. De ser högerextrema rörelser som ett välkommet inslag i vårt öppna samhälle. Polisen gör 
allt för att försvara fascisterna. Polisen står i vägen för vår kamp mot kapitalism och fascism. Men 
vi ger oss inte. Vi utför ett kontinuerligt och enträget, hårt och slitsamt antifascistiskt arbete (…).  
(BRÅ & SÄPO, 2009:15:8). 

Citatet återspeglar inte enbart BRÅ:s och SÄPO:s rapport (2009:15) utan bilden återfinns i 

mediala representationer liksom i andra statliga rapporter (se exempelvis SVT, 2014 och Ds, 

2014:4). Man kan fråga sig om det är en alltför generaliserande och rent av stereotypifierande 

bild, eller om den faktiskt på ett nyanserat sätt avspeglar den autonoma vänsterns 

uppfattningar. Klart mer intressant än att på detta sätt generalisera, vill jag mena, är att söka 

svar på den bakomliggande orsaken till att den autonoma vänstern förkastar 

samhällsinstitutioner, fascister och kapitalister, samt försöka förstå varför man ser ett behov 

av att driva politik utomparlamentariskt. 

 BRÅ och SÄPO (2009:15:36) pekar på att många av de frågor den autonoma vänstern 

arbetar för är sådant en större massa kan ställa sig bakom, så som striden för allas lika värde, 
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jämställdhet och kampen mot nazismen. Det till trots är det en till mångt och mycket utskälld 

grupp som sällan hörs i den offentliga debatten.  

 Studien, som bygger på intervjuer med sex personer aktiva i den autonoma vänstern, 

undersöker rörelsen utifrån ett tillitsperspektiv. Rörelsen ses idag som en politisk subkultur 

och mer ofta än sällan beskrivs dess aktiviteter som extremistiska upplopp. Hur skulle de då 

själva beskriva sin politiska kamp? Är tillit på något sätt avgörande och i så fall hur? Mot 

bakgrund av sociologen Anthony Giddens modernitets- och tillitsteorier söks i denna 

kvalitativa studie svar på dessa frågor.  

 Studien ryms inom det etnologiska projektet ”Sverige snart”. ”Sverige snart” är en 

nationell plattform för etnologiskt utbildnings- och forskningssamarbete, som syftar till att 

utveckla förståelsen för människors upplevelser av samhällsutvecklingen. Frågor som 

engagerar gäller välfärdsstaten, migration, mångkulturalism och integrering samt utmaningar 

på klimat- och miljöområdet (www.erg.su.se, 2016). Således kan såväl så kallad 

vänsterextremism, som högerpopulism, vara intressant att studera i detta sammanhang.  

  

1.2   Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att undersöka den autonoma vänsterns ideologiska motiv och politiska 

kamp utifrån ett tillitsperspektiv. Således avser den besvara hur tillit till samhällsinstitutioner, 

meningsmotståndare och modernitetens politiska system ser ut.  

 Frågor relevanta för undersökningen är vilka ideologiska perspektiv den 

utomparlamentariska kampen grundar sig i, vilka medel som används för att uppnå politiska 

mål och hur den autonoma vänstern ser på olika samhällsinstanser och meningsmotståndare. 

Vi lever i ett samhälle strukturerat genom lagar och regler, moraliska koder och normer och 

det finns institutioner, myndigheter och medmänniskor som inte delar samma värderingar som 

autonoma vänstergrupperingar. Därför söks svar på hur den autonoma vänstern förhåller sig 

till dessa samhällets strukturer, meningsmotståndare och myndigheter. Det blir alltså centralt 

att undersöka om det föreligger spänningar mellan den autonoma vänstern och olika 

samhällsinstanser, mellan den individuella erfarenheten av vardagslivet och allmänna 

samhälleliga mönster (Ehn & Löfgren, 2011:13). 

 

1.3   Tidigare forskning 
Det har forskats en del kring olika typer av aktivism. Bland andra ger sociologen Håkan 

Thörn, i Rörelser i det moderna. Politik, modernitet och kollektiv identitet i Europa 1789-
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1989, en historisk tillbakablick över olika politiska rörelsers aktivism. I denna studie inryms 

den autonoma vänstern indirekt under anarkism och identitetspolitik. Utifrån ett 

kulturanalytiskt perspektiv kan identitetspolitik nämligen förstås som den process i vilken en 

subgrupp profilerar sig och gestaltar en gruppidentitet (Ehn & Löfgren, 2001:64).  

 I antologin Aktivister. Sociala forum, globala sociala rörelser och demokratins 

förnyelse (Wennerhag et al. 2006) redogörs likaså för vissa perspektiv som är relevanta även 

för denna studie eftersom aktivism i stort behandlas. Antologin fokuserar dock på den globala 

rättviserörelsen och inte den autonoma vänstern. Det har också gjorts en sociologisk studie av 

68-generationens vänsteraktivister (se Lundberg, Månsson och Welander, 1970), dock skiljer 

sig denna rörelse från dagens utomparlamentariska vänsterrörelser på flera punkter. En 

redogörelse över dessa skillnader ryms dock inte i denna studie. 

 Forskning kring den autonoma vänstern som den ser ut idag har främst gjorts i två 

omfattande rapporter av Brottsförebyggande rådet och Säkerhetspolisen (BRÅ & SÄPO, 

2009:15) samt av en särskilt utsedd utredare på uppdrag av Justitiedepartementet (Ds, 

2014:4). I dessa rapporter jämförs den autonoma vänstern med vit makt-miljön samt med så 

kallad islamisk extremism. Rörelsen beskrivs då som våldsbejakande extremistisk och inga 

verksamma aktivister kommer till tals. 

 Den autonoma vänstern har inte tidigare berörts i etnologisk forskning, följaktligen är 

uppsatsen tänkt att fylla en kunskapslucka inom etnologiämnet i stort, såväl som i projektet 

”Sverige snart” mer specifikt. Det faktum att BRÅ:s och SÄPO:s, liksom den av 

Justitiedepartementet framtagna, rapport bygger på intervjuer med före detta, eller inaktiva, 

aktivister gör att studien bidrar med nya perspektiv även i ett större forskningssammanhang.  

 

1.4   Metod och material 
Studiens främsta material utgörs av kvalitativa intervjuer med sex verksamma aktivister i den 

autonoma vänstermiljön. Kvalitativ forskning lämpar sig särskilt väl då man vill söka svar på 

enskilda människors upplevelser av, och syn på, verkligheten (Hedin, 1996:3). Kvalitativa 

studier omfattar ofta ett mindre antal personer, fokus ligger istället på att undersöka dem på 

djupet (ibid).  

 Empirin utgörs således av ord, erfarenheter och beskrivningar som tematiserats och 

placerats i ett större sammanhang (Hedin, 1996:9). Intervjuer bidrar till ett erfarenhetsnära, 

nyansrikt material som erbjuder goda möjligheter för analys och tolkning (Fägerborg, 

2011:85). Intervjuerna har i denna studie varit av semistrukturerad karaktär. Följaktligen har 
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specifika teman och större områden avhandlats snarare än exakta, detaljerade frågeställningar. 

Den semistrukturerade intervjuformen har bidragit till en större öppenhet och ett naturligt 

flytande samtal mellan forskare och intervjuperson (Hedin, 1996:6). Den alltför breda fokusen 

vid materialinsamlingens början har dock föranlett ett i det närmaste alltför stort och brett 

material, vilket gjort arbetet onödigt svårmanövrerat och svårfokuserat. 

 Transkribering av intervjuerna har fungerat som en intersemiotisk översättning, det vill 

säga ett verktyg för att översätta den muntliga kommunikationens mångsidighet till skriftlig 

ensidighet (Klein, 1990:45). I transkriberingsprocessen ska forskaren städa bort muntliga 

oklarheter utan att förlora värdefulla nyanser. Det handlar om att bestämma sig för vilka 

beståndsdelar av intervjun man vill framhäva, då exakt citering inte nödvändigtvis genererar 

goda analytiska resultat (Klein, 1990:54).  

 

1.5   Forskningsetiska överväganden 
I fältarbetet är forskaren alltid personligt inblandad i forskningsprocessen. Det man säger, 

skriver eller gör kommer oundvikligen vara en tolkning av en person, ett citat eller en 

händelse (Pripp, 2011:65). I ett samhälle finns alltid vissa sociala grupper som är mer 

uppmärksammade än andra av myndigheter, forskare, debattörer och media (Pripp, 2011:68). 

Den autonoma vänstern är ett tydligt exempel på en sådan grupp. Ju fler budskap som sprids 

om en grupp, desto mer måste man inom gruppen utveckla ett förhållningssätt till dessa 

kollektivt tillskrivna egenskaper (Pripp, 2011:68). 

 I fallet med den autonoma vänstern kan egenskaper som tillskrivits gruppen medialt, 

liksom i tidigare forskning, ha inverkan på hur intervjupersonerna förhåller sig till vissa 

frågor. Svaren som ges kan följaktligen vinklas för att hävda positiva motbilder. Pripp 

(2011:69) kallar detta för strategisk sammanflätning. Som forskare måste man därför 

reflektera över vilken förförståelse man har om den studerade gruppen, såväl som vilka 

internaliserade uppfattningar och tankefigurer som kan finnas hos intervjupersonerna (Pripp, 

2011:70).  

 Under själva intervjusituationen är det viktigt att reflektera över vilka eventuella 

förväntningar rollen som forskare kan medföra hos den studerade gruppen (Pripp, 2011:71). 

Det kan i intervjuer med omtalade grupper uppstå situationer där forskarens oberoende 

ifrågasätts, så har varit fallet även i fältarbetet till denna studie. Det har följaktligen varit 

något jag som forskare, under intervjuerna liksom vid analyserandet av materialet, fått 
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förhålla mig till. En intervjupersons misstro skulle nämligen kunna påverka vad som sagts 

liksom hur denne valt att uttrycka sig. 

 I fråga om den autonoma vänsterns arbetsmetoder vid demonstrationer, aktioner eller 

övriga insatser har det varit viktigt att försöka finna en distansering till mediala 

representationer och personliga åsikter (Pripp, 2011:73). En fältarbetares strävan ska alltid 

vara att skapa ett oberoende material som kan analyseras och tolkas förutsättningslöst. Det 

personliga förhållningssättet kan påverka allt från val av material, metod och fält, till 

tolkningar av det insamlade materialet och den studerade gruppen (ibid). Att arbeta med en 

grupp som i vissa fall förknippas med våldsbejakande extremism ställer denna problematik på 

sin spets.   

 Pripp (2011:76) menar att en vanlig uppfattning av etnologisk forskning är att 

resultaten kan leda till samhällsnyttiga förändringar. Forskaren kan således betraktas som en 

hjälpare eller ett språkrör, alternativt meningsmotståndare eller spion (Pripp, 2011:77). Att 

sådana föreställningar funnits hos intervjupersonerna har tydliggjorts genom emellanåt uttalad 

skepticism respektive optimism i mötet.   

 Som forskare finns vissa bestämda etiska riktlinjer gällande förhållningssättet till den 

studerade gruppen. Till detta hör att resultaten inte får förvrängas för att uppfylla omvärldens 

förväntningar. Det är inte ovanligt att fältarbetaren, i arbete med grupper som i den offentliga 

debatten omnämns i negativa ordalag, fattar personligt tycke för sitt studieobjekt. Det blir då 

extra viktigt att pröva alternativa tolkningar, liksom att redovisa resultaten sanningsenligt, 

med stor tydlighet (Pripp, 2011:80). I denna studie varvas därför citat med tidigare forskning, 

egen analys och teoretiska infallsvinklar. 

 Det vid intervjustudier viktiga informationskravet innebär att forskaren är skyldig att 

informera uppgiftslämnaren om dennes roll i studien, såväl som de villkor som gäller för 

deltagandet. Detta innefattar frivilligheten att medverka, samt de deltagandes rätt att avbryta 

denna medverkan. Till detta hör att redogöra för eventuella risker för obehag och skada som 

intervjupersonen kan utsättas för (Vetenskapsrådet, 1990:7). I dess följd kommer 

konfidentialitetskravet, som innebär att deltagarna ska ges konfidentialitet genom att forskaren 

förvarar personuppgifter så att obehöriga inte kan ta del av dem (Vetenskapsrådet, 1990:12). 

Häri ligger frågan om offentlighet och sekretess. Intervjupersonerna har informerats om den 

totala anonymitet som gällt vid materialinsamling, vid behandling av inspelat material, samt 

vid citering i själva uppsatsen. Således är samtliga namn fingerade och har varit det i alla led i 

processen. Etiskt känsliga uppgifter som framkommit vid intervjutillfället har genomgående 

behandlats med största sekretess och i de fall möjligt städats bort redan i transkriberingsfasen. 
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I denna studie har även olika typer av aktiviteter som rör sig utanför lagarnas ramar berörts. 

Uppgifter som inte på något sätt ska kunna härledas till den enskilda informanten och således 

riskera föranleda repression. 

  I ett fall har intervjupersonens citat skrivits om för att ytterligare försvåra identifikation. 

Intervjupersonerna har även i vissa fall på egen begäran fått ta del av transkriberingar, vilket 

gett dem möjlighet att ta ställning till etiskt känsliga avsnitt (Vetenskapsrådet, 1990:15). Detta 

har inte i något fall resulterat i krav på ändringar i intervjucitaten. 

 

1.6   Teoretiska infallsvinklar  
I Giddens ”Modernitet och självidentitet” (1999:29) beskrivs tillit som en grundläggande 

mänsklig mekanism. Tillit sätter parantes om potentiella händelser som, om individen 

funderade på dem, skulle medföra handlingsförlamning eller överväldigande känslor. Tillit 

utgör således en skyddshinna som omgärdar människan i kontakten med den vardagliga 

verkligheten. För Giddens är tillit en generell mental inställning och inte nödvändigtvis ett 

resultat av medvetna beslut (ibid).  

 Giddens menar att moderniteten är en riskkultur. Stora opersonliga organisationer och 

expertsystem har ersatt det lilla samhället och ett traditionernas skyddsnät, som funnits i 

tidigare epoker, vilket förmedlar en känsla av otrygghet och bristande kontroll (Giddens, 

1999:46). Istället för olika former av lokala kontrollmekanismer har globalisering medfört en 

dekvalificering inom alla sektorer, liksom i människans sociala varande. Otryggheten kräver 

att människan upprättar en beräknande inställning i vardagliga situationer för att rekvalificera 

och kontrollera sitt eget varande (Giddens, 1999:40). Människan uppsöker risker för att störa 

den fastlagda ordningen, vidga sitt handlingsutrymme, och skapa nya vägar för framtiden 

(Giddens, 1999:160). En form av risktagande är så kallat empowerment, det vill säga olika 

former av försök till individuell eller kollektiv maktförstärkning (Giddens, 1999:167).  

 För självet är en av de fundamentala komponenterna i vardagslivet valet, alla kulturella 

traditioner innebär i realiteten val mellan olika beteendemönster (Giddens, 1999:101). 

Livsstilsval mynnar ut i livspolitik, som kan grunda sig i moraliska frågor, och då kräver 

politiskt och socialt engagemang av individen (Giddens, 1999:18).  

 I motsatsförhållande till livspolitik sätter Giddens den emancipatoriska politiken. Den 

beskrivs som en generell livsåskådning som strävar efter att befria individer och grupper från 

hinder som på ett negativt sätt påverkar deras valmöjligheter och levnadssätt (Giddens, 

1999:249). Den emancipatoriska politiken ställer krav på rättvisa, jämlikhet och deltagande 
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och syftar till frihet från exploatering, ojämlikhet och förtryck (Giddens, 1999:250). I Giddens 

”Modernitet och självidentitet” saknas genomgående en djupgående diskussion om makt, 

varför jag valt att även låta Chantal Mouffes teorier influera den avhandlande delen. 

 Mouffes kollektiva identiteter (Mouffe, 2008:31) är att jämföra med Giddens livspolitik 

men rymmer en antagonistisk dimension som är viktig för att förstå intervjupersonernas 

ståndpunkter. Även Mouffes definition av civil olydnad är aktuell i denna studie. Civil 

olydnad handlar enligt henne inte om att bryta mot en viss lag därför att den är oförenlig med 

författningens principer, utan om att ifrågasätta statens rätt att utöva makt (Mouffe, 2016:74).  

 Slutligen har jag valt att använda begreppet emancipatorisk livspolitik. Med det åsyftas 

en kombinationspolitik utgjord av Giddens emancipatoriskpolitiska- och livspolitiska 

perspektiv. Detta för att peka på en förenlighet mellan två perspektiv som av Giddens 

(1999:253) ställs emot varandra. 

 

1.7  Emiska begrepp 
I studien används autonom och utomparlamentarisk synonymt, detta i enlighet med hur 

begreppen begagnas av den studerade gruppen. Begreppen, som i faktisk mening har olika 

betydelse, representerar i detta specifika sammanhang samma sak. Autonom beskrivs av 

intervjupersonerna som självstyrande och utomparlamentarisk som en politisk riktning utanför 

de parlamentariska ramarna.  

 Ett annat återkommande begrepp hos intervjupersonerna är fascism. Fascism har 

uppkommit i olika sammanhang under intervjuernas gång och åsyftar oftast nazister, rasister 

eller mer diffust formulerat högerpopulister. Enligt Nationalencyklopedin (NE.se, u.å) finns 

tre olika definitioner av fascism, varav den sistnämnda stämmer bäst in i detta sammanhang. 

Den följer; ”i en tredje bemärkelse fungerar fascismen ofta som ett oprecist invektiv som i 

debatten ofta tillskrivs politiska och ideologiska motståndare” (ibid).  

 

1.8   Källkritik 
Som forskare är det viktigt att vara medveten om att det finns kollektiva normer för formerna 

av en berättelse (Fägerborg, 2011:96). Således kan kulturella stereotyper, tidsanda och 

samhälleliga villkor, liksom minnet och intresset hos den intervjuade, påverka materialet 

(Fägerborg, 2011:97). I den autonoma vänstern finns ett starkt politiskt intresse som formar 

individers sätt att se på saker. Det kan också finnas politiska motiv bakom viljan att ställa upp 
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i den här typen av studie, då intervjupersonerna har makt över vad materialet kommer att 

generera.   

 

1.9   Reflexivitet 
Intresset för den autonoma vänstern är framvuxet ur att jag själv, då jag bott i Malmö där 

rörelsen är förhållandevis stor, mött och vid ett flertal gånger diskuterat med personer ur 

rörelsen. Jag, som studerat socialt arbete och dras åt den inomparlamentariska 

vänsterpolitiken, fann ganska snabbt dessa politiska utbrytare intressanta. Jag har sett att det 

funnits ett engagemang i sociala frågor, samtidigt som jag uppfattat den politiska metodologin 

som extrem i vissa fall. 

 För mig har det varit viktigt att försöka hitta en distans till mina förkunskaper och 

förutfattade meningar om den autonoma vänstern. Jag har fått försöka lägga det som tidigare 

diskuterats bakom mig för att hålla fokus på studiens faktiska empiri. Jag har kunnat mötas 

med intervjupersonerna i vissa frågor, såsom klass- och jämställdhetsdebatten, miljöfrågor 

och kritiken av en växande högerpopulism. Att på detta sätt möta människor som jag delvis 

sympatiserar med, samtidigt som jag i vissa frågor inte alls håller med eller ens förstår, har 

bitvis gjort arbetet svårt men också än mer intressant. Förhoppningen är att jag i mitt 

analytiska arbete hittat ett oberoende förhållningssätt till de människor jag i olika grad 

sympatiserat med och fattat tycke för.  

 

1.10  Disposition 
Inledningsvis berörs intervjupersonernas ideologiska ståndpunkter. Detta görs med stöd av 

tidigare forskning. Här söks svar på vad som förenar den autonoma vänstern trots dess skilda 

ideologiska inriktningar. I samband med detta introduceras Giddens emancipatoriska politik. 

Häri följer ett avsnitt om utomparlamentarism och ett om civil olydnad. I frågan om civil 

olydnad kommer vänsterteoretikern Mouffe in som stöd i, och bakgrund till, det 

vänsterpolitiska förhållningssättet.  

 Därefter följer en redogörelse för hur den autonoma vänstern ser på Polismyndigheten 

och Migrationsverket, som även det analyseras utifrån Giddens modernitets- och tillitsteorier. 

Tanken som vid studiens början var att redogöra för tillit till myndigheter i stort, mynnade 

under arbetets gång ut i en fast beslutenhet om att fokusera på Polismyndigheten och 

Migrationsverket. Detta då det var de enda två myndigheter studiens sex informanter 

egentligen hade något tycke om. 
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 I det avslutande kapitlet ställs studiens resultat samman och diskuteras. Här redogörs för 

såväl svårigheter under arbetets gång som förslag till vidare forskning. 
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2. Ideologiska utstickare och politiska extremer  
 

Att leva i senmoderniteten innebär att leva i ett reflexivt samhälle. Självidentiteten har 

kommit att betraktas som ett reflexivt projekt som varje individ ansvarar för. Människan är 

med andra ord inte det hon är, utan det hon gör sig till (Giddens, 2014:95). För individen är 

således en av de mest fundamentala komponenterna i det reflexiva vardagslivet valet 

(Giddens, 2014:101). De moderna stadsmiljöerna skapar en rad olika valmöjligheter för 

individer att söka sig till likasinnade och bilda föreningar (Giddens, 2014:207). Deltagarna i 

den här studien har valt att söka sig till den autonoma, eller utomparlamentariska, vänstern. 

Det innebär ett politiskt engagemang utanför parlamentets ramar. Det betyder också att man 

förhåller sig till vissa ideologiska ståndpunkter och ett visst sätt att leva. För att förstå hur tillit 

till olika samhällsinstanser kan hänga ihop med intervjupersonernas ideologiska motiv 

behandlas inledningsvis deras skilda ståndpunkter. 

 

2.1  Den autonoma ideologins komplexitet 
Giddens (2014:180) menar att även om det inom en grupp finns internt referentiella system 

innebär inte det att systemen präglas av konsensus eller konfliktfrihet. Tvärtom finns det ofta 

motsättningar inom system som kan ge upphov till meningsskiljaktigheter. Motsättningarna 

handlar då snarare om principer för gruppens förändringspotential än yttre kriterier och krav 

(ibid). Inom den autonoma vänstern finns på detta sätt olika inriktningar och ideologiska 

influenser och man behöver inte nödvändigtvis enas i alla ståndpunkter för att klassas som 

autonom. Två av intervjupersonerna beskriver sig som anarkister, två som kommunister och 

två som frihetliga socialister. Anarkismen anses dock av samtliga besläktad med 

kommunismen och socialismen.  

 Thörn (1997:194) menar att anarkismen på detta sätt kännetecknas av dess 

heterogenitet. Anarkismens olika inriktningar är dock relaterade på ett sätt som gör att den 

förstås som en politisk diskurs. Historiskt har också de tidiga anarkistiska teoretikerna 

företrätt samma sort anti-utopism som socialismen (ibid). Detta är ytterligare en faktor som 

skulle kunna förklara ideologiernas flytande gränser.  

 Den stora skillnaden ideologierna emellan ligger i synen på revolutionen. Historiskt 

lägger anarkismen revolutionen, som handlar om ett fullständigt nedrivande av den gamla 

ordningen, i det absoluta nuet. Marxismen förskjuter däremot revolutionen in i framtiden och 
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förespråkar ett temporärt övertagande av statsmakten för ett proletariatets diktatur (Thörn, 

1997:195). En annan väsentlig skillnad är att framtiden i anarkismen, till skillnad från 

marxismen, lämnas fullständigt öppen för kommande generationer att fritt konstruera (Thörn, 

1997:196). Tove, som beskriver sig som anarkist, berättar om sitt idealsamhälle. 
  

Tove: (…) om människor hade fått verka i mindre grupper (…) samhällena som vi har det nu är 
för stora (…) där alla kan… få känna sig delaktiga i någon del av processen. Till exempel så finns 
det (…) organisationer, kring olika folk i Chiapas i Mexiko. Dom kallar sig för ”zapatisterna” och 
dom gjorde revolution -94 tror jag det var, där dom sa att ”vi tänker inte längre producera kaffe till 
underpris för att någon ska tjäna pengar på oss någon annanstans, vi tänker göra vårt eget samhälle 
och skapa våra egna livsvillkor”. (…) 2014 när dom firade tjugo år som autonoma så hade dom 
fortfarande (…) en organisation som är helt alltså way out. (…) jag tror (…) att du blir tillsatt en 
post och om du då säger ”vem är jag att sköta det här? Jag vet ingenting om någonting, jag kan inte 
ens läsa och skriva”, så säger dom ”nej men det är just dig som vi behöver för att du speglar det 
här samhället”. (…) när jag läste om det så fick jag en aha-upplevelse, bara: men det är dit jag vill.  
 

Precis som Tove beskriver samtliga intervjupersonerna drömmen om ett samhälle där 

människor verkar i mindre grupper, som bygger på en så kallad ”platt organisering”, utan 

sociala hierarkier. Man eftersträvar alltså ett samhälle där minoriteter samspelt undanröjer 

rådande maktstrukturer för att sedan organisera sig på radikalt annorlunda sätt (Thörn, 

1997:196). Wennerhag et al. (2006:132) kallar denna typ av rörelser för ”nya sociala 

rörelser”. Med det avses olika typer av motståndsrörelser som vuxit fram i efterdyningarna av 

andra världskriget (Wennerhag et al. 2006:132).  

 I stort kännetecknas nya sociala rörelser av att många av de frågor som uppmärksammas 

inte kan förhandlas inom ramen för det parlamentariska, politiska systemet. Den typ av 

samhällsförändring rörelserna vill få till stånd sker istället lika mycket i hemmen och på 

arbetsplatserna som via lagen eller i parlamentet (Wennerhag et al. 2006:133). Följaktligen 

blir det parlamentariska politiska systemet av underordnad betydelse i de sociala rörelsernas 

kamp (ibid).  

 Den autonoma vänstern rymmer alltså olika ideologier och utgör likt många andra 

sociala rörelser således en förändrande kraft utan att vara en enhetlig aktör (Wennerhag et al. 

2006:133). Detta har lett till att ett antal så kallade enfrågerörelser vuxit fram inom miljön 

(BRÅ & SÄPO, 2009:15:43). Enfrågerörelser engagerar olika autonoma grupper eller 

individer i specifika sakfrågor, exempelvis flyktingars rättigheter, miljö- och klimatfrågor 

eller djurrättsfrågor (ibid).  

 Det som förenar olika ideologier i enfrågerörelser är att man anser att det rådande 

systemet orsakar de problem man ser i samhället (BRÅ & SÄPO, 2009:15:43). 

Intervjupersonerna har olika förhållningssätt till skilda utomparlamentariska grupperingar och 
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det finns slitningar autonoma grupper emellan. Det är följaktligen just detta Giddens 

(2014:180) skulle förklara som att en grupps internt referentiella system kan präglas av 

meningsskiljaktigheter. Vilka medel man använder och hur politiken sköts i olika grupper kan 

alltså skilja sig men man enas i enskilda frågor som man kämpar tillsammans för att förändra. 

Hjalmar, som tidigare tillhört olika autonoma formationer, rör sig numera enbart i flytande 

och tidsbegränsade enfrågerörelser. Han berättar om vilken typ av frågor som kan engagera 

denna typ av tillfälliga konstruktioner. 
 

Hjalmar: (längre paus) (…) en kampanj kanske. En anti-valkampanj… eller en egen valkampanj 
(…) då har den ju varit tidsbegränsad av den anledningen. Men det kan ju också vara 
tidsbegränsat… på grund av någon kris eller något extra stort behov i samhället eller… att det har 
varit stor aktivitet av nazister, fascister, på gatorna eller (…) som senaste… vågen av flyktingar 
som kom till exempel, då skapades det ju mycket också, olika samarbeten, eller inte som jag var 
del av men det var ju också… tidsbegränsat liksom och folk jobbade väldigt hårt med just den 
grejen och samarbetade (…). 

 

Att samarbeta i sakfrågor är alltså karaktäristiskt för den autonoma vänstern, såväl som andra 

sociala rörelser. Oavsett rörelsernas interna uppbyggnad utgör de ett nätverk av sociala 

relationer som försöker skapa ett offentligt rum inom vilket det är möjligt att kritisera och 

problematisera samhälleliga motsättningar (Wennerhag et al. 2006:133). En viktig del i 

konstruerandet av ett autonomt ”vi” är en avgränsning mot ett ideologiskt ”dem” (Mouffe, 

2016:58). Av intervjupersonerna beskrivs personer som på olika sätt engagerar sig i den 

autonoma vänstern som ”likasinnade” och ”kamrater”, oberoende av om det finns en 

personlig relation eller inte.  
 

Frida: När du säger likasinnade, vad tänker du då att… vad är det ni har gemensamt? 
Tove: En tanke om att… det finns andra sätt att göra saker på än att bara acceptera att livet innebär 
att gå till sitt jobb och sedan gå hem igen… och göra sina aktiviteter på helgen (…) det måste väl 
alla göra på ett eller annat sätt. Vad jag vet så har ingen av mina vänner lyckats råna en bank eller 
vinna på lotto. (…) Men (…) en tanke kring samhället, att det är en snedfördelning av resurser och 
att rika människor blir rikare och att fattiga människor blir fattigare, att det handlar om pengar och 
att pengar handlar om makt (…). 
 

Delade föreställningar om samhällets resursfördelning, tillsammans med en föreställning om 

att meningsmotståndare inte kan tillhöra kamratskapet, kan således beskrivas som det som 

håller ihop den autonoma vänstern. Trots dess internt skilda grupperingar och ideologiska 

inriktningar återfinns en grundläggande solidaritet autonoma kamrater emellan. 

 Rörelsernas politiska ståndpunkter tar sig uttryck i olika arrangemang, som 

demonstrationer, aktioner och protester, tillsammans med volontärt socialt arbete (Wennerhag 

et al. 2006:32). En viktig ideologisk-politisk hållpunkt som förenar intervjupersonerna är 

antifascismen. Det finns olika förhållningssätt till vad antifascistiskt arbete är och hur det bör 



13 
 

se ut, men att det existerar och är viktigt är de alla ense om. Selma ingår i en grupp vars 

antifascistiska arbete sträcker sig bortom kampen mot nazister och således något längre än hos 

övriga intervjupersoner. 
 

Frida: Har du något exempel på hur ni arbetar antifascistiskt? 
Selma: Alltså jag tror att antifascism, då tänker man ofta… svartklädda män som slår andra 
svartklädda män (skrattar till), men jag tror antifascismen är mycket bredare. (…) Feminismen är 
för mig också antifascistisk (…) man kan anordna… jag vet inte, en demonstration eller till 
exempel dom… fascister som bor i stan, så kan man ringa till dom som dom tränar hos, eller till 
skolan, man kan hänga ut dom och säga att dom är fascister. 
Frida: Mm. Ni gör det? 
Selma: (skrattar).  
Frida: Eller det behöver du kanske inte säga, men det skulle vara tänkbart? 
Selma: Jag vet att folk gör det ja.   

 

BRÅ och SÄPO (2009:15:36) som förknippar den autonoma vänstern med politisk extremism 

menar, extremismstämpeln till trots, att en övervägande del av den utomparlamentariska 

kampen är fredlig och handlar om protestyttringar, såsom manifestationer, blockader och 

aktioner, vilket Selmas citat pekar på alltså bara delvis gäller i den grupp hon ingår. Många av 

de mål den autonoma vänstern sätter upp anser BRÅ & SÄPO (ibid) vara sådana som en stor 

massa kan ställa sig bakom, exempelvis kampen mot rasism och främlingsfientlighet, kampen 

för miljöfrågor och motståndet mot plågsamma djurförsök. Att det finns extremistiska 

våldsverkare inom den autonoma miljön är dock en väsentlig del i samma rapport. Samtliga 

intervjupersoner tar dock avstånd från extremist-begreppet och anser att mycket av det 

utomparlamentariska arbetet grundar sig i moraliska värderingar snarare än politiskt 

extremistiska idéer.  
 

Hjalmar: (…) Jag tycker inte att det är speciellt extremt att vilja hjälpa folk.  
Frida: På vilket sätt vill man hjälpa folk då? 
Hjalmar: Alla möjliga sätt (skrattar). (…) Jo men… inom asylrörelsen till exempel som hjälper 
folk som har kommit hit och inte har några pengar… eller hjälpa andra folk som är utsatta överlag, 
det är ju… i stort sett det som vi sysslar med när vi inte försöker rämna systemet (…) att hjälpa 
folk som har blivit lämnade utanför systemet, som ingen annan hjälper. Så är det liksom olika 
eldsjälar som ställer upp och gör saker. 
Frida: Vad kan det vara till exempel då? 
Hjalmar: Samla pengar, fixa boende… hjälpa till med medicin… kontakt med myndigheter, 
liksom ja allt möjligt. Det kan vara att hjälpa till med beskydd om det…. har varit såhär 
evenemang som har varit i områden där det varit mycket nazistiska grupper till exempel så har det 
funnits grupper som har kunnat ställa upp med närvaro för att se till att folk kan gå på en 
tillställning utan att behöva känna sig hotade.  

 

Att man anser sig behöva hjälpa människor grundar sig i en bristande tillit till att staten tar 

hand om utsatta. Åtskillnaden mellan staten och det civila samhället karakteriseras på detta 

sätt, menar Giddens, av distinktionen mellan det privata och det offentliga (Giddens, 

2014:181). Under moderniteten har samhällsformen förändrats och uppkomsten av 
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modernitetens civila samhälle är direkt förbunden med framväxten av den moderna 

statsformen. I motsats till hur det ser ut idag låg det mesta av vardagslivet i traditionella 

samhällen utanför statens administrativa makt. De flesta former av personliga aktiviteter var 

därför mer eller mindre helt oberoende av den administrativa staten (Giddens, 2014:180). 

Numera är dock individen i olika grad beroende av statliga beslut. Den administrativa 

kontrollen har intensifierats vilket lett till större statlig kontroll och mer allomfattande 

samhälleliga övervakningsmekanismer (Giddens, 2014:179). Det är just detta 

intervjupersonerna menar inte fungerar då de anser att individen både implicit och explicit 

kontrolleras av statliga beslut i för stor utsträckning.  

 

2.2.   Utomparlamentarisk självorganisering 
Intervjupersonerna anser alltså att staten reproducerar kontrollmekanismer som de försöker 

motarbeta. Detta har lett till ett motstånd för parlamentarisk representation och istället 

eftersträvas en anti-auktoritär hållning och icke-hierarkiska organisationsformer (Wennerhag 

et al. 2006:134). Enligt Mouffe gör blott själva tanken om självorganisering det ointressant att 

utforma en inomparlamentarisk förändringspolitisk strategi (Mouffe, 2016:112). Man anser 

det följaktligen verkningslöst att gå i närkamp med befintliga institutioner för att göra dem 

mer representativa, istället förespråkas ett fullständigt förkastande av den representativa 

demokratin (ibid).  

 Intervjupersonerna känner en bristande tilltro till det parlamentariska systemet därför att 

de anser det snarare motverka sitt syfte än gynna samhällets medborgare. Det finns en 

uppfattning om att systemet i sig förändrar människor och att det således är omöjligt att skapa 

förändringspolitik inom det parlamentariska systemet. 
 

Andreas: (…) att det har byggts upp en utomparlamentarisk rörelse har ju handlat om att man har 
sett (…) att när radikala krafter försöker ta sig in i parlamentet (…) så blir man liksom korrupt och 
man blir en bevarande kraft, snarare än en revolutionär, omstörtande kraft. Och att det i grunden är 
ett problem att det ska sitta välbetalda människor och representera… andra människor, så att säga, 
i dom här parlamentariska institutionerna (…) systemet är uppbyggt för att bevara, snarare än att 
det är uppbyggt för att förändra.  
 

Att påstå att det enbart är en fråga om bristande tillit till systemet som det idag fungerar vore 

dock en grav förenkling. Det finns nämligen starka ideologiska skäl till att förkasta statliga 

institutioner i såväl anarkismen och socialismen som marxismen (Thörn, 1997:194). Den 

anarkistiska revolutionärens främsta uppgift är de facto att tillintetgöra staten och det är i 
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drömmen om detta som icke-representativa och utomparlamentariska demokratiska former 

växer fram (Thörn, 1997:199).  

 Max, som beskriver sig som frihetlig socialist, pekar på komplexiteten i den autonoma 

rörelsens politiska kamp. För honom är kombinationen av ideologiska drömmar och en 

besvikelse över systemet, som det idag fungerar, det som driver honom till 

utomparlamentariskt politiskt arbete. Drömsamhället låter i detta citat illustrera den 

ideologiska biten, medan tillitsfrågan låter sig exemplifieras med parlamentarismen.  
 

Max: (…) i mitt drömsamhälle, så kanske man kommer fram till vissa grejer tillsammans liksom 
och att det inte är någon annan som bestämmer vad jag ska göra, utan jag får vara med och 
påverka mitt liv själv. Man kan ju säga att man får det nu med, med att rösta och sådant, men vad 
fan finns det att rösta på liksom? Jag tror inte på det här politikersamhället som vi har i Sverige, att 
man liksom kan börja i något ungdomsförbund, titta på Annie Lööf till exempel som började i 
Centerns ungdomsförbund och sedan bara har gjort en politisk karriär, aldrig haft ett jobb 
överhuvudtaget förutom politiska uppdrag liksom. Och sedan ska hon stå och snacka om 
arbetsmarknadspolitik, och det är för mig helt sjukt. Och folk som bara såhär tror sig veta vad 
arbetare behöver… ja, nej det är provocerande. Sedan kan man ju tro då att Stefan Löfven som 
faktiskt har haft ett arbete så, men han är ju en jävla… jag vet inte, han är ju kapitalist (skrattar 
till).  

 

Intervjupersonerna betonar bristen på tillit till partiers representanter. Även de 

parlamentariska socialistiska partierna menar intervjupersonerna, i likhet med Mouffe, har 

idag till mångt och mycket övergett frågor som är viktiga för arbetarklassen och alltmer 

kommit att nöja sig med att representera medelklassens intressen (Mouffe, 2016:110). Man 

har alltså stött bort sin vänsteridentitet och kommit att omdefiniera sig som ”mittenvänster” 

(Laclau & Mouffe, 2008:30). Moraliska överväganden och rättvisefrågor anses därför idag 

saknas i parlamentarismen och hos dess representanter (Mouffe, 2008:31). Intervjupersonerna 

tycker sig alltså inte enbart kämpa för en radikalt ny typ av samhälle utifrån ideologiska 

perspektiv, utan även för moraliska frågor, och emot politiska representanter man anser vara 

otillförlitliga.  

 

2.3  Klasskamp och jämställdhet – den emancipatoriska politikens 

kärna 
Med Giddens terminologi skulle den autonoma vänstern beskrivas som en emancipatorisk 

politisk inriktning (Giddens, 2014:273). Den emancipatoriska politiken strävar efter att befria 

individer och grupper från hinder som på ett negativt sätt påverkar deras livsmöjligheter 

(Giddens, 2014:249). Precis som i den anarkistiska och socialistiska ideologin utgör den 
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emancipatoriska politiken ett brott med tidigare etablerade praktiker, vilket man anser skulle 

möjliggöra större kontroll över individens livsvillkor.  

 Den allomfattande emancipationen av mänskligheten skulle uppnås genom framväxten 

av ett klasslöst samhälle (Giddens, 2014:249). Klass har varit ett återkommande tema hos 

intervjupersonerna, inte minst i fråga om hur det parlamentariska systemet idag fungerar. 

Precis som Tom nedan, menar samtliga intervjupersoner, att klass är ett av huvudproblemen i 

vårt samhälle och således anses ett förkastande av klassystemet vara en av de viktigaste 

drivkrafterna bakom den utomparlamentariska kampen. 
 

Tom: Alltså det viktigaste för mig, det som ligger mig närmast är såhär… fattigdom (…). Det har 
jag upplevt och min familj har upplevt det och jag tycker det är så… vidrigt. Alltså… jag vet inte, 
att gå till skolan med fula kläder och… ens mamma är trött när man kommer hem för hon jobbar 
hela tiden och så har man ingenting och sedan åker ens klasskamrater till Mallorca med sin familj 
två gånger om året, alltså jag hatar det. Det är så vidrigt, liksom. Det borde inte få vara så.  
 

I klassfrågan följer frågan om exploatering. Exploatering förutsätter att en grupp på ett 

illegitimt sätt monopoliserar resurser som den exploaterade gruppen förvägras (Giddens, 

2014:250). Om emancipation handlar om att reducera eller eliminera exploatering, ojämlikhet 

och förtryck blir klasskampen följaktligen en stor del i den emancipatoriska 

förändringspolitiken. 

 Giddens menar att den mobiliserande beteendeprincipen bakom emancipation är just 

principen om autonomi (Giddens, 2014:251). Det beskrivs som en rörelse »bort från», snarare 

än »i riktning mot», där det kollektiva livet är organiserat på så sätt att individen har kapacitet 

att handla fritt och självständigt i den sociala miljö i vilken hon ingår (ibid). Det är denna 

rörelse »bort från», som Laclau och Mouffe (2008:14) kritiserat Giddens för. De framhåller 

att detta perspektiv innebär ett avståndstagande från den viktiga, klassiska indelningen i 

höger/vänster-politik. I likhet med intervjupersonerna förespråkar Laclau och Mouffe nya och 

tydligare politiska gränser snarare än en rörelse i riktning mot konsensusfylld mittenpolitik, 

något som alltså saknas i Giddens emancipation. 

 Att rättvisefrågan är emancipationens mest betydande organiserande ambition gör dock 

perspektivet aktuellt i frågan om den utomparlamentariska vänstern (Giddens, 2014:252). 

Trots intervjupersonernas olika ideologiska ståndpunkter och arbetssätt betonas rättvisefrågan 

av samtliga, som Max citat får exemplifiera. 
 

Max: (…) det jag kämpar för, eller det jag gärna vill kämpa för, är allas lika värde och… att alla 
ska ha lika stort inflytande i samhället liksom. Och… arbetet mot kapitalet och kapitalisterna 
tycker jag är väldigt viktigt och det privata ägandet… alltså såhär, målet skulle jag säga är att 
ingen ska behöva stå i skuld till någon annan, att någon ska äga någonting och dom andra ska 
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arbeta för dom… det är ju så det är och det är väldigt tragiskt att vissa föds med silversked i 
munnen och aldrig behöver röra ett finger, utan bara såhär… dom har massa arbetare som jobbar 
för dom, så dom kan bara plocka ut vinsten, medan arbetarna får sin lilla, lilla lön och ska vara 
nöjda med det liksom (…). 

 

Frågan om klass och rättvisa mynnar hos intervjupersonerna ut i en fråga om kapitalismen. De 

anser att en del i samhällsinstansernas systembevarande arbete är ett beskyddande av 

kapitalister. Giddens (2014:143) menar likt intervjupersonerna att individens livsmöjligheter 

står i direkt förbindelse med den globala kapitalistiska ekonomin, vilket skulle förklara varför 

kampen mot kapitalismen beskrivs som så viktig. 

 Giddens (2014:208) menar att det ur kapitalismen framvuxit stora, byråkratiska 

organisationer, vilket fört med sig godtycklig maktutövning och sociala hierarkier. 

Tillsammans med effekten av varuproduktionen har detta urholkat individens kontroll över 

vardagslivet. Konkurrerande produktmarknader, arbetskraft, investeringar och pengar utgör 

således institutionaliserade risksystem i det moderna samhället (ibid). Ett system som alltså 

intervjupersonerna anser vara otillförlitligt. 

 Ett tillbakadragande från det kapitalistiska systemets samhällsinstitutioner, som 

förespråkas av intervjupersonerna, är följaktligen en social strategi som rättfärdigas med att 

det inte längre behövs kapitalister för att organisera produktionen (Mouffe, 2016:76). Man 

anser att kapitalismen leder till maktmissbruk och att kapitalister blivit samhällsparasiter som 

spelat ut sin roll och enbart tillägnar sig det värde som det allmänna intellektet skapat (ibid). 
 

Tove: (…) vi har ett jävligt kapitalistiskt samhälle nu och det känns fånigt att säga (förställer 
rösten) ”ja men det beror på kapitalismen”, men det är så att det beror på kapitalismen. Det beror 
på att vissa människor har jävligt mycket pengar och dom människorna har också makt (…) för att 
man kan köpa sig makt. Och då har man också inflytande och då kan man också… bestämma över 
andra människors livsvillkor. 

 

Olika sätt att motverka kapitalismen och samhällets institutionaliserade risksystem kan leda 

till uppror som mynnar ut i lagbrott eller civil olydnad. Civil olydnad handlar då inte om att 

bryta mot en viss lag för att den är oförenlig med författningens principer, utan om att 

ifrågasätta statens och kapitalismens rätt att utöva makt (Mouffe, 2016:74).  

 

2.4  Civil olydnad och politiskt motiverad brottslighet – maskering 

och våld 
Inom autonoma vänstergrupperingar finns, menar BRÅ och SÄPO (2009:15:40), en 

uppfattning om att rättsstaten saknar legitimitet och att det därför inte är moraliskt fel att bryta 
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mot lagar för att få igenom sina mål. Detta stämmer delvis, dock är intervjupersonerna ense 

om att vissa lagar är fullständigt nödvändiga. Ofta exemplifieras nödvändigheten med lagar 

som på något sätt grundar sig i moraliska värderingar. Motståndet mot somliga lagar menar 

intervjupersonerna snarare grundar sig i hur systemet är uppbyggt, vem det är som stiftar 

lagarna, samt vilka det rådande rättssystemet gynnar respektive missgynnar.  
   

Andreas: (...) det finns väl dom (…) som skulle kalla sig anarkister som skulle säga att lag är 
någonting dåligt, att lagar är förtryckande och sådär. Det är jag ju liksom inte alls med på. Utan… 
jag tänker att det är självklart att (…) om människor ska kunna leva tillsammans i ett samhälle så 
måste man ha lagar (…) men att skillnaden är bara att (…) utgångspunkten ska vara att man får 
vara (…) med att besluta om lagarna och så. För som det ser ut idag så finns det ju en del lagar 
som är väldigt bra och känns som ganska basic för en, någon sorts rimlig mänsklig samvaro, typ 
att… vi kan inte slå ihjäl varandra, vi kan inte hålla på att liksom begå sexuella övergrepp mot 
varandra och så. Men så finns det ju också lagar som är… ja men som bara är knäppa liksom. Som 
bara handlar om att bevara systemet så att säga. 

 

Det Andreas pekar på, likt samtliga intervjupersoner, är alltså en avsaknad av delaktighet i 

beslutsprocessen. Den emancipatoriska politiken medför på detta sätt ett visst deltagande då 

den innebär en balans mellan frihet och ansvar (Giddens, 2014:252). Individen är inte 

nödvändigtvis fri i absolut mening för att hon befrias från exploatering, ojämlikhet och 

förtryck, utan friheten måste balanseras med ansvarsfullhet gentemot andra människor och en 

förståelse för kollektiva förpliktelser (ibid). Giddens tänker sig att deltagande står i motsats 

till förtryck och att deltagandet gör det möjligt för individer eller grupper att påverka beslut 

som annars skulle drabba dem godtyckligt (Giddens, 2014:251).  

 Risken, med att som Giddens förespråka ett radikal-politiskt förhållningssätt som enligt 

Laclau och Mouffe (2008:3) bygger på deltagande dialog, är att man bortser från en av de 

viktigaste grundpelarna i den politiska kampen, nämligen antagonistisk konfrontation. 

Intervjupersonerna uppfattar bristande dialog med samhällsinstitutioner som en drivande 

faktor i det utomparlamentariska arbetet, likaså är det något som ger upphov till 

antagonistiska konfrontationer.  

 Civil olydnad, som det utomparlamentariska arbetet på flera sätt kan mynna ut i, innebär 

per definition ett risktagande. Dels föreligger repressionsrisk från myndigheter, dels risk för 

fysisk skada i konfrontationen med meningsmotståndare. Den autonoma vänsterns motiv för 

risktagandet är samma som för den emancipatoriska politiken i stort, nämligen kampen mot 

illegitimt maktutövande av samhällsinstitutioner, kapitalister och fascister.  
 

Andreas: (…) hela diskussionen om att använda våld mot nazister är så otroligt futtig i… ett större 
perspektiv. Att man retar sig så mycket på att (…) en grupp antifascister kastar lite stenar eller vad 
det nu är, misshandlar några nazister och sådär. Om man tänker på (…) dom här nazisterna (…) är 
ju en del av samma ideologiska ramverk som nazisterna under andra världskriget (…). Där var det 
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liksom ingen som satt och diskuterade om man skulle använda våld eller inte, ”amen vadå nu har 
ju Hitler tagit över halva Europa, det är klart vi måste använda våld”. Det som den autonoma 
vänstern, eller antifascisterna, har lärt sig av historien, som uppenbart inte liberalerna har lärt sig, 
det är att: kväv dom här rörelserna i sin linda, annars kommer du få feta problem när dom väl har 
vuxit sig starka (…) det är ett sätt att hela tiden vägra normalisera deras närvaro i det offentliga 
rummet (…). 

 

Det bottnar följaktligen i en tanke om empowerment, att man genom att störa ordningen kan 

utvidga sitt handlingsutrymme, eller förstärka sin makt (Giddens, 2014:160). Genom att mota 

bort fascister, menar intervjupersonerna, utvidgar man inte bara sitt eget handlingsutrymme, 

utan även spelrummet för förtryckta grupper. Civil olydnad, och i viss mån våld, ses alltså 

som en strategisk metod i det förändringspolitiska arbetet och i kampen mot otillförlitliga 

meningsmotståndare.  
 

Andreas: (…) jag tänker att hela statsapparaten och det här politiska systemet, det här ekonomiska 
systemet, bygger ju i slutändan på våldsanvändning (…) det är alltid polisen och militären som står 
där till sist och riktar sina vapen mot människor (…) det tydligaste exemplet i Göteborg då, att 
dom till slut liksom skjuter skarpt på folk. Att i det sammanhanget prata om… eller ens diskutera 
den våldsanvändningen som kommer från antifascister (…) jag tycker det är fånigt bara. 

 

Intervjupersonerna är enade i frågan om civil olydnad. Även om just våld kan anses som ett 

legitimt medel för att mota bort fascister eller förstöra för kapitalister understryks att det inte 

är den bästa lösningen. Framförallt kanske eftersom det är en metod man anser används som 

illegitimt maktmedel av Polismyndigheten och fascister.  
 

Hjalmar: (…) att själv använda våld kan ju vara en taktik för att, ja men ta sig förbi polisen eller 
vad det nu kan vara som ens mål för stunden är liksom. Men (…) det är ju (…) onyttigt för 
människor att använda våld. Det är ingen slump att det vanligaste som poliser själva döms för är 
misshandel och våld inom hemmet (…) går du omkring och spöar på folk på jobbet hela dagarna 
så kommer du ju inte gå hem och liksom… ta av dig hårdhandskarna och vara en gullig person 
(…) Så jag tänker att det är väl inte en bra lösning, men jag har ingenting moraliskt emot det, eller 
såhär, jag (…) tycker att polisens våld många gånger är konstigare. Väldigt mycket konstigare 
liksom. 

 

Samtliga intervjupersoner anser att det statliga våldsmonopolet i många fall missbrukas och 

att olika typer av interaktionssituationer med politiska motståndare därmed kan vara 

oberäkneliga. Giddens kallar moment som förändrar individers liv för ödesdigra ögonblick 

(Giddens, 2014:138). Med ödesdigra ögonblick åsyftas de tillfällen då saker och ting vrids ur 

led, det vill säga då ett givet tillstånd plötsligt ändras, genom några få avgörande händelser. 

Ödesdigra ögonblick hotar individens trygghetskänsla och framtvingar handlingar som kan få 

förödande konsekvenser (ibid). För intervjupersonernas del kan alltså våld eller civil olydnad 

anses framtvingat eftersom möten med fascister utgör ödesdigra ögonblick. 
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Tove: (…) jag kan tänka såhär, nu för några veckor sedan så var det en person i Finland som blev 
slagen till döds, av nazister. För att den här personen hade gått fram… till ”Finska 
motståndsrörelsens” demonstration och (…) uttryckt sin åsikt, som var verkligen emot deras åsikt, 
och då hade han fått så mycket stryk av en, flera gånger dömd för våldsbrott, jätte-, superkänd 
finsk nazist. Och där kan jag verkligen förstå varför man vill ta draken medan den sover eller vad 
är det man brukar säga? Och på något sätt (skrattar till) oskadliggöra den här personen innan en 
sådan här grej händer. (…) Men det är ju livsfarligt att till exempel kasta sten vid demonstrationer, 
får man en gatsten i huvudet så är man ju död, så är det liksom.  

 

I ovanstående citat pekar Tove på hur man anser sig behöva överväga risken för ödesdigra 

ögonblick i den fysiska konfrontationen. Giddens (2014:150) menar att människan på detta 

sätt praktiskt taget hela tiden tänker i termer av risker och gör riskbedömningar av situationer 

som egentligen inte går att beräkna. Skillnaden mellan risker som man frivilligt utsätter sig för 

och risker som påverkar individen utan att man aktivt uppsökt dem är emellanåt, menar 

Giddens, oklar (Giddens, 2014:151). Hos intervjupersonerna utgör dock det 

utomparlamentariska arbetet ett frivilligt risktagande.  

 Aktioner som rör sig utanför lagens ramar, och således klassas som civil olydnad, kan 

utöver - och oftare än - våldsanvändning röra sig om maskering vid demonstrationer där det 

råder maskeringsförbud eller sprayande och affischering på olämpliga platser. Maskering och 

affischering kan, precis som visst våld, anses berättigat för att skydda sig själv från personer 

som anses otillförlitliga och situationer som utgör en risk. Affischering syftar exempelvis 

uppmana till kamp mot fascister. Det finns alltså även i fråga om civil olydnad en tillitsaspekt. 

Maskering utgör kanske det tydligaste exemplet på hur den autonoma vänstern skyddar sig 

mot ödesdigra ögonblick och otillförlitliga personer eller myndigheter. 
 

Selma: (…) Alltså… jag själv (…) maskerar mig eftersom jag blivit uthängd av nazister innan 
(…). Det är också viktigt typ… man gör ju grejer som är olagliga också, som jag vet inte… 
sprayar någonstans eller… tänder pyror eller så (längre paus) för att skydda individen (…) alltså 
det handlar för mig inte om legitimiteten utan hur man använder det och hur nödvändigt det är och 
hur… framgångsrikt det är i vissa situationer och i andra inte, mest instrumentellt. 

 

Flera intervjupersoner har likt Selma blivit uthängda av nazister eller känner någon som blivit 

det. Det utomparlamentariska engagemanget föranleder alltså en rädsla för att komma till 

skada som kan medföra att man förbereder sig såväl mentalt som fysiskt på antagonistisk 

konfrontation. Maskering beskrivs kort och gott av samtliga som ett skydd. Det finns dock, 

utöver frågan om bristande tillit, en annan och mer strategisk anledning till att maskera sig, 

som Selmas liksom Hjalmars citat visar. Nämligen att maskering kan skydda individen eller 

kollektivet från repression. 
 

Hjalmar: Det är ett bra sätt att dölja sin identitet och… kunna fortsätta göra politik utan att behöva 
sitta i fängelse eller betala jättehöga böter (…). Alltså såhär (…) maskering, det är ett skydd bara. 
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(Längre paus). Och (…) det kan man ju också ifrågasätta, ”om inte jag, personligen, ska göra 
någonting som går emot lagen, som är olagligt, varför maskerar jag mig då?”.  

 

Hjalmar pekar här på ett återkommande tema hos intervjupersonerna, nämligen frågan om 

huruvida det finns brottsliga motiv bakom maskeringen eller inte. Intervjupersonerna menar 

att lagbrott sällan ingår i planen då man maskerar sig vid en demonstration, samtidigt beskrivs 

maskering utgöra ett skydd mot just repression. Maskering innebär alltså ett risktagande 

eftersom det vid vissa tillfällen är ett brott mot civil lydnad. Maskerar man sig inte utsätter 

man dock sig själv eller sin kropp för risk att fysiskt komma till skada, såväl som för statliga 

reprimander, eller hämndaktioner från meningsmotståndare.  

 Maskering liksom våld och affischering handlar alltså i stort om att skydda sig själv, 

och andra, från grupper och samhällsinstanser man sätter låg tilltro till, främst fascister och 

myndigheter. I kommande kapitel behandlas därför de två specifika myndigheter 

intervjupersonerna anser särskilt otillförlitliga. 
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3. Otillförlitliga myndigheter - samhällets stora 
bovar 
 

Efter att inledningsvis ha förklarat vilka ideologiska perspektiv som kan vara avgörande för 

huruvida intervjupersonerna sätter tillit till olika samhällsinstanser eller inte, och vad 

bristande tillit kan leda till i form av brott mot civil lydnad, redogör följande kapitel mer 

specifikt för hur de förhåller sig till Polismyndigheten och Migrationsverket. Det är nämligen 

två samhällsinstanser som av flera anledningar visat sig väcka starka känslor av 

otillförlitlighet hos informanterna. 

 

3.1  En fråga om ”snuthat” och tvivelaktiga motiv 
Giddens menar att individen i de flesta interaktionssituationer antar att de närvarande 

personerna inte kommer utnyttja sina förehavanden för illasinnade handlingar (Giddens, 

2014:156). Tillit är följaktligen en grundförutsättning i mänskliga möten, såväl som vid 

aktiviteter i den sociala sfären, och händelser i individens fysiska omvärld (ibid). I frågan om 

huruvida tillit finns till Polismyndigheten eller inte hos intervjupersonerna beskrivs mötet med 

poliser, liksom de faktiska förväntningarna på detsamma, som avgörande.  
 Händelser som på ett avgörande sätt förändrat aktivisters verklighetsbild brukar 

benämnas nyckelerfarenheter (Wennerhag et al. 2006:171). Tove berättar om en 

nyckelerfarenhet som fått hennes förtroende för polisen att rämna. 
 

Tove:  (…) min vändpunkt var väl när vi var i Köpenhamn 2009, på klimattoppmötet och det 
verkligen kändes som att ingen är intresserad av klimatet för då hade man ändrat det här för 
längesen. Här finns ett gäng som typ vill krossa fönster för att visa att… ”vi går inte med på det 
här”, ”vi kommer förstöra stan tills ni har bestämt er”, typ. Så jag gick väl där, med mina 
kompisar, och då hade polisen någon strategi så att dom plockade ut alla som var svartklädda. 
Redan, knappt innan demonstrationen hade börjat. Och det… var väl inte så jobbigt i sig men 
sedan på kvällen när folk sågs i Christiania (…) där det ju var autonoma center (…) då blev det en 
kravall som jag personligen inte var med i så, men eftersom jag bara hade svarta kläder på mig och 
med mig, så blev det ju att jag fick supermycket stryk av polisen. Och där vände det för mig, att 
bara ”okej, om det är den här leken vi ska leka, då kan vi absolut göra det, men jag tänker aldrig 
mer lita på människor som gör såhär mot andra människor, någonsin”. 

 

Tove pekar alltså på hur en negativ erfarenhet av ett möte med polisen utgjort ett brott mot 

förväntningar på hur polisen bör agera, med bristande tillit som direkt biverkning. Eftersom 

tillit är en central del i att människan upplever världen som sammanhängande, kontinuerlig 

och pålitlig rubbar denna typ av oberäkneliga konfrontationer individens verklighetsbild 

(Giddens, 2014:83).  
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 Giddens (2014:83) menar att någon form av social ordning anses grundläggande och 

konstant. Det till trots kan små företeelser som en blick, ett visst tonfall, ett förändrat 

ansiktsuttryck eller en gest få denna ordning att rämna (ibid). Giddens förklarar detta med att 

kroppsliga erfarenheter och färdigheter är en väsentlig del när det gäller vad individen 

uppfattar som alarmerande hot (Giddens, 2014:72). Osäkerheten som genomsyrar det 

moderna samhället återfinns alltså även i interaktionssituationer, där människan ständigt sätter 

tillit i förhållande till risk (Giddens, 2014:11). Detta blir tydligt i intervjupersonernas 

beskrivningar av mötet med poliser, där såväl verbala som fysiska konfrontationer beskrivs. 

Sammandrabbningar mellan intervjupersonerna och poliser utgör således grundbulten i den 

brist på tillit till Polismyndigheter som går att finna hos intervjupersonerna, även om också 

detta ska visa sig innehålla fler dimensioner.  

 Andreas första konfrontation med Polismyndigheten är inte helt olik Toves. Som ung 

var han en av demonstranterna i det som vi nu känner som Göteborgskravallerna år 2001, en 

händelse som varit avgörande för det sätt han idag ser på Polismyndigheten. 
 

Andreas: (…) då var jag en ganska liksom snäll allmänvänster-person, som tyckte typ att… ja jag 
är fortfarande en snäll person, men (…) såhär ”ja det är bra att så många människor går ut på 
gatorna och visar sitt missnöje mot EU”, då. (…) jag tyckte till och med att det var lite onödigt att 
trasha Avenyn. Men (…) alltså dom här skarpa skotten mot människor som ju var (drar en djup 
suck)… ja och så dom här liksom jävla Sovjet-rättegångarna (…) efteråt, eller Moskva-
rättegångarna typ… som ju var helt sjuka liksom… där den ena knäppa grejen efter den andra 
uppdagades (…) för någon som var så himla… förhållandevis ganska såhär snäll och beskedlig, 
politiskt intresserad person i 20-22-årsåldern (…) jag blev ganska chockad då (…) man har en 
polis som skjuter skarpt… mot demonstranter då… då, ja jag vet inte. Det är lite svårt att ha något 
förtroende kvar överhuvudtaget (…) ju fler poliser man träffar, ju mer förstår man ju liksom… att 
den här teorin om att det är en stor massa av (…) ja men snälla personer med goda intentioner, och 
sedan någon enstaka person… som ger alla andra då ett rykte, är ju ren bullshit bara, om man ska 
uttrycka sig så.  

 

Det är inte bara Andreas, utan flera andra intervjupersoner som använder 

Göteborgskravallerna år 2001 som exempel på en vändpunkt i synen på Polismyndigheten. I 

Aktivister (Wennerhag et al. 2006:171) påpekas att en rad ögonvittnesskildringar, tillsammans 

med kritiska inlägg från aktivister och debattörer, vittnar om att Göteborgskravallerna är en 

nyckelerfarenhet som fått avgörande betydelse för vänsteraktivisters tillit till en rad 

samhällsinstitutioner. Det rör sig förutom bristande tillit till Polismyndigheten om minskat 

förtroende för demonstrationsrätten, politiker och människors likhet inför lagen (Wennerhag 

et al. 2006:174). Något som stämmer väl med intervjupersonernas berättelser. 

 Kravallerna i Göteborg spelar också roll för den bild av den autonoma vänstern som 

idag finns hos allmänheten, det vill säga en subkultur förknippad med politisk extremism 

(BRÅ & SÄPO, 2009:15:37). Att attribueras med ”politisk extremism” är någonting som 



24 
 

onekligen väcker starka känslor av förakt hos intervjupersonerna. Samtidigt är det något de 

alla på ett eller annat sätt tvingats utveckla ett förhållningssätt till.  
 

Tove: Herregud, vad fan är det liksom? Extremism överhuvudtaget (…) Janne Josefsson eller vem 
fan var det (…) alltså han slängde ju sig så mycket med det begreppet ett tag (…) och så hängde 
han liksom verkligen ut folk. Alltså jag blev så upprörd (…) det var väl i och med att fyra stycken 
vänster (…) typ fotbollsaktivister blev knivade av nazister på väg hem från en åttonde mars-
demonstration och så blev det ju jättemycket kring detta då eftersom att en av dom svävade i 
livsfara (…) Och då gjorde Janne Josefsson ett Uppdrag granskning som… ja men verkligen 
filmar folks ansikten samtidigt som han pratar om vänsterextremism, och det här är liksom 
människor som bara går på en solidaritetsdemonstration, samtidigt som det går på jättehetsig 
musik i bakgrunden. Och man får se en film där några personer drar en yxa i dörren på en lägenhet 
(…) där det då påstås bo en nazist. Och (…) verkligen får det att se ut som att dom här 
demonstrationsdeltagarna, som är med på en solidaritetsdemo…(skrattar till) (…) är samma 
personer som… drar en yxa i dörren på den här lägenheten då (…) det är ju verkligen livsfarligt 
för dom här personerna som är väldigt lätta att spåra, eftersom dom inte är maskerade, det är bara 
helt vanliga människor som kanske ser lite vänster ut, som går en demonstration.  

 

Det är, menar samtliga intervjupersoner, framförallt media och Säkerhetspolisen som 

förknippar den autonoma vänstern med politisk extremism. Enligt departementspromemorian 

(Ds, 2014:4:53) består våldsamma extremistiska rörelser främst av ungdomar mellan 15-19 år 

och därefter avtar våldsamheten. Om detta skulle innebära att extremiststämpeln därefter 

försvinner lämnas däremot osagt. Det som, enligt samma rapport (Ds, 2014:4:9), utmärker 

extremistiska grupperingar är att de förespråkar våld för att förändra statsskicket, agerar mot 

det demokratiska systemets grundläggande funktioner, planerar terrorattentat och utgör ett hot 

mot enskilda personers demokratiska rättigheter. 
 

Andreas: (…) jag tänker att den teoretiska diskussionen om extremism i Sverige på ett liksom 
nationellt plan… den är ju fullständigt havererad bara. (…) den här nationella samordnaren för 
våldsam extremism (…) är ju helt opålitlig bara för att den buntar ihop högerextremister, 
vänsterextremister och våldsbejakande islamister (…) som om dom här grupperna hade någonting 
gemensamt överhuvudtaget. (…) man sätter liksom ihop en grupp med… ja men då, ta ett exempel 
från vänsterkanten, ”Allt åt alla” (…) som är en grupp som arbetar med fikaallmänningar, läxhjälp 
åt… liksom ensamkommande barn och som engagerar sig (…) i vårdfrågor till exempel (…) med 
människor på högerkanten då, som har begått… ett tvåsiffrigt antal mord, alltså dom senaste tjugo 
åren, på politiska meningsmotståndare till exempel. Som spränger bilbomber, eller när man jämför 
med folk som… eventuellt åker ner och strider… för Daesh då, eller Islamiska staten eller vad man 
nu vill kalla dom, i Syrien. Och… ja men halshugger och hänger människor, alltså… det är så 
jävla absurt att ens jämföra dom sakerna. 
 

Återigen exemplifieras alltså den autonoma vänsterns arbete med moraliskt engagemang. När 

Giddens talar om livspolitik menar han att livspolitiken lyfter fram de moraliska och 

existentiella frågor som fallit i skymundan och undertrycks av modernitetens grundläggande 

institutioner (Giddens, 2014:263). Enligt Giddens är livspolitiken sprungen ur den 

emancipatoriska politiken och innebär att man genom att förändra sina livsmönster kan 

bekämpa eller underminera förtrycket (ibid). Giddens talar om det som två olika politiska 
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förhållningssätt, men intervjupersonernas utsagor pekar på att den autonoma vänstern utgör en 

kombination av de båda – en emancipatorisk livspolitik.  

 Giddens (2014:254) exemplifierar livspolitiken med rörelser som, precis som den 

autonoma vänstern, menar att det vardagliga livet inte bara är uttryck för olika aspekter av 

statsmakten, utan att man genom att vända upp och ner på vardagliga livsmönster faktiskt 

också kan hota statsmakten. Hot mot statsmakten är också ett av den politiska extremismens 

utmärkande drag (Ds, 2014:4:9).  

 Oförutsägbarheten i interaktionen mellan den autonoma vänstern och Polismyndigheten 

skulle alltså kunna sägas gå båda vägar. Den utomparlamentariska vänsteraktivismen kan på 

många sätt uppfattas som normbrytande och till och med som ett utgörande hot, vilket skulle 

kunna innebära ett bemötande baserat på otillförlitlighet från båda sidor. Andreas som, precis 

som samtliga sex intervjupersoner, blivit gripen exemplifierar sin misstro med polisens sätt att 

bemöta honom och hans vänner vid gripandet.  
 

Andreas: (…) när dom satte oss i bilen så (…) skulle dom ju ropa in på radion (…) ja men till sitt 
befäl då, att dom (…) skulle köra ner oss till stationen (…) (skrattar till). Så säger dom liksom på 
radion såhär att ja, dom sa väl sitt delta-någonting, sitt gruppnamn så att säga, ”ja vi har gripit ett 
gäng AFA-horor här, vi tänker köra ner dom till stationen”, att det är liksom den nivån. (…) och 
det där är ju så otroligt utbrett bara (...) och sedan så dyker ju den ena liksom sinnessjuka grejen 
efter den andra upp, det här romerregistret, det här registret över misshandlade kvinnor, (…) det 
här interna övningsmaterialet som allmänpolisen hade, dom kallade folk för, vad var det ”Neger 
Niggersson” och ”Oskar Neger” (…) alltså den här filmen från Rosengårdskravallerna (…) såklart 
att det finns enstaka personer som är… ja som, inte vet jag, som kanske kämpar för någonting på 
ett personligt plan, att dom gör en bra gärning. Och en del saker är ju… i det här samhället, så är 
det ju jätteviktigt att dom finns där också. Jag skulle inte vilja vakna upp imorgon och se att dom 
inte fanns där. (…) ja men min dotter till exempel, jag vill att hon ska kunna få hjälp av dom om 
hon råkar ut för någonting, blir misshandlad eller vad fan som helst.  
Frida: Ja precis, men har du förtroende för att dom hjälper henne då… om det skulle vara så? 
Andreas: Alltså tyvärr inte, men… (skrattar till), men jag vill ändå tänka att det finns ju ändå en 
viss procent brott som dom faktiskt lyckas lösa. 

 

Den här typen av händelser kan anses föranleda en vän/fiende-distinktion som skapar ett vi 

och ett dem, en dimension som saknas i Giddens livspolitiska analys. När Giddens talar om 

livsstilar menar han ett sätt att leva, grundat på val som genomsyrar hela individens vardagsliv 

(Giddens, 2014:103). Det berör således allt från valet av umgängesmiljö och handlingssätt till 

vem man vill vara. Ofta delas livsstilen med de personer individen interagerar med och kan 

därför påverkas av grupptryck, synliga förebilder och socioekonomiska förhållanden (ibid). 

Detta talar alltså emot att den autonoma vänstern skulle utgöra en livspolitisk rörelse, då 

intervjupersonerna inte delar samma ideologiska ståndpunkter, vilket skulle vara en 

grundläggande sammanhållande faktor enligt Giddens perspektiv. 
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 Mouffe (2008:31) talar istället om kollektiva identiteter vilket är jämförbart med 

begreppet livspolitik men som innehåller en, för den autonoma vänstern, viktig antagonistisk 

distinktion. Kollektiva identiteter utgörs av grupper skapade ur gemensamma 

identifikationsfaktorer och står alltid inför skapandet av ett ”vi” som inte kan existera utan ett 

avgränsat ”dem” (Mouffe, 2008:23). I den autonoma vänstern finns en tydlig kollektiv 

identitet i ”vi:et”, som är distanserat från dem, det vill säga fascister, kapitalister och även i 

viss mån olika samhällsinstitutioner. Mouffe menar att relationen mellan dem:et och vi:et 

alltid kan utvecklas till en antagonistisk relation om den kollektiva identitetens existens blir 

ifrågasatt eller hotad (ibid). Även Giddens pekar på att individer kan känna sig illa till mods i 

miljöer som på något sätt ifrågasätter deras livsstil (Giddens, 2014:104). Giddens menar dock 

inte, som Mouffe, att detta skulle mynna ut i antagonistiska konflikter, vilket är ett faktum i 

förhållandet mellan intervjupersonerna och Polismyndigheten. I mötet med polisen kan 

följaktligen den kollektiva identitet, eller livspolitik, som den autonoma vänstern utgör 

uppfattas som ifrågasatt eller hotad.  
 

Max: Jag har alltid upplevt i min… politiska aktning att polisen har motarbetat mig och skyddat 
privatkapital och egendom, liksom. Och att det går före allting annat och i min värld går det 
kanske… sist, i vad jag tycker är viktigt liksom. (…) vi lever i ett samhälle som på många sätt 
liknar en polisiär stat liksom och… det blir bara värre, upplever jag det som (…) polisen får 
alltmer inflytande och polisen ska göra mycket för att typ… hitta papperslösa och slänga ut dom 
från Sverige (…) och det är inte ett samhälle som jag känner att jag vill vara en del av. Jag fattar 
inte hur någon skulle vilja… kunna jobba som det, liksom. Men sedan så finns det ett problem 
inom poliskåren också, att det är sådan jävla kåranda som… bygger, och har byggt väldigt mycket, 
på vänsterhat. (…) jag har upplevt det som att polisen alltid skyddar höger… och alltid går mycket 
hårdare mot vänstern liksom. 

 

Det Max gör i ovanstående citat är klassiskt för livspolitiska rörelser, nämligen att peka på att 

det personliga är politiskt (Giddens, 2014:254). Distinktionen mellan det sociala och det 

politiska är därmed flytande och kräver ständiga förskjutningar och omförhandlingar i 

interaktionen mellan sociala aktörer (Mouffe, 2008:25). Det är nämligen genom ömsesidiga 

ansträngningar i vardagslivets interaktionssammanhang Giddens menar att den sociala 

ordningen upprätthålls (Giddens, 2014:153). Ömsesidiga interaktiva ansträngningar tycks 

dock i stort saknas mellan Polismyndigheten och den autonoma vänstern. 

 Det finns alltså en uppfattning om att Polismyndigheten skyddar en politisk 

motståndare, vilket i sig ger upphov till en antagonistisk relation och otillförlitlighet. Den 

autonoma vänstern jobbar dessutom aktivt mot den rådande sociala ordningen och 

samhälleliga maktobalanser, emancipatoriskt såväl som livspolitiskt. Att på olika sätt kritisera 

och utmana polisen blir följaktligen en del i det arbetet. På det sättet utgör den 
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utomparlamentariska vänsterpolitiken ett hot även mot Polismyndighetens existens, genom 

sitt aktiva ifrågasättande och motarbetande. Max menar att polisen sällan gör tillräckligt och 

exemplifierar med ett konkret fall där den autonoma vänstern ansett sig behövas som motpol. 
 

Max: Förra året var det ju väldigt mycket med… det här med dom rev lägret i Sorgenfri i Malmö. 
(…) då försökte vi fixa eller hjälpa till med opinion liksom och försökte få dom att inte riva lägret, 
vilket dom gjorde ändå, men då hjälpte vi till med aktivism helt enkelt och kunde såhär… alltså 
försöka blockera polisen och… så hjälpte vi till även utanför stadshuset när dom hade sin… 
demonstration där, eller sin manifestation, under ett par veckors tid i vintras. Hjälpte till med… 
kaffe och mat och filtar och… även där försöka motarbeta polisen som… systematiskt trakasserar 
dom här människorna.  
 

Mouffe (2008:28) menar att striden om motsatta projekt för hegemoni alltså kan resultera i 

verkliga antagonistiska konfrontationer, vilket ovanstående citat illustrerar. En verklig 

konfrontation mellan meningsmotståndare innebär givetvis alltid en risk. Enligt Giddens 

(2014:40) existerar risker inte bara i det psykiska medvetandet utan också i individers fysiska 

existens. Detta stämmer väl med intervjupersonernas utsagor då de beskriver sig som 

psykologiskt medvetna om att de, i sin politiska kamp, utsätter sig för faktisk fysisk fara. 

 Våldsamma sammandrabbningar med poliser utgör typexemplet på en situation där 

intervjupersonerna utsätter sitt fysiska varande för risk.  
 

Hjalmar: (…) det kan ju vara så enkelt som en personlig anledning, att en blivit misshandlad av en 
polis till exempel (…) en blandning av egna såhär personliga erfarenheter, men det kan också vara 
politiska erfarenheter (…) ja men exempelvis (…) under den här demonstrationen som vi pratade 
om förut, så när hästarna red in i den här folkmassan så hade jag vänner som stod närmast 
poliskedjan och blev utputtade framför hästarna, när dom kom ridande. 
Frida: Av polisen? 
Hjalmar: Av polisen. (Avbrott, någon kommer in rummet). Nej men det är sådana här historier 
som försvinner för att folk tror inte på det (...) och där brukar ju då folk svara med att ”det finns ju 
alltid dom här enskilda rötäggen”, dom kända enskilda rötäggen. Men… som visar sig vara ganska 
många, fler och fler. Det är så många sådana upplevelser, det är liksom inte en enstaka, det är inte 
bara en kompis-kompis, utan det är din närmsta vän eller det är du själv, som är med om sådana 
saker… att liksom bli misshandlad eller bli lurad, eller ljugen för eller, ja.  

 

Att intervjupersonerna utvecklat ett kritiskt förhållningssätt till Polismyndigheten och sätter 

låg tilltro till dess förmåga framstår alltså som självklart. Individers beräknande inställning till 

omgivande riskfaktorer, i det här fallet risken att komma till skada genom konfrontation eller 

risken att bli ifrågasatt, kan på detta sätt resultera i att olika former av skepticism eller 

antagonism gentemot vissa abstrakta system samexisterar med ett självklart förtroende för 

andra (Giddens, 2014:33). En rad myndigheter som Naturvårdsverket, Tullverket och 

Socialstyrelsen beskrivs av intervjupersonerna i neutrala termer. Det är enligt Giddens 

(2014:179) inte ovanligt att tillit till vissa institutionella system upphävs om de uppfattas 

kollidera med individens verklighetsbild. Migrationsverket låter sig exemplifiera en 
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myndighet vars motiv kolliderar med intervjupersonernas moraliska verklighetsuppfattning 

och beskrivs följaktligen som det svenska myndighetssystemet andra stora bov. 

 

3.2  ”Miggan” – om människovärde och ideologiska motsättningar 
Thörn (1997:412) menar att de som i ekonomisk mening tillhör underklassen i dagens Europa 

har en kulturellt heterogen sammansättning och att en betydande del utgörs av invandrare i 

första eller andra generation. Kombinationen av kulturell heterogenitet och det moderna 

samhällets växande instabilitet, menar han, öppnar upp för skilda sätt att artikulera rådande 

förhållanden. Ur detta har sociala extremer på höger- och vänsterkanten vuxit fram för att 

bedriva en ofta militant kamp mot politisk ambivalens (ibid). Ambivalensen anses bygga på 

en frustration över den moderna politikens tendenser, där den klassiska indelningen i höger- 

och vänsterpolitik ersatts av ömsesidigt samförstånd och en liberal ideologi (Mouffe, 

2008:36). Intervjupersonerna ser alltså, som Laclau och Mouffe (2008:34) beskriver, ett 

behov av att skapa en ekvivalenskedja mellan de olika demokratiska kamperna mot 

underordning. Således måste klasskampen kombineras med en strid för jämställdhet mellan 

könen och kampen mot politisk hegemoni.  

 Giddens (2014:174) beskriver att moralen i det moderna samhället tunnats ut, eftersom 

moraliska principer kolliderar med modernitetens institutionaliserade system. Av intervjuerna 

har framkommit att den autonoma vänstern ofta engagerar sig i asylsökande grupper, 

papperslösa och ensamkommande, det vill säga grupper vars intressen man utifrån moraliska 

aspekter anser åsidosatta framförallt av Polismyndigheten och Migrationsverket. Kampen mot 

den politiska ambivalensen är på detta sätt ofta styrd av etiska eller moraliska passioner och 

beskrivs som en rationell respons för att försvara universella människovärden (Mouffe, 

2008:75).  
 

Hjalmar: Ja lägst i kurs, eller på botten, tillsammans med polisen är ju ”Miggan”. 
Migrationsverket, liksom. (…) Det är ju en myndighet som… motverkar en av dom här 
grundgrejerna som jag står för, att vi inte ska ha gränser, att vi inte ska ha nationer och… också att 
det påverkar riktiga människor som man träffar. (…) den här liksom att folk bara gör sitt jobb. Det 
är fortfarande ett jävla skitjobb, gör inte det. Var inte polis, jobba inte på ”Miggan” om du faktiskt 
bryr dig om människor.  

 

Samtidigt som samhället alienerar individer, det vill säga skapar främlingskap dem emellan, 

tenderar människor att reagera mot förtryckande sociala förhållanden (Giddens, 2014:209). 

Denna reaktion som intervjupersonerna, till skillnad från Giddens, menar saknas hos 

människor i allmänhet återfinns i kamratskapet i autonoma vänstergrupperingar.  



29 
 

 Av intervjupersonerna betraktas Migrationsverket som alienationens ursprung, det är 

följaktligen en myndighet vars motiv man anser värda att ifrågasätta. För sociala rörelser i 

stort, och den autonoma vänstern i synnerhet, handlar en del av arbetet om att rucka på ett 

förgivettaget förtroende och peka på att institutioner inte alls verkar i den anda de säger sig 

göra eller för de ändamål de är avsedda (Wennerhag et al. 2006:157).   
 

Andreas: Jag tror inte för ett ögonblick att de sysslar med rättvisa, opartiska, individuella 
asylprövningar som är deras uppgift som statlig myndighet. Den som kommer till Sverige och 
söker asyl ska kunna förvänta sig att få sin sak prövad av en myndighet som inte på förhand önskar 
den ena eller andra utgången av ärendet. Och Migrationsverket har vid alltför många tillfällen visat 
att man som myndighet… det behöver inte gälla för alla individuella handläggare, hellre fäller än 
friar så att säga (…). Sedan minns vi ju tårtskandalen, när Miggans anställda firade avvisningar 
med tårta och champagne. Det är ju inte direkt våldsamt förtroendeskapande. 

 

Giddens (2014:135) menar att nationerna och i dess följd även institutionerna genom sin 

propaganda ofta framställer sig som ödesstyrda, men att politiken egentligen bygger på en 

gissningarnas konst. Det handlar följaktligen om att föreställa sig hur saker och ting kommer 

att gestalta sig om man följer en viss handlingslinje. Migrationsverkets omvärldsbedömningar 

är enligt Andreas typexemplet för en gissningarnas konst som enligt honom bekräftar 

myndighetens otillförlitlighet. 
 

Andreas: den här flykting… liksom krisen började ju i september förra året sådär, och i slutet av 
juli när Migrationsverket gjorde sin prognos för flyktingströmmarna till Sverige, så skrev dom ju 
ner antalet flyktingar som skulle komma till Sverige, alltså en månad innan det här hände i princip, 
och det måste ju vara typ tidernas sämsta omvärldsbevakning. Då blir man ju verkligen såhär 
orolig (…) dom kan ju verkligen inte sitt jobb. (…) och sedan den här oförmågan att (drar en djup 
suck), ja under den här flyktingkrisen, att man diskuterar att… alltså mitt i vintern i Sverige, smälla 
upp en massa militärtält på Revingehed, den här gamla militärförläggningen. Jag menar det är ju 
katastrof… Sverige är ju inget u-land. Sverige är ju liksom… ett av världens rikaste länder.  

 

Migrationsverkets agerande i samband med den stora flyktingströmmen år 2015 kom att tas 

upp i samtalet med flera intervjupersoner. Likaså har myndighetens handlande vid rivningen 

av lägret för rumänska tiggande människor i Sorgenfri i Malmö, dit människor reste från hela 

södra Sverige för att på olika sätt protestera och manifestera sitt missnöje, väckt starka känslor 

hos samtliga. Max exemplifierar sin misstro med att Migrationsverket inte lyckades uppfylla 

behövande människors behov, varken vid flyktingstormen eller vid rivningen av lägret. Han 

berättar om hur den autonoma vänstern hjälpte till att tillgodose dessa människors 

behövligheter. 
 

Max: (…) alltså om vi kollar som förra hösten då, med den flyktingstorm som kom (…) då var det 
inte Migrationsverket som lyckades så bra, utan det var ju faktiskt den autonoma vänstern… och 
andra frivilliga som… redde ut den situationen på ett jävligt bra sätt. 
Frida: Mm, som tog hand om människorna som kom? 
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Max: Ja och där är ju ett bevis på att liksom såhär… vi behövs, som ett substitut. 
 

Förtroende för moderna institutioner fungerar som en mekanism som reducerar sociala 

komplexiteter i det vardagliga livet (Wennerhag et al. 2006:156). Förtroende ses som en 

förutsättning för samhörighet, det vill säga ett kitt som håller ihop samhället och skapar en 

känsla av gemenskap. Bristande förtroende för samhällets institutioner blir således ett uttryck 

för sprickbildningar i gemenskapen och ett tecken på disfunktionalitet i systemet (ibid). Något 

som understryks av intervjupersonerna. 

 Återkommande i intervjupersonernas berättelser är frågan om människors olika 

rättigheter och värde, vilket också beskrivs som den främsta anledningen till en utbredd 

bristande tillit till Migrationsverket som myndighet. Mouffe (2016:50) menar att mänskliga 

rättigheter i de reglerade former vi känner dem, mynnar ut i just frågan om människovärde. 

Enligt henne har flera andra teoretiker pekat på att själva rättighetsformuleringen baseras på 

ett moralteoretiskt tankesätt som i den västerländska kulturen bygger på liberal individualism 

(Mouffe, 2016:50). Kritik mot det individualistiska tankesättet är återkommande hos 

intervjupersonerna. På samma sätt finns i vänstern i stort, menar Mouffe, ett klart förakt mot 

det liberala samhällets idé om individuellt självförverkande. Ett tankesätt som, enligt henne, 

omöjligtvis kan vara det enda legitima sättet att se på mänskliga rättigheter (Mouffe, 

2016:50).  

 Det är dock inte bara inom den autonoma vänstern man arbetar för mer jämställda 

förhållanden. Vänsterprojektet i stort har nämligen länge uppfattats som en fråga om att 

åstadkomma jämnare fördelning av inhemska resurser och om att låta missgynnade grupper ta 

del av det nationella välståndet (Mouffe, 2016:70). Enligt Giddens är frigörelsen från 

förtryckande situationer ett nödvändigt medel för att utvidga individens livsmöjligheter 

(Giddens, 2014:107). Hur denna frigörelse ska uppnås uttrycks dock inte explicit av Giddens. 

 Intervjupersonernas bristande tillit till Migrationsverket är alltså till stor del framvuxen 

ur en frustation kring människans orättvisa levnadsförhållanden, vilket uttrycks både implicit 

och explicit. Eftersom den utomparlamentariska vänstern är en emancipatorisk livspolitik, 

som arbetar för människans rätt till lika villkor, är det kanske föga förvånande att en 

myndighet som arbetar med invandringsfrågor, vars beslut har direkt inverkan på människors 

livsmöjligheter, blir ifrågasatt och misstrodd. Det finns hos intervjupersonerna en förståelse 

för att Migrationsverket verkar under politiken, samtidigt exemplifieras Migrationsverkets 

hållning ofta med det motsatta, och den individuella handläggarens motiv hamnar i fokus.   
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Tove: (…) det funkar inte att sätta upp… riktlinjer för hur människors öden ska bedömas, då i 
Migrationsverkets fall. ”Ja men är du från den här regionen och gör dom här grejerna, och kommer 
hit, då får du inte stanna för att det är tillräckligt tryggt där du kommer ifrån”, alltså det kan du 
aldrig veta. Du har ingen aning om varför människor kommer till ett annat land liksom, eller 
försöker lämna sitt land och släpper allt dom har för att komma någon annanstans, vart fan som 
helst. Och det är så många sjuka, sjuka, saker som jag tror att… om du jobbar och får en hyfsad 
lön vilket du, som jag har förstått det som, gör på Migrationsverket, så… kommer du aldrig förstå 
den nöd som människor har bakom sig, som liksom… alltså människor berättar om hur dom har 
klamrat sig fast med förfrusna fingrar… under körande lastbilar mitt i vintern för att komma över 
gränser. Alltså det är verkligen… det är sådana sjuka saker som berättas så att jag fattar inte hur 
någon överhuvudtaget kan jobba på Migrationsverket (…). 

 

Det Tove pekar på är att den individuella handläggarens sociala position har betydelse för 

dennes verklighetsuppfattning och handlingsmotiv. Återigen berörs alltså frågan om sociala 

hierarkier och kampen mot hegemoni. Tove har inga personliga erfarenheter av 

Migrationsverket, men har likt samtliga informanter, varit engagerad i människor som på 

olika sätt varit beroende av Migrationsverkets beslut för att utforma villkoren för sin existens. 

Selma däremot, som bara bott i Sverige i några år, har inte själv upplevt sin kontakt med 

Migrationsverket som negativ. Baserat på andra migranters erfarenheter och den allmänna 

synen på invandringspolitiken ställer hon sig dock skeptisk till myndigheten. 
 

Selma: (…) jag har till exempel kompisar som är papperslösa som har det jättedåligt… det är ju en 
(skrattar till) jätterasistisk myndighet, men det är ju bara en återspegling av samhället tänker jag. 
(…) inte bara människorna som jobbar där utan som en institution som deporterar folk som inte är 
vita typ. (…) nej det har jag inte förtroende för.  

 

Utöver tillitsfrågan finns rent politiskt-ideologiska aspekter av synen på Migrationsverket. En 

väsentlig del i vänsterprojektet är nämligen kampen mot invandringskontroller och kravet på 

människans fria rörlighet. Fri rörlighet för människan innebär följaktligen världsomfattande 

rörlighet i samma utsträckning som man anser gäller för kapitalet (Mouffe, 2016:70).  

 Som vi har sett beskrivs alltså den utomparlamentariska kampen som ett nödvändigt 

komplement till den inomparlamentariska vänsterns arbete, för att inte tala om 

parlamentarismen i stort, då man anser grundläggande mänskliga behov åsidosatta. Det är en 

livspolitik på det sätt att den grundar sig i existentiella frågeställningar, där etiska och 

moraliska aspekter är den huvudsakliga drivkraften (Giddens, 2014:253). Den autonoma 

vänsterns politiska ståndpunkter grundar sig i en tanke om individens valfrihet och ett 

generativt maktutövande. Man försöker alltså skapa moraliskt försvarbara livsformer som 

syftar till att befrämja samtliga individers självförverkligande (Giddens, 2014:253). Detta 

genomsyrar allt från den autonoma vänsterns ideologiska ståndpunkter och emancipatoriskt 

livspolitiska kamp, till motstånd mot Polismyndigheten som maktutövande väsen, samt 

bristande tilltro till Migrationsverkets förmåga. Mouffe (2008:54) menar till skillnad från 
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Giddens att faran med att uppfatta det demokratiska livet som en dialog, vilket avspeglar det 

moderna politiska klimatet, är att man kan glömma att dess främsta egenskap är striden. 

Något den autonoma vänstern tagit fasta på. 
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4. Avslutande diskussion 
I studien undersöks den autonoma vänstern utifrån frågor om tillit. Rörelsen berörs ur ett 

inifrånperspektiv genom att verksamma aktivister kommer till tals. Förutom att gå till botten 

med och analysera intervjupersonernas grundläggande ideologiska ståndpunkter, beskrivs 

varför bristande tillit kan vara avgörande i valet att föra utomparlamentarisk politik. Studien 

redogör för vilka medel, det vill säga aktioner, demonstrationer och civil olydnad, som 

intervjupersonerna använder i den politiska kampen samt vad intervjupersonernas motstånd 

mot Polismyndigheten och Migrationsverket grundar sig i.  

 Det finns hos intervjupersonerna starka ideologiska skäl till att förkasta samhällets 

institutionella system. Även om de ideologiska ståndpunkterna – kommunism, anarkism och 

socialism –  delvis skiljer sig åt återfinns ett par enande faktorer, nämligen tanken om att 

genom revolution skapa ett nytt icke-hierarkiskt samhälle där människor organiserar sig i 

platta strukturer, synen på människovärdet, fascismen och kapitalismen, samt sociala 

rättvisefrågor.  

 Studien visar att det finns en större komplexitet i rörelsen än vad som ofta ges sken av i 

media och offentliga rapporter. Detta exemplifieras i det inledande kapitlet med 

Brottsförebyggande rådets och Säkerhetspolisens konstruerade citat i vilket en enkelspårig, 

stereotypifierande bild av den autonoma vänstern uppmålas som, enligt min mening, saknar 

nyanser och en djupare analys. Rörelsen är även komplex i den mening att det finns 

oenigheter mellan skilda autonoma grupperingar och att intervjupersonerna inte kan ge några 

konkreta eller entydiga svar på hur byggnationen av ett nytt samhälle skulle se ut.  

 Utöver de ideologiska motiven till att förkasta samhällets institutionella system besitter 

intervjupersonerna en stark känsla av otillförlitlighet till det parlamentariska systemet såväl 

som till meningsmotståndare, Polismyndigheten och Migrationsverket. Det går alltså inte att 

proklamera att motståndet enbart grundar sig i ideologiska konflikter. Studien visar istället att 

relationen är flerdimensionell och att en lika avgörande faktor är känslan av opålitlighet i 

konfrontationen med såväl myndigheter som meningsmotståndare.  

 Känslan av otillförlitlighet till Migrationsverket baseras på moraliska konflikter som 

utgörs av en kombination av en besvikelse över hur myndigheter hanterar migranter och 

ideologiska ståndpunkter. Bristande tilltro till Polismyndigheten baseras däremot framförallt 

på personliga möten, och fysiska konfrontationer, rörelsen och poliser emellan. Inte i 

någondera fall går det alltså att hävda att motståndet grundar sig i antingen misstro eller 

ideologi. Istället följer de genomgående i varandras fotspår.   
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 Även förhållandet till meningsmotståndare är komplext. Själva hävdar 

intervjupersonerna att motståndet består av vad de själva kallar fascister. Jag skulle dock vilja 

påstå att meningsmotståndare egentligen är samtliga personer som inte ingår i kamratskapet 

och delar rörelsens ideologiska tankar eller arbetsmetoder. Således är även Polismyndigheten 

och Migrationsverket meningsmotståndare, likaväl som politiker, och övriga personer som 

inte delar samma värderingar som den autonoma vänstern.  

 Enligt Giddens måste tillit alltid sättas i förhållande till risk, vilket styrks av 

intervjupersonernas berättelser om hur man på olika sätt gör riskbedömningar inför mötet med 

såväl myndigheter som fascister. Intervjucitaten påvisar hur konfrontationer lett till fysiska 

sammandrabbningar, vilket i sin tur föranleder en känsla av otillförlitlighet. Det är delvis av 

denna anledning intervjupersonerna maskerar sig. En metod som kan utgöra ett brott mot 

lagen om maskering i vissa fall och således föranleda repression. Maskering låter sig även 

symbolisera ett ideologiskt motstånd mot statlig maktutövning och är ett sätt för 

intervjupersonerna att föra politik utan att riskera bestraffning. 

 Studien visar att civil olydnad, hos intervjupersonerna, inte grundar sig i att de anser 

lagar oförenliga med författningens principer. Civil olydnad är istället ett sätt att ifrågasätta 

statens rätt att utöva makt samt motverka vad som anses vara illegitimt maktutövande. Det 

blir således ett medel eller en strategisk metod i det förändringspolitiska arbetet, såväl som i 

kampen mot otillförlitliga meningsmotståndare och myndigheter. Här finns, vill jag mena, en 

intressant motsägelse i intervjupersonernas utsagor. Våld kan anses berättigat för att möta 

motstånd samtidigt motsätter sig samtliga personer våld då det utövas av fascister eller 

poliser. 

 Bristande tillit till modernitetens parlamentarism och dess politiker förklaras med att 

dessas motiv är oförenliga med intervjupersonernas förändringspolitiska arbete. I detta följer 

en misstro för samhällets institutioner, vilka intervjupersonerna anser skydda det 

institutionella system de förkastar. Att organisera sig utomparlamentariskt är alltså ett sätt att 

både motverka statlig representation och det parlamentariska systemet. 

 Giddens sätter emancipatorisk politik i motsatsförhållande till livspolitik. Studien visar 

dock att den autonoma vänstern utgör en kombination av de båda och att det således är två 

perspektiv som går att förena. Den emancipatoriska livspolitiken, som jag valt att kalla den 

autonoma vänsterns riktning, är en politisk hållning som precis som kommunismen, 

anarkismen och socialismen utgör ett brott mot tidigare praktiker. Allomfattande 

emancipation innebär ett klasslöst samhälle, vilket är ett viktigt ideal hos intervjupersonerna. 

Giddens emancipatoriska politik innebär på detta sätt en strid mot orättvisor, exploatering och 
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förtryck, medan hans livspolitik genomsyrar hela individens sätt att leva och gör slag i att det 

personliga är politiskt. Detta är två av intervjupersonernas allra mest grundläggande 

ståndpunkter, varför rörelsen bäst beskrivs som emancipatoriskt livspolitisk.  

 Giddens teorier fungerar avsevärt bra för att underbygga intervjupersonernas argument 

och sätta citaten i ett större sammanhang. Studiens främsta teoretiska källa ”Modernitet och 

självidentitet” bortser dock, i sitt dialogiskt-politiska tankesätt, från en viktig antagonistisk 

dimension. Giddens väljer nämligen att avstå från en diskussion om hur antagonistiska 

förhållanden uppstår och föreslår således inte heller några lösningar på konflikter mellan 

meningsmotståndare. Att förstå bakomliggande antagonistiska konflikter är dock, vill jag 

mena, en nödvändig del i förståelsen av intervjupersonernas politiska hållning eftersom såväl 

den ideologiska striden som kampen mot otillförlitlighet grundar sig i antagonism.  

 Intervjupersonernas politik utgör en ekvivalenskedja mellan olika strider för 

underordnade i vilken antagonistiska dimensioner oundvikligen är av största betydelse. 

Motstånd mot sociala hierarkier och hegemoni kombineras med en strid för arbetarklassen, 

liksom kampen mot fascism och social diskriminering (Laclau & Mouffe, 2008:39). Giddens 

politiska ansats förespråkar alltså dialog som det främsta politiska medlet, medan det är just 

avsaknaden av dialog som föranleder antagonistiska konflikter. 

 Sammanfattningsvis finns inga entydiga svar på den autonoma vänsterns 

förhållningssätt till meningsmotståndare, samhällsinstitutioner eller modernitetens politiska 

system. Ideologiska ståndpunkter vävs samman med personliga erfarenheter, vilket lägger 

grund för en stark misstro till vissa samhällsaktörer. Det finns alltså i allra högsta grad 

spänningar mellan intervjupersonernas erfarenheter av vardagslivet och allmänna 

samhälleliga mönster. Den solidaritet man finner i rörelsens kamratskap är ett 

grundfundament som anses saknas i dagens politiska klimat liksom hos myndigheter och 

meningsmotståndare. 

 Eftersom det är en kvalitativ studie med fokus på intervjupersonernas enskilda 

erfarenheter har intervju fungerat mycket bra som metod för att få ett rikt material för analys. 

Redan vid materialinsamlingen till denna studie har det alltså uppkommit underlag för vidare 

forskning. Något som vidare skulle kunna studeras är intervjupersonernas förhållningssätt till 

mediala representationer. Det vore även intressant att genom observation titta närmare på 

intervjupersonernas politiska medel. En annan infallsvinkel är gruppmentaliteten och 

gruppens betydelse för den politiska aktivismen, något som bör anses extra spännande för den 

kulturvetenskapligt intresserade. Av materialet har även framkommit att det finns vissa 

fysiska träffpunkter av stor vikt för att möjliggöra utomparlamentarisk organisering. Hur 
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dessa drivs och varför de är så viktiga är enligt mig ännu ett ämne att undersöka. Slutligen har 

frågan om extremistiskt politiska inriktningar väckt mitt intresse, då det är en tillsynes 

ofullständig och komplex debatt, med delvis olika tankar om vad som bör inbegripas. 
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Källförteckning 
 
Otryckta källor 
 
Intervjuer 
 
1. Tove (fingerat) 
Ålder: 26 
Kön: Kvinna 
Intervjudatum: 2016-10-04 
Intervjulängd: 76 minuter 
Intervjun utförd av: författaren  
 
2.  Tom (fingerat) 
Ålder: 29 
Kön: Man 
Intervjudatum: 2016-10-07 
Intervjulängd: 47 minuter 
Intervjun utförd av: författaren 
 
3. Hjalmar (fingerat) 
Ålder: 31 
Kön: Man 
Intervjudatum: 2016-10-03 
Intervjulängd: 92 minuter 
Intervju utförd av: författaren 
 
4. Selma (fingerat) 
Ålder: 24 
Kön: Kvinna 
Intervjudatum: 2016-10-07 
Intervjulängd: 38 minuter 
Intervjun utförd av: författaren 
 
5. Andreas 
Ålder: 38 
Kön: Man 
Intervjudatum: 2016-10-04 
Intervjulängd: 85 minuter 
Intervjun utförd av: författaren 
(Kompletterad vid e-post 2016-11-16) 
 
6. Max 
Ålder: 25 
Kön: Man 
Intervjudatum: 2016-10-05 
Intervjulängd: 62 minuter 
Intervjun utförd av: författaren 
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Bilagor 
 

Frågelista 
 

Autonoma vänstern som begrepp 
-   ”Autonom” i sammanhanget 
-   Extremism 
 

Grupptillhörighet 
-   Tillhörande grupp?  
-   Gruppens betydelse - för sammanhanget, för politiken. 
-   Hur introduceras - öppenhet/slutenhet 
-   Vad gör man när man ses? 

 
Träffpunkter 

-   Betydelse för kontakt? 
-   Organisering? 
-   Planering? 
-   Vad pratas det om? 
-   Viktiga knytpunkter? På vad sätt? 

 
Kamratskap 

-   Hur används begreppet och om vilka? 
 
Sveriges politiska system 

-   Demokratin som den ser ut idag 
-   Förtroende för politiker/partier 
-   Förtroende för systemet 
-   Röstar du trots utomparlamentarisk kamp? Varför/varför inte? 
-   Partipolitiska (inomparlamentariska) vänstern – vad fungerar? Vad fungerar inte? 

 
Ideologi 

-   Uttalad ideologi? 
-   Tankar om hur samhället skulle struktureras annorlunda? 

 
Myndigheter 

-   Förtroende för myndigheter? Högt, lågt? Beroende av? 
-   Polismyndigheten, Migrationsverket, andra? 

 
Social välfärd 

-   Skyddsnät som det ser ut idag – pension, bidrag, arbetsförmedling, försäkringskassa 
 
Institutioner 

-   Universitet, forskare som kunskapsförmedlare 
-   Andra? 

 
 
 



 
 

Typer av aktioner 
-   Hur arbetar du/ni? 
-   Vad arbetas för? 
-   Hur planeras/struktureras arbetet? 

 
Demonstrationer 

-   Maskering 
-   Tankar om våld 
-   Polisens våldsmonopol 
-   Våld som strategiskt verktyg 
-   Vad är ok/vad är inte ok? 
-   Hur motdemonstrera? 

 
Media 

-   Medial bild ”våldsvänstern” 
-   Journalister 
-   Olika tidningar 

 
Lagar 

-   Lagsystem 
-   Domstol 

 
Viktiga normer och värderingar 

-   Anledningar till utomparlamentarisk kamp 
-   Centrala värden 
-   Förändringspolitik 
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