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Förord 
Brottsligheten med rasistiska förtecken utgör ett allvarligt och växande 
hot mot det civila samhället. Enskilda människor och familjer förföljs på 
grund av sitt etniska ursprung, sin religion, sin hudfärg och sin sexuella 
läggning. I många fall har de drabbade tvingats lämna sin bostad och 
flytta till annan ort för att undkomma trakasserierna. Myndigheterna 
har i många fall insett allvaret alltför sent eller reagerat långsamt, tafatt 
och osäkert. Det här handlar om en politisk brottslighet vars syfte är att 
undergräva tilltron till det demokratiska samhällets institutioner. Den 
gör det genom att så fruktan hos människor. Vissa orter i landet har 
drabbats härdare än andra. Namnen Kode och Klippan kommer för 
lång tid framöver att vara förknippade med ytterst brutala rasistiska 
mord. 

Inom ramen för satsningen Levande historia har regeringen givit Cent
rum för invandringsforskning vid Stockholms universitet och Brotts
förebyggande rådet i uppdrag att kartlägga förhållandena på några or
ter som drabbats särskilt hårt av rasistiska bråk, våld och brottslighet. 
Studier har genomförts i Karlskrona, Karlstad/Säffle, Klippan, och Tres
tadsregionen (Trollhättan, Uddevalla och Vänersborg). Dessutom utgör 
Växjö en intressant ort i sammanhanget därför att de lokala myndighe
terna lyckades motarbeta etableringen av en nynazistisk lokalorganisa
tion redan på ett tidigt stadium. 

Den rapport som FD Anna-Maria Blomgren, universitetslektor i Stats
kunskap vid Högskolan i Trollhättan-Uddevalla, nu ger ut är den första 
av de fem lokalstudierna som slutförts. Hon presenterar här en analys 
av myndigheternas agerande vid utbrott av rasistiskt våld och etniska 
konflikter i lokalsamhället, i detta fall Trestadsregionen. Anna-Maria 
Blomgrens rapport behöver läsas och diskuteras av myndigheter, i stu
diecirklar, på universitetskurser, och av alla dem som söker motarbeta 
rasismen. Rapporten är ett vittnesbörd om tillståndet i Sverige i slutet av 
1990-talet. 

Stockholm i september 1999 

Charles Westin 
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1. inledning 
Rasistiskt och främlingsfientligt våld har  under de senaste tiotal åren 
blivit ett allt mer uppmärksammat problem i Sverige. Många kom
muner har  hamnat på  tidningarnas löpsedlar efter attacker mot  flyk
tingförläggningar eller andra byggnader som förknippas med invand
rare eller flyktingar. I andra fall har  det handlat om misshandel och i 
ett par  fall om mord med rasistiska förtecken. På nationell nivå har  
det offentliga samhället reagerat bl.a. genom att införa en bestämmel
se o m  att  strängare straff skall utdömas för  brott med rasistiska in
slag eller motiv. Regeringen har  tillsatt utredningar och initierat in
formationskampanjer mot  problemet. 

Enskilda händelser av rasistiskt eller främlingsfientligt våld äger 
emellertid rum på  den lokala nivån. Nä r  något inträffar ä r  det i första 
hand ett problem för  den lokala polisen, som får rycka ut  och däref
ter utreda händelsen. Men det kan också vara ett problem för  de 
kommunala myndigheterna och de lokala politikerna. Ett av de om
råden där  flera fall av rasistiskt eller främlingsfientligt våld har  inträf
fat under de senaste åren är Trestad. Trestad används i olika sam
manhang som en gemensam beteckning för de tre kommunerna 
Trollhättan, Vänersborg och Uddevalla.' 

Sommaren 1993 skakades Trollhättan, en medelstor industristad i 
Västergötland, av en serie våldsamma händelser som satte orten i 
brännpunkten för  massmedias uppmärksamhet. Först var en invand
rare nära  at t  mista livet efter att ha  blivit illa misshandlad av lokala 
skinheads. Ett par  veckor senare brändes stadens shiamuslimska 
moské ner till grunden av tre ynglingar med främlingsfientliga åsik
ter. Ytterligare ett par  händelser kort därpå föranledde den i lokal
tidningen spetsigt formulerade frågan om Trollhättan hade utvecklats 
till a t t  bh  den svenska rasismens huvudstad. Paradoxalt nog hade en 
SiFO-undersökning bara fyra år tidigare konstaterat att hela 75 pro
cent av Trollhätteborna var positivt inställda till invandrare. Den go-

I. I vissa sammanhang används även beteckningen Fyrstad, som då inkluderar 
Lysekil, Uddevalla, Trollhättan och Vänersborg. 



da sämjan ansågs bero på kommunens långa erfarenhet av invand
ring, främst som arbetskraft till de stora industrierna/ 

Grannkommunen Vänersborg som traditionellt är säte för en stor del 
av länsadminstrationen och andra offentliga förvaltningar, har inte 
samma långa tradition av invandring som Trollhättan. Mot  slutet av 
åttiotalet började kommunen emellertid ta emot flyktingar från Erit
rea och Somalia. Även här har det förekommit oprovocerade angrepp 
mot invandrare och flyktingar. Men Vänersborg är också känt som 
ett av flera centrum för veganrörelsen i Sverige, en rörelse som har 
nära kopplingar bl.a. till militant antirasistisk verksamhet. Kommu
nen har under flera år haft problem med konflikter mellan olika ung
domsgäng. Kulmen på dessa konflikter kom 1996, då ett par skin
heads misshandlades och knivskars av ett gäng antirasistiska och mi
litanta veganer och invandrarungdomar. 

Uddevalla ligger tre mil väster om Vänersborg och Trollhättan, och 
dominerades fram till mitten av åttiotalet av varvsnäringen. Vid var
vet fanns en stor del invandrad arbetskraft, främst från Finland. Se
dan varvet lades ner finns sysselsättningen främst inom tjänste- och 
handelssektorn. Under de senaste åren har flera fall av rasistiskt eller 
främlingsfientligt våld rapporterats i Uddevalla. Problemet tycks del
vis, liksom i grannkommunerna, vara kopplat till konflikter mellan 
olika ungdomsgäng. 

Denna studie har till syfte att belysa det rasistiska eller främlingsfi
entliga våldet i Trestadsområdet, samt beskriva och analysera det sätt 
på vilket de lokala offentliga aktörerna har hanterat detta problem. 
Grovt sett handlar de övergripande frågorna om vad som har hänt på  
respektive ort och om hur de offentliga aktörerna har reagerat. I tid 
har jag avgränsat studien till att gälla 1990-1998. Med de lokala of
fentliga aktörerna avser jag politikerna i kommunledningen, tjänste
män inom skol-, social- och fritidsförvaltningen samt polisen. Av 
tidsskäl har jag varit tvungen att avgränsa studien till att enbart 
handla om de offentliga reaktionerna på rasistiskt eller främlingsfi-

z. Göteborgs-Posten 890817. 



entligt våld. Därför går jag inte alls in på hur övriga aktörer i lokal
samhället, som t.ex. organisationer, föreningar och privatpersoner, 
har reagerat och eventuellt försökt arbeta mot problemet. Sådana 
icke-offentliga åtgärder nämner jag bara i de fall där de erhållit eko
nomiskt stöd av kommunen. Av tidsskäl har jag också valt att inte gå 
närmare in på de offentliga reaktioner som kommer till uttryck i de 
lokala tingsrätternas domar i mål med rasistiska eller främlingsfient
liga inslag. Därmed är inte sagt att det lokala rättsväsendets reaktio
ner och sätt att hantera problemen skulle vara ointressanta i sam
manhanget. 

En i sammanhanget central fråga är vad som här menas med rasis-
tiskt eller främlingsfientligt våld. Allt våld som riktas mot invandrare 
eller flyktingar behöver ju inte vara rasistiskt eller främlingsfientligt 
motiverat. Men man kan också vända på kuttingen och påstå att allt 
rasistiskt våld inte nödvändigtvis är riktat mot invandrare och flyk
tingar. Det har gjorts otaliga försök att reda ut och definiera dessa 
begrepp och jag ska inte förlänga den diskussionen mer än nödvän
digt.' Något bör kanske ändå sägas i sammanhanget. 

Som utgångspunkt för diskussionen tar jag den händelse i juli 1993 
när en flykting blev svårt misshandlad i Trollhättan. Bakgrunden till 
händelsen var att en grupp berusade personer i åldrarna 16-28 år, 
varav de flesta var skinheads, under en festivalkväll befann sig i cent
rala stan. Under kvällen misshandlade skinheadsgänget en flykting 
från Somalia, som också var ute för att delta i festivalen. Överfallet 
skedde helt utan föregående provokation, gärningsmännen hade ald
rig tidigare träffat sitt offer och man kan inte dra någon annan slut
sats än att offret valdes ut på grund av sitt utseende. Att det handlade 
om rasistiskt eller främlingsfientligt våld är i det här fallet klart. Där
emot är det svårare att avgöra huruvida det var just rasistiska eller 
främlingsfientliga motiv som låg bakom. 

3. Se vidare diskussionerna i Ds 1988:35, s. 98H, Rantakeisu, Almgren och Star-
rin 1997, s. 2,2 ff, Björgo 1997. 



Begreppet rasism ger i allmänhet starkare associationer är begreppet 
främlingsfientlighet. För den som drabbas gör misshandeln naturligt
vis lika ont vilket som. Men när man talar om »rasistiskt« våld, till 
skillnad från »främlingsfientligt«, brukar man anta att det finns nå
gon typ av ideologiskt resonemang bakom. Det måste finnas ett anta
gande om att människor kan delas in i olika raser, och att dessa raser 
är identifierbara t.ex. genom biologiska kännetecken som hudfärg 
och att en del raser är underlägsna andra i biologiskt eller kulturellt 
avseende. De underlägsna raserna borde enligt en rasistisk ideologi på 
något sätt hållas åtskilda från de förment högre stående raserna. En 
rasistisk ideologi bygger alltså på ett antagande att det finns rasmäs
siga olikheter mellan människor, där en del raser anses vara förmer 
än andra. Ibland förekommer också begrepp som »modern« rasism 
eller »kulturell« rasism. Med dessa avses ungefär samma sak som det 
ursprungliga begreppet, med undantag för att man byter ut  »rasmäs-
siga« olikheter mot »kulturella«."* 

Med främlingsfientligt våld avses vanligen våld som är grundat i en 
viss psykologisk attityd. Bakom det vald som har främlingsfientliga 
motiv antas alltså den ideologiska dimensionen vara frånvarande. I 
praktiken kan det dock vara svårt att avgöra om gärningsmannen har 
en rasistisk ideologi eller bara en främlingsfientlig attityd. Och för 
offret spelar det som sagt ingen roll. Däremot kan det kanske spela 
roll för bekämpningen av våldet. Det verkar rimligt att dela in åtgär
der i sådana som riktar sig mot rasistiskt våld och sådana som riktar 
sig mot främlingsfientligt våld. 

För att återgå till den tidigare refererade händelsen i Trollhättan kan 
man på  sannolika grunder anta att våldet denna gång motiverades av 
en rasistisk ideologi. Jag kommer i senare kapitel att redogöra för den 
nazistiska verksamhet som fanns, och finns i Trollhättan. Flera av 
dem som deltog i misshandeln var nazister, och det är på den grun
den troligt att gärningen motiverades av rasism. Som jag också kom
mer att visa i ett senare kapitel pekar emellertid forskningen om rasis-

4. Huruvida de senare formerna är att beteckna som rasism råder det delade me
ningar om. Se Lange 1992.. 



tiskt våld på  att det kan finnas olika kategorier av medlemmar i den 
här typen av gäng. En del medlemmar är mer ideologiskt medvetna 
nazister, medan andra drivs av främlingsfientliga attityder och åter
igen andra av grupptryck. Men mer om det senare. 

Man kan naturligtvis diskutera de villkor som bör uppfyllas för att 
någon ska kunna kallas nazist, eller anhängare av en nazistisk ideo
logi. Hur  djupt måste övertygelsen gå? Det är inte ovanligt att olika 
myndigheter försöker bagatellisera förment ideologiska åsikter hos 
gärningsmän. Det heter att det handlar om människor som är anting
en för unga eller för obegåvade för att begripa sig på en ideologi. Att 
kunna rabbla Hitlercitat innebär inte att man förstår sig på  nazis
mens ideologi. Därför kan de inte vara nazister, fast de t.o.m. själva 
påstår sig vara det. Det finns, menar jag, åtminstone tre tänkvärda 
invändningar mot detta sätt att förringa den ideologiska dimensio
nen. För det första handlar det i de flesta fall om personer i 17-18-
årsåldern, och uppåt. Ska man säga att man är för ung för att kunna 
ha ideologiska åsikter i den åldern? För det andra tycks det inte alls 
ställas samma hårda krav på ideologisk förståelse för personer som 
påstår sig vara t.ex. moderater eller socialdemokrater. Man begär 
knappast att en socialdemokrat ska kunna uppvisa en förståelse för 
den marxistiska ideologin för att få  kalla sig socialdemokrat. För det 
tredje är den nazistiska ideologin inte ett rationellt uppbyggt tanke
system som många andra ideologier, t.ex. liberalism eller marxism. 
Den bygger i stor utsträckning på känslorus och myter, och det är 
därför missvisande att bedöma en persons nazistiska övertygelse på i 
hur hög grad han eller hon kan uppvisa rationella argument för sin 
ståndpunkt. Det ingår i den nazistiska ideologin att sådana rationella 
ställningstagande avvisas. 

Både vad gäller rasistiskt och främhngsfientligt våld gäller att offren 
väljs ut  som representanter för en grupp människor som antas kun
nas identifieras på grundval av vissa biologiska kännetecken eller kul
turellt och nationellt ursprung. De attackeras därmed inte som indi
vider utan företrädare för den nedvärderade gruppen. En del forskare 
har hävdat att rasistiskt våld alltid riktar sig mot minoriteter och per 
definition aldrig mot företrädare av majoritetsbefolkningen. Så menar 



exempelvis Rob Witte, men lägger också till att minoritetspositionen 
kan handla såväl om makt som numerär. Den svarta befolkningen i 
Sydafrika skulle enligt detta synsätt tidigare ha varit i maktmässig 
minoritet, varför man kan kalla den vita (numerära) minoritetens för
tryck av majoriteten rasism. En intressant fråga är vad man ska kalla 
den position som en del invandrarungdomar, särskilt i storstädernas 
förorter, intar gentemot svenskar, eller vita. Det förekommer att 
svenskar blir kallade »vitskalle« och även utsätts för fysisk misshan
del av sådana gärningsmän som uppenbarligen befinner sig i en mi
noritetsposition, både till numerär och makt. Ibland används termen 
»omvänd« rasism för att beteckna denna företeelse, men kanske vore 
omvänd främlingsfientlighet mer rättvisande i de flesta fall. 

En annan viktig del av rasistiskt våld är det våld som utövas av rasis-
tiska, i allmänhet högerextremistiska, organisationer. Det är inte all
tid som det rasistiska motivet framgår i denna typ av våld. Nazistiska 
organisationer av idag riktar sina aktioner dels mot invandrare, zige
nare och judar, men även mot t.ex. homosexuella, adoptivfamiljer, 
feminister och porrindustrin.' Bakom våldet mot de senare grupper
na, och även mot invandrare och zigenare, ligger föreställningen om 
ZOG; utläst som »Zionist Occupation Government». I den nazistiska 
idévärlden står »den judiska världskonspirationen« bakom den per-
vertering och degenerering av samhället och den ariska rasen som 
homosexualitet, feminism, porr och adoption enligt denna tanke ut
gör. Ofta har offren för det nazistiska våldet emellertid ingen an
knytning till de ovan nämnda grupperna heller, utan angrips i egen
skap av »rasförrädare«, vilket exempelvis drabbat journalister, debat
törer, opinionsbildare och antirasister. I grund och botten är alltså 
denna typ av våld, dvs. det som utövas av högerextremistiska, nazis
tiska grupper, motiverat av rasistiska föreställningar, oavsett om det 
drabbar invandrare eller till synes »vanliga svenskar«. 

Med »rasistiskt våld« avses i denna studie alltså våld där offren väljs 
ut  dels på grundval av vissa biologiska kännetecken som hudfärg, 

5. Lodenius &C Wikström 1997. 
6. Lööw 1996. 



men dels också i sin (påstådda) egenskap av »rasförrädare« och 
hantlangare till ZOG. Definitionen utgår därför både f rån offrets och 
förövarens perspektiv. »Rasistiskt våld« ä r  våld som riktar sig mot  
»rasmässigt underlägsna individer« samt sådant våld som utövas av 
»rasideologiska grupper och organisationer». Våldet kan  alltså vara 
antingen organiserat (i betydelsen att de som utövar våldet tillhör nå
gon särskild främlingsfientlig organisation eller rörelse), eller oorga
niserat ( i betydelsen att de som utövar våldet inte tillhör någon sär
skild organisation eller rörelse med främlingsfientlig anknytning). 

I sammanhanget bör också det antirasistiska våldet nämnas. Den an-
tirasistiska vänsterorganisationen Antifascistisk Aktion (AFA, eller 
Anti-fa) ser som sin uppgift att med våld möta »fascismen« på  gator
na.  Till fascism räknar  AFA invandrarförtryck, kvinnoförtryck och 
förtryck av tredje världen. Svenska AFA bildades 1990 efter förebild 
f rån  England och Tyskland och ä r  ett löst organiserat nätverk av ak
tivister. Verksamheten inkluderar bl.a. kartläggning av nazister och 
skinheads, vandalisering av lokaler som används av dessa, samt re
gelrätt våld i form av misshandel, stenkastning och brandbomber. 
Vid nazistiska demonstrationer, som t.ex. Rudolf Hess-marschen i 
Trollhättan 1996, dyker som regel ditresta AFA-aktivister upp för  a t t  
störa demonstrationen. Våldet riktas vid sådana tillfällen såväl mot  
nazisterna som mot  polisen. AFAs aktivister och sympatisörer åter
finns bland grupper som t.ex. militanta veganer, feminister, anarkis
ter, miljöaktivister och andra militanta vänstergrupper. Säkerhetspo
lisen konstaterar at t  AFA-aktivister sällan anmälts för  spontana brott, 
utan at t  de flesta av deras brott förekommit i samband med planera
de aktioner mot  rasist- eller nazistdemonstrationer.^ 

Rapporten kommer vara disponerad enligt följande. Först kommer 
ett kapitel där  jag redovisar befintlig forskning om rasistiskt och 
främlingsfientligt våld och om rasistiska organisationer. Därefter gör 
jag en kronologisk beskrivning av det rasistiska våldets omfattning i 
Trestadsområdet, samt analyserar karaktären av detta våld mot  bak-

7. Säkerhetspolisen 1997,  s. 59, se även Lodenius & Wikström 1997.  



grund av den tidigare forskningen. I det fjärde kapitlet presenterar jag 
de analytiska ramar jag tänker använda mig av för att beskriva och 
analysera den lokala offentliga politiken mot rasistiskt och främlings-
fientligt våld. Därpå följer den empiriska redovisningen i kapitel fem 
och, slutligen, den övergripande analysen i kapitel sex. 



2 .  Tidigare forskning o m  rasistiskt och frömlingsfientligt 
våld  i Sverige 

Den svenska forskningen om rasistiskt våld och bekämpningen av 
den är mycket begränsad, konstaterar den arbetsgrupp som regering
en tillsatte 1996 med uppgift att föreslå åtgärder för att motverka 
och förebygga rasistiskt och annat etniskt relaterat vå ld /  Det finns 
emellertid ett par centrala studier som avhandlar organisering, om
fattning, motiv, gärningsmän och offer för det rasistiska våldet, med 
relevans för Sverige. Tore Björgo har lämnat ett viktigt bidrag med 
sin avhandling Racist and right-wing violence in Scandinavia.^ På 
grundval av offentlig statistik, kartläggningar, deltagande observa
tion, dokumentstudier och intervjuer med aktivister drar han slutsat
ser bl.a. om främlingsfientliga ungdomsgäng och främlingsfientliga 
våldsmönster i Sverige, Danmark och Norge. Björgo undersöker ock
så effekten av massmediernas rapportering av främlingsfientligt våld. 
Delar av avhandlingen finns också publicerade bl.a. i antologin Ra
cist Violence in Europe, redigerad av Tore Björgo och Rob Witte.'° 
Ett internationellt perspektiv, med bl.a. en studie av amerikanska 
skinheads, finns i antologin Hate Crime: International Perspectives 
on Causes and Control, redigerad av Mark S. Hamm."  

Den svenska Säkerhetspolisen har sedan början av 1990-talet försökt 
kartlägga brott med främlingsfientliga eller rasistiska inslag i Sveri
ge . "  Sedan 1994 baseras statistiken på  all polisanmäld kriminalitet 
med »en politisk dimension relevant för författningsskyddet«.'' Det 
gäller främst brott med främlingsfientliga, rasistiska eller högerex
trema inslag samt brott som kan kopplas till »den autonoma rörel-
sen«, dvs. attentat mot t.ex. kött- och pälsindustrin, mot företaget 

8. Se Ds  1998:35. 
9 .  Björgo 1997. 
10. Björgo och Witte (red.) 1993. 
11. Hamm 1994. 
12. Tidigare fanns också en rapport från Rikspolisstyrelsen som behandlade brott 

med rasistiska eller främlingsfientliga inslag. Se Rikspolisstyrelsen 1988. 
13. Säkerhetspolisen 1998a, s. i .  



Shell, vissa vägbyggen och mot porrindustrin m.m. Kartläggningen av 
de främlingsfientliga brotten gäller även brott med antisemitiska och 
homofobiska inslag.'" De anmälda brotten är av olika typ och allvar-
lighetsgrad; från mord och misshandel till klotter och hets mot folk
grupp. Hittills har  SÄPO givit ut  tre rapporter som gäller åren 
1994/95, 1995/96 och 1997.' '  Det är emellertid ganska svårt att göra 
jämförelser över tid, eftersom rapporteringen skiftat utseende från år 
till år.  SÄPO påpekar också att insamlingsrutinerna har varierat kraf
tigt mellan de olika enheterna i landet, och det ställer också till vissa 
svårigheter vid jämförelser av brottslighet i olika län. Storstadslänen 
var t.ex. kraftigt underrepresenterade i de första årens statistik.' 

SÄPOs kartläggningar ger värdefull information om den rasistiska eller 
främlingsfientliga brottslighetens omfatttning och natur i Sverige. Det 
finns emellertid ett antal svårlösta metodologiska problem. Ett gäller 
som tidigare nämnts själva datainsamlingen, där olika enheter har 
haft  olika rutiner. Ett annat problem gäller bedömningen av brottet 
på grundval av de indikationer som framkommer i polisanmälan. 
SÄPO påpekar den felkälla som kan ligga i att uppgifterna i en anmä
lan oftast är grundade på målsägandens berättelse av ett händelse
förlopp, och att bilden av det anmälda brottet ofta modifieras efter 
förhör med vittnen och gärningsmän. Själva brottsrubriceringen änd
ras i många fall under förundersökningen och i dom."' Ett tredje pro
blem gäller det s.k. mörkertalet. Kartläggningen innefattar bara de 
brott som kommer till polisens kännedom, och det finns anledning att 
t ro att den faktiska brottslighetens omfattning och struktur skiljer sig 
från den rapporterade. 

Den rasistiska organiseringen i Sverige under 1980- och 1990-talet 
har främst undersökts av historikern Heléne Lööw. I Nazismen i Sve
rige 1980-1997 behandlas bl.a. framväxten av en rasistisk undergro-

14. Säkerhetspolisen 1998b, s. 3. 
15. Säkerhetspolisen 1997, Säkerhetspolisen 1998a, Säkerhetspolisen 1998b. 
16. Säkerhetspolisen 1998a, s. 11 f. 
17. Säkerhetspolisen 1998b, s. 13 f. 
18. Ibid., s. II f. 



undkultur, dess förhållande till traditionella nazistpartier, aktions
former, ideologi och symbolik.'' Studien ger, tillsammans med ett 
flertal artiklar som Lööw har publicerat i ämnet, värdefull kunskap 
om de rasistiska eller nazistiska aktivisternas föreställningsvärld, mo
tiv och agerande." Utan den kunskapen skulle det vara väsentligt 
svårare att analysera brottslighet med rasistiska eller främlingsfientli
ga inslag och ge förslag till åtgärder. Heléne Lööw har också studerat 
den nazistiska rörelsen i Sverige före och under andra världskriget, 
särskilt partier och medlemmar i Göteborgs och Bohus län.^' 

Den svenska och internationella högerextremismen beskrivs av jour
nalisterna Anna-Lena Lodenius och Stieg Larsson i boken Extremhö
gern.'''' Lodenius beskriver också, tillsammans med Per Wikström, 
den rasistiska ungdomskulturen och främlingsfientligt orienterad 
brottslighet i Nazist, rasist eller bara patriot''^, som senare arbetades 
om och utökades till Vit makt och blågula drömmar'''^. Svensk höger-
extremism finns också beskriven av Karl N .  Alvar Nilsson i Över
klass, nazism och höger extremism 1945-1995. 

Ulla Rantakeisus, Sabina Almgrens och Bengt Starrins Rasistiska tra
kasserier är  en av de få studier som finns av rasistiskt våld på lokal 
nivå i Sverige. De studerar händelseutvecklingen i den lilla orten Vål-
berg, strax utanför Karlstad, där en invandrarfamilj utsattes för sys
tematiska angrepp från ett ungdomsgäng i mitten av 1990-talet. För
fattarna belyser händelserna ur invandrarfamiljens, ungdomarnas, 
polisens och kommunens subjektiva perspektiv.''^ En liknande fallstu
die har tidigare gjorts av en mindre ort i Norge, Brumunddal, där fle-

19. Lööw 1998. 
20. Se t.ex. Lööw 1993, Lööw 1995a, Lööw 1995b, Lööw 1996 och Lööw 1997. 
z i .  Lööw 1990. 
2z .  Lodenius och Larsson 1994. 
23. Lodenius och Wikström 1997a. 
24. Lodenius och Wikström 1997b. 
25. Nilsson 1998. 
z6 .  Rantakeisu, Almgren och Starrin 1997. 



ra års rasistiska trakasserier och våldshandlingar ledde fram till en 
offentlig handlingsplan mot rasistiskt och främlingsfientligt våld/^ 

I följande avsnitt kommer jag att göra en karaktärisering av det rasis
tiska eller främlingsfientliga våldet i Sverige med utgångspunkt från 
ovannämnda källor. Vilka är de främlingsfientliga och rasistiska ak
törerna i dagens Sverige? Vilket är förhållandet mellan nazismen un
der kriget och de moderna rasideologerna? I vilken utsträckning kan 
de organiserade rasisterna kopplas till brott med främlingsfientliga 
eller rasistiska inslag? Vad karaktäriserar främlingsfientliga ung
domsgäng? Vilket är förhållandet mellan de organiserade rasisterna 
och de oorganiserade ungdomar som begår brott med främlingsfient
liga eller rasistiska inslag? Vilken roll spelar mediernas rapportering 
för det rasistiska våldet? Mot bakgrund av detta kommer jag i näst-
följande kapitel att beskriva och analysera förekomsten av främhngs-
fientligt eller rasistiskt våld i Trestadsområdet. 

Men vi ska börja på tidigt åttiotal, vid den tidpunkt då en ny sorts 
organisationer med rasistiska eller främlingsfientliga åsikter började 
växa fram i Sverige. 

2.1 Den rasideologiska undergroundvörlden 
De svenska nazisterna hade alltsedan andra världskrigets slut fört en 
tämligen undanskymd och politiskt marginaliserad tillvaro. Några 
gamla nazistsympatisörer har dock kunnat övervintra bl.a. i Nordis
ka Rikspartiet (NRP), bildat 1956, och i Nysvenska Rörelsen, en fasc
istisk organisation som fanns redan före kriget.^ Ingen av dem lyck
ades locka några större skaror med anhängare. NRP förlorade dess
utom många av sina yngre medlemmar efter de uppmärksammade 
rättegångarna i Göteborg i mitten av 1980-talet, då flera NRP-
aktivister dömdes för mord, trakasserier, misshandel, mordbränder 

17. Carlsson 1995. 
2.8. Se t.ex. Nilsson 1998. Nilsson menar dock att även Nysvenska rörelsen och 

andra högerextremistiska organisationer är att betrakta som nazistiska orga
nisationer. 



och bombattentat/^ Trots marginaliseringen kan man,  enligt Heléne 
Lööw, ändå se NRP som en »förmedlande länk« mellan trettiotalsna
zismen och den moderna rasideologiska undergroundrörelsen som 
vuxit f ram under åttiotalet och nittiotalet. Många av de ledande akti
visterna i de nya organisationerna och nätverken har  sin bakgrund i 
NRP.'° 

Runt 1980 bildades organisationen Bevara Sverige Svenskt (BSS), som 
kom att  symbolisera flykting- och invandrarmotståndet i Sverige un
der de första åren på  åttiotalet. Enligt uppgift fanns personer med 
bakgrund i bl.a. NRP, Sveriges Nationella Förbund och Nysvenska 
Rörelsen bland grundarna. ' '  BSS krävde genom torgmöten och flyg
blad stopp för  all utomeuropeisk invandring, men undvek medvetet 
alla yttre kopplingar till nazismen.'^ Efter några år upphörde  BSS, men 
verksamheten och en del av medlemmarna fortsatte i Sverigepartiet. 
Efter en splittring bildades så det parlamentariska partiet Sverigede
mokraterna, huvudsakligen av BSS-falangen inom Sverigepartiet." 

Under åttiotalet växte också en skinheadskultur, med förebilder bl.a. 
f rån England, f ram i Sverige. Den främlingsfientliga inriktningen var 
från början inte särskilt påtaglig, men växte sig gradvis allt s tarkare."  
Runt vissa skinnskallegrupperingar växte det f ram en rad tidningar, 
först i stencilerad, senare i tryckt form. De var i stor utsträckning 
musiktidskrifter som innehöll reportage om svenska och utländska 
band som spelade »patriotisk» musik - även kallad vit makt-musik 
eller »white noise«." En av dessa tidskrifter var  Storm, som började 

2,9. Lööw 1998, s. 38 f. 
30. Lööw 1998, s. 23, se även Nilsson 1998. 
31. Lodenius och Wikström 1997, s.23. Se även Lööw 1998, s. 24  ff. samt Sä

kerhetspolisen 1998a, s. 16. 
32. NRP intog en kritisk hållning till BSS, som ansågs dra nytta av NRP samtidigt 
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det av föreningen »Rock mot kommunism« 1986. Lööw påpekar att det en
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ges u t  1990. Storm förespråkade en revolutionär och militant linje i 
den politiska kampen för rasideologin. Dess primära uppgift sades 
vara at t  bygga upp »ett alternativt ariskt medium« och samla raside
ologiska kärnaktivister till en »gemensam raslig f r o n t I  redaktio
nen samlades också personer f rån olika nazistiska och rasideologiska 
organisationer." 

M o t  bakgrund av samarbetet i Storm bildar i början av 1990-talet 
några av de nazistiska organisationerna i Sverige ett nätverk, ofta  be
nämnt »Storms nätverk«. Inom detta nätverk fanns ett antal friståen
de grupperingar varav en kallade sig Vitt Ariskt Motstånd  (VAM). 
Den bestod f rån början endast av en handfull individer med militanta 
åsikter i Stockholmsområdet, men efter en tid började hela nätverket 
kalla sig VAM.'* I nätverket runt  Storm fanns ett tämligen stort antal 
grupperingar, organisationer och partier med militanta rasideologis
ka,  nazistiska och/eller fascistiska åsikter. Kreativistens Kyrka, Riks
fronten, Thuleringen och grupperna bakom tidskrifterna Werwolf 
och Siege är några av de som var aktiva i början av nittiotalet." 

Bland allmänheten blev VAM ett känt begrepp efter det at t  gruppens 
inre kärna hade gripits för en serie bankrån och inbrott, bl.a. i ett 
mobiUseringsförråd utanför Stockholm. Från att ha  varit ett mer eller 
mindre internt namn på  en liten grupp med militanta, rasrevolutionä
ra  åsikter i Stockholmsområdet, spreds namnet  VAM genom massme
dia och fick ett visst genomslag bland grupper och kamratgäng med 
rasistiska eller främlingsfientliga åsikter runt om i landet. Dessa 
grupper och kamratgäng hade oftast ingen som helst kontakt med 
den egentliga VAM-gruppen, utan kan snarast betecknas som »frilan-
sare«. De var heller aldrig särskilt populära hos den ursprungliga 

aktivister. De  flesta är dock konsumenter av s.k. vit makt-ideologi, livsstil och 
musik. Se Lööw 1997, s. 38. 
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kärnan av aktivister i vam /"  Heléne Löövir menar att  VAM närmast 
fungerade som ett slags »franchiseverksamhet«, där små lokala grup
per kunde skaffa sig råd, material, tips och ideologisk kunskap om 
den rasrevolutionära kampen/ '  

Av olika skäl läggs tidskriften Storm ner under 1993, och VAM upp
hör med sin öppna verksamhet. En bidragande orsak var förmodligen 
de relativt långa fängelsestraff som de ledande aktivisterna ådrog sig 
efter inbrott och bankrån/^ I sista numret av Storm förklarades att 
VAM från och med nu skulle ägna sig åt militant underjordisk verk
samhet / '  Storm efterträddes mycket snart av andra rasideologiska 
tidskrifter, först Blod&Ära, senare Nordland, en påkostad tidskrift 
som tillsammans med skivbolag och postorderverksamhet utgör en 
viktig del av den svenska nazistiska rörelsen av idag. Den innehåller 
ideologiska artiklar, postorderförsäljning av vit makt-musik och na
zistiska attiraljer som märken o.dyl. samt information om olika 
grupper i den rasideologiska miljön.'*'* 

Trots att  VAM upphört som aktiv rörelse finns det grupper eller akti
vister som fortfarande använder namnet. Säkerhetspolisen drar en 
parallell till förkortningen BSS, som förekommer i olika sammanhang 
trots att den ursprungliga organisationen lades ner redan på  åttio
talet. VAM och BSS används uppenbarligen idag som ett slags »kamp
namn« för grupper inom den främlingsfientliga eller högerextrema 
världen. I sin kartläggning av brott med främlingsfientliga, rasistiska 
eller högerextrema inslag 1994 och 1995 konstaterar SÄPO att den 
vanligaste organisatoriska kopplingen vid sådana brott fortfarande 
v a r  till VAM.'" 

40.  Lööw 1998, s. 84 f. 
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Efter  VAMs sorti från den öppna scenen har  flera olika organisationer 
försökt att ena de rasideologiska grupperna i Sverige. Riksfronten 
kallade sig en mer partiliknande organisation, som jämte VAM ansågs 
vara den snabbast växande nazistiska rörelsen 1992 och 1993. Efter 
en serie ommöbleringar och namnbyten upphör Riksfronten 1997. I 
Karlskrona startar f.d. VAM-aktivister en ny organisation 1994, kal
lad NationalsociaUstisk Front  (NSF). De första åren var verksamheten 
och medlemmarna i NSF koncentrerade till Karlskronatrakten. Under 
senare år, främst efter det at t  organisationen fått  publicitet efter den 
uppmärksammade nazistdemonstrationen i Trollhättan 1996, har  NSF 
fåt t  fäste på  allt fler orter i landet, framförallt i södra Sverige."*  ̂

Under en kort  tid mellan 1995 och 1996 lanserades också Nationella 
Alliansen som ett slags paraplyorganisation för  olika nationalsocialis
tiska och rasideologiskt sinnade grupper. Initiativet kom f rån  en av 
de f.d. ledande personerna i VAM. Organisationen fick viss publicitet 
och försökte profilera sig genom demonstrationer och manifestatio
ner av olika slag.''^ 

Den nazistiska och högerextremistiska rörelsen i Sverige har  alltid 
varit splittrad. I den senaste konflikten står anhängare till den brittis
ka terrorgruppen Combat 18''' mot  den nazistiska musikindustrin, i 
form av amerikanska Resistance och svenska Nordland. Musikfa
langen anklagas för att vara mer intresserade av pengar än  av själva 

har kopplingar till organisationen trots att den upphört eller att den miss
tänkte själv angivit tillhörighet. 
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kampen, medan personerna bakom Combat i 8  anklagas för att vara 
»sionistagenter»."' I Sverige befinner sig tidningen och postorderföre
taget Nordland på ena sidan, och fångorganisationen Ariska Brödra
skapet på den andra.'° 

Säkerhetspolisen nämner också de mindre kamratgäng som brukar 
benämna sig med ortens namn och tilläggen SA (sturmabteilung), NS 
(nationalsocialism) eller -skins (skinheads). Dessa grupper anses utgö
ra ett mellanting mellan organiserade och oorganiserade krafter. De 
har inga formella kopplingar någon rasideologisk organisation men 
står under varierande grad av påverkan genom propaganda och vit 
makt-musik.'' 

2 . 2  Främlingsfientlighet p å  d e n  par lamentar iska a r e n a n  
Den rasrevolutionära rörelsen brukar skiljas från de mer parlamenta
riskt inriktade partier som under senare år gått till val under parollen 
»stoppa invandringen«. Det tidigare nämnda Sverigedemokraterna 
(SD) är ett sådant parti. Till det yttre finns inga kopplingar eller sam
arbete mellan Sverigedemokraterna och den rasideologiska eller na
zistiska rörelsen. Officiellt är SD varken ett nazistiskt eller rasistiskt 
parti, och man använder t.ex. inte symboler som kan förknippas med 
nazistisk ideologi.Partiet  säger sig endast vara emot den nuvarande 
svenska invandrings- och i\ykx.\n%poUtiken, och vill ha ett totalstopp 
för all utomeuropeisk invandring. Partiet arbetar också för att alla 
invandrare och flyktingar som kommit till Sverige efter 1970 ska 
återbördas till sina hemländer (»repatrieras«). Officiellt är det alltså 
politiken, och inte invandrarna, som partiet är emot. Retorik och 

49.  Lööw 1998, s. 116. 
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praktik går emellertid inte alltid hand i hand. När det gäller SD är det 
ett faktum att många av medlemmarna sympatiserar med nazismen 
och nazistiska organisationer. Partiet grundades en gång av personer 
med bakgrund i BSS och NRP, och på vissa orter är det vanligt med 
dubbelt medlemskap; dels i SD och dels i någon nazistisk eller raside-
ologisk organisation." 

Sverigedemokraterna har alltsedan bildandet 1988 attraherat en liten, 
men stigande andel av den svenska väljarkåren. Första gången partiet 
ställde upp i de allmänna valen var 1988, och då fattades bara 17 
röster från att partiet skulle ta ett mandat i kommunfullmäktige i 
Vårgårda. Tre år senare, 1991 får SD nära 5 000 röster och tar ett 
mandat i kommunfullmäktige i Dals-Ed, och ett i Höör. I valet 1994 
röstade knappt 14 000 väljare på SD vilket resulterade nya kommun
fullmäktigeplatser; sammanlagt två i Dals-Ed respektive Höör samt 
ett i Ekerö kommun. I Trollhättan var partiet bara 10 röster från ett 
mandat. Sverigedemokraternas väljarstöd har fortsatt att öka. I det 
senaste valet, hösten 199^» drygt 19 000 röster, och åtta 
kommunfullmäktigemandat. Man tappade ett mandat i Dals-Ed och 
ett i Ekerö, men vann två nya i Trollhättan, två i Haninge och ett i 
Sölvesborg. 

2 . 3  Rasistiskt vå ld  - motiv och fö rövare  
Det råder ofta delade meningar om vilka det är som begår rasistiska 
våldsbrott. »Pojkstreck och fyllegrejor« var enligt Tore Björgo en 
vanlig förklaring till det rasistiska våldet inom poliskåren fram till i 
början av nittiotalet." Det fanns en benägenhet till att inte ta det ra
sistiska våldet riktigt på allvar. Å den andra sidan finns det aktörer 
som ser rasistiska motiv och nazistiska värderingar bakom allt våld 
mot t.ex. invandrare eller flyktingar. Det torde inte heller vara någon 
fruktbar utgångspunkt för en diskussion om rasistiskt eller främlings-
fientligt våld. 

53. Lööw 1998, s. 7Z. På andra orter råder mer fientlig stämning mellan rasakti
vister och Sverigedemokrater (ibid.). Se även Säkerhetspolisen 1 9 9 8 a ,  s. 1 5 .  

54. Björgo 1997, s. 72.. 



Statistisk och annan forskning visar att det typiska mönstret för 
främiingsfientligt eller rasistiskt våld är att brotten begås av en grupp 
oorganiserade, alkoholpåverkade, lågutbildade och på orten hemma
hörande män eller pojkar under 20 å r . "  Men bilden är inte entydig. 
Mot  bakgrund av empiriska studier urskiljer den tyske sociologen 
Helmut Willems fyra »typer« av gärningsmän bakom våldsbrott med 
främlingsfientliga inslag - den ideologiskt medvetne aktivisten, den 
främlingsfientlige aktivisten, den socialt marginaliserade aktivisten 
och »medlöparen« {der Mitläufer). Dessa renodlade typer karaktäri
seras av olika sociala bakgrundsförhållanden, olika bevekelsegrunder 
för att använda våld och olika grad av ideologisk medvetenhet och 
organisering.'^ 

Det antas allmänt att de som begår rasistiska våldsbrott kommer från 
familjer med sociala problem av olika slag, t.ex. frånvarande fader, 
alkoholism hos föräldrarna, auktoritära uppfostringsmetoder, att de 
har eller har haft  problem med sin skolgång och, om de är äldre, sak
nar fast anställning. Mönstret stämmer dock bara för två av de ur
skilda typerna, nämligen för den främlingsfientlige och den socialt 
marginaliserade aktivisten. Den ideologiskt medvetne aktivisten och 
medlöparen karaktäriseras vanligen inte av social bakgrund av det 
nämnda slaget." 

Användningen av våld skiljer sig också mellan de olika typerna. Me
dan alla i större eller mindre utsträckning utövat våld mot t.ex. in
vandrare, är det bara den ideologiskt medvetne aktivisten som tar till 
våld av politiska skäl, därför att det ingår i en politisk ideologi. Den 
här typen av aktivist spelar ofta rollen av anstiftare i förhållande till 

5 5 .  Se Säkerhetspolisen 1 9 9 7 ,  Säkerhetspolisen 1 9 9 8 a ,  Säkerhetspolisen 1 9 9 8 b ,  
Björgo 1997 och Lööw 1995a. Lööw påpekar emellertid att endast hälften av 
de misstänkta för attentat mot flyktingförläggningar var berusade, och menar 
att en intressant fråga är varför nyktra unga män gör sig skyldiga till denna 
typ av brott. 

56. Willems klassificering refereras, diskuteras och utvecklas av Björgo 1997. 
57. Exempelvis hade bara en av de två nazister som stod åtalade för mordet på en 

homosexuell man i Göteborg 1995 kriminell bakgrund. Den andre var son till 
ett av de högsta polisbefälen i Göteborg. Se Expo nr 4-5 1997 och Göteborgs-
Posten 970717 »Nazister åtalade efter Allémordet«. 



andra aktivisttyper som kan stå för själva det praktiska utförandet av 
våldet. För den tredje aktivisttypen, den socialt maginaliserade, är 
våld en normal metod för att hantera konflikter, även inom gruppen. 
Personer som kan klassificeras inom ramen för denna aktivisttyp har 
vanligen en hög benägenhet att ta till våld, och befinner sig ofta i 
frontlinjen för våldet. Att våldet riktar sig mot just invandrare och 
flyktingar är däremot närmast en slump, även om den egna margina-
liseringen ofta ger upphov till agg mot främlingar som utses till syn
dabockar. Den främlingsfientlige aktivisten liknar den socialt margi-
naliserade i så motto att de främlingsfientliga åsikterna oftast inte går 
särskilt djupt. Den främlingsfientlige aktivisten associerar sig ofta 
med någon form av ungdomskultur som t.ex. skinheadskulturen, men 
är typiskt inte medlem i någon främlingsfientlig eller rasistisk organi
sation. Bland motiven bakom våldet finns upplevd konkurrens med 
invandrare och flyktingar ifråga om jobb, lägenheter och sociala för
måner. 

Den sista typen av aktivist, medlöparen, drivs inte av någon högerex
tremistisk ideologi. Inte heller brukar denna typ av aktivist ge uttryck 
för några uttalat främlingsfientliga åsikter, som typ två eller tre. Den 
sociala bakgrunden karaktäriseras inte heller av några problem, sna
rare tvärtom. Här  spelar gruppsolidariteten och gemenskapen den 
viktigaste rollen. Personer som tillhör denna aktivisttyp kan begå än
då våldsbrott mot t.ex. invandrare för att imponera på eller bh accep
terad av gruppen. 

Björgo menar att alla dessa fyra aktivisttyper i varierande grad kan 
återfinnas inom ett och samma främlingsfientliga ungdomsgäng. En 
del, mer terrororienterade nazistgrupper, torde domineras av aktivist
typ ett, den ideologiskt medvetna aktivisten, med inslag av övriga ty
per. En del främlingsfientliga ungdomsgäng torde huvudsakligen 
konstitueras av aktivisttyp tre, dvs. den socialt marginaliserade akti
visten, men med inslag av politisk medvetna ideologer och andra ty-



per. De olika aktivisttyperna spelar förmodligen olika och komplette
rande roller inom gruppen.'^ 

Björgo påpekar också att rollerna inom gruppen, eller gruppens ka
raktär som helhet, kan förändras. Individer och grupper kan utveckla 
en ideologisk medvetenhet efter våldsdåd med främlingsfientliga för
tecken, bl.a. som en effekt av det gensvar de möter från samhälle och 
media. I vissa fall kan man se hur en aktivist gör personlig »karriär« 
inom gruppen, och glider mer och mer mot aktivisttyp ett.'^ 

Björgo menar också att det går en skiljelinje mellan främlingsfientliga 
tonårsgäng och gäng med lite äldre medlemmar. Tonårsgängen, vars 
medlemmar i allmänhet befinner sig i åldersspannet 13-18 år, ser in
vandrare och flyktingar främst som rivaler i gängkonflikter som 
handlar om makt över territorium, ära och hämnd. De flesta av dessa 
ungdomar går fortfarande i skolan, och har inte personligen upplevt 
ekonomisk kris och arbetslöshet. Deras problem är snarare av psyko-
social art, än av socio-ekonomisk, menar Björgo. De söker identitet, 
status och skydd i gänget. De flesta ungdomarna kan hänföras till ak
tivisttyp fyra i Helmut Willems klassificering, men det finns vanligen 
en ledare i gänget, som är något äldre och betydligt mer politiskt ori
enterad. En uttalad rasistisk klädstil och skinheadkultur är utmär
kande för denna typ av gäng, som ett uttryck för polariseringen mel
lan dem och »de andra«, t.ex. invandrarna eller antirasisterna.^° 

Den andra gängtypen består av äldre personer, någonstans mellan 18 
och 25, ibland äldre. De befinner sig oftast i en marginaliserad social 
situation präglad av låg utbildning, arbetslöshet och kriminalitet. De 
är därför mycket mottagliga för främlingsfientlig propaganda som 
pekar ut  invandrare och flyktingar som orsak till problemen. Deras 
ideologiska medvetenhet är i allmänhet låg, organisationsstrukturen i 

58. Björgo 1997, s. 50 f. 
59. Ibid., s. 51. 
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dessa gäng är mer löslig och deras klädstil är mindre markerad jäm
fört med den första gängtypen. ' 

Säkerhetspolisens kartläggningar av brott med främlingsfientliga, ra-
sistiska eller högerextrema inslag visar att medelåldern för misstänkta 
med kopplingar till extremnationalistiska eller rasideologiska organi
sationer var lägre — z i  år — än för de misstänkta som inte hade sada-
na kopplingar - 31 år. Det föranleder SÄPO att konstatera att den se
nare typen av brott uppenbarligen inte kan klassificeras som typiska 
ungdomsbrott, vilket ibland sker. Det gäller även om man sorterar 
bort brott som t.ex. olaga hot och olaga diskriminering och bara tar  
med våldsbrott som misshandel och mord. Då ligger medelåldern för 
de misstänkta utan ideologiska kopplingar pa 27 ar. I rapporten för 
1995/96 konstaterar SÄPO att de flesta misstänkta som hade kopp
lingar till extremnationalistiska eller rasideologiska organisationer 
var mellan 15 och 24 år, med en medelålder på 21 år. ' 

Statistiken från  SÄPO syns förstärka en del av Tore Björgos resultat. 
Björgo menar ju att bland de främlingsfientliga »ungdomsgängen« 
utmärks de yngre tonårsgängen av fastare organisering och ideologisk 
medvetenhet, medan de äldre gängen hade en annan social samman
sättning och andra motiv för sitt agerande. Resultatet av SÄPOs kart
läggning av misstänkta gärningsmän går i samma riktning, i det att 
medelådern bland misstänkta utan ideologiska kopplingar är betyd
ligt högre än medelåldern för misstänkta med sadana kopplingar. 
Möjligen kan man med stöd av dessa resultat hävda att de brott som 
har de ideologiska kopplingarna kan hänföras till kategorin »typiska 
ungdoms brott«, åtminstone om man med »ungdom« menar personer 
upp emot 21 år. 

I rapporten för 1995/96 konstaterar SÄPO också att antalet anmäl
ningar av våldsbrott med ideologiska kopplingar har minskat. Bland 
tänkbara skäl till denna minskning nämner SÄPO preventiva insatser 

61. I b i d . ,  s .  1 2 3  f f .  
6z. S ä k e r h e t s p o l i s e n  1 9 9 8 b ,  s .  2.7. 
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från myndigheter mot nazistorienterade skinheads och andra vålds
benägna nazistsympatisörer, inkapacitering av ledande personer ge
nom fängelsestraff samt att »...strategin hos mer ideologiskt oriente
rade grupper, t.ex. NSF i Karlskrona, ändrats från att innehålla upp
maningar till direkt brottslighet pä gator och torg till att bedriva en 
mer undanskymd verksamhet med en annan strategi och mera lång
siktiga mål.«^'' Även Heléne Lööw noterar att delar av den rasideolo
giska rörelsen har förändrat sin strategi. Det talas mindre om väpnad 
kamp och mer om vikten av att nå ut med sitt budskap, särskilt till 
ungdomar. Ett av de viktigaste medlen för detta är vit-makt musiken. 
Genom den kommer en betydligt bredare grupp ungdomar i kontakt 
med rörelsens idéer, och kan utgöra en bas fÖr rekrytering. 

2 . 4  Medias  roll 
En känslig fråga rör förhållandet mellan rasistiskt våld och det sätt 
på vilket massmedia rapporterar om händelser och aktörer med an
knytning till sådant våld. Det är relativt vanligt att händelser i media 
beskrivs i termer av »rasbråk«, »rasupplopp« och dylikt. Somliga kri
tiker menar att den typen av ordval i rapporteringen bidrar till att 
förstärka polariseringen mellan ungdomsgrupper på en ort, eller ännu 
värre: skapa polarisering där sådan inte tidigare fanns. Rasistiskt våld 
ses i denna tolkning som en effekt av mediernas rapportering. 

Medierna själva vill hellre framhäva den dämpande effekten av 
massmedial uppmärksamhet på det rasistiska våldet. I sin analys var
nar Tore Björgo för alltför ensidiga tolkningar. Det är inte möjligt att 
en gång för alla avgöra huruvida den bild av våldet som förmedlas 
genom massmedia bidrar till att minska eller öka risken för mer våld. 
Björgo för emellertid en utredande diskussion om vilka mekanismer 
som kan verka i den ena eller den andra riktningen. 

En effekt som kan bidra till att stegra rasistiskt eller främlingsfientligt 
våld är enligt Björgo den s.k. smittoeffekten av mediernas rapporte
ring. I många fall har ungdomar i förhör efter t.ex. brandbombsatten-

64. Ibid., s. 133. Lööw 1998, s. 51. 



tat mot flyktingförläggningar uppgett att de fått idén efter att ha ny
ligen läst om liknande attentat i tidningen, eller sett det på  TV. Som 
ytterligare stöd för tesen om en smittoeffekt anför Björgo forskning 
som visar att attentat mot flyktingförläggningar tenderat att komma i 
vågor, med flera attentat på olika ställen under en kort t i d / '  Han  
tillägger dock att smittoeffekten naturligtvis inte ensam kan förklara 
varför en del ungdomar eller vuxna ägnar sig åt rasistisk terror. Det 
måste finnas en grogrund t.ex. i form av främlingsfientliga eller rasis-
tiska attityder eller lokala kampanjer mot flyktingmottagande på or-

66 ten. 

Medias rapportering om rasistiskt våld kan också ha en »belönande 
effekt«. I vissa fall kan man konstatera att själva motivet för attenta
tet har varit att komma i tidningen, eller andra media, som ett sätt att 
få  uppmärksamhet och känna sig betydelsefull. En gärningsman vitt
nade om att bara 20 sekunders uppmärksamhet i media gav honom 
en »kick« som räckte flera veckor."^  ̂Attentat som utförts av organise
rade rasister har ofta som huvudsyfte att väcka massmedial upp
märksamhet för gruppen och dess idéer. 

Media kan också genom sitt sätt att rapportera skapa en förväntan 
på att något mer ska hända, det blir en självuppfyllande profetia. Ge
nom dramatiska ord- och bildval kan media skapa stämningar och 
polariseringar som inte tidigare fanns, och som leder till en upp-
trappning av våldet. 

Slutligen diskuterar Björgo hur medias rapportering kan fungera som 
ett instrument för nyrekrytering till rasistiska organisationer. Genom 
den publicitet som dessa grupper får, t.ex. intervjuer med aktivister, 
kan de komma i kontakt med nya medlemmar.^' Negativ mediaupp-

65. Björgo 1997, s. X49 ff. 
66. Ibid., s. z$2.. 
67. Ibid., s. 2.53. 
68. Ibid., s. Z55. 
69. Ett exempel är Karlskrona, där organisationen Nationalsocialistisk Front de

monstrerade mot ett föredrag av en överlevande från koncentrationsläger. I 
tidningarna publicerades en bild där omaskerade aktivister håller ett väl syn
ligt plakat med telefonnummer till organisationen. Se Lööw 1998, s. 332. 



märksamhet kan också bidra till att lojaliteten inom gruppen stärks -
det blir vi mot dem. I flera fall har Björgo också noterat att massme
dias rapportering haft den effekten att personer som inte tidigare be
traktat sig som ett rasistiskt gäng nu kommit att göra det. Gruppen 
tillägnar sig ett nytt sätt att se på sig själv, en identitet att fortsätt
ningsvis leva upp till.^° 

Utan tvivel kan mediarapporteringen emellertid också ha motsatt ef
fekt och verka dämpande på det rasistiska våldet - lugna ner situa
tioner, mobilisera motkrafter och göra det svårare för rasistiska 
grupper att agera. Genom att rapportera om vilka rasistiska eller na
zistiska organisationer som finns och vad de smider för planer kan 
media försvåra genomförande av rasistiska attentat från sådana 
grupper. Rapporteringen kan i andra fall fungera som social sank
tion, genom att ett dåd blir offentligen fördömt kommer gärnings
mannen eller gärningsmännen ibland till insikt om vad de egentligen 
har gjort. Man inser kanske inte vidden av sitt handlande förrän 
samhället, genom media, på ett samlat sätt markerar det oacceptabla 
i handlingen.^' Slutligen menar Björgo att mediarapportering också 
kan ha en upplysande effekt, genom att komma med balanserade fak
ta och konstruktiv debatt i flykting- och invandringsfrågor.^"^ 

2 . 5  Rasistiskt vå ld  - o r sake r  och förklaringar 
Det finns en rad olika faktorer som kan tänkas förklara förekomsten 
av rasistiskt eller främlingsfientligt våld på en ort. Inte sällan pekas 
arbetslösheten ut som bidragande orsak. När Trollhättan 1993 blev 
skådeplats för en våg av rasistiskt våld framhöll flera aktörer att 
Trollhättan som utpräglad industristad hade blivit hårt drabbat av 
den ekonomiska krisen och den därpå följande arbetslösheten. In
vandrarna var inget nytt inslag i kommunen; de stora industrierna 
hade tidigt rekryterat mycket utländsk arbetskraft. Skillnaden mellan 
den gamla stammen av arbetskraftinvandrare och den nya tidens 
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flyktinginvandrare skulle vara att de förra hade arbete och var väl 
integrerade i det svenska samhället. Den ekonomiska krisen och ar
betslösheten på nittotalet har ställt invandrarna vid sidan om. Ar
betslösheten drabbar också svenskar, i synnerhet de med låg utbild
ning och ungdomar, som hamnar i en socialt och ekonomiskt margi-
naliserad livssituation. Hög arbetslöshet på orten antas leda frustra
tion bland vissa grupper, som i sin tur antas leda till våld mot t.ex. 
invandrare. 

För Sveriges del konstaterar Tore Björgo att det tycks finnas ett sam
band mellan ungdomsarbetslöshet, antal asylsökande och antal at
tacker mot flyktingförläggningar under de första åren på nittiotalet. 
Han  noterar emellertid att ökningen av våld mot flyktingförläggning
ar tog fart under våren 1990, vilket alltså var före krisen i ekonomin 
1991 och den stora ökningen av arbetslösheten bland ungdomar. Det 
var också före den stora ökningen av antalet asylsökande år 1992, då 
84 000 personer sökte asyl i Sverige. Han påpekar också att Dan
mark har haft en hög arbetslöshet men samtidigt förhållandevis lite 
rasistiskt våld.^' 

Ökningen av våldet mot flyktingförläggningar hade förmodligen visst 
samband med ökande arbetslöshet. Men samtidigt kan man konstate
ra  att ökningen kom strax efter det att den svenska regeringen för
ändrade flyktingpolitiken, så att det blev svårare för vissa grupper att 
få  asyl i Sverige. Björgo menar att detta eventuellt kan ha bidragit till 
att legitimera argument och propaganda från främlingsfientliga orga
nisationer och rörelser.^"* Bl.a. var Ny  Demokrati i ropet, efter ett 
smått sensationellt valresultat 1991. Sverigedemokraterna tog också 
sina första kommunfullmäktigemandat i valet 1991. Det är inte 
osannolikt att Ny  Demokratis och Sverigedemokraternas belackare 
har rätt när de anklagar dessa och liknande partier för att ha  bidragit 
till en ökad främlingsfientlighet, bl.a. genom att ha spridit myter och 
osanningar om invandrare och flyktingpolitik. En sammantagen ef
fekt av de främlingsfientliga partiernas propaganda och regeringens 
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skärpta asylpolitik kan vara att acceptansen för främlingsfientliga 
åsikter bland »vanligt folk« höjdes. En följd av detta kan vara att 
ungdomar som begår brott med främlingsfientliga eller rasistiska mo
tiv känner att de har stöd från »den tysta majoriteten« i Sverige eller 
lokalt på  orten. 

Befintlighet av attackmål är med stor sannolikhet också en viktig fak
tor för att förklara rasistiskt eller främlingsfientligt våld på en ort. 
Björgos diagram över arbetslöshet, asylsökanden och attacker mot 
flyktingförläggningar visar en markant nedgång i antal attacker efter 
1993, från närmare 80 attacker 1993 till knappt 20 under 1994 och 
ännu färre 1995. En tänkbar förklaring kan vara att antalet asylsö
kande flyktingar minskade kraftigt mellan 1992 och 1994, samt att 
tre fjärdedelar av landets alla flyktingförläggningar lades ner mellan 
1993 och 1994.^' På många orter borde detta ha inneburit att en vik
tig måltavla för det rasistiska våldet försvann, helt eller delvis. Sär
skilt intressant blir denna förklaring i ljuset av den forskning som vi
sar att attackerna mot flyktingförläggningar i Sverige i början av 
1990-talet till övervägande del utfördes av ungdomar från orten utan 
formell anknytning till rasistiska eller högerextremistiska organisa
tioner, ofta efter en allmän lokal opinionsbildning mot flyktingför
läggningen. 

En annan typ av förklaring riktar in sig på förekomsten av nazistiska 
eller högerextrema organisationer på en ort. Heléne Lööw hävdar att 
områden där polisen rapporterar en hög frekvens av brott med rasis
tiska eller främlingsfientliga inslag till stora delar är samma områden 
där hon kan konstatera en förhållandevis hög nazistisk aktivitet.''^ 
Det skulle i så fall tyda på att organiserade nazister skulle stå för en 
stor del av anmälda brott med rasistiska eller främlingsfientliga in
slag, eller åtminstone att de organiserade nazisterna lyckas med att 
anstifta sådant våld, t.ex. genom propaganda och kanske även direkt 
påverkan. 
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»The organised and the unorganised exist in symbiosis. The perpetra
tors of violence - often young local men - are in most cases t o  be 
found at the intersection between the subculture of 'white power' and 
the general hostility towards refugees in the community. 

LÖÖW menar också att det finns en överensstämmelse mellan just des
sa områden och de områden där de nazistiska partierna och organisa
tionerna var starka före och under andra världskriget. En förklaring 
till denna överensstämmelse kan vara ett slags »övervintrad» nazism 
på orten. De som var nazister under trettio- och fyrtiotalen bytte inte 
åsikt när Tyskland förlorade kriget. De slutade bara att skylta med 
den. Ändå konstaterar Lööw att det på en del orter, bl.a. i Värmland, 
Malmö och Göteborg, finns en obruten tradition av nazistisk organi
sering ända sedan 1920-talet.^^ I flera fall har hon genom intervjuer 
med aktivister konstaterat att nazistiska sympatier »gått i arv« inom 
familjen.^' 

För att få en god förståelse av varför det finns våld med rasistiska el
ler främlingsfientliga inslag på en ort måste man också ta hänsyn till 
förekomsten av motvåld. Det finns två huvudgrupper av motvåld: 
dels motvåld i form av militanta, ibland kriminella gäng bestående av 
ungdomar med utländsk bakgrund, dels motvåld i form av militanta 
antirasister/antifascister. I det första fallet kan man ofta se ett slags 
»omvänd rasism«. Invandrarungdomarna profilerar sig genom en viss 
kläd- och musikstil, som vänder sig mot »vita«. Det handlar oftast 
om »förortsgäng«, som anser att de har behov av att skydda sig och 
sitt revir mot rivaliserande gäng, t.ex. skinheads. ° 

I det andra fallet handlar det om politiska grupper som vänder sig 
mot vad de uppfattar som olika uttryck för fascism och förtryck, 
däribland nazism och rasism. Liksom en del nazistgrupper vid olika 
tillfällen har gjort det till sin uppgift att kartlägga och trakassera per-
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söner med ett antirasistiskt engagemang är det vanligt att de antira-
sistiska grupperna kartlägger och trakasserar personer som de upp
fattar som nazister. ' Förekomsten av sådana grupper, av ena eller 
andra karaktären, på en ort är förmodligen en viktig del av förkla
ringen till våld som kan knytas till rasister eller ungdomar med främ
lingsfientliga åsikter. 

Slutligen är det rimligt att anta att det omgivande samhällets reaktio
ner på det rasistiska våldet kan ha central betydelse. Tidigare har vi 
sett att medias rapportering kring rasistiskt våld kan ha effekter som 
går antingen i den ena eller den andra riktningen. Det finns, menar 
Tore Björgo, en tendens hos media att lyfta fram och betona den ra
sistiska dimensionen i rapporteringen av våld mot t.ex. invandrare. 
Journalister kan se det som sin uppgift att »väcka« politikerna, som 
kanske försöker tona ner de rasistiska inslagen. Den kritiska journa
listiken kan i många fall bidra till att problemet ändå hamnar på den 
politiska dagordningen. Men det finns också journalister som över
dramatiserar rasismen, och föredrar enkla etiketter som »rasbråk« 
istället för mer sammansatta analyser av händelser.^"^ 

Å andra sidan ser Björgo en tendens hos politiker, polis och kommu
nala myndigheter att försöka tona ner de rasistiska inslagen i en hän
delse, eller helt och hållet förneka att rasism skulle ha något att göra 
med det inträffade. Det kan finnas flera orsaker till det. En förklaring 
är att man vill undvika att problemet blir större än vad det är, genom 
att ge det uppmärksamhet. Man vill inte förvärra situationen. En an
nan orsak är att man inte vill att orten blir brännmärkt som ett »ra-
sistfäste« i massmedia. Negativ uppmärksamhet är naturligtvis dåligt 
för en kommun, och politiker m.fl. kan ha berättigade farhågor att 
exempelvis företag väljer andra orter för etablering. Björgo påpekar 
emellertid att flera kommuner har fått göra den dyrköpta erfarenhe
ten att det kan vara värre att bli brännmärkt på grund av att man har 
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blundat för problem som är uppenbara, än att bli brännmärkt för att 
problem finns överhuvudtaget/' 

Mot  bakgrund av den forskning kring rasistiska organisationer, rasis-
tiskt våld, motiv, förövare, målgrupper och förklaringar som har pre
senterats i detta kapitel kommer jag i det följande kapitlet att försöka 
beskriva och analysera situationen i Trestad vad beträffar rasistiskt 
eller främlingsfientligt våld. 

83. Ibid., s. 3z8  ff. 



3 .  Främlingsfientlighet och rasism i Trestadsområdet 
Det övergripande syftet med denna studie är som tidigare sagts att 
beskriva och analysera hur de offentUga aktörerna på lokal nivå har 
hanterat problem med rasistiskt eller främlingsfientligt våld, samt 
motvåld, i Trollhättans, Uddevalla och Vänersborgs kommuner. Om
rådet kallas ibland Trestad. Innan jag gör det ska jag emellertid be
skriva utvecklingen beträffande rasistiskt eller främlingsfientligt våld 
och eventuell nazistisk eller högerextremistisk aktivitet i området. Be
skrivningen gör inga anspråk på att vara fullständig, men den är tro
ligen ganska heltäckande åtminstone vad gäller händelser som upp
märksammats i pressen. 

Uppgifterna som ligger till grund för beskrivningen kommer från fle
ra olika källor, som delvis är oberoende av varandra. En källa är 
dagstidningarna, som rapporterat om allvarliga våldsbrott med främ
lingsfientliga inslag eller motiv på orten. Tidningsuppgifterna har jag 
kompletterat eller verifierat genom samtal med polisen på orten, so
cialarbetare eller andra berörda personalkategorier i kommunen, och 
genom rättegångshandlingar som domar och förundersökningar. Jag 
har däremot inte tagit kontakt med gärningsmän eller främlingsfient
liga organisationer på orten. Via Heléne Lööws bok Nazismen i Sve
rige 1980-19^j (Lööw 1998) finns emellertid vissa uppgifter som 
kommer direkt från primärkällor inom den nazistiska eller rasideolo
giska rörelsen; från aktivister eller tidningar. Sådana källor anges 
med referens till Lööw 1998. Lodenius och Wikström (1997a) ger 
också vissa uppgifter om t.ex. nazistiska organisationer i området, 
dock utan att ange den ursprungliga källan. Slutligen har jag hämtat 
uppgifter från  SÄPO, i form av de kartläggningar över brott med 
främlingsfientliga, rasistiska eller högerextrema inslag som SÄPO re
dovisat under en följd av år. 

3.1 Nazismen i Trestad fö re ,  under  och e f t e r  kriget 
Det finns en lång tradition av nazistisk aktivitet i Västsverige, vilket 
kan vara viktigt att hålla i minnet när man ska analysera händelser 
med främlingsfientliga eller rasistiska inslag i området i nutid. Före 



andra världskriget och under andra världskriget var de nazistiska 
partierna särskilt aktiva och starka i Värmland, Skåne, Mälardalen 
och Västsverige. På en del orter finns t.o.m. en obruten kedja av or
ganiserad nationalsociaUsm alltsedan 1920-talet.^'' 

Göteborg och Bohuslän tillhörde de områden där det fanns flest na
zistiska lokalavdelningar och medlemmar. I Uddevalla fanns redan 
1929 en avdelning för Sveriges Fascistiska Kamporganisation, och 
året därpå bildades en lokalavdelning för Svenska Nationalsocialis
tiska Partiet. Nä r  partiet splittrades 1933 bildade de s.k. Lindholms
nazisterna (NSAP/SSS) en egen avdelning i Uddevalla som kom att  bli 
en av de mest livaktiga i Göteborgs och Bohuslän, efter Göteborgs 
stad. Bl.a. höll partiet ett av sina största lokala ting i Uddevalla 1 9 3 7 »  

med lokala partiöverläggningar, uppmarscher och propagandaverk
samhet.^' Det fanns också en SA-avdelning i staden. Året efter ställde 
NSAP/SSS också upp i stadfullmäktigevalet i Uddevalla, på  en gemen
sam lista med högern och folkpartiet.*^ Nä r  större delen av ortsgrup
pens manliga medlemmar anmälde sig som frivilliga i Finland 1941 
avstannade verksamheten i Uddevalla. Tva ar senare bildades en 
Sveaborgsavdelning i Uddevalla, och samtliga medlemmar reste till 
Svir-fronten i Finland som frivilliga.*^ 
Vänersborg har också en historisk tradition av nazistisk aktivitet. 
Under trettiotalet fanns missnöjespartiet »Allt för Vänersborg», som 
till största del uppges ha bestått av nazistsympatisörer. »Nationella 
förbundet« hade enligt uppgift ett femtiotal medlemmar i Vänersborg 
1933.*' Den lokale ledaren var lektor vid stadens läroverk. Partiets 

84. T.ex. i Karlstad, Göteborg och Malmö, se Lööw 1995a, s. 141 och 153.  
85. Lööw 1990,  s. 337  f. 
86. Ibid., s. 348.  Lööw anger att det ur källmaterialet inte går att utläsa huruvida 

något av de mandat som tillföll listan gick till nazisterna. 
87. Ibid., s. 332,  o m  organisationen Sveaborg. Se även Nilsson 1998,  s. 155 ff. 
88. £LA 951019 .  
89. Förmodligen avses den högerextremistiska organisationen Sveriges Nationella 

Förbund, som ursprungligen var en utbrytning av ungdomsförbundet i det 
dåvarande Högerpartiet. 



ungdomsförbund uppges ha  haft  300 medlemmar i staden detta å r / °  
Dessutom hade både SNSP och senare NSAP/SSS lokalavdelningar i 
Vänersborg. Det bildades också en SA-avdelning på orten 1932."  

I Trollhättan tycks de nazistiska partierna emellertid inte ha  haf t  nå
got större fotfäste på  trettio- och fyrtiotalen, kanske beroende på  att 
staden varit en utpräglad arbetarstad.  NSAP/SSS bildade en avdelning i 
Trollhättan 1934, men den kom endast att  vara verksam fram till 
1936. ' '  

Efter krigsslutet sjönk den öppna nazistiska aktiviteten i Sverige till i 
stort sett ingenting.^' Nordiska Rikspartiet bildades dock 1956, och 
det gjordes vissa försök att värva medlemmar, bl.a. i Trestadsområ
det. Tidningarna skrev 1965 om en informations- och värvningskam
panj  som  NRP riktad mot ungdomar i Trestadsområdet.''' Det fanns 
en lokalavdelning i Vänersborg, och från den meddelades till Tid
ningen Trollhättan att  NRP ämnade satsa på  ungdomarna, som inte 
var så påverkade av den »demokratiska lögnpropagandan«." Propa
gandamaterial från  NRP uppgavs ha  sänts ut till 3 000 hushåll i Tres
tad. I en tidning rapporterades om tidigare nazistisk aktivitet i områ
det i form av ett tryckeri i Vänersborg som skulle ha  förmedlat anti
semitiska skrifter, samt nazistlitteratur som kunnat spåras till Udde
valla.'^ 

90.  ELA 951019 .  
91 .  Det framgår vid en genomgång av aktivitetsrapportering i Vår Kamp och  Na

tionalsocialistisk Tidning 1930-1936. 
92 .  Detta framgår av aktivitetsrapporteringen i Den svenske Nationalsocialis

ten/Den svenske Folksocialisten 1934-1936. 
93 .  Se emellertid Nilsson 1998, för en historieskrivning av nazismen sedan 194^ 

och framåt. 
94.  Se t.ex. Expressen 651104 »Nazist-kampanj i Västsverige. Vem är Väners-

borgs-Fuhrern?«, GöteborgsTidningen 651103 »Vem är Lill-Fiihrern? Na-
zimystik i 'Trestad'«, Bohusläningen 651103 »Nynazister aktiva i Trestads
området®, Ny Tid 651104 »Fy på sig, Oredsson. Den utpekade i Trollhättan 
vill inte veta av naziparti«, Sydsvenska Dagbladet Snällposten 651109 »Ny-
nazistisk offensiv», Göteborgs-Posten 651101 »Nazismen sticker upp orm
huvudet*. 

95 .  Expressen 651104.  
96 .  Ibid. 



Möjligen har den historiska nazismen betydelse för den utveckling 
som har ägt rum under senare år. Jag kan inte inom ramen för denna 
studie ge något empiriskt stöd för den tesen, eftersom jag inte har 
haft möjlighet att närmare undersöka den kopplingen. Kanske har 
den historiska traditionen av nazistisk aktivitet i Trestad ingenting 
som helst att göra med det rasistiska och främlingsfientliga våld som 
ägt rum i området under 1990-talet. Kanske står förklaringarna att 
söka någon helt annanstans. Men det är intressant att notera den 
överensstämmelse som finns (möjligen skenbar?) mellan de områden 
där nazisterna var aktiva på trettio- och fyrtiotalen, och de områden 
som idag är överrepresenterade i statistiken vad gäller brott med 
främlingsfientliga eller rasistiska förtecken - västra och södra Sverige 
samt Mälardalen."^ 

Under 1990-talet har framförallt Trollhättan, men även Vänersborg 
och Uddevalla, blivit föremål för massmedial uppmärksamhet i sam
band med rasistiskt eller främlingsfientligt våld. Ser man endast det 
som inträffat i varje kommun för sig, kan problemet verka sporadiskt 
förekommande, allvarligt i sig men inget systematiskt och organise
rat. Betraktar man händelseutvecklingen i Trestadsområdet som hel
het framträder emellertid en helt annan bild. I de följande avsnitten 
ska jag redogöra för de tecken på nazistisk eller högerextremistisk 
aktivitet i Trestad som jag har funnit i litteratur och genom intervju
uppgifter, samt för en del av de våldsbrott med rasistiska eller främ
lingsfientliga inslag eller motiv som förekommit i området. 

3 . 2  Åren 1991 och 1992 
I början av nittiotalet fanns en kontaktadress till det militanta nazis
tiska nätverket VAM i Uddevalla. Enligt historikern Heléne Lööw var 
det en liten, men aktiv grupp som verkade där. Gruppen hade också 
kontakt med den militanta nazistgruppen Kreativistens Kyrka i Karl
stad.'* Aktiviteterna uppges huvudsakligen ha bestått av propaganda-

97.  Bohusläningen 931011,  intervju med historikern Heléne Lööw. 
98. Lööw 1997, s. 37, not 59. Lööw 1998, s. 86 (uppgift om VAM) och s. 9 6  

(uppgift om Kreativistens Kyrka). Lodenius och Wikström (1997, s. 34) näm-



spridning. Aktivisterna klistrade affischer och ägnade sig också åt  
allmän kriminell verksamhet, som bilinbrott och dyl ik t / '  

Något år  senare hade nätverket etablerat kontakter med personer i 
Trollhättan/"" I Trollhättan fanns vid den här  tidpunkten påtagliga 
problem med två mer eller mindre sammanhållna ungdomsgäng som 
ställde till bråk var och en för sig och med varandra. Det ena gänget 
bestod av invandrarungdomar (till största delen från Mellanöstern) 
och det andra gänget av svenska eller nordiska ungdomar. Det före
kom våld mellan dessa gäng både i skolan, ute på stan och på fritids
gårdarna. De svenska ungdomarna hade vid den här tidpunkten bör
jat klä sig som skinheads och bära rasistiska och nazistiska attribut. 
Invandrarungdomarna klädde sig också enhetligt, och försökte sprida 
ett slags omvänt rasistiskt budskap, riktat mot  alla vita.'°' 

Under  1 9 9 Z  betraktade  SÄPO den lokala VAM-gruppen i Trollhättan 
som en av de mest aktiva nazistgrupperna i Västsverige, med kon
taktytor mot  Stockholm, Uddevalla och Karlstad.'"^ Bl.a. utsattes en 
flyktingförläggning i Trollhättan för attentat, när någon kastade en 
brandbomb mot byggnaden. Attentatförsöket misslyckades dock, och 
ingen kunde gripas. Vidare brändes ett kors utanför stadens moské.'"' 
Ingendera fallet kunde klaras upp av polisen, men misstankarna rik
tades mot  VAM-gruppen. Gustav Adolf-dagen 1992 deltog gruppen i 

ner också Uddevalla som en av de orter där det funnits kopplingar till Kreati-
vistens Kyrka. 

9 9 .  Muntliga uppgifter av Heléne Lööw och företrädare för socialtjänsten i Ud
devalla till författaren. 

100.  Intervju med företrädare för den lokala SÄPO-avdelningen i Trollhättan 
9 8 0 8 1 8 ,  i fortsättningen citerad som SÄPO 980818 .  Bland annat så ska den 
ledande VAM-aktivisten i Trollhättan tidigare ha varit bosatt i Uddevalla, 
och dessförinnan i Karlstad. Se även Arbetet 930818  »VAM spreds från Ud
devalla till Trollhättan.® 

101. Intervjuer med olika personer i Trollhättans kommun, framförallt fritids
gårdspersonal. 

102.  SÄPO 980818 .  Bara gruppen i Alingsås ansågs vara mer aktiv än den i Troll
hättan. 

103.  Ibid. 



en nazistdemonstration i Göteborg. Natten därefter vandaliserades 
Kommunistisk Ungdoms lokal i Trollhättan.'"'' 

Under 1992 förekom också en del trakasserier och våld emot invand
rare och"flyktingar i Vänersborg. Bl.a. blev två somaliska ungdomar 
helt oprovocerat misshandlade av några personer som kört förbi i bil, 
och stannade för att slå ner ungdomarna. Vissa uppgifter pekade ut  
»raggare« som skyldiga till trakasserierna mot invandrare.'"' 

3 . 3  Året  1993  
Våren/sommaren 1993 drabbas Trollhättan av en våg av grovt rasis-
tiskt våld och motvåld. Polisen hade under våren satt specialbevak
ning på  VAM-gruppen, efter att  SÄPO fått kännedom om två planerade 
attentat, dels mot en flyktingförläggning och dels mot moskén.'"^ At
tentaten genomfördes aldrig. Lokaltidningen rapporterade också om 
attentat mot Orientaliska Katolska Församlingens kyrkolokal i janu
ari. Det var fjärde gången på ett halvår som församlingen hade fått 
fönstren krossade, uppgav tidningen.'"^ I juni inträffar emellertid en 
misshandel med förmodat rasistiska förtecken. Några skinheads går 
till attack mot en invandrare i dennes butik i centrala staden. Förut
om att de misshandlar honom slår de också sönder inventarierna i 
butiken. Invandraren hade några veckor tidigare blivit hotad av mas
kerade skinheads, som kastat tegelsten genom fönstret till affären när 
de inte blev insläppta.'"^ 

I juli, under den årliga sommarfestivalen Fallens Dagar, inträffar näs
ta misshandel. Under en av festivalkvällarna, den 17 juli, hade en 

1 0 4 .  SÄPO 9 8 0 8 1 8 .  
105. Promemoria »Våldet mot flyktingar®, flyktingsamordnaren, Vänersborgs 

kommun 921111 .  Promemoria »Våldet®, Flyktingmottagningen, Väners
borgs kommun 931124 .  Intervju med fritidsgårdsföreståndare i Vänersborg 
9810Z8, som uppger att det blev konflikter mellan en del »raggare® och in
vandrare som bodde i ett bostadsområde med många invandrare i Väners
borg. 

1 0 6 .  SÄPO 9 8 0 8 1 8 .  
107.  Trollhättans Tidning 930111.  »För fjärde gången på ett halvår: Kyrkolokai 

utsatt för vandalisering.« 
108.  Trollhättans Tidning 93062.1; »Skinheadsattack mot butiksägare®. 



grupp om ca 30 skinheads samlats på Kanaltorget i centrala Trollhät
tan.'" '  De flesta var kraftigt alkoholpåverkade och attackerade folk 
som kom i deras väg, marscherade och skanderade »Sieg Heil«, »ut 
med packet« och sjöng nationalsången. De ställde också till skadegö
relse vid ett hotell, som fungerade som flyktingsluss. Strax efter mid
natt kom skinnskallegänget fram till Drottningtorget. Stämningen i 
gänget var, enligt polisutredningen, mycket uppjagad och irriterad. 
Plötsligt börjar delar av gänget springa i riktning mot  två mörkhyade 
män, som står en bit bort på  torget. Någon tar  upp en burk tårgas 
och sprayar den i ögonen på de överrumplade männen. Nä r  en av 
dessa bryter av en gren från ett träd för att försvara sig med, hörs rop 
o m  att  invandrarna har kniv. De angripna männen tar  till flykten, var 
och en åt  sitt håll, och de förföljs av skinheadungdomarna. Den ene 
mannen blir upphunnen och misshandlad. Då människor på  gatan 
griper in avbryts misshandeln ganska snart. Den andre mannen jagas 
av fyra skinheads mellan 16 och 28 år. En bit bort snubblar han och 
utsätts för vad som i polisutredningen beskrivs som en besinningslös 
och synnerligen rå  misshandel. H a n  får  mer än tio kraftiga sparkar 
mot huvudet och i magen. Två av gärningsmännen hoppar också 
jämfota på  hans huvud. Flera vittnen tycker att det ser ut som o m  
mannen blivit ihjälsparkad. Strax efteråt förs han till lasarett med 
livshotande skador. Tingsrätten uttalar i sin dom att  »(d)et sätt på  
vilket detta våld beskrivits under rättegången utgör skäl för tingsrät
ten att  instämma med åklagaren när denne uttalar att  det ä r  svårt att  
tänka sig ett mycket värre fall av grov misshandel utfört av ett gäng 
anfallande ungdomar«."° Vid husrannsakan hittar polisen också na
zistsymboler hos några av de åtalade: nazistaffischer, VAM-affischer, 
armbindel med hakkors, exemplar av tidskriften Ragnarök, Ku Klux 
Klan-märke, Hitlers Mein Kampf och. en nazisthjälm.'" 

109. Se dom DB 292, B 257/93, Trollhättans tingsrätt; Trollhättans Tidning 
930719 »Skinheads terroriserade stan: Flykting svårt misshandlad». Bland 
de häktade för misshandeln fanns också två skinheads från Karlstad, som 
senare släpptes. Se Trollhättans Tidning 930728. 

110. Dom DB 292, B 257/93, Trollhättans tingsrätt., s. 35. 
111. Bohusläningen 930824,  Trollhättans Tidning 930825. 



Dagen efter den svåra flyktingmisshandeln kommer Sverigedemokra
terna på turné till Trollhättan. Partiordföranden Anders Klarström 
talade på mötet, där flera av de inblandade i misshandeln var närva
rande. En av dem som senare dömdes var också Sverigedemokrater
nas kontaktperson i Trollhättan.'" 

Bara någon månad senare, natten till den 15 augusti, bränner tre 
ungdomar mellan 16 och 18 år ner den shiamuslimska moskén. Två 
av dem uppgav i polisförhören att de var medlemmar i Sverigedemo
kraterna. De hade druckit öl och diskuterat flyktingpolitik med några 
kamrater under kvällen. Någon hade sagt att man borde göra som i 
Tyskland - bränna flyktingförläggningar. Sedan kläcktes idén att 
tända på moskén, som en symbolisk protest mot flyktingpolitiken. Så 
skedde också, efter det att en av gärningsmännen först gjort ett miss
lyckat försök att sticka Orientaliska Katolska Församlingens kyrko
lokal i brand." '  I husrannsakan hos de misstänkta beslagtog poUsen 
diverse T-shirts med Ku Klux Klan-tryck och klistermärken med tex
ten »Vitt Ariskt Motstånd«, »Död åt  ZOG«, »Arisk elit«, samt »Hat 
är vår bön - hämnd vårt stridsrop vårt sista hopp - för ras och na
tion». 

Mot  slutet av augusti äger en ny, brutal misshandel av en invandrare 
rum i Trollhättan. Fem unga svenska män mellan 17 och 20 år körde 
runt med bil i ett bostadsområde. Efter att ha blivit provocerade av 
en grupp invandrarungdomar utanför en fritidsgård, uppstod en »in-
vandrarfientlig stämning« i bilen. Invandrarna utanför fritidsgården 
var emellertid alldeles för många för att de i bilen skulle våga ge sig 
in i handgemäng med dem. En av passagerna var så uppretad att han 

112. Trollhättans Tidning 930726 »Den brutala misshandeln av somaliern: Sve-
rigedemokrat bland de häktade.«; Trollhättans Tidning 930802 »Åtal väcks 
på fredag. D e  misstänkta kan få upp till tio års fängelse.» Uppgifterna be
kräftade genom intervju med företrädare med den lokala polismyndigheten 
970611 och SÄPO 980818. Ironiskt nog hade SD bara någon dag innan det 
uppdagades att en av de häktade var medlem i SD gått till skarp attack mot 
ryktena om att partiet skulle haft något med misshandeln att göra. Se insän
dare i Trollhättans Tidning 930722. 

113. Dom DB 329, B 297/93 Trollhättans tingsrätt. Trollhättans Tidning 930816  
»Nytt rasistdåd? Mordbrand förstörde moskén.« 



sa till de andra att han inte skulle kunna sova, om han inte först fick 
slå en invandrare. Därefter bestämde de att de skulle misshandla förs
ta invandrare som kom i deras väg. När  de kört runt i mellan en 
halvtimma och en timma stötte de på en ensam invandrare. Enligt 
tingsrätten måste det ha stått klart för dem att mannen ifråga inte 
kunde ha  varit med i fritidsgårdsgänget. Två av bilens passagerare 
gav sig ändå ut och började skrikande springa mot invandraren. En 
av dem drog ner en luva med hål för ögonen och den andre fällde 
upp en kapuschong över huvudet. Deras offer uppgav efteråt att han 
uppfattade de attackerande männen som en s.k. dödspatrull. Miss
handeln pågick under flera minuter."'' 

På kort tid hade tre allvarliga attentat riktats mot invandrare i Troll
hättan. Stämningen var naturligtvis uppjagad, inte minst bland in
vandrarna själva. På kvällen den 29 augusti hade runt 75 invandrare 
och flyktingar i olika åldrar samlats på  Kronogårdens torg." '  Det 
cirkulerade rykten om att rasisterna skulle slå till igen, att busslaster 
med beväpnade skinheads var på väg. Civilklädda poliser på plats 
lade märke till att någon slags aktion uppenbarligen planerades. 

En grupp om ca 30 invandrare, mest ungdomar, gjorde flera utfall 
mot raggarbilar som körde långsamt förbi torget. Enligt vissa uppgif
ter ska någon person i en raggarbil ha gjort en obscen gest mot in
vandrarna. Invandrargruppen tog då upp förföljelsen och prejade en 
bil upp på  en gräsmatta, och försökte slita ut föraren. Då de civil
klädda polismännen ingrep avbröts försöket. 

Vid en bensinstation en bit därifrån befann sig flera personer med 
svenskt utseende som hade handlat i gatuköket. Raggarbilarna körde 

114. Dom DB 318, B 291/93 Trollhättans Tingsrätt. Se även Arbetet 930930 »Sex 
dömda för rasistbrott«; IDAG 930930 »Misshandlade invandrare - fick 
fängelse.® 

115. Uppgifterna om händelsen har hämtats från dom DB 359, B 301/93 Trollhät
tans Tingsrätt. Se även Dagens Nyheter 930830 »Nya bråk i Trollhättan.»; 
Arbetet 930830 »Flera till sjukhus efter bråk.« Arbetet 931008 »Våldsamt 
gängbråk. Invandrare åtalas efter hämndaktion i Trollhättan.®; Arbetet 
931112. »Dömda för hämnd. Invandrare gav igen för sommarens våldsdåd -
fälldes.«; 



in på  området och så även förföljande bilar med invandrare. En po
lisbuss med fyra polismän kom strax efteråt till platsen. De såg att ett 
flertal invandrare (»till antalet ej understigande trettio«) hade gått till 
angrepp mot några av personerna med svenskt utseende som fanns på 
platsen. Förstärkning tillkallades. Situationen beskrevs i polisrappor
ten som »allmänt kaos«. En av de svenska ungdomarna blev livsho
tande knivskuren i ryggen. En svensk kvinna och en polisman blev 
hotad med kniv. En svensk man blev allvarligt misshandlad av tre in
vandrare. 

Till bilden av nazistisk aktivitet och rasistiskt eller främlingsfientligt 
våld hör också det faktum att det fanns ett rockband i Trollhättan 
som spelade nazistisk s.k. Vit Makt-musik 1992 och framåt. Bandet 
kallade sig Brigad Wotan, och alla de ursprungliga medlemmarna i 
bandet dömdes för misshandeln mot den somaliske flyktingen 1993. 
De uppträdde också vid en konsert i Göteborg i oktober 1993, efter 
att de hade släppts ur häktet. En av medlemmarna i bandet spelade 
tidigare i ett punkanarkistiskt band, vilket inte är en helt ovanlig his
toria vad gäller vit makt-musiker."^ Efter 1993 fick Brigad Wotan 
smeknamnet »Somalia Kickers« av sin publik, och bandet framträdde 
senare på en CD under just det namnet."^ 

Även i Vänersborg förekommer angrepp mot invandrare och flyk
tingar under 1993, vilket noteras av pressen. Vid ett tillfälle blev en 
invandrare överfallen och misshandlad av raggare i 30-års åldern. 
Bara några veckor senare misshandlas ytterligare en invandrare i Vä-

116. Intervju med tjänsteman på KUB-förvaltningen, Trollhättans kommun 
980903 .  SÄPO 980818 .  Det punkanarkistiska bandet hette Brutal Personal, 
och figurerar ibland felaktigt i listor över nazistiska band, se t.ex. Göte-
borgs-Posten 9 5 0 9 1 0  »Med vit maktmusik mot en gyllene dröm«. En av 
medlemmarna i ett annat vit makt-band vittnar också o m  att bandet i bör
jan spelade »lite punkaktigt«, se Lööw 1998,  s. 187.  Enligt SÄPO 980818  
och den ovan nämnda artikeln i Göteborgs-Posten kallade sig medlemmarna 
i Brigad Wotan först Enhärjarna. 

117.  Se Lodenius och Wikström 1997b, s. 146. Skivan hette »Swedish Skins« och 
gav ut av Last Resort Records 1995.  Se även Lööw 1998,  s. 508,  not  6. 

118.  IDAG 9 3 0 5 1 7  »Flyktingar i skräck för raggargänget.« Se även insändare i 
Elfsborgs Läns Allehanda 930507  o m  fegt överfall av raggare mot flykting. 



nersborg, denna gång av en grupp berusade ungdomar ( i 6  respektive 
19 år gamla). Ungdomarna kom åkande i bil och gjorde en obscen 
gest mot ett par invandrare som kom gående. Plötsligt stannar de bi
len, rusar ut och börjar slå och sparka den ena invandraren. Ett par 
vittnen anger att bollträn användes vid misshandeln, men det kunde 
aldrig klarläggas fullt ut i rätten."'  

3 .4  Året  1994 
Det är typiskt att främlingsfientliga eller rasistiska attacker kommer i 
vågor som följs av en tids lugn. '"  Under 1994 förekommer det också 
ganska lite rasistiskt eller främlingsfientligt våld i Trestad. Det fanns 
fortfarande pyrande konflikter mellan olika ungdomsgäng i alla tre 
kommunerna, men det hände inget allvarligare. Undantag finns dock: 
i Trollhättan går en grupp maskerade nazister till angrepp mot per
soner med antirasistiskt engagemang på en fest. Den händelsen ger 
upphov till nytt mediaintresse, särskilt som en av de misstänkta också 
varit med vid misshandeln av en invandrare i juli 1993. Det började 
med att en skara ungdomar med antirasistiska sympatier var på väg 
till en fest. Vid en busshållplats blir de attackerade av några skin
heads, som retar sig på ett antirasism-märke som en ungdomarna bär 
på rocken. Det ena gänget fortsätter sedan till sin fest, och skinheads
gänget beger sig hem till en lägenhet. De lyssnar till vit makt-musik, 
dricker öl och tittar på video medan två personer låter raka av sig 
håret. Sedan bestämmer de sig för att följa efter det första gänget för 
att se om det kunde bli mer bråk med antirasisterna. De går till Skof-
tebyn, en stadsdel i Trollhättan, sjunger rasistiska kampsånger och 
bär med sig med en svensk fana. De kommer fram till en villa där de 
ser att det är en fest som håller på att bryta upp. Festgänget har note
rat en samling på ca tio personer en bit längre bort, iklädda bomber-
jackor, kamouflage byxor och svarta rånar-luvor. De flesta i festgäng-

119. Dom DB 229, B 226/93 Vänersborgs Tingsrätt. Se även Elfsborgs Läns Alle
handa 930601 »Somalier misshandlad av ungdomsgäng i bil.« Gärnings
männen kom från två mindre samhällen i Dalsland, inte långt från Väners
borg. 

120. Björgo 1997, s. 75. 



et går in och låser dörren efter sig. Fyra killar blir dock lämnade 
kvar. De andra ser misshandeln genom fönstren och ringer polisen. 
Vittnesmålen går isär, men tingsrätten ansåg sig ha klarlagt att de fy
ra  utanför huset blev sparkade och slagna med knytnävarna och med 
ett räfseskaft, som bröts av vid slaget. Därefter försvann gärnings
männen, och strax därpå kom polisen."' 

I SÄPOs kartläggning finns för 1994 så många som 19 anmälningar 
för brott med främlingsfientliga eller rasistiska inslag i Trollhättan. 
Det föranledde SÄPO att  konstatera att Trollhättan detta år tycks, till
sammans med Göteborg och olika platser i Värmland, »ha utgjort ett 
centrum för brottslighet med främlingsfientliga, rasistiska eller höger
extrema inslag«.'^^ Tolv av de nitton anmälningarna gällde valds
brott. Det var emellertid tre brottstillfällen som stod för de flesta an
mälningarna; bl.a. den ovan refererade misshandeln av antirasister i 
Skoftebyn. SÄPO nämner också ett tillfälle då ett gäng skinheads an
grep en familj med invandrarbakgrund, och flera fall av våld mot in
vandrarungdomar från ett »mycket stort gäng skinheads (ca 4 0  per
soner)« vid en återkommande offentlig festlighet."' 

1994 startades också ett postorderföretag för nazistmusik i Vargön, 
utanför Vänersborg. Bakom företaget stod enligt lokaltidningen en 
31-årig man från Trollhättan. Det var samme man som året innan 
hade blivit dömd för den grova misshandeln av en somaliske invand
rare i Trollhättan. Han  spelade också i bandet Brigad Wotan, och var 

izi. D o m  DB 175,  B109/94 Trollhättans Tingsrätt. Se även Arbetet 9 4 0 3 1 1  
»Nytt rasistbråk. Misshandelsdömd 17-åring häktas på nytt.«; Bohuslä
ningen 9 4 0 3 1 1  »Sex anhållna efter rasistbråk.®; IDAG 940311  »17-åring 
misstänkt för nytt rasistbråk.«; Dagens Nyheter 9 4 0 3 1 1  »i^tirasister an
greps. Fängelsedömd 17-åring begärs häktad.«; Trollhättans Tidning 
940308  »Misshandeln i Skoftebyn. Känd rasist utpekad som en av de skyl
diga.®; Trollhättans Tidning 940309  »17-åring anhållen för fredagens 
misshandel.®. 

122.. Säkerhetspolisen 1998a, s. 98 .  
123. Ibid., s. 99 .  



medlem i Sverigedemokraterna i Trollhättan. Det fanns vid den här  
tiden också en kvinnlig vit makt-sångerska i Vargön; Sunita."'' 

I valet 1994 får  Sverigedemokraterna stora framgångar. Rösterna 
ökar f rån 5 000 (valet 1991) till 14 000 och fem kommunfullmäkti
gemandat - i Höör ,  Dals-Ed och i Ekerö kommuner. I Trollhättan ä r  
SD endast 10 röster ifrån att t a  ett mandat i fullmäktige. VAM-gruppen 
i Trollhättan somnar däremot mer eller mindre av när  de ledande ak
tivisterna börjar avtjäna sina fängelsestraff. Organisationen Riksfron
ten gör istället ett misslyckat försök att etablera sig på  or ten ." '  

3 . 5  Åre t  1 9 9 5  

Från a t t  h a  varit relativt lugnt under 1994 stegrades våldet i Tres
tadsområdet 1995. I Trollhättan blev en invandrare angripen och 
misshandlad av två skinnskallar."^ Det var i juni, och invandraren 
passerade ett stort gäng skinheads som satt vid kanalen och drack öl. 
Skinnskallarna ropar  »svartskalle« till honom och han går f ram och 
pratar med dem. Plötsligt blir han överfallen och sparkad av två män  
i gänget, 18 respektive 20 å r  gamla. Artonåringen ä r  samma person 
som den sextonåring som dömdes för  misshandel av en somalisk man  
under 1993. H a n  hade också funnits på plats vid misshandeln i Skof-
tebyn 1994, men kunde inte fällas för  brott den gången. De två miss
handlar invandraren och försöker slänga ner honom i kanalen, dock 
utan at t  lyckas. Vittnen till misshandeln berättar at t  gärningsmännen 

12.4. Trollhättans Tidning 960908 »Postorderfirma i Vargön säljer rasistisk mu
sik.» Bifrost musik upphörde med verksamheten runt 1997. 

12.5. SÄPO 980818.  Lodenius och Wikström 1997a hävdar att det fanns en grupp 
nazister i Uddevalla som hade »kontakt« med Riksfronten. Gruppen kallade 
sig Uddevalla SA, enligt författarna. Ortens namn med tillägget SA är visser
ligen en ganska vanlig benämning på lokala nazistgrupper. På min förfrågan 
menade dock en polistjänsteman I Uddevalla att det hela rörde sig om ett 
skämt. Några av de lokala skinnskallarna hade velat beställa t-shirts med 
något rasistiskt motiv. För att göra tröjorna lite »häftigare» la de till texten 
Uddevalla SA. Någon egentlig grupp som kallade sig så fanns emellertid inte. 

126. Dom DB Z4i,  B161/95 Trollhättans Tingsrätt. Aftonbladet 950606 »Nytt 
överfall i Trollhättan.®; Svenska Dagbladet 950606 »Man häktad för miss
handel.»; Bohusläningen 950606 »Misshandel igen i Trollhättan.®; Dagens 
Nyheter 950606 »Ny misshandel i Trollhättan.®. 



hela tiden skrek »sieg heil« och »död åt svartingar«, sparkade och 
sprutade tårgas i ögonen på invandraren."^ 

Under 1995 hittas också en undangömt kors vid moskén i Trollhät
tan, förmodligen tänkt att brännas." 

I Vänersborg fanns det 1995 konflikter mellan tre olika ungdoms
gäng. Det ena gänget bestod av främlingsfientliga ungdomar; skin
heads. Det andra gänget bestod av eritreanska ungdomar och det 
tredje ungdomsgänget av s.k. veganer. Veganungdomarna stod mes
tadels på invandrarungdomarnas sida, mot skinheadsungdomarna. 
Det var ofta bråk mellan gängen. Vid en uppmärksammad händelse i 
juli 1995 trängde sig ett par skinheads in på ett café där en hardcore-
spelning just hade ägt rum. Hardcore är en musikstil som förknippas 
med veganrörelsen, som är förhållandevis stark i Vänersborg. Vegan-
rörelsen har intima kopplingar med antifasciströrelsen. Skinnskallar
na misshandlade personer som arbetade på caféet. ' Skinnskallarna 
slogs också med en grupp invandrarungdomar i Vänersborg.' ' '  Under 

IZ7. Fallet är omnämnt i Säkerhetspolisen 1998a, s. 99. 
1 2 8 .  SÄPO 9 8 0 8 1 8 .  
129. Säkerhetspolisen behandlar i sin kartläggning av brottslighet riktad mot ri

kets inre säkerhet även brott med kopplingar till det s.k. autonoma nätver
ket. I Säkerhetspolisen 1998b definieras den autonoma rörelsen som »[e]n 
sammanfattande benämning på ett flertal löst sammansatta nätverk och en-
frågeorienterade grupperingar med gemensamma ideologiska värderingar® 
(s. 4). Den bärande ideologin sägs vara anarkism, och bland de autonoma 
grupperna finns t.ex. djurrättsaktivister (som t.ex. militanta veganer), anti-
porraktivister och antifascistiska eller antirasistiska nätverk, (ibid. s. 84). 
Till de autonoma har också kopplats aktioner mot företaget Shell och mot 
Ja-till-EU-kontor. Vänersborg är en av de orter i landet där denna typ av 
brott har varit anmäld (Säkerhetspolisen 1997, s. 59). Under 1995 anmäldes 
flera brott i Vänersborg, vid två tillfällen angreps ett charkuteri och dess 
bilar, vid ett annat utsattes ett gatukök för brandattentat (Säkerhetspolisen 
1998a, s. l o i ,  se även Elfsborgs Läns Allehanda 951016 »Brandbomb i ga
tukök»). 

130. Dom DB 285, B 303/95. Se även Elfsborgs Läns Allehanda 950724 »Miss
handel på Café Eloge.«. 

131. I Bohusläningen 960305 påstår närpolischefen i Vänersborg att det finns tre 
större ungdomsgrupper som under en tid legat i fejd med varandra. De  tre 
grupperna är veganerna, skinnskallarna och eritreanerna. Uppgiften är ock
så bekräftad genom flera intervjuer med polis och fritidsgårdspersonal i Vä
nersborg. 



sommaren blir också en invandrare offer för oprovocerat våld från 
ett gäng skinheads/'^ 

Under hösten har lokaltidningen Elfsborgs Läns Allehanda en artikel
serie med rubriken »Nazismen i Vänersborg», där man bl.a. låter 
några nazister i tjugoårsåldern berätta om sin verksamhet i staden. 
Verksamheten uppges bl.a. innefatta möten, fester, propagandasprid
ning och medlemsvärvning. I artikeln uppger nazisterna att de inte 
har några formella kopplingar till nazistiska organisationer, men att 
om de hade det skulle de inte medge det. De kallar sig Vänersborgs 
skinheads. Artikeln ackompanjeras av en dramatisk helbild på  en 
maskerad kille i hakkors t-shirt, en nazistisk tidskrift i ena handen 
och den andra utsträckt i s.k. hitlerhälsning.'" 

1995 är också året då Uddevalla hamnade på löpsedlarna. Tidnings
rubrikerna braskade ut nyheten om »rasistupplopp i Uddevalla 
Skinheads rapporterades ha gått bärsärkagång på stan, beväpnade 
med bollträn och andra tillhyggen. De ska också ha burit fanor och 
sjungit nazistiska sånger. '" Polisen fick begära förstärkning från Gö
teborg för att få bukt med ungdomarna. Ryktet om »upplopp» visade 
sig snart vara betydligt överdrivet. Det var visserligen sant att ett 
gäng med svenska ungdomar hade jagat ett gäng med invandrarung
domar i centrum, och att någon typ av träpåkar eller grenar hade fö
rekommit på båda sidor. Några i det svenska ungdomsgänget hade 
också skrikit »Sieg Heil« och »ut med packet«. Det hade inte kommit 
in några anmälning till polisen om brott den kvällen, det hade rört sig 

132.. Dom DB 185, B 303/95 Vänersborgs Tingsrätt. 
133. Elfsborgs Läns Allehanda 951017 »Ser jag en neger och tillfället är rätt, så 

smäller det.«, ELA 951018 »'Hjälp min son' Förtvivlad mamma vädjar till 
samhället»; ELA 951019 »Ett starfa nazistfäste®; ELA 981020  »De kommer 
att göra det igen om de får chansen«; ELA 951023 »Fegt att inte visa ansik
tet®; ELA 951024 »Föräldraengagemanget viktigt i kampen mot nazism». 

134. Bohusläningen 951009.  Bohusläningen 951010 »Polisen utreder misstanke 
o m  planlagt bråk». 

135. Ibid. 



om ganska få ungdomar och det hade inte förekommit några fanor 
och bråket var med största sannolikhet inte planerat.''^ 

3 . 6  Året 1996 
I mars 1996 bUr ett skinhead från Uddevalla nedstucken med kniv i 
Vänersborg. Gärningsmannen var invandrare, och hade tillsammans 
och i samråd med några kamrater letat efter ett gäng skinheads en 
kväll på stan. Några i gänget sympatiserade med veganrörelsen och 
några var invandrare. Eventuellt hade händelsen föregåtts av ett bråk 
mellan några skinheads och invandrarna tidigare på kvällen, då en av 
skinnskallarna skulle ha hotat och även rispat invandraren med kniv, 
men detta kunde aldrig säkert klarläggas.''^ Skinnskallen fick ena 
handen och lungan sönderskuren, och tillståndet betecknades som 
allvarligt men inte livshotande. Hans kamrat blev svårt misshandlad 
av en 15-årig vegan och en invandrare. Händelsen fick stort utrymme 
i media, i synnerhet i lokaltidningarna.''^ 

Bara en vecka senare överfaller, misshandlar och rånar fyra skinheads 
(varav tre kom från Uddevalla och en från Vänersborg) en medelål
ders man som gjort en obscen gest mot dem för att markera att han 
tyckte illa om deras värderingar.'' ' 

136. Se promemorian »Inga fler rasistbråk i Uddevalla. Rapport från ett lyckat 
samarbetsprojekt mellan skola, socialförvaltning och polis«. Se även Bo
husläningen 951012. »Polisen tonar ner bråkets omfattning®, Bohusläning
en 951018 »Omtalat ungdomsbråk omgärdat av lösa rykten® samt Bohus
läningen 951108 »Polisens egen utredning är klar: 'Rasistupploppet' var 
inget upplopp®. 

137. Se dom DB i i z ,  B 69/96 Vänersborgs Tingsrätt. 
138. Dagens Nyheter 960304 »Skinnskallar skadade i gatubråk®; Bohusläningen 

960304 »Skinnskallar svårt misshandlade. Bråk i Vänersborg mellan svens
kar och invandrare®, ibid. »Två unga allvarligt skadade i rasbråk®; Elfs
borgs Läns Allehanda 960304 »Våldsamt rasbråk. Skinnskallar misshand
lades av ungdomsgäng.®; ELA 960305 »Vänersborg i chock. Stor oro efter 
helgens våldsamheter.® På löpsedeln till ELA kunde man läsa »Rasbrak i 
Vänersborg. Skinnskallar misshandlade vid våldsamt upplopp.® 

139. Se dom DB 106, B 77/96, B9/96 Vänersborgs Tingsrätt. Se även Elfsborgs 
Läns Allehanda 960311 »Brutal rånmisshandel. Ensam man överfölls av 
ungdomsgäng.® 



Bland berörda lärare, rektorer, socialarbetare, fritidsledare, politiker 
och poliser diskuteras nästan alltid om en specifik händelse är att be
trakta som ett utslag av rasism och främlingsfientlighet eller inte. 
Oavsett hur man ser på  gärningsmännen och den situation brottet 
har begåtts i, kan man ofta se hur extremistiska organisationer 
»fångar upp« eller profiterar på händelser och s.a.s. gör dem till 
»sin« egendom. Det var precis vad som hände efter misshandeln av 
ett skinhead i Vänersborg. Händelsen hade uppmärksammats av den 
nazistiska underground-tidningen Info-14, och i mars ordnade Na
tionella Alliansen en stor protestaktion »mot invandring och våld« i 
Vänersborg. En del av demonstrationen fortsatte senare till Trollhät
tan, där en liknande manifestation hölls, och sedan vidare till en na
zistkonsert i Angered utanför Göteborg.'"" Demonstrationerna ledde 
till en rad anmälningar bl.a. för hets mot folkgrupp och olaga de
monstration både i Trollhättan och Vänersborg. I augusti gör sig yt
terligare en person skyldig till brott för hets mot folkgrupp i Väners
borg. Det är en person som bär en t-shirt med Ku Klux Klan-tryck 
på, samtidigt som han gör ett par s.k. Hitlerhälsningar och ropar Sieg 
Heil . '"'  

I augusti 1996 utsattes två invandrare i Uddevalla för olaga hot och 
hemfridsbrott med rasistiska företecken. De båda invandrarna var på  
hemväg när de mötte två skinheads, en från Uddevalla och en från 
den ungdomsvårdsskola som ligger i kommunen. Den skinnskalle 
som var från Uddevalla var för övrigt samma person som tidigare på 
året hade blivit knivstucken i Vänersborg. Skinnskallarna drog helt 
oprovocerat kniv mot invandrarna, trängde sig in i deras lägenhet 
och jagade dem där med kniv och hotade att döda dem. Invandrarna 
hade känt sig så hotade att de valde att hoppa ut från balkongen, 6,5 

140. Säkerhetspolisen 1998a, s. 99-100. Se även Lööw 1998, s. 132 och vid
hängande not till Info-14. 

141. Dom 632/97,  Vänersborgs Tingsrätt. Vittnesmålen angående nazisthälsning
en gick isär, men tingsrätten valde ändå att döma för hets mot folkgrupp. 
Tröjan tillsammans med den nazistiska hälsningen innebar »missaktning för 
skilda folkgrupper®, ansåg rätten. Den åtalade uppgav att han tidigare hade 
sympatiserat med skinheads, men nu tagit avstånd från dem och börjat um
gås med raggare istället. 



meter från marken. Båda skadade sig i fallen, den ene tämligen all
varligt. Efter att invandrarna hade hoppat från balkongen slog skinn
skallarna sönder deras lägenhet.'"^ 

Den mest uppmärksammade händelsen med rasistiska inslag 1996 
var emellertid den stora nazistdemonstrationen i Trollhättan i augusti 
1996. Det var den nazistiska fångorganisationen Gula Korset som 
hos polisen i Norra Älvsborg ansökte om att få anordna en demonst
ration till minne av den tyske nazisten Rudolf Hess. Efter diverse tu
rer beslutade polisen att nazisterna skulle få genomföra en stillastå
ende demonstration på en undanskymd plats i staden. Ett par hundra 
nazister och ännu fler antirasister, varav ungefär hälften räknades 
som militanta och våldsamma, kom farande till Trollhättan den ak
tuella demonstrationsdagen. Fyrahundra pohser var satta att bevaka 
demonstrationen.''" I samband med demonstrationen framträdde fem 
nazister från Karlskrona, som senare dömdes för hets mot folkgrupp 
för sin ledande insats vid demonstrationen. Det skrevs mycket i pres
sen om den »hemliga« nazistorganisation med bas i Karlskrona som 
»avslöjats« efter Hess-demonstrationen - Nationalsocialistisk Front 
(NSF)."'" 

3 . 7  Året 1997  
Året därpå startas en lokalavdelning till NSF i Trollhättan. Enligt 
uppgift är det den lé-åring, nu zo, som hade varit med om misshan
deln av en somalisk invandrare 1993, som låg bakom kontakterna 

142.. D o m  B 283/96 Uddevalla Tingsrätt. G - T  961009 »Fahran mötte sina plågo
andar i rätten®. 

143.  Polismyndigheten i Norra Älvsborg 1997. Bland tidningsrubrikerna: Svens
ka Dagbladet 960818  »Högt pris för demonstrationen»; Dagens Nyheter 
960818  »Nazistfirande urartade»; GT 960818 »Slaget o m  Trollhättan»; Af
tonbladet 960818 »Invandrarpojke, i x  år, gripen - men inte en enda na
zist»; Trollhättans Tidning 960819 »Svinens dag i Trollhättan.». 

144.  Bohusläningen 960827  »Polisen grep sju nynazister»; Expressen 960829  
»Polisen avslöjade hemlig nazistorganisation»; Bohusläningen 961029  »Fler 
gripna i nazisthärvan». 



med NSF."" För övrigt höll Sverigedemokraterna två möten i Trestad; 
ett i Trollhättan och ett i Uddevalla. Tidningarna rapporterade o m  få  
mötesdeltagare och stora skaror motdemonstranter."'^ 

Någon gång runt 1997 startas också ett nytt band som spelar vit 
makt-musik i Trollhättan. De kallar sig Triskelon, och har egen hem
sida på  Internet, och har  gett ut ett par  CD-skivor. I en intervju i tid
skriften Nordland uppger bandet att de satsar på att  »väcka sin om
givning till eftertanke och insikt«, genom vad bandet anser samhälls
kritiska texter, t.ex. o m  judar och homosexuella. Triskelon kommen
terar också byggandet av ytterligare en moské i Trollhättan, vilket de 
anser vara bra. »Vanliga svenskar» kommer att  bli upprörda och re
agera mot  en ny moské, tror de. Dessutom kommer det att  underblå
sa motsättningarna mellan olika muslimska grupper. En annan kom
mentar i artikeln gäller förhållandet mellan Sverigedemokraterna och 
nazisterna i Trollhättan. Nordland konstaterar att  »de nationalde-
mokratiska«, dvs. Sverigedemokraterna, har starkt stöd i Trollhättan, 
men att  »de rasmedvetna som inte tror på  ett demokratiskt styrelse-
skick« också är  många. Medlemmarna i Triskelon, som uppenbarli
gen tillhör den senare gruppen, berättar om hur stämningen är mellan 
Sverigedemokrater och nazister i staden: 

Stämningen bland nationella här i Trollhättan är mycket bra. Natio-
naldemokrater och nationalsocialister står enade. Det är  mycket posi
tivt! Den främsta orsaken till detta är nog att  Trollhättan är en sådan 
liten stad att  »alla känner alla« och om några dispyter skulle upptår 

145. SÄPO 980818.  Se även Lööw 1998, s. 93 .  Personen i fråga deltog också i en 
NSF-demonstration i Karlskrona i oktober 1997,  och dömdes senare för att 
ha misshandlat en motdemonstrant vid nämnda tillfälle. Se dom B79/ 9 8  
Karlskrona Tingsrätt. 

146.  Göteborgs-Posten 971108 »Fiasko för Sverigedemokraterna». Bara fem Sve
rigedemokrater uppgavs ha deltagit i mötet medan ungefär tvåhundra mot-
demonstranter på vardera ställe skulle ha bevakat mötet. Sverigedemokra
terna själva uppger att mötet i Trollhättan hade 300  åhörare, utöver mot-
demonstranterna. I Uddevalla medger SD att runt 100  motdemonstranter 
försökte störa deras möte, utan att polisen ingrep. SD noterar också (inte 
utan viss belåtenhet) den enorma presspublicitet som mötesturnén gav upp
hov till. Se Sverigedemokraterna 10 år!!! 1^88-1998. 



så kan det redas u t  öga mot  öga innan missförståndet eller konflikten 
växer sig större till oanade proportioner. Det är troligtvis den främsta 
orsaken till att  vi ä r  så starka som vi är  i Trollhättan.""*^ 

Från 1997 finns uppgifter om rasistiskt våld i Vänersborg. En in
vandrare blev misshandlad av skinheads i sin servicebutik. Av polis
anmälan framgår att  ett tjugotal skinheads hade samlats utan för  bu
tiken. De var både från Vänersborg och från andra ställen i Västsve
rige. Två skinheads gick in i butiken och ville ha  cigaretter gratis. 
N ä r  de inte fick det, drog de f ram en kniv och det blev slagsmål. In
vandraren fick bl.a. ett skärsår i huvudet.'"' 

I Uddevalla samlas nazister från olika håll i Västsverige till fest ett 
par  gånger under 1997, bl.a. för att  fira Hitlers födelsedag. Vid ett 
tillfälle (20 april) beger de sig ner till centrum av staden med två flag
gor, den ena med SS-blixtar och den andra med bl.a. en tysk örn på.  
På torget vecklar de ut sina flaggor och ropar Sieg Heil. Efter tumult 
med polisen och förbipasserande går några i gänget vidare och upp
repar händelsen på ett annat ställe i centrum. De döms senare för hets 
mot  folkgrupp.''*' 

I december äger ännu ett brott mot  hets mot folkgrupp rum i Udde
valla. Det var en femtonårig pojke som tillsammans med ett kamrat
gäng, flertalet skinnskallar, gjorde s.k. hitlerhälsning och ropade Sieg 
Heil på  offentlig plats. Femtonåringen hade enligt socialtjänstens ytt
rande i flera år  varit intresserad av nazismen och sökt kontakt med 
äldre, kriminella skinheads i Uddevalla, dock utan att riktigt lyck-
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3 .8  Året  1998 
I valet 1998 gör Sverigedemokraterna sitt bästa val någonsin. Partiet 
får drygt 19 000 röster i riksdagsvalet. De besätter åtta kommun
fullmäktigemandat, tre mer än under föregående mandatperiod. I 
Trollhättan får SD två mandat i kommunfullmäktige, liksom i Ha
ninge kommun. En intressant parallell är att organisationen Natio
nalsocialistisk Front har lokalavdelningar bl.a. just i Trollhättan och 
Haninge. En tolkning är att många med nazistiska sympatier lägger 
sin röst på  SD i valet. En annan tolkning är att främlingsfientliga och 
extremnationalistiska partier lägger grogrunden för rent nazistiska 
åsikter. Eftersom det mig veterligen inte har gjorts någon undersök
ning på de sverigedemokratiska väljarnas åsikter är det är omöjligt 
att säga om det finns ett statistiskt samband mellan de extremnatio
nalistiska valframgångarna och en växande nazistisk underground-
kultur, och i vilken riktning ett sådant samband i så fall går. I väntan 
på en sådan analys får vi nöja oss med spekulationer. 

Under 1998 dömdes i Uddevalla ytterligare tre personer för hets mot 
folkgrupp. Personerna var kända skinheads, och en av dem hotades 
av vräkning från sin lägenhet på grund av att han hade stört gran
narna. För att reta grannarna beslutade sig de tre för att hänga en 
nazistisk flagga väl synlig i ett fönster, samt sätta en högtalare i den 
öppna balkongdörren och spela nazistisk musik och nazistiska tal på 
hög volym. Ett par av personerna gjorde också nazisthälsning och 
ropade Sieg Heil genom balkongdörren. Det kan också tilläggas att 
det i lägenheten också fanns en äldre person som tidigare varit skinn
skalle, eventuellt i den första skinnskallegenerationen i Uddevalla.'" 

Under sommaren 1998 var det också knivslagsmål mellan några 
skinheads och invandrare på ett bostadsområde i Uddevalla. I sam
band med bråket knivskars både en skinnskalle och en invandrare. 

151. Dom B57-98 Uddevalla Tingsrätt. Fallet är också omnämnt i Lööw 1998, s. 
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Polisen lyckades inte binda någon vid något av dessa brotten, men 
skinnskallen ifråga blev dömd för misshandel av invandraren. 

3 . 9  Sammanfa t t ande  ana lys  a v  rasistiskt vå ld  i Trestad 
Vad kan man då dra för slutsatser av denna genomgång av brott med 
främlingsfientliga eller rasistiska inslag samt tecken på nazistisk or
ganisering i Trestadsområdet? Är det möjligt att urskilja något möns
ter? Varje brand, varje misshandel och varje demonstration kan ses 
som isolerade problem, orsakade av en rad olyckliga tillfälligheter. 
Det handlar i många fall om ungdomar på glid, om ungdomar som 
söker en identitet, som då helst ska vara så motbjudande för vuxen
samhället som möjligt; eller om motsättningar mellan ungdomsgäng 
som alltid har förekommit. Jag tror inte att man kan förklara varje 
enskild händelse med rasism, eller kanske inte ens med främlingsfi
entlighet. Men när man lägger samman de enskilda händelserna, år 
från år, uppstår ett intressant mönster. Om vi till detta lägger de 
tecken och uttryck för nazistisk organisering, samt de kontakter som 
finns mellan vissa grupper och personer på de tre orterna, står det 
klart att det finns ett rasistiskt problem i Trestadsområdet, och har så 
funnits under ett flertal år. 
Vad Trollhättan beträffar är det klart att det ända från början av 
1990-talet har funnits en rasideologisk undergroundkultur i kommu
nen. Vid sidan om Sverigedemokraterna har det hela tiden funnits en 
eller flera rent nazistiska grupper. I början av nittiotalet fanns det 
kopplingar till VAM och nätverket runt den militanta tidskriften 
Storm, och till rasideologiska grupper i Stockholm, Uddvalla och 
Karlstad. Det fanns också i Trollhättan ett inom den rasideologiska 
undergroundvärlden känt band, Brigad Wotan. De skivor som bandet 
har spelat in säljs fortfarande, bl.a. genom postorderföretaget Nord
land. Vit makt-musiken har länge varit en mycket viktig del av den 
rasideologiska rörelsen, och man får anta att de som skriver den typ 
av texter som det handlar om, uppträder på nationella konserter och 

152. Dom B341/98 Uddevalla Tingsrätt. Gärningsmannen var liksom i ett tidiga
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ger ut skivor på ett nazistiskt skivbolag och postorderföretag, har en 
klar ideologisk medvetenhet. De utgör med stor sannolikhet den poli
tiskt medvetna kärnan på orten. Det är bestickande att det i Trollhät
tan inte bara finns ett, utan flera kända Vit makt-band. Bandet Tris-
kelon tycks ha bildats ungefär 1997, och har egen hemsida på Inter
net. Det tyder på att det fortfarande finns en kärna av politiskt med
vetna och företagsamma nazister i Trollhättan, som definitivt inte 
kan avfärdas som »halvkriminella element med en begåvning som 
ligger under medelnivå«, vilket är en ganska vanlig bild. Under en tid 
fanns också ett lokalt förankrat postorderföretag som försålde nazis
tiska produkter och skivor i Vargön, mellan Trollhättan och Väners
borg. Den typen av verksamhet är uppenbarligen inget som drivs av 
tonåringar med sociala problem, utan även detta måste tas till intäkt 
för att det finns en mer djupgående nazistisk verksamhet. 

Det finns flera tecken som tyder på att de nazistiska grupperna har 
goda kontakter med Sverigedemokraterna på orten, som officiellt ba
ra  är ett nationalistiskt parti. Detta parti har sedan hösten 1998 ock
så två mandat i kommunfullmäktige. Flera av de som under de senas
te sju-åtta åren har dömts för brott med rasistiska inslag har i polis
förhören uppgivit att de är medlemmar i Sverigedemokraterna. En av 
de som dömdes för moskébranden hade varit med och startat SD i 
Trollhättan, och en av dem som dömdes för misshandeln av en so-
mahsk flykting 1993 var partiets kontaktman i Trollhättan. Inte i nå
got förundersökningsprotokoll har jag stött på misstänkta som upp
ger att de är med i t.ex. VAM, eller någon annan nazistisk organisa
tion. Däremot förekommer det alltså att personerna säger att de är 
medlemmar eller sympatiserar med Sverigedemokraterna. Det verkar 
som att det i Trollhättan är möjligt att ha dubbeh medlemskap, och 
det som bandet Triskelon säger om förhållandet mellan »rasmedvet
na» och »nationaldemokrater« i kommunen verkar inte motsäga 
denna tolkning. Anledningen till att man inte vill tillstå nazistiska 
sympatier och kopplingar kan vara taktisk, att man riskerar hårdare 
straff om man är nazist. Ett annat skäl kan vara att man inte vill bi
dra till myndigheternas kunskap om vilka grupper som finns på or
ten, och hur de arbetar. 



Det är vanskligt att uttala sig säkert om i vilken grad de organiserade 
nazisterna i Trollhättan har legat bakom de fall av våld mot invand
rare, flyktingar och antirasister som har förekommit. Det kan vara så 
att gärningsmännen har befunnit sig i ytterkanten av ett främlingsfi-
entligt gäng, vars kärna har bestått av organiserade nazister. Men i 
några fall har  det varit uppenbart att det är personerna i kärnan som 
utövar våld mot t.ex. invandrare, som när medlemmarna i Brigad 
Wotan dömdes för grov misshandel av en flykting. På senare år 
stämmer mönstret i Trollhättan ganska väl in pa  uppgifterna o m  att  
den rasideologiska rörelsen försöker tona ner gatuvåldet och annat 
våld som bara sägs leda till negativ publicitet. Istället för kamp ge
nom våld satsar man på kamp genom musik, propaganda, medlems
värvning och skolning. Det har startats en NSF-avdelning, det finns 
åtminstone ett aktivt vit makt-band, och det förekommer flygblads
utdelning f rån  NSF på  skolorna. Skinheads och öppet rasistisk kläd
stil, som var relativt vanligt förekommande för några år  sedan, är  
däremot någonting som i stort sett har försvunnit. Det uppger fältas
sistenter och andra som arbetar mycket med ungdomar i Trollhättan. 
Frågan är varför? Möjligen kan man tolka förändringen som ett led i 
den nya strategin. 
I Uddevalla och Vänersborg finns det inte lika uppenbara och inte 
lika långvariga tecken på organiserad rasistisk eller nazistisk aktivitet 
under 1990-talet som i Trollhättan. Förmodligen har det funnits eller 
finns band som spelar vit makt-musik, på  »garage-nivå«, men jag har 
inga uppgifter o m  att  något band från Uddevalla eller Vänersborg 
skulle ha  spelat på  större konserter eller gett ut någon skiva. I Vä
nersborg fanns det emellertid en kvinnlig vit-makt sångerska, Sunita, 
som givit ut  CDn Svensk Frihetskamp. Det fanns också en grovt rasis-
tiskt databas i Vänersborg runt 1993, vilket tyder på att det i kom
munen finns/fanns personer eller grupper med en ideologisk medve
tenhet. 

I Uddevalla finns det flera uppgifter o m  att det skulle ha  funnits en 
VAM-cell, alltså en del av det ursprungliga militanta nätverket runt 
1992. Det skulle också ha  funnits medlemmar i Kreativistens Kyrka i 
Uddevalla vid samma tid. Det är svårt att avgöra om dessa källor är 



oberoende, men uppgiften sägs i ett fall komma direkt från primär-
käilan; VAM-anhängarbuiletin och från en ledande person i Kreativis-
tens Kyrka, som var en organisation inom nätverket runt  tidskriften 
Storm. Det har emellertid varit oerhört svårt att få dessa uppgifter 
bekräftade av myndighetspersoner i kommunen och den lokala poli
sen. En förklaring kan vara att  VAM i Uddevalla inte tycks ha  ägnat 
sig åt  våld och brott i någon större utsträckning, vilket i sig kan ver
ka  förvånande med tanke på nätverkets militanta inriktning runt  
1992. Affischering med militant, rasideologisk VAM-propaganda fö
rekom emellertid. Det finns också uppgifter om att  personerna i Ud
devalla hade kontakt och påverkade gruppen i Trollhättan. Gruppen 
i Trollhättan skulle alltså från början ha  varit mindre ideologisk än  
den i Uddevalla. 

Det finns också klara belägg för kontakter mellan nazister i Udde
valla och likasinnade personer eller grupper i Vänersborg. Troligen 
ligger kontakterna på individnivå, och aktiviteterna verkar mest bestå 
i att man samlas till fest hos varandra, varvid kvällen i många fall har  
slutat med att  man har  gått u t  på  stan och hamnat i bråk. O m  man 
får t ro  intervjuuppgifterna i lokaltidningen är nazisterna i Vänersborg 
en ganska löst sammanhållen grupp. De kallar sig Vänersborgs skin
heads, och kan vara en sådan typ av som SÄPO omtalar som ett mel
lanting mellan organiserade och oorganiserade krafter. Sådana grup
per brukar enligt SÄPO kalla sig NS, SA eller skins. Även för Uddevalla 
har det funnits uppgifter om en grupp som kallat sig Uddevalla SA, 
men det har inte angivits någon källa för de uppgifterna. En polisman 
med kontakter i de nazistiska kretsarna på orten menar att beteck
ningen SA användes som t-shirttryck mer eller mindre på  skämt, det 
fanns ingen grupp som på allvar benämnde sig Uddevalla SA. Det 
fanns emellertid en sådan grupp i Uddevalla på 1930-talet, som var 
e n  d e l  a v  NSAP/SSS. 

Det är  ju naturligtvis svårt att veta vad som är allvarligt menat eller 
inte, i synnerhet när det gäller den här typen av »mindre kamrat
gäng». Det intressanta är väl kanske inte så mycket vad en grupp 
väljer att  kalla sig, utan vad man ägnar sig åt. Både i Uddevalla och i 
Vänersborg har det förekommit helt oprovocerat våld mot människor 



av annan hudfärg. Det är svårt att föreställa sig att motivet inte 
skulle ha  varit rasistiskt i dessa fall. Men det har också förekommit 
våld som är mer svårbedömt, där det finns utrymme för tolkningar 
som menar att det handlar om gängkonflikter snarare än rasism och 
främlingsfientlighet. De inblandade personerna är emellertid ofta 
samma personer som också oprovocerat trakasserar och misshandlar 
personer av annan hudfärg. Huruvida det är fråga om rasistiska mo
tiv i det ena eller det andra fallet är svårt att avhöra på något objek
tivt sätt. Förmodligen har det i de flesta fall funnits flera motiv, som 
inte alltid kan separeras från varandra. 

Uddevalla är också intressant därför att under det senaste ett och ett 
halvt året inte mindre än tre domar har fallit för hets mot folkgrupp. 
Det har handlar om lokalt anknutna personer med öppet nazistiska 
åsikter som har demonstrerat med flaggor, offentligt spelat vit makt
musik eller gjort hitler-hälsning. Även i Vänersborg dömdes en man 
1997 för att ha gjort hitlerhälsning. Sannolikt är det så att pohsen 
har utvecklat en strängare policy i dessa frågor, jämfört med för ett 
par å r  sedan. Det är naturligtvis också kopplat till den strängare 
tolkning som tingsrätterna tenderat att ge sådant beteende. 

Därmed lämnar jag analysen av rasistiskt eller främlingsfientligt våld 
och övergår till det egentliga intresset för studien; nämligen de lokala 
samhällsreaktionerna på vad som har hänt i de olika kommunerna. 



4 .  Att analysera  offentlig politik 
Offentlig politik eller policy kan enligt Thomas Dye enklast definieras 
som »whatever governments chooses to  do or not to  do« . ' "  Förvisso 
finns det mer elaborerade försök att definiera begreppet, men, som 
Dye påpekar, brukar de oftast vara reducerbara till just den ovan an
givna betydelsen. En intressant poäng är att offentlig politik något 
paradoxalt också kan innebära att de offentliga aktörerna väljer att 
inte göra någonting. Avsaknad av offentlig handling i förhållande till 
ett problem kan ha lika stor inverkan på samhället som förekomsten 
av sådan, menar Dye. '"  För min egen del har jag i denna studie valt 
att tala om offentlig »hantering« av problem med rasistiskt eller 
främlingsfientligt våld, för att lämna öppet huruvida detta hanteran
de innebär åtgärder eller frånvaro av åtgärder. 

Analys av offentlig politik utgår ofta från en enkel modell över po-
licyprocessens olika faser, eller stadier. Dessa faser är initiering, be
redning, beslutsfattande, genomförande och efterkontroll.'" Jag ska 
här kort redogöra för vad de fyra första av dessa faser innebär, och 
vilka problem som kan vara förknippade med dem. Efterkontrollfa-
sen lämnar jag därhän. Det handlar i detta avsnitt om  hur den of
fentliga politiken bedrivs. I nästa avsnitt kommer jag sedan att disku
tera varför den offentliga politiken ser ut som den gör. Härvidlag 
kommer jag att ta stöd i teorier om risk- och krishantering samt en 
teori om problemhantering i förhållande till den politiska dagord
ningen. Efter beskrivningen och analysen av den offentliga hantering
en i nästa kapitel återkommer jag till den teoretiska analysramen i det 
avslutande kapitlet. 

4 .1  Policyprocessen f r å n  initiering till implementering 
Att en policy initieras betyder att någon tar upp en fråga eller ett 
problem till behandling. En central aspekt gäller härvidlag makten 
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över dagordningen, eller agendan. Vad är det som påverkar att en 
fråga tas upp på  den politiska dagordningen, och därmed kan bli fö
remål för politiska beslut? Vem är det som styr dagordningssättan-
det? Hur  påverkas den offentliga hanteringen av en fråga av hur olika 
aktörer, t.ex. massmedia, intressegrupper, politiker och tjänstemän, 
ser på  den eller tolkar den? Den sistnämnda frågan kommer att dis
kuteras i nästa avsnitt. 

När  ett problem har initierats och blivit ett ärende på den politiska 
agendan ska det beredas. Det är i denna fas som själva policyförslaget 
utformas, och häri ligger en av förvaltningens huvuduppgifter. Policy-
forskaren Bo Rothstein skiljer i sin analysmodell över vad staten kan 
göra mellan policyutformningens substantiella respektive proceduri-
ella sida.''^ Den substantiella sidan handlar om »att veta vad man 
vill«, medan den proceduriella handlar om att »vara tydlig«. Det är 
naturligtvis viktigt att utformningen av ett policyförslag bygger på en 
korrekt analys av orsak och verkan - att man vet vad man vill - om 
policyn ska ha förutsättningar att lyckas. Likväl är det ofta svårt att 
veta vad som fungerar eller inte fungerar. I synnerhet gäller det då de 
»operativa förhållandena« är av dynamisk karaktär, dvs. känneteck
nade av snabba förändringar. På många områden är det helt enkelt 
inte möjligt att förutsäga vilken effekt en vald åtgärd kommer att ha, 
eftersom den måste tillämpas under viss kunskapsmässig osäkerhet. 
»Att skjuta på ett rörligt mål är annorlunda och svårare än att skjuta 
på sittande fågel«, som Rothstein uttrycker saken. 

Det förra kräver en betydligt större anpassningsförmåga. Uttryckt på 
ett annat sätt gäller frågan om man måste anpassa den offentliga 
styrningen till varje falls unika situation och egenskaper för att na  
önskat resultat, eller om man kan arbeta med mera generella och 
standardiserade insatser.'" 

Rothstein menar att implementeringsforskningen ofta präglas av ett 
slags övertro på rationella beslut. Frånsett att en korrekt policyteori 

156. Rothstein 1994. 
157. Ibid., s. 94. 



om orsak och verkan inte alltid är möjlig finns det också situationer 
när den kanske inte ens är önskvärd. Irrationella beslut ligger delvis i 
den politiska processens natur. Politiker kan i vissa situationer känna 
sig tvingade att vidta åtgärder för problem som man vet att det inte 
finns några kända eller beprövade lösningar. Motivet är kanske bara 
att visa att någonting görs, även om man inte vet om det har någon 
effekt. Symbohsk politik har enligt Rothstein »...inte bara en utbuds
sidan, utan också en efterfrågesida«. De moraliska skälen för att  
vidta åtgärder kan vara starka trots att det råder stor osäkerhet om 
vilka effekter, om några, de kommer att ha. 

På ett övergripande plan kan de offentliga insatserna enligt Rothstein 
karaktäriseras i termer av antingen reglerande eller interventionistis-
ka insatser, i antingen statiska eller dynamiska operativa förhållan
den. Den första distinktionen har »...att göra med typen av insatser 
beroende på i vilken grad man önskar påverka samhällsförhållande
na, dvs. hur direkt eller indirekt staten önskar intervenera».'" Dessa 
dimensioner i offentlig politik kan åskådliggöras genom följande fi
gur: 

Figur I. Dimensioner i offentlig politik. 

Insatser 

Operativa förhållanden 

Insatser Statiska Dynamiska 

Reglerande 

Interventionistisk 

Källa: Rothstein 1994, s. 95. 

Så som jag uppfattar det menar Rothstein alltså att »reglerande insat-
ser« innebär en indirekt styrning av samhällsförhållandena och med
borgare, medan »interventionistiska insatser« innebär en mer direkt 
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styrning. Det är dock något oklart vad han faktiskt menar, eftersom 
han inte använder termen »styrning» utan istället talar om hur indi
rekt eller direkt staten önskar »intervenera«. Med den terminologin 
blir både reglerande och interventionistiska insatser en form av inter
vention; må  så vara att den i det ena fallet är mer direkt än i det and
ra. Som exempel på den reglerande typen av insatser nämner han ci
vilrätt och »olika typer av ekonomiska styrinstrument som skatter 
och generella bidrag 

Med interventionistiska insatser säger sig Rothstein mena motsatsen 
till reglerande insatser. Det är fråga om intervention när 

...staten direkt [min kursivering] via sina egna organisationer vill sö
ka påverka medborgarnas handlande och framförallt försöka få dem 
att på  djupet ändra sitt beteende. Detta gäller alla former av vad som 
på engelska kallas »human-processing«, dvs. den verksamhet som 
sker i skolor och andra utbildningsorgan, på socialbyråer, i fängelser, 
alkoholistanstalter, arbetsförmedlingar, osv.' ' 

Som exempel på interventionistisk typ av insatser nämner Rothstein 
bl.a. behovsprövande bostadsbidrag och kurativ socialvård. Skillna
den är att de behovsprövade bostadsbidragen innebär ett ingripande i 
statiska operativa förhållanden, medan den kurativa socialvården är 
ett ingripande i dynamiska operativa förhållanden. Den poäng som 
Rothstein vill komma fram till är att det är betydligt svårare att imp-
lementera offentliga åtgärdsprogram som hamnar i rutan för inter
ventionistiska insatser i dynamiska förhållanden än att implementera 
åtgärder som gäller reglering av statiska förhållanden.' Svårigheter
na kommer sig av att åtgärderna syftar till att »direkt söka påverka 
enskilda medborgares beteende i en dynamisk process«, att det är 
svårt att säkert veta vilka åtgärder som fungerar samt att det finns 
stora variationer ute på fältet.'^' 
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Vedung hävdar att tre huvudkategorier av styrmedel står till buds när 
staten ska bedriva politik. Dessa är regleringar, ekonomiska styrme
del och information. »Att regera innebär att bruka käppar och mo
rötter samt ägna sig å t  predikokonst.«'^'' En reglering innebär att den 
offentliga makten utfärdar tvingande föreskrifter för medborgarna, 
antingen i form av förbud eller påbud. Dessa föreskrifter kan i sin tur 
vara av olika slag. ' Vedung skiljer vidare mellan regleringar och 
ekonomiska styrmedel. De ekonomiska styrmedlen är inte, som regle
ringarna, av tvingande karaktär. 

Ekonomiska styrmedel innebär att man genom att tillföra eller berö
va någon materiella resurser söker få till stånd det önskvärda hand
landet eller tillståndet.'^^ 

Exempel på ekonomiska styrmedel är incitament i form av bidrag el
ler skattelättnader, eller pålagor i form av skatter, t.ex. på tobak och 
alkohol. Precis som i fallet med regleringar, kan de ekonomiska styr
medlen antingen vara »hämmande« eller »främjande«.'^^ 

Det tredje styrmedlet som står staten till buds kallar Vedung »infor
mativa styrmedel«. Till sådana styrmedel räknar han övertygelse, 
övertalning, kunskapsöverföring, direkt muntlig rådgivning, utbild
ning samt upplysningsverksamhet. Liksom vad gäller de ekonomiska 
styrmedlen saknar de informativa styrmedlen det moment av tvång 
som kännetecknar regleringar. Man  försöker alltså informera, utbilda 
eller övertala bort problemet. 

Med »reglerande typ av åtgärd« tycks Rothstein avse ungefär det
samma som Vedung menar med regleringar och ekonomiska styrme
del. Åtgärder kan ju analyseras i termer av styrmedel, och dessa kan 
vara direkta eller indirekta, riktade eller inte riktade, precisa eller 
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oprecisa, specifika eller generella samt hämmande eller främjande/^* 
Men det är bara vissa former av ekonomiska styrmedel som enligt 
Rothstein kan hänföras till kategorin »reglerande typ av åtgärd«. Det 
handlar t.ex. om barnbidrag och folkpensioner, dvs. generella bidrag. 
Specifika och riktade bidrag eller ekonomiska styrmedel, som t.ex. 
behovsprövade bostadsbidrag, hänför han istället till kategorin inter-
ventionistiska insatser. 

Var de informativa styrmedlen hamnar framgår inte av Rothstein, 
men jag föreställer mig att även de kan vara antingen direkta (inter-
ventionistiska) eller indirekta (reglerande). Delar av det som Roths
tein kallar interventionstiska insatser, som t.ex. »kurativ socialvård» 
ligger uppenbarligen inom ramen för de informativa styrmedlen, så
som Vedung definierar begreppet. Aktiv arbetsmarknadspolitik eller 
behovsprövade bostadsbidrag, som enligt Rothstein också är exempel 
på interventionistiska insatser, behöver emellertid inte handla om in
formation. Det kan också vara fråga om regleringar eller ekonomiska 
styrmedel. 

Vilka är då de offentliga aktörerna? I den representativa demokrati
modellen ligger makten hos folket, dvs. hos de folkvalda politiska re
presentanterna i riksdagen och kommun- och landstingsfullmäktige. 
Förvaltningen är politikernas lydiga redskap när det gäller att genom
föra vad som har beslutats. Politikerna initierar och beslutar, medan 
förvaltningen bereder och genomför. I realiteten kan emellertid ett 
stort antal aktörer vara inblandade i policyprocessens olika stadier, 
t.ex. partier, parlamentet, regeringen, förvaltningen, intresseorganisa
tioner, massmedier, affärsföretag och individer.'^^ Med undantag för 
själva beslutsfattandet, som formellt bara tillkommer de folkvalda 
parlamentarikerna, kan vilken aktör som helst medverka i vilket sta
dium som helst."° I tillägg till regleringar, ekonomiska styrmedel och 
information, kan staten också styra genom organisation. Staten kan, 
genom att välja en särskild organisationsform astadkomma en effek-
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tivare implementering av sin politik, och därmed också en effektivare 
styrning. 

Vi har konstaterat att interventionistiska insatser under dynamiska 
operativa förhållanden är de svåraste att implementera eller genom
föra. Det finns i grunden två skilda sätt att analytiskt närma sig ge
nomförandefasen av en policyprocess. Den första ansatsen kallas top-
down eftersom den tar sin utgångspunkt i ett centralt fattat politiskt 
beslut och syftar till att beskriva och förklara hur detta beslut genom
förs. I enlighet med en traditionell syn antas beslutsfattaren vara den 
som utformar policy och styr genomförandet av beslut, så att inten
tionerna förverkligas.'^' Den andra ansatsen kallas bottom-up och 
utgår från den konkreta verksamheten, eller tillämpningen inom ett 
politikområde. Det kan röra sig om polisingripanden, undervisningen 
i klassrummet eller beslut om utbetalande av socialbidrag. Genom att 
fråga dessa tillämpare om deras mål, strategier, agerande och kontak
ter försöker forskaren genom »snöbollstekniken« kartlägga vilka ak
törer eller nätverk av aktörer som bedriver verksamheten och varför 
den bedrivs på ett visst sätt.'^^ 

Vilket av de båda perspektiven man bör anlägga beror till stor del på  
vad man vill studera. Enligt en teori av Michael Lipsky, som fått stort 
genomslag, utformas politiken på vissa områden av s.k. »närbyråkra-
ter«.'^' Så kan de tjänstemän kallas som dagligen arbetar i direkt 
kontakt med politikens avnämare, t.ex. poliser, socialsekreterare, fäl
tassistenter, fritidsledare, lärare, läkare, sjuksköterskor och kurato
rer. På grund av verksamhetens karaktär - arbetet med enskilda indi
vider styrt av professionella normer och sakkunskaper - äger dessa 
närbyråkrater en relativt stor handlingsfrihet i sin dagliga verksam
het. Den faktiskt förda politiken kommer därför att utformas av när
byråkraterna, snarare än av politiker, eller f j  ärr byråkrater som befin-
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ner sig längre bort från verksamheten/^'' Det offentliga åtgärdspro
grammet är i denna mening summan av närbyråkraternas handlande, 
snarare än eventuella beslut på central nivå. '" Decentraliseringen av 
politiken gäller emellertid främst innehållet i verksamheten, eftersom 
beslutsfattarna på högre nivå fortfarande kan styra verksamheten in
direkt genom bl.a. resurstilldelning, rekrytering och organisering.'^ 
Att många och för enskilda medborgare oerhört viktiga beslut fattas 
av lokala offentliga organ och enskilda tjänstemän, av vilka medbor
garna inte kan utkräva ett politiskt ansvar, utgör ett demokratiskt 
problem, av Bo Rothstein kallat »demokratins svarta hål«.'^^ 

Jag har i det föregående diskuterat policyprocessen och olika former 
av styrinstrument i offentlig politik. Jag ska i nästa avsnitt övergå till 
att diskutera tänkbara förklaringar till policyutformning. Som stöd 
för den empiriska analysen av lokal offentlig politik mot rasistiskt 
våld kommer jag att använda teorier om hur offentliga aktörer hante
rar risk- och krissituationer. Sådana risk- och krissituationer kan leda 
till att en företeelse uppfattas som ett problem som kräver offentliga 
åtgärder. Problemet hamnar på vad statsvetare brukar kalla den poli
tiska dagordningen, eller agendan. Min tes är att de offentliga aktö
rernas agerande eller eventuellt icke-agerande, styrs av hur de uppfat
tar det våld som förekommer. Uppfattas våldet som ett rasistiskt 
problem eller inte? Uppfattas det rasistiska våldet som ett samhälle
ligt problem? Som ett prioriterat problem? 

4 . 2  Risk- och krishantering 
Risk- och krishantering handlar enligt en teoretisk studie i grund och 
botten om hur man handskas med »extraordinära händelser« som, 
om myndigheter, medborgare och medier inte förmår bemästra dem, 
kan utvecklas till en egentlig »kris«.''® Det senare behöver inte avses 
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en enda händelse. Tvärtom utgörs en kris typiskt av en serie av hän
delser. Det är också kännetecknande för en kris att orsakerna till kri
sen är diffusa. Det leder till osäkerhet om vilken sorts handlingar som 
krävs för att  lösa den. Därvid kan konflikter lätt uppstå mellan mot-
stridande intressen.'^' 

Jag tror att detta perspektiv på de offentliga myndigheternas hante
ring av rasistiskt och annat relaterat våld kan vara fruktbart. I några 
fall kan det vara fråga om att hantera en enda våldsam, extraordinär 
händelse, som anses hota grundläggande värden. Exempel kan vara 
mordet på  en invandrare i Klippan 1995, eller nazistdemonstrationen 
till Rudolf Hess minne i Trollhättan 1996.1 andra fall kan det handla 
om en serie händelser, eller om långdragna konflikter i lokalsamhäl
let. Ett exempel kan vara motsättningarna i Vänersborg mellan olika 
ungdomsgäng runt 1995 eller serien av rasistiskt våld i Trollhättan 
1993. Genom att se hanterandet av rasistiskt och annat relaterat våld 
som ett fall av risk- och krishantering, kan den empiriska beskriv
ningen och analysen sättas in i en mer generell teoretisk diskurs, och 
dra fördel av analytiska begrepp och kategorier från denna. 

Offentlig hantering av kriser bör enligt Per Skoglund, Conny Petter
son och Britt-Marie Leivik-Knowles analyseras som en samman
hängande process med tre faser. De menar att denna process kan de-
las i "  i tre faser, nämligen ( i)  beredskap, (2) agerande och (3) bear
betning. I det följande ska jag kort redogöra för vad som utmärker 
dessa faser. 

Beredskapsfasen handlar ytterst om att hantera risker. Hur  hanterar 
aktörerna riskfaktorer som kan utveckla sig till en kris.' Finns det nå
gon beredskap och hur ser den i så fall ut? Hur  hanteras den osäker
het som måste råda i en beredskapssituation? Författarna skiljer 
mellan olika typer av beredskap - mental beredskap, institutio
nell/organisatorisk beredskap och handlingsberedskap. Den mentala 
beredskapen inför en potentiell kris präglas av naturligtvis av osäker-
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het. I själva begreppet kris ligger en inbyggd dynamik, och man vet 
inte säkert vad det är man har att vänta. I beredskapsfasen antas ak
törerna konstruera risk- eller hotbilder ur sina subjektiva uppfatt
ningar av verkligheten. I en sådan risk- eller hotbild registreras och 
förutses händelser och situationer av aktören, och läggs till grund för 
agerandet eller själva krishanterandet. Olika aktörer har ju naturligt
vis ha  olika föreställningar om hur verkligheten är beskaffad, och 
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därmed om hur hotbilden ser ut. 

Vad gäller hanteringen av rasistiskt och annat relaterat våld i Troll
hättan är det rimligt att anta att det kan finnas skillnader i hotbild 
mellan oHka offentliga aktörer i polisens och kommunens organisa
tioner. En hotbild kan handla om konflikter mellan ungdomsgäng i 
allmänhet, en annan kan handla om högerextremistiskt organiserad 
rasism. De som arbetar nära problemen, på »street-level«, har för
modligen andra uppfattningar än de byråkrater och politiker som sit
ter i kanslihuset. 

I den mentala beredskapen ingår också tolkning av hotbilden. Hot
bildskonstruktionen försiggår inte i ett vakuum utan påverkas av 
omvärlden. Det pågår en ständig kamp mellan olika synsätt, regler 
och resurser om vad som ska ingå i en hotbild, menar författarna. 
Som en viktig aktör i hotbildskonstruerandet utpekas medierna, men 
forskningen är bristfällig kring hur, i vilken omfattning och på vilka 
grunder medierna skapar hotbilder och i vilken utsträckning de pa-
verkar beslutsfattare och allmänhet.'^' En bestämd hot- eller riskbild 
kan också vara mer eller mindre relevant, eller korrekt. Om den är 
felaktig eller irrelevant påverkar det naturligtvis effekten av eventu
ella åtgärder. 

Den institutionella eller organisatoriska riskberedskapen handlar om 
vilken organisering och vilken samverkan mellan olika aktörer som 
finns inför en potentiell kris. Skoglund, Petterson och Leivik-Knowles 
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pekar på betydelsen av institutioner i form av regler, restriktioner och 
möjligheter för olika aktörer. Det handlar om vilka förutsättningarna 
är för beredskap eller riskhantering. Det handlar också om sådant 
som ansvar, befogenheter och resurser. Andra förutsättningar antas 
ligga på  aktörsnivå; som vilja, förståelse och duglighet. Allt detta är 
av vikt för förmågan till beredskap. 

I begreppet handlingsberedskap, slutligen, ingår de organisatoriska 
rutiner aktörerna kan ha för att hantera olika problem, samt eventu
ella handlingsplaner inför potentiella händelser. 

Den andra fasen i krishanteringsprocessen är agerandet, eller själva 
hanteringen av en krissituation. Liksom beredskapsfasen präglas age
randefasen av förutsättningar såväl på aktörs- som strukturnivå. 
Även här finns det olika idémönster, institutioner, resurser samt för
ståelse, vilja och duglighet, som tänks påverka vilket agerande som 
kommer till s t å n d . U n d e r  vissa förutsättningar är det tänkbart att  
agerande helt uteblir, t.ex. om vilja eller förståelse saknas, eller om 
det inte finns resurser. Verksamhet kan ta sig olika uttryck såsom 
mobilisering, information, riktade åtgärder, ekonomiskt stöd ex
empelvis till föreningar, handlingsplaner eller omorganiseringar. 

Även i den sista fasen, i bearbetningen av krisen, kan man urskilja 
förutsättningar, verksamhet och förmåga. Frågan är vad som händer 
med problemet när den akuta fasen av krisen är över? Sker det någon 
uppföljning, och i så fall på vilket sätt? Eller försvinner problemet 
från den politiska dagordningen? 

I en komparativ studie av offentlig hantering av rasistiskt våld i Stor
britannien, Nederländerna och Frankrike menar Rob Witte att den 
offentliga politiken påverkas av hur de offentliga aktörerna väljer att 
se på problemet.'^' Witte menar att man kan analysera det rasistiska 
våldets placering på den politiska dagordningen som en process, där 
det att våldet övergår från att betraktas som ett individuellt problem 
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till att det betraktas som en viktig politisk fråga på den formella dag
ordningen. 

Witte menar också att förändringen av synen på ett problem från in
dividuellt till politiskt prioriterat ofta hänger samman med extraordi
nära händelser. »Usually these events are considered shocking. In the 
case of racist violence such events are incendiary attacks, desacration 
of graves and places of worship, riots and assasinations.«' 

Wittes modell för offentligt agerande mot rasistiskt våld innehåller 
fyra faser: ( i )  rasistiskt våld betraktat som ett individuellt problem, 
(2) rasistiskt våld betraktat som ett socialt problem, (3) rasistiskt våld 
på den offentliga dagordningen och, slutligen, (4) rasistiskt våld på 
den formella, offentliga dagordningen. Beroende på hur aktörerna ser 
på, eller tolkar, problemet med rasistiskt våld, dvs. i vilken fas förete
elsen befinner sig, kommer de att välja olika handlingsvägar, menar 
Witte. 

I den första fasen, där rasistiskt våld betraktas som ett problem för 
enskilda individer, men inte som ett socialt problem, kan aktörerna 
välja att behandla problemet som en form av rasism, men av olika 
skäl ändå inta en passiv attityd, t.ex. för att de inte vill blåsa upp det 
till alltför stora proportioner av rädsla för utbrott av panik eller våld
samma motattacker. Möjligen sker ett »tillfälligt erkännande» av 
problemet, där en specifik händelse (ofta våldsam) erkänns som rasis
tiskt våld men betraktas som ett isolerat och tillfälligt problem som 
inte föranleder några genomgripande åtgärder, endast sedvanliga 
rättsliga efterspel. I många fall förnekas dock det rasistiska elementet 
i våldshandlingen heh. Det finns otaliga exempel på hur de offentliga 
myndigheterna har valt att se exempelvis skadegörelse av in-
vandrarbutiker eller misshandel av invandrare som helt vanliga fall 
av skadegörelse och misshandel, utan några rasistiska förtecken. I 
några fall har istället »offren« blivit gripna av poUsen. 

Den andra fasen kännetecknas av att de offentliga organen erkänner 
rasistiskt våld som ett socialt eller strukturellt problem i samhället. 
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Viktiga aktörer i denna fas är påtryckningsgrupper och aktiviteter 
som demonstrationer kan dra uppmärksamhet till problemet. Trots 
att rasistiskt våld erkänns som ett socialt problem i denna fas, skjuter 
de offentliga organen ansvaret ifrån sig. Däremot kan de verka ge
nom att på  olika sätt, främst finansiellt, ge stöd till organisationer 
som arbetar mot rasistiskt våld. 

I den tredje fasen menar Witte att de offentliga organen också betrak
tar rasistiskt våld som ett problem som kräver offentliga åtgärder. Av 
en rad olika skäl betraktas det dock inte som prioriterat. Det kan fin
nas andra samhälleliga problem, t.ex. arbetslöshet, som anses viktiga
re. Härmed kan man säga att rasistiskt våld står på  den offentliga 
dagordningen, men ännu inte på den formella. De offentliga åtgär
derna i denna fas kan ibland sträcka sig till utredningar. Problemet 
kan också helt enkelt försvinna från den offentliga dagordningen ef
ter en tid. 

I den sista fasen betraktas det rasistiska våldet som ett socialt och 
prioriterat problem och tar plats på den formella dagordningen. »Ra
cist violence in this phase constitutes an issue of active and serious 
state action«.'''' Två huvudtyper av offentliga åtgärder kan urskiljas 
här. Den ena ger uttryck för »inkluderande erkännande» och under
stryker att de grupper som drabbas av rasistiskt våld är fullvärdiga 
medlemmar av samhället. Åtgärderna riktar sig direkt mot förövarna 
av det rasistiska våldet, och mot omständigheter och miljöer där pro
blemet frodas. Ett exempel är lagstiftning som anger »rasism« som en 
straffskärpande faktor i en dom, ett annat är att lägga hinder i vägen 
för rasistiska organisationer att få ut sitt budskap. Den andra typen 
av offentligt agerande på den formella dagordningen ger uttryck för 
»exkluderande erkännande». Orsaken till rasistiskt våld anses vara 
själva närvaron av grupper som drabbas av detta våld. De anses vara 
för många eller för annorlunda, och problemet löses genom att skär
pa immigrationspolitiken. Alternativt betraktas problemen som ett 
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utslag av arbetslöshet och andra sociala problem, som i sin tur anses 
vara orsakade av t.ex. invandrare. 

4 . 3  Studiens metod ,  material  och frågestäl lningar 
I min studie av den lokala offentliga politiken mot rasistiskt vald i 
Trestadsområdet kommer jag att utgå från krishanteringsprocessens 
olika faser, och analysera den offentliga politiken i termer av bered
skap, agerande och bearbetning, med betoning på de två förstnämnda 
faserna. Jag är framförallt intresserad av att belysa frågan om hur 
olika aktörer i kommunen och inom polisen har betraktat problemet. 
Hur  har hotbilden sett ut för olika aktörer? Har  det funnits någon 
mental beredskap inför problem med rasistiskt eller främlingsfientligt 
våld? På vilka grunder har hotbilden tolkats av aktörerna? Finns det 
skillnader mellan olika typer av offentliga aktörers tolkning av hot
bilden? Vad kan förklara eventuella skillnader? 

Jag kommer även att försöka belysa frågan om organisatorisk bered
skap och handlingsberedskap. Har det funnits någon samverkan 
mellan olika offentliga aktörer på det lokala planet för att kunna 
identifiera problem med rasistiskt eller främlingsfientligt våld? Har  
det funnits planer eller rutiner för att kunna hantera eventuella pro
blem? Hur kan man förklara eventuella brister i organisatorisk be
redskap och handhngsberedskap? Kan Wittes dagordningsmodell bi
dra till förståelsen av bristen på beredskap? 

Det ligger nära till hands att utgå från att den lokala policyn mot ra
sistiskt och annat relaterat våld till stor del utformas av närbyrakra-
ter på »fähoperativ« nivå. Nordisk forskning visar att rasistiskt och 
främlingsfientligt våld ofta utövas av ungdomar.'** Dessa ungdomar 
kommer i kontakt med typiska närbyråkrater som fritidsledare, fäl
tassistenter, socialsekreterare, skolkuratorer, lärare, rektorer och 
närpoliser, som utvecklar olika strategier för att hantera problemen. 
En viktig utgångspunkt är att en kommun bestar av olika förvalt
ningar, eller aktörer, som var och en kan ha sin syn på problemen 

i 8 8 .  Se Björgo 1997 och Lööw 1993. 



och på vad som bör göras åt dem. Skolan kan ha sitt arbetssätt, fri
tidsgårdspersonalen ett annat och fältassistenterna ett tredje. Närpo
lisen tillhör överhuvudtaget inte den kommunala organisationen, 
utan den statliga byråkratin och har sina egna idémönster och resur
ser. S.k. fjärrbyråkrater, dvs. tjänstemän på central nivå, kan ha and
ra synsätt och prioriteringar än närbyråkrater i både kommunal och 
statlig förvaltning. De formella beslutsfattarna, politikerna, kan ha  
ytterligare andra tolkningar och förslag till lösningar. Vad som är ra
tionellt ur  en aktörs synvinkel är inte nödvändigtvis rationellt ur  and
ra aktörers synvinkel. 

Mot  denna bakgrund kommer jag att studera huruvida det finns iden-
tifierbara skillnader mellan olika aktörers beredskap och agerande; 
mellan när- och fjärrbyråkrater, mellan olika förvaltningar, mellan 
politiker och tjänstemän eller mellan kommunen och polisen. Vid vil
ken tidpunkt uppfattas det rasistiska eller främlingsfientliga våldet av 
de olika aktörerna som ett så allvarligt samhällsproblem att det krä
ver någon typ av offentliga åtgärder? Vilka faktorer kan bidra till 
förklaring av problemets plats på den formella politiska dagordning
en.̂  

Studien utnyttjar olika typer av material. En viktig del av materialet 
utgörs av intervjuer med offentliga aktörer i primär kommunen och 
den lokala polismyndigheten. Intervjupersonerna har huvudsakligen 
valts ut  med hjälp av den s.k. snöbollsmetoden. Jag har börjat med 
att studera lokalpressen och därigenom kunnat identifiera personer 
som på ett eller annat sätt har arbetat med problemet. Genom att  
fraga dessa personer om vilka andra som på något sätt varit engage
rade har jag kommit i kontakt med en ganska stor krets offentliga 
aktörer i de tre kommunerna. 

I alla tre kommuner har jag intervjuat ett antal personer på »operativ 
fältnivå«. Det har varit personal på kommunala fritidsgårdar, fältas
sistenter (i den mån kommunen har sådana), socialsekreterare och 
rektorer för några utvalda skolor på högstadie- och gymnasienivå. 
Jag har också intervjuat ett par ledande politiker och flera chefstjäns
temän i kommunerna, (kommundirektör, fritidschef, chef för flyk



tingenheten, chef för ungdomsenheten, chef för individ- och familje
omsorgen). I Trollhättan har jag även intervjuat tjänstemän på mel
lannivå inom dessa förvaltningar (t.ex. flyktingsamordnare och pro
jektledare). På f.d. Polismyndigheten i Norra Älvsborg har jag inter
vjuat två tjänstemän på ledningsnivå, samt ansvarig tjänsteman för 
polisens ungdomsgrupp i Uddevalla. Slutligen har jag intervjuat före
trädare för närpolisen på respektive ort. Sammanlagt har jag gjort 37 
intervjuer, varav 17 i Trollhättan. Tyngdpunkten ligger alltså på 
Trollhättan. Anledningen till det är att det är i Trollhättan som pro
blemet med rasistiskt eller främlingsfientligt våld ställts mest på  sin 
spets. 

Genom att intervjua en så pass stor krets av politiker, tjänstemän och 
operativ fältpersonal hoppas jag kunna ge en så heltäckande bild som 
möjligt av hur de lokala myndigheterna har hanterat problemen med 
rasistiskt och annat relaterat våld. Ur källkritisk synpunkt är det ock
så viktigt att samla in data från flera håll. Uppgifter står ibland emot 
varandra, medan andra uppgifter kan bekräftas genom att de kom
mer från flera oberoende källor. Intervjuerna har i de flesta fall ge
nomförts i form av personliga samtal. I ett fåtal fall har intervjun 
skett per telefon. Intervjuerna har varat i snitt mellan 1,5 och z tim
mar. De har inte bandats, men noggranna anteckningar har förts och 
renskrivits, och i något fall också granskats av den intervjuade perso
nen. Intervjuerna har haft informell karaktär och till övervägande del 
varit öppna. De har dock kretsat kring vissa gemensamma teman el
ler frågor.'^' 

Av tidsskäl har jag enbart intervjuat offentliga aktörer, dvs. politiker 
och tjänstemän i kommunorganisationen och polisorganisationen. 

189. Jag har frågat aktörerna om deras syn pä de på orten inträffade våldsbrotten 
med rasistiska eller främlingsfientliga inslag, när de själva uppfattar att de 
började betrakta händelser som problem. Jag har också ställt frågan hur ak
tören ifråga har hanterat problemet, och vilka eventuella åtgärder som har 
vidtagits. Jag har frågat om deras syn på massmedias inflytande på den poli
tiska dagordningen, och inflytande på problemet i sig. Slutligen har jag ställt 
frågor om samverkan mellan olika offentliga aktörer i fråga om problem 
med rasistiskt eller främlingsfientligt våld. 



Det hade varit önskvärt att även intervjua andra centrala aktörer, 
som företrädare för olika invandrarföreningar, lokala opinionsbilda-
re, journalister, de politiska ungdomsförbunden på orten och företrä
dare för lokala kyrkoförsamlingar och idrottsföreningar. Alla dessa 
aktörer kommer på olika sätt i kontakt med arbetet mot rasistiskt 
och främlingsfientligt våld, och deltar i många fall i det. Eventuellt 
hade dessa aktörer kunnat ge en annorlunda bild av de offentliga or
ganens agerande, kanske en mer kritisk. Det har emellertid inte kun
nat göras inom ramen för denna studie. 

Ur källkritisk synpunkt är kravet på samtida källor viktigt. Det har i 
de flesta fall gått några år sedan problemet med rasistiskt eller annat 
relaterat våld var riktigt aktuellt. Det kan vara svårt för intervjuper
sonerna att minnas i detalj vad som hände exempelvis 1993, och hur 
de reagerade då. Det är rimligt att anta ett visst mått av efterhands
konstruktion, medveten eller omedveten sådan. Jag använder mig 
emellertid också av andra typer av data än intervjuer. I lokalpressen 
finns många uppgifter om både händelser och olika typer av offentli
ga reaktioner på problemet. Dessa uppgifter används främst för att  
bekräfta eller ifrågasätta data från intervjuerna. Jag har inte haft  nå
gon praktisk möjlighet att göra en systematisk sökning efter tidnings
artiklar. Största delen har jag fått genom Brottsförebyggande rådets 
klippservice. Där finns emellertid vissa luckor, som jag upptäckt i ef
terhand. De har jag i viss mån försökt täcka genom att själv söka ef
ter artikelmaterial. Då har jag koncentrerat sökningen kring de tid
punkter då något fall av rasistiskt eller annat våld hade inträffat i 
kommunen. 

Jag har också samlat in olika typer av skriftliga dokument som rör 
hanteringen av problemet. Från kommunkanslierna har jag begärt 
och fått motioner, uttalanden etc. från fullmäktige angående rasism 
eller främlingsfientlighet, samt eventuella vidhängande utredningar 
gjorda av de kommunala förvaltningarna. Jag har fått ta del av sam
tida minnesanteckningar gjorda av fritidsgårdsföreståndare, flykting
chef och polisintendent. Jag har samlat in skrivelser från central för
valtning ut till berörda resultatenheter samt skrivelser från förvalt
ningen till statliga myndigheter angående åtgärder mot rasistiskt eller 



främlingsfientligt våld,. Jag har också samlat in utvärderingar eller 
uppföljningar av genomförda projekt (gjorda på den egna förvalt
ningen); bidragsnormer, handlingsplaner, samt redovisningar från 
resultatenheterna till förvaltningen angående planerade och genom
förda åtgärder. Detta material har jag fått efter förfrågningar på de 
olika förvaltningarna och deras resultatenheter. En liten del har jag 
fått genom kontakt med kommunkansliet. 

Vad gäller metod är det fråga om tre separata fallstudier. Jag har 
gjort en djupdykning i tre kommuner, men det finns alltså ingen möj
lighet att generalisera studiens resultat, vare sig statistiskt eller analy
tiskt. Kommunerna är utvalda av Brottsförebyggande rådet p.g.a. sin 
historia. Det har förekommit mer eller mindre allvarliga problem 
med rasistiskt eller annat relaterat våld på de tre orterna under de 
senaste åren. I fråga om Uddevalla och Vänersborg har det också 
funnits tämligen omfattande nazistisk verksamhet under trettiotalet. 
Det har varit en viktig uppgift att belysa de sociala processer och 
konflikter som resulterar i rasistiskt våld på respektive ort, samt de 
reaktioner de offentliga organen på lokal nivå som detta våld ger 
upphov till. Liknande ortsstudier har genomförts i flera andra kom
muner i Sverige samtidigt med denna. 

Studien är ingen utvärdering av de offentliga reaktionerna. Jag kan 
inte heller ge några bestämda rekommendationer på grundval av mi
na resultat. Sådana rekommendationer kan eventuellt ges med stöd 
bland annat från dessa fallstudier. Med utgångspunkt i dessa fallstu
dier skulle man emellertid kunna bygga vidare och göra en statistiskt 
brett upplagd studie av samtliga kommuner, där man försöker isolera 
vilka åtgärder som påverkar förekomsten av rasistiskt våld eller 
främlingsfientligt våld och hur detta påverkas av lokal offentlig poli
tik. 



5 .  Offentlig politik mot rosistiskt våld i Trestad 
Vad har de lokala offentliga aktörerna teoretiskt för instrument för 
att hantera rasistiskt våld? Vad kan polisen göra? Vad kan kommu
nen göra? Innan vi kan svara på det måste vi först slå fast att olika 
aktörer har olika förutsättningar för att agera. Kommunen är ju, som 
bekant, ingen monolitisk organisation/'" På det politiska planet fin
ner vi kommunalråd och ledamöter i fullmäktige och kommunstyrel
sen. Deras formella uppgift är  att fatta beslut och styra förvaltningen 
som ska implementera besluten. Förvaltningen kan i sin tur sägas be
stå av centralbyråkrater på olika nivå i kommunhuset, och närbyrå
krater ute i den kommunala v e r k s a m h e t e n . I  vårt fall handlar det 
om fritidsledare, socialsekreterare, fältassistenter och skolpersonal. I 
den lokala polisorganisationen finns en liknande uppdelning mellan 
administration och operativ fältverksamhet. 

Det säger sig självt att förutsättningarna för att agera skiljer sig åt 
mellan dessa olika aktörer. Det gäller dels de organisatoriska förut
sättningarna och dels vad vi kan kalla de mentala förutsättningarna. 
Kommunalråd och fältassistenter har, för att ta ett exempel, uppen
bart olika uppgifter i den kommunala organisationen. Rent organisa
toriskt skiljer sig också förutsättningarna för t.ex. en socialsekretera
re, som har att jobba inom ramen för en statlig speciallagstiftning, 
och fritidsledare, som driver verksamhet inom ramen för den allmän
na kommunallagen. Bland de mentala förutsättningarna för att agera 
finns förståelse för, eller tolkningen av problemet. Det är inte orimligt 
att anta att förståelsen skiljer sig åt mellan olika aktörer. Samma 
händelse eller företeelse kan ges vitt skilda tolkningar av polis, social
tjänst, skola och politiker, för att inte tala om massmedia. Massme
dia är emellertid formellt ingen offentlig aktör, då jag med »offent-
lig« här menar valda politiker och den offentliga förvaltningsappara
ten eller administrationen.'^^ 

190. Se Montin 1990. 
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Vilka styrmedel eller policyinstrument kan då sägas stå till buds för 
den lokala kommunala och polisiära politiken mot rasistiskt våld? 
Bland de reglerande styrmedlen finner vi olika typer av tvingade för
bud och påbud, och de kan rikta sig mot olika målgrupper. Förbuden 
kan vara av olika karaktär; absoluta förbud, förbud med dispens, till
ståndstvång och anmälningsplikt.'" En viktig del av regleringarna 
utgörs av den aktuella lagstiftningen, som på det lokala planet imp-
lementeras av polis, åklagare och d o m s t o l a r . D e t  gäller framförallt 
de bestämmelser i brottsbalken som direkt eller indirekt tar sikte på 
handlingar med rasistiska eller främlingsfientliga inslag, t.ex. be
stämmelsen om hets mot folkgrupp, bestämmelsen om straffskärp-
ningsgrund för brott med rasistiska motiv, misshandel, hemfridsbrott, 
skadegörelse och m o r d b r a n d . Ä v e n  uniformslagen, som innebär ett 
förbud mot att bära politiska uniformer, kan vara t i l l ä m p l i g . M e n  
regleringar kan också utfärdas av aktörerna på det lokala planet. En
skilda skolor har i många fall valt att förbjuda rasistiska symboler 
och uniformsliknande kläder på skolan. I vissa fall har elever som 
burit nazistiska symboler polisanmälts av rektorn.''^ Sådana förbud 
förekommer ibland också på de kommunala fritidsgårdarna. 
En annan typ av reglerande styrmedel kan användas av polisen, näm
ligen bestämmelserna om demonstrationstillstånd. För att få arrange
ra ett offentligt möte eller demonstration måste man ansöka om till
stånd, som prövas av den lokala polismyndigheten. Därigenom har 
polisen vissa möjligheter att hindra rasistiska eller nazistiska demon
strationer och offentliga möten. En tredje typ av reglering utnyttjas 
av ett antal kommuner som har fattat principbeslut om att inte be
vilja bidrag eller upplåta lokaler till nazistiska eller rasistiska organi
sationer, eller verksamhet.'^^ 

193. Vedung 1991, s. 9Z f. 
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De offentliga aktörerna kan också söka påverka det rasistiska våldet 
genom ekonomiska styrmedel. Politikerna kan t.ex. besluta om att ge 
ekonomiska bidrag till organisationer och föreningar som arbetar 
mot rasism. De informativa styrmedlen är kanske ändå de vanligast 
förekommande när det gäller lokalt arbete mot rasistiskt våld. Bland 
de informativa styrmedlen räknas t.ex. rådgivning, upplysning och 
utbildning.' ' '  Hit räknas olika typer av ungdomsprojekt i främst so
cialförvaltningens regi, som har till syfte att genom kurativt arbete 
åstadkomma en förändring i målgruppens rasistiska beteende och/el
ler åsikter. Även skolan kan bedriva sådant kurativt arbete bland ele
verna. Till de informativa styrmedlen räknas också informations
kampanjer till hushållen, temadagar om rasism och rasistiskt våld i 
skolan samt de manifestationer och/eller uttalanden mot rasism och 
främlingsfientlighet som nästan regelmässigt äger rum i kommunerna 
i anslutning till spektakulära händelser med rasistiska förtecken. 

I resten av detta kapitel kommer jag att utifrån min empiriska under
sökning försöka beskriva och analysera den offentliga politiken mot 
rasistiskt våld i Trollhättan, Uddevalla och Vänersborg. Analysen ut
går från de offentliga aktörerna och den teoretiska modellen för kris
hanteringsprocessen. De centrala frågorna handlar om beredskapen, 
agerandet och bearbetningen beträffande problem med rasistiskt och 
främlingsfientligt våld i kommunen eller i området. Först följer en 
analys av den offentliga politiken i Trollhättan. Den är uppdelad på 
polisens och SÄPOs uppfattningar och hantering av problemen; politi
kernas tolkning av hotbilden, organisatorisk beredskap och agerande; 
förvaltningens beredskap och agerande och en beskrivning av två oli
ka ungdomsprojekt riktade mot främlingsfientlighet och rasism. Se
dan ger jag exempel på ytterligare sätt på vilka kommunen har för
sökt hantera problemen med hjälp av reglerande, ekonomiska och 
organisatoriska styrmedel. Därefter följer ett avsnitt om polismyn
dighetens hantering av den stora nazistdemonstrationen i Trolllhättan 
1996. Slutligen beskriver och analyserar jag mer kortfattat den of
fentliga politiken mot rasistiskt våld i Uddevalla och Vänersborg. 

199. Vedung, s. 89. 



5.1 Trollhättan 
Med en metafor lånad från John Kingdons studie av politiska dag
ordningar kan man säga att det öppnades ett policyfönster när mos
kén i Trollhättan brann ner i augusti 1993. För ett kort ögonblick 
strömmade problem, policy och politik samman och förde upp pro
blemet med rasistiskt våld på den prioriterade politiska dagordning
en."" Det är sannolikt att massmedia spelade en viktig roll i detta. 
Mot slutet av augusti analyserade lokaltidningen händelseutveckling
en i en tämligen besk artikel med rubriken »Trollhättan - den svens
ka rasismens huvudstad?«. 

»Våldet mellan invandrarungdom och unga svenskar har exploderat. 
Helgen var farligt nära en repris av Fallens dagar. Trollhättan är inte 
längre känt som bilbyggarstaden, Trollhättan nämns nu i samma an
da som Sjöbo och Kimstad. Städer som är liktydiga med den svenska 
rasismen. Var det verkligen ingen som insåg vad som skulle hända? 
Lokala och hitresta skinnhuvuden jagar invandrare på gatorna. Och 
är du ung, svensk och kortklippt - men definitivt inte skinnhuvud -
är det anledning nog att bli jagade och nedslagen av invandrarung-

1 XOl domar.« 

Det var en världsnyhet att moskén hade brunnit ner i en stad där en 
flykting bara någon månad tidigare nästan hade blivit misshandlad 
till döds. Detta, tillsammans med ytterligare ett par händelser under 
sommaren där ensamma invandrare hade blivit utsatta för trakasseri
er och oprovocerad misshandel, föranledde radio, tv och tidningar att 
komma till Trollhättan för att skilda det rasistiska våldet. Journalis
ter och reportrar kom till kommunhuset för att intervjua politikerna 
och tjänstemännen, och till fritidsgårdarna och skolorna för att inter
vjua skinnskallarna och invandrarungdomarna. I tv-programmet 
Sommarstrip intervjuades bl.a. en kortsnaggad, svartklädd pojke i 
15-årsåldern. På reporterns fråga om han skulle kunna döda en män
niska bara för att den var svart svarade han: »Ja, ge mig ett vapen så 

i o o .  Kingdon 1984. 
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gör jag det.«"^ I kommunen reagerade man  mycket negativt på  detta 
reportage och andra sensationsskriverier. Det var många, både politi
ker och tjänstemän, som menade att den typen av rapportering sna
rast t jänade som förstärkning av motsättningarna. 

I media framställdes det som om politikerna hade varit omedvetna 
o m  problemet, eller åtminstone agerat alldeles för släpphänt och sent. 
Det var emellertid bara delvis sant. Politikerna kände naturligtvis till 
motsättningarna mellan olika ungdomsgäng i staden. I huvudsak ha
de problemen varit koncentrerade till två stadsdelar i utkanten av 
staden. Det var stadsdelen Kronogården, där det bodde många in
vandrare och flyktingar, och det var grannstadsdelen Lextorp, där  det 
bodde mest svenskar. Skola, socialtjänst och fritidsgårdarna i områ
det hade redan 1991 uppmärksammat kommunledningen på  de 
ökande problemen med rivaliserande ungdomsgäng, och något å r  se
nare lyckats utverka pengar till ett ungdomsprojekt, som jag ska be
skriva längre fram. Kommunledningen var alltså helt medveten o m  
att  det fanns problem med en del ungdomsgäng, och att det förekom 
rasistiska inslag i konflikterna. 

I efterhand framhåller ett av de inblandade kommunalråden dock att  
det vid denna tidpunkt (före sommaren 1993) inte fanns anledning 
att t ro  at t  situationen i Trollhättan var värre än i någon annan kom
mun. M a n  hade aldrig kunnat tänka sig at t  det skulle gå så illa som 
det gick i just i Trollhättan. En SiFO-undersökning gjord 1989 hade ju 
visat at t  trollhätteborna i gemen var ovanligt välvilligt inställda till 
flyktingar och invandrare. Kommunledningen hade trott at t  det skulle 
räcka med de extra resurserna till ungdomsprojekt i Kronogården 
och Lextorp." '  

Efter nyheten om att  moskén hade brunnit ner natten till den 15 au
gusti agerade kommunledningen emellertid snabbt. Redan morgonen 
efter branden kallade kommunledningen till krismöte med polisled
ningen. Det fanns en oro för att den tidigare rasisitiska misshandeln 
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av en somalisk flykting och moskébranden tillsammans betydde att 
Trollhättan stod inför en rad organiserade rasistdåd. Man ville ge ut
redningen högsta prioritet, men man ville inte dra några förhastade 
slutsatser om motivet till den anlagda branden. Till pressen framhöll 
kommunalrådet att det så här långt inte fanns något som tydde på ett 
samband mellan misshandeln och branden. 

Men det hade emellertid funnits en hotbild mot moskén, som hade 
vuxit fram under året. I en artikel rapporterade lokaltidningen om 
krossade rutor, kors som bränts utanför moskén, ett grishuvud som 
satts upp utanför entrén och personer som trängt sig in i moskén för 
att störa. Mot  den bakgrunden kan man ställa frågan om det fanns 
någon beredskap hos kommunen och hos polisen för att hantera ett 
eventuellt attentat mot moskén. En del av beredskapen handlar som 
tidigare sagts om mental hotbild. Hur  uppfattades hotbilden mot 
moskén av de olika offentliga aktörerna? Hur  tolkade man de tidiga
re incidenterna - var det »pojkstreck och fyllegrej or« eller var det or
ganiserade rasistdåd? Andra delar av beredskapen gäller institutioner 
och handling. Fanns det former för samarbete inom organisationen 
och mellan organisationer? Fanns det handlingsplaner eller särskilda 
rutiner för att hantera eventuella fall av rasistiskt våld? 

Polisen och SÄPO 

Polisen kan knappast ha varit ovetande om den rasistiska hotbilden. 
På Säkerhetspolisens lokala avdelning i Trollhättan kände man sedan 
något år tillbaka till ett »kamratgäng» som odlade nazistiska sympa
tier. Man  kände till att det fanns två eller tre prenumerationer på den 
militant nazistiska tidskriften Storm i Trollhättan. I ett av numren 
påstods att  Storm var språkrör för en organisation som kallade sig 
Vitt Ariskt Motstånd och den uppgiften fick stor uppmärksamhet i 
media. Som en effekt av publiciteten och intresset för nätverket bör
jade likasinnade uppfatta sig som delar av en gemensam rörelse, och 



det dök upp lokala VAM-grupper på  flera ställen i landet, däribland 
Trollhättan."' ' 

Det fanns alltså en grupp, enligt SÄPO ungefär 20 man stark - som 
var verksam i Trollhättan sedan ungefär ett år innan moskébranden. 
Gruppen bestod av både yngre och äldre medlemmar, åtminstone en 
så gammal som 28 år. De konsumerade mihtant rasideologisk littera
tur och propaganda, spelade och lyssnade på vit makt-musik och äg
nade sig åt  terror och trakasserier av invandrare och en del andra 
grupper, t.ex. kommunister. Gruppen tros bl.a. ha  legat bakom en 
korsbränning utanför moskén, rasistisk telefonterror mot  en utländsk 
flicka och ett misslyckat attentat mot en flyktingförläggning. Grup
pen betraktades av SÄPO som en av de mest aktiva och militanta i 
västra Sverige vid den här tiden, och hölls under viss bevakning. SÄPO 

kände också till att  medlemmarna deltog i en nazistdemonstration i 
Göteborg under hösten 1992 och man fick tips om ett planerat atten
tat mot  moskén och mot  en flyktingförläggning. Byggnaderna polis-
bevakades en tid, men inget hände. Gruppen hade kontakter med li
kasinnade bl.a. i Karlstad och Uddevalla."' 

I mars 1993 bedömde SÄPO att gruppen i Trollhättan utgjorde ett så
pass allvarligt säkerhetshot att de borde ställas under specialbevak
ning. Polisen följde gruppens medlemmar och såg till att  de märkte 
det och kände sig påpassade. Detta ledde enligt SÄPO till att aktivite
ten sjönk markant, och att  medlemmarna började tala om att bli ak
tiva inom Sverigedemokraterna istället, för att  slippa polisens upp
märksamhet."^ Men efter ett tag drogs specialbevakningen in och då 
dröjde det inte länge förrän aktiviteten ökade igen. Gruppen blev mer 
och mer provocerande och de började klä sig mer och mer uniformt. 
Vid pingsthelgen blev en invandrare misshandlad i sin butik av tre 
skinheads i gruppen. Enligt SÄPO var den ideologiska medvetenheten 
hög. Medlemmarna var också ytterst aggressiva mot polisen. 

2 0 4 .  Intervju SÄPO 9 8 0 8 1 8 .  
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För att  förstå det sista måste vi gå tillbaka till de motsättningar mel
lan två ungdomsgäng som vid tiden 1991/92 rådde i Trollhättan. Det 
ena gänget bestod av invandrare och bodde huvudsakligen på Krono
gården. Det andra gänget bestod av svenska eller nordiska ungdomar 
som var skinheads, och de bodde huvudsakligen på  grannområdet 
Lextorp. Ungdomarna i Kronogårdsgänget var i 13-14 årsåldern, 
Lextorpsgänget något äldre. Invandrargänget från Kronogården hade 
för sin del utgjort ett problem i bostadsområdet sedan ungefär 1991. 
Trots att de var ganska unga förekom droger, stölder, hot  och miss
handel och överfall."^ Det var problem både i skolan, på  fritidsgår
den och ute på  stan. Ungefär samtidigt hade ungdomarna på Lex-
torps fritidsgård börjat anamma skinheadskulturen; raka huvudet 
och öppet bära rasistiska och nazistiska symboler. Inte oväntat blev 
det bråk mellan de båda gängen. 

1993 hyste VAM-gruppen alltså ett agg mot polisen och andra myn
dighetspersoner, som man menade »daltade» med invandrargänget 
och såg mellan fingrarna på  vad de gjorde.''"^ En sådan upplevd 
orättvisa, som mamman till ett ungt skinhead berättade o m  i det 
nämnda TV-reportaget o m  Trollhättan, var att invandrargänget utan 
anmärkning fick gå runt  i tröjor med texter som »Döda alla vita«, 
medan de svenska ungdomarna inte ens kunde h a  en t-shirt med 
svenska flaggan på sig. M a n  bör förstå VAM-gruppens åsikter mot  
bakgrund av den rasideologiska propaganda som gruppen konsume
rade. Det är ett mycket vanligt tema i denna att samhället styrs av en 
sionistisk världsregering (SOR eller ZOG"')  som gör allt för att utrota 
den vita rasen. Polisen är  enligt denna åskådning ingenting annat än  
hantlangare åt  ZOG, precis som lärare och rektorer i skolan, politiker 
och andra.^'° I gruppens ögon lät polisen invandrargänget bete sig 

207.  Intervju med olika tjänstemän på v/O och fritidsgårdspersonal. 
208.  Se Trollhättans Tidning 9 3 0 8 3 0  »Spänt bland ungdomarna», »Många ryk

ten kring invandrarbrottslighet«. 
209.  Den  engelska termen är Zionist Occupation Government, och förkortningen 

ZOG (på svenska SOR) är ett välkänt begrepp även i de svenska rasideologis-
ka kretsarna. För det mesta används den engelska förkortningen. 
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hur som helst - medan de själva var övervakade och påpassade hela 
tiden. Genom föreställningen om  ZOG får samhällets reaktioner en 
ideologisk förklaring för de rasideologiskt intresserade grupperna. 

För att efter denna utvikning komma tillbaka till samhällets reaktio
ner efter moskébranden, kan vi konstatera att den lokala SÄPO-
enheten i Trollhättan hade detekterat och tolkat hotbilden som mili
tant nazistisk aktivitet i Trollhättan. För dem kan moskébranden 
knappast ha kommit som en överraskning. Den lokala polismyndig
heten kände också, efter information från  SÄPO, till gruppen. Enligt 
polisledningen började oroligheterna i Trollhättan på allvar somma
ren 1992."^" I mars 1992 hade någon visserligen bränt ett träkors 
utanför moskén, men annars hade det enligt polisen inte förekommit 
någon grövre brottslighet eller attentat med främlingsfientliga för
tecken i Trollhättan. I juni 1992 förändrades emellertid situationen. 
Förändringen hade samband med att Invandrarverket, mot kommu
nens och den lokala polismyndighetens inrådan, rekvirerade två cent
ralt belägna hotell för att använda som förläggning för flyktingar 
från f.d. Jugoslavien. Placeringen av dessa flyktingar, som till största 
delen var ensamma män, väckte både uppmärksamhet och kritik. 
Många trollhättebor reagerade negativt på att flyktingarna blev så 
väl synliga i centrum, menar polisen, som uppger att de fick ta emot 
många anmälningar mot invandrare för bl.a. snatteri. När  flyktingar
na senare skulle flyttas till en förläggning utanför Vänersborg, vägra
de de och ockuperade hotellet under en kort tid. Invandrarverket be
gärde då handräckning av polisen och flyktingarna gav upp efter att 
ha tillbringat ungefär ett dygn ute på den centrala gågatan. Denna 
händelse spädde ytterligare på främlingsfientligheten i Trollhättan, 
menar polisen.^" 

211.  Redogörelsen för polismyndighetens beredskap och agerande är grundad på 
intervju med tjänsteman på ledningsnivå, dåvarande Polismyndigheten i 
Norra Älvsborg (970611),  samt på uppgifter i en promemoria upprättad av 
samme tjänsteman i samband med händelserna 1993.  Jag har också inter
vjuat chefen för den lokala SÄPO-avdelningen i Trollhättan (980818). 

z i z .  Intervju med polistjänsteman i ledningsfunktion 970611 .  Se även Trollhät
tans Tidning 9 3 0 2 1 0  »Stor dramatik vid avhysning.« 



Det var i samband med Invandrarverkets placering av flyktingarna i 
centrum som den organiserade främlingsfientligheten enligt polisen 
för första gången blev riktigt synlig i Trollhättan. Dels uppmärk
sammade man en grupp invandrarungdomar som uppträdde mycket 
provocerande, dels syntes grupper av skinheads i centrala staden, som 
efter hand utvecklade mer aggressiva beteenden som hotelser, skade
görelse och ofredande. Det fanns också en lokalavdelning för Sveri
gedemokraterna, som bedömdes ha visst samband med de främlings
fientliga aktiviteterna. Aktiviteterna bestod huvudsakligen i marsche
rande och »heilande« på gator och torg, och aktivisterna var kända 
av polisen som »de vanliga bråkstakarna«. Det viktiga i samman
hanget är emellertid att de rasister och främlingsfientliga som fanns i 
Trollhättan nu började framföra sina budskap på ett mycket öppnare 
sätt än  vad de tidigare hade gjort. 

Polisens handlingsberedskap gentemot våldet intensifierades under 
1992, då uppgifter om samtliga brott med rasistiska eller främlingsfi
entliga tecken började samlas in på ett systematiskt sätt. Även uppgif
ter om grupper eller organisationer med främlingsfientliga åsikter 
samlades in. Senare fick en polisman vid ordningsavdelningen i upp
drag att i samarbete med andra polismän och med säkerhetsavdel
ningen följa grupper och kartlägga medlemmarna och aktiviteterna. 
Någon formell handlingsplan utarbetades dock aldrig av polisen."^'' 

En del av skulden för utvecklingen av händelserna sommaren 1993 
vill polisen lägga på massmedia. Genom att i många stycken ge en 
helt felaktig bild av händelsernas orsak bidrog massmedia till en upp-
trappning av konflikterna mellan ungdomsgrupper i kommunen; med 
ökad spiral av rädsla, beväpning och våld som resultat. Mycket av 
det som kallades »rasism» i media var inte ideologiskt förankrat, en
ligt polisens bild. Det handlade snarare om »främlingsfientlighet«, 
eller helt enkelt konflikt mellan två ungdomsgäng, vilka som helst. 
Händelser som till det yttre såg ut som rasistiskt eller främlingsfient-
ligt våld ansågs snarare handla om motsättningar på individ- och 
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gängnivå. Genom sin skildring av händelserna bidrog massmedia 
kraftigt till att ungdomar, som låg i konflikt med varandra, också 
började betrakta sig som etniskt skilda grupper/'"* Härvidlag kan  no
teras at t  tolkningen av hotbild skiljer sig mellan den lokala polismyn
digheten och  SÄPO-enheten. 

Politikernas tolkning av hotbilden, organisatorisk beredskap 
och agerande 
Politikernas första reaktion var att organiserad rasism var en omöj
lighet i Trollhättan. Gängmotsättningar, javisst. Men moskébranden 
kom mer eller mindre som en kalldusch för politikerna. En opinions
undersökning hade ju bara fyra år tidigare visat at t  invånarna i 
Trollhättan hade en ovanligt positiv syn på  invandrare och flyktingar. 
I reaktionen över moskébranden återkom politikerna ständigt till 
denna undersökning, och försökte tolka det inträffade snarare mot  
den bilden av verkligheten än  mot en bild av verkligheten där  det 
fanns en militant grupp inom ett nazistiskt nätverk på  orten. M o t  
bakgrund av den första bilden blir det ju naturligt att tolka det våld 
som hittills hade inträffat i första hand som »ligistdåd« - isolerade 
händelser, avskyvärda i sig men utan inbördes samband och utan 
djupare ideologiska motiv. M o t  bakgrund av den första bilden blir 
det, som en av de ledande politikerna i Trollhättan sa dagen efter 
branden, svårt att t ro  att Trollhättan i ett enda nafs skulle ha  blivit en 
hemvist för  rasistiska organisationer. Med facit i handen kan vi se at t  
kommunledningen i det längsta försökte skjuta problemen ifrån sig 
genom att  förringa den rasistiska dimensionen i det som hade inträf
fat .  

N ä r  det blev uppenbart att gärningsmännen bakom mordbranden 
mot  moskén var tre unga killar med anknytning till Sverigedemokra
terna och  VAM »gick larmet« på högsta politiska nivå i Trollhättan. 
Det rasistiska eller åtminstone främlingsfientliga våldet hamnade 
högst på  den politiska dagordningen, och uppfattades som ett pro
blem som krävde akuta såväl som långsiktiga insatser av samhället. 
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Politikerna hade emellertid fortfarande den uppfattningen att pro
blemet snarare handlade om främlingsfientlighet än  om rasism. En
kelt kan man säga att skillnaden mellan rasism och främlingsfientlig
het består i att den förra är av ideologisk natur medan den andra är 
av psykologisk natur. Motivet till rasistiskt våld är rasideologi medan 
motivet till främlingsfientlighet är okunskap och fördomar. Och den 
officiella uppfattningen var att motiven till den senaste tidens våld 
mot invandrare och byggnader förknippade med invandrare handlade 
om främlingsfientlighet, som bottnade i okunskap. 

Kommunledningens recept hette upplysning och uppvisande av hand
lingskraft. Teorin var att om man kunde nå ut  till de främlingsfientli
ga ungdomarna med rätt information om invandrare, flyktingar och 
svensk flyktingpolitik skulle de upphöra med det främlingsfientliga 
våldet. En av de första åtgärderna var, förutom att kalla polisled
ningen till möte, att initiera en gemensam nattvandring mot våldet. 
Kommunledningen gick ut  med ett upprop till en rad föreningar och 
organisationer, bl.a. alla politiska partier, att delta i nattvandringen. 
Uppropet var tänkt som ett sätt att »mobilisera de goda krafterna» 
och nattvandringen skulle symbolisera ett samfällt och brett av
ståndstagande från det främlingsfientliga våldet.^'' Till en tidning sa 
kommunalrådet som initierat aktionen att kommunen hoppades att 
den nattvandringen »...skall ha en dämpande effekt och att nattvand
ringarna utvecklas till en folkrörelse»."^ Nattvandringen genomför
des nästföljande helg och samlade enligt tidningsuppgifter ca 300 del
tagare, både invandrare och svenskar.^'^ 
Kommunen gick också i spetsen för en stor manifestation mot rasism 
och främlingsfientlighet, där bl.a. invandrarminister Birgit Friggebo 
samt de två f.d. invandrarministrarna Georg Andersson och Maj-Lis 

215. Sammanträdesprotokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 930830,  dnr 
93.KS0532, § 126. 
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Lööw medverkade/'^ Andra rikspolitiker som kom till Trollhättan 
var Pierre Schori, Alf Svensson och Inger Davidsson, dåvarande ci
vilminister. När  Inger Davidsson kom till kommunen anordnades ett 
möte mellan henne och representanter för de båda ungdomsgängen 
på  Kronogården och Lextorp. På en presskonferens efter mötet för
klarade civilministern att enligt hennes uppfattning handlade »ung
domsbråken» om vanliga gängbråk, där helt vanliga ungdomar hade 
blivit utnyttjade av »krafter utifrån«.^'' 

Det specificerade inte i artikeln vilka krafter som åsyftades, men tro
ligen hade civilministern fått information om den nazistiska aktivite
ten i kommunen. 

Politikerna initierade också flera projekt och informationskampanjer 
mot rasism och främlingsfientlighet efter händelserna sommaren 
1993. Alla hushåll i Trollhättan fick under hösten en liten skrift med 
titeln »En enkel bok om en fråga som angår oss alla i Trollhättan«, 
som innehöll olika fakta om invandrings- och flyktingpolitik. Kom
munstyrelsen tog också initiativ till ett projekt med arbetsnamnet 
»Augustiprojektet mot rasism och främlingsfientlighet«, som jag 
kommer att beskriva längre fram. Ytterligare en åtgärd från kom
munledningens sida var att tillsätta en arbetsgrupp bestående av någ
ra ledande politiker och tjänstemän som fick i uppgift att ta fram ett 
handlingsprogram mot våld. Till tidningarna uppgav den dåvarande 
kommundirektören att handlingsprogrammets inriktning var på »ett 
brett engagemang och satsning på attitydförändringar«, samt tillskott 
till mångkulturella ungdomsverksamheter.^^" 

Nattvandringen och manifestationen hade uppenbarligen till syfte att 
väcka opinion mot det främlingsfientliga våldet, och att som kom
munalrådet uttryckte det »mobilisera de goda krafterna« i kommu-

i i 8 .  Dagens Nyheter 930917,  Bohusläningen 930917. 
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nen. Man  ville samla alla föreningar, organisationer och enskilda som 
tog avstånd från det inträffade. Dessa åtgärder hör hemma i katego
rin informativa styrmedel, liksom utskicket till alla hushåll i Trolll-
hättan. Eftersom problemen enligt politikernas hotbild bottnade i 
okunskap och fördomar om invandrare och flyktingar var utskicket 
en rationell strategi för att minska våldet. Jag har inte kunnat spåra 
någon uppföljning av informationsinsatserna i kommunen, och det är 
därför omöjligt att veta något om eventuella effekter av dessa åtgär
der. Kommunen tog uppenbarligen rasismen och främlingsfientlighe
ten på  allvar, men i många fall får åtgärderna betecknas som symbo
liska. Därmed är inte sagt att symboliska åtgärder inte fyller en viktig 
funktion." '  Det kan ur politisk synvinkel vara oerhört viktigt att visa 
handlingskraft i vissa lägen, för att inte förlora legitimitet hos med
borgarna. Att tillsätta en arbetsgrupp kan fylla en sådan funktion, 
liksom att gå ut  och manifestera eller skicka informationsbroschyrer. 
Huruvida åtgärden faktiskt leder till ökad eller upprätthållen legitimi
tet är försås en empirisk fråga. Hur  de olika åtgärderna uppfattades 
av invånarna i Trollhättan har jag inte haft möjlighet att undersöka. 

Det kommunala handlingsprogram mot rasistiskt och främlingsfient-
ligt våld som flera tidningar rapporterade om har jag inte heller hit
tat. Intervjuer med de som var involverade ger vid handen att arbetet 
med handlingsprogram dog ut relativt snart.^^^ När  det inte inträffade 
något mer våld under hösten trängde sig andra frågor förbi på  den 
politiska dagordningen, och arbetet med handlingsprogrammet av
stannade. Sedan 1998 föreligger emellertid ett integrationspolitiskt 
handlingsprogram i kommunen, som enligt ett av kommunalråden 
kom till istället för handlingsprogrammet mot främlingsfientlighet 
och rasism. Arbetet ska alltså ha ändrat karaktär. Det var emellertid 
först 1995 som kommunstyrelsen tog beslut om att påbörja arbetet 
med det integrationspolitiska handlingsprogrammet."' Rasism och 
främlingsfientlighet nämns i programmet, men endast kort. De åtgär-

Z21. Se Rothstein 1984. 
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der som påbjuds är riktad verksamhet för barn och ungdom »i 
riskzon«, information och samverkan mellan kommunala enheter, 
polis och frivilligorganisationer. 

Något egentligt handlingsprogram mot rasistiskt och främlingsfient-
ligt våld kom aldrig till stånd, åtminstone inte på central nivå. På lo
kal nivå - i skolor och på fritidsgårdar - upprättades emellertid ett 
antal handlingsplaner som ett resultat av arbetet med Augustiprojek
tet, som ska beskrivas längre fram. På kort sikt arbetade kommunen 
för att göra det möjligt att bygga upp moskén så fort som möjligt 
igen, för ett mer intensivt arbete på fritidsgårdarna, att få igång en 
debatt om flykting/invandrarfrågor samt stötta olika projekt och fö
reningar som arbetade mot rasism och främlingsfientlighet. Man var 
ytterst angelägen om att återupprätta kommunens förlorade ära, och 
återskapa bilden av det trivsamma och invandrarvänliga Trollhättan i 
omvärldens ögon.̂ '̂* 

En lärdom politikerna drog efter moskébranden var vikten av samar
bete och informationsutbyte mellan olika myndigheter och de själva. 
Dagen efter branden samlades kommunledningen och polisledningen 
till gemensamma överläggningar. Det visade sig då att polisledningen 
visste väldigt lite om hur man i kommunen såg på problemet. Kom
munledningen hade inte förmedlat de signaler som man hade fått från 
skolan och fritidsgårdarna till polisen. Politikerna visste å andra si
dan väldigt lite om hur man i poUsledningen såg på  problemet. Poli
sen hade inte informerat kommunledningen om de nazistiska tenden
serna. M a n  upptäckte att man fick en mycket klarare bild om man 
informerade varandra, och kom överens om att ha ett bättre samar
bete i framtiden. Ganska typiskt rann ambitionen ut i sanden så fort 
det värsta tumultet hade lagt sig.^^' När  det sedan inte inträffade nå
got allvarligt tillbud på ett tag försvann problemet från den politiska 
dagordningen. Kommunen gav visserligen stöd till en del föreningar 
och liknande som arbetade mot rasism och främlingsfientlighet, men 
det var inte längre en fråga för politikerna. Det dröjde fram till 1996, 

12.4. Intervju med kommunalråd 980526,  kommundirektör 980901.  
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och Gula Korsets demonstration till minne av Rudolf Hess som poli
tikerna och kommunledningen, med Sveriges samlade massmedia
uppbåd utanför kommunhuset, fick frågan på sitt bord igen. 

Förvaltningen: beredskap och agerande 
Det är  i huvudsak två kommunala förvaltningar som har varit invol
verade i kommunens arbete mot rasistiskt eller främlingsfientligt våld 
i Trollhättan. Det är  dels socialförvaltningen, som i Trollhättan kal
las Vård- och Omsorgsförvaltningen (v/o). v/o-förvaltningen inklu
derar bl.a. de lokala socialkontoren, fältassistenternas uppsökande 
verksamhet bland ungdomar, den särskilda ungdomsenheten och 
flykting- och invandrarenheten. Den andra förvaltningen har  bl.a. 
hand o m  skolverksamhet och fritidsgårdsverksamhet. Lokaluthyrning 
ligger också under denna förvaltning, som kallas Kultur, Utbildnings 
och  Barnomsorgsförvaltningen  (KUB). 

I den operativa fältverksamheten var problemet med rasistiskt eller 
främlingsfientligt våld känt så tidigt som 1991. På Kronogår-
den/Lextorp fanns en lokal områdesgrupp med tjänstemän f rån soci
alkontoret, skolan, fritidsgårdarna, polisen samt kyrkan. Områdes
gruppen sände 1991 en skrivelse till den dåvarande distriktsnämnden 
för området, och redogjorde för den mycket svåra situation som man 
ansåg rådde och påtalade behov av resursförstärkning. Det gällde 
dels de främlingsfientliga ungdomarna på Lextorp och dels en grupp 
invandrarungdomar på Kronogården. 

På Kronogården hade det alltid bott många invandrare, men det hade 
hittills varit f å  konflikter mellan svenskar och invandrare. Men 1991 
märkes enligt flera aktörer som jag har intervjuat en påtaglig klimat-
förändring.'^^'^ Kronogårdens högstadieskola, där en majoritet av ele
verna hade invandrarbakgrund, lades ned och eleverna flyttades över 
till Pettersbergsskolan. I samband med att  dessa nya elever kom till 
skolan blev det oroligt och det bildades »gäng« som bråkade med 
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varandra. Dessutom var det kris i samhällsekonomin och arbets
lösheten ökade i hela landet. På Kronogårdens fritidsgård hade man 
märkt av besparingarna genom att personalstyrkan hade minskat 
från sju till fem anställda sedan 1977. En helt ny grupp flyktingar 
från Mellanöstern hade också kommit till Kronogården. Det märktes 
på fritidsgården, där sammansättningen av besökare successivt för
ändrades. Tidigare hade det varit ungefär hälften svenska/nordiska 
besökare och hälften utomnordiska, men nu hade den senare gruppen 
ökat till uppåt åttio procent av besökarna. 

Bland de nya besökarna utkristalliserades en grupp på femton unga 
killar, alla under femton år och de flesta arabisktalande. Det var en 
»tung« grupp, som kom från socialt svåra hemförhållanden och som 
hade problem med såväl droger som kriminalitet (rånöverfall, stölder, 
hotelser etc.). Dessa ungdomar ställde till biåk och oroligheter på  fri
tidsgården, vars ordinarie verksamhet snart blev omöjlig att genom
föra. På den närbelägna fritidsgården Lexington fanns sedan en tid 
tillbaka en grupp ungdomar mellan 17 och 18 år som hyste främ
lingsfientliga åsikter. Gänget på Kronogården började gå över till 
Lexington och söka konflikt med det andra gänget, vilket de också 
lyckades med. På Kronogårdens fritidsgård spreds dessutom flygblad, 
märken, klistermärken och klotter med ett »omvänt« rasistiskt bud
skap: Black Power, Shoot the rasist, SMMV (Svart Motstånd Mot  Vi
ta), Black Ownd, Public Enemy etc. Dessa ungdomar spelade musik 
med omvänt rasistiskt budskap, och klädde sig i enhetlig stil som är 
vanlig för sådana grupper."^^' De främlingsfientliga ungdomarna på 
Lextorp började å andra sidan markera sina,.åsikter på ett tydligare 
sätt, med klädstil, hakkorsmärken, musik, hitlerhälsningar etc. Det 
fanns risk på båda håll för att den s.k. svansen, dvs. ungdomar runt 
den inre kärnan i de båda gängen, skulle dras in på allvar. Situatio-
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nen bedömdes av områdesgruppen som ohållbar, men inte förrän 
1992 fick gruppens skrivelse någon effekt. Då startades ett projekt i 
v/O-förvaltningens regi som kallades Vernerprojektet. Arbetet i pro
jektet bedrevs tillsammans med personal från  KUB-förvaltningen. 

Vernerprojektet 
Initiativet till Vernerprojektet kom från kommunens flyktingenhet, 
dit uppretade invandrare hade vänt sig för att få kommunen att  t a  itu 
med de ungdomar på Kronogården som utmärkte sig genom bråk och 
kriminalitet. Ungdomarna ansågs skada invandrarnas kollektiva ryk
te genom sitt beteende.'''" Kommunens fältpersonal hade också lagt 
märke till ungdomarna, liksom personalen på fritidsgården. Trots att  
de var mycket unga, fanns både kriminalitet och droger inblandade. 
Genom att satsa pengar på  att arbeta särskilt med dessa ungdomar 
hoppades kommunen på att kunna spara pengar på  längre sikt, ge
nom att  minska behovet av omhändertagande som kanske skulle bli 
nödvändigt o m  inget gjordes. 

Från första början gällde insatserna i Vernerprojektet den utagerande 
gruppen av invandrarungdomar på Kronogården, med deras speciella 
problem. Ganska snart insåg förvaltningen att  projektet också måste 
arbeta med den främlingsfientliga ungdomsgruppen på Lextorp, ef
tersom problemen hade samband med varandra. Hotbilden tolkades 
på  olika sätt av olika kommunala aktörer. En centralt placerad tjäns
teman på  KUB-förvaltningen menar att det handlade o m  reguljära 
ungdomsbråk, varken mer eller mindre. Sådana har alltid förekom
mit. Förr gällde bråken t.ex. vänersborgsungdomar mot trollhätte-
ungdomar. N u  var det svenska ungdomar mot invandrarungdomar. 
Mediabilden av rasbråk i Trollhättan var överdramatiserad. Rasis
men var i detta fall att  betrakta som en förevändning för att  ställa till 
bråk, och hade inget med ideologi eller politik att göra."^'' Problemet 
låg inte minst hos invandrarungdomarna som ställde till bråk, mena
de denne aktör. Åtgärderna måste inriktas på  att klargöra för dessa 
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ungdomar att det svenska demokratiska samhället inte bara innebär 
frihet utan också ansvar/'^ 

Ute på  fritidsgårdarna uppfattades hotbilden annorlunda. I en pro
memoria om ungdomssituationen på Kronogårdens fritidsgård i au
gusti 1993 beskrev föreståndaren dagsläget på följande sätt: 

»Främlingsfientlighet mellan olika grupper - nazismen har fått fotfäs
te. En stor oro och rädsla, men också en skarp markering av att vilja 
hämnas och göra motstånd mot 'skinnhuvudena' finns bland våra 
invandrarungdomar. De känner sig hotade. Olika slag av tillhyggen 
förekommer - järnrör, bollträ och träpåkar - gömda under ungdo
marnas jackor. 

Föreståndaren beskriver också de hot som riktats mot gårdens perso
nal: förstörda bilar, rasistiska klistermärken på cyklar, hotfulla tele
fonsamtal, verbala hot, pistolhot, bombhot m.m.̂ '"* På Lextorps fri
tidsgård menar personalen att problemen började när kommunen la 
ner Kronogårdsskolan 1991, och att det från första början handlade 
om konflikter mellan olika ungdomsgäng. Att det råkade vara in
vandrare från den nedlagda Kronogårdsskolan mot svenskar på Pet
tersbergsskolan var mer eller mindre en tillfällighet. Efter samman
slagningen av de båda högstadieskolorna skedde en successiv polari-
sering, och de båda gängen fick med sig fler och fler medlemmar och 
sympatisörer. Fritidsgården på Lextorp blev ett »tillhåll« för svart
klädda skinheads, som ibland försökte sprida nazistiska tidningar 
som Storm och senare Nordland vid entrén. Personalen på Lextorps 
fritidsgård betraktade problemen 1991/92 som mycket allvarliga. 

I Verner projektet tog man ut  de ledande ungdomarna i respektive 
gäng (runt 20 totalt) till varsin grupp. Grupperna skulle träffas två 
kvällar i veckan under ledning av fritidsledare och socialsekreterare. 
Målet var att stävja och förebygga de aktuella problemen genom att 
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bl.a. träna konstruktiv konfliktlösning. Man  kunde t.ex. gå och 
bowla tillsammans. En kort tid försökte man ha gemensamma aktivi
teter, exempelvis restaurangbesök, för att de åtminstone skulle lära 
sig tolerera varandra. Denna verksamhet slog emellertid inte alls väl 
ut, och man blev tvungen att återgå till att arbeta med grupperna se-
parat. 

Det finns olika uppfattningar i kommunen om hur Vernerprojektet 
fungerade. Projektets ledning gjorde under hösten 1993 en egen ut
värdering av verksamheten.^'^ I utvärderingsrapporten konstaterades 
att projektet hade fungerat ganska bra för gruppen av främ
lingsfientliga ungdomar på Lextorp, men inte så bra för gruppen på 
Kronogården. Ett syfte med Vernerverksamheten var att få  bort le
darna för gängen från respektive fritidsgård, så att gården kunde be
driva sin reguljära verksamhet. Det hade inte lyckats på Kronogår
den. En tjänsteman på v/O-förvaltningen uppger i min intervju att 
projektet gav både snabba och goda resultat. Det kom t.ex. rapporter 
från skolan, där man hade sett klara förbättringar av de deltagande 
ungdomarna. Även polisen uppfattade att projektet haft  goda resul
tat. Projektet ansåg sig ha  splittrat gängen och fått  in de ledande 
ungdomarna på andra spår.^'* 

På Lextorps fritidsgård hade delar av personalen tillsammans med 
föreningslivet i området under våren 1992 ansökt om medel hos 
kommunen för att starta ett integrationsprojekt för invandrare. Tan
ke var att bygga upp samarbete med personer och myndigheter i om
rådet, för att underlätta integration och motverka rasism och främ
lingsfientlighet.''" Det blev emellertid avslag hos kommunen, och 
strax efteråt startades Vernerprojektet. Verner drevs i v/o-
förvaltningens regi, och personalen på fritidsgården menar att det 
fanns en konflikt mellan socialens och fritidspersonalens sätt att arbe-

236  Se Ingemansson 1996. Tidskriften Socionomen hade 1996 ett reportage där 
Vernerprojektet beskrevs av de tre socionomer som arbetade i projektet. 
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ta  med problemen. Fritidsgården försökte hålla en konsekvent och 
reglerande linje mot besökare som bar rasistiska symboler och ställde 
till bråk. Det mottogs med ogillande av ungdomarna. Vernerprojektet 
hade en »mjukare« linje, menar fritidsgårdspersonalen. I Vernerverk
samheten ställdes inte så hårda krav, och det var »mysigare» aktivite
ter. Fritidsgårdspersonalen menar också att det var ett misstag att 
samla skinheadsgänget som Vernerprojektet gjorde. Det gjorde gäng
et starkare och mer sammanhållet. Istället borde myndigheterna ha 
försökt splittra gruppen från början. Skillnaden mellan socialarbetar
nas och fritidspersonalens arbetssätt bottnar sannolikt i de institutio
nella förutsättningarna för respektive yrkesgrupp. Socialarbetarna 
arbetar inom ett av staten speciallagsreglerat område, medan fritids
personalen är mer fri i sin verksamhet. Socionomerna i Vernerprojek
tet betonade i ett tidskriftsreportage att de arbetade med individer, 
ungdomar med särskilda behov - inte nynazister. Istället för att ge sig 
in i vad de uppfattade hopplös maktkamp ifråga om nazistisk ideolo
gi försökte socionompersonalen arbeta med ungdomarnas »egna 
identiteter 

Personalen på  Lextorps fritidsgård sökte och fick också medel från 
Civildepartementet för att göra en resa med tre främlingsfientliga 
ungdomar till koncentrationslägret Auschwitz i augusti 1994. Perso
nalen uppger att resultatet av resan var mycket lyckat. Samliga tre 
ungdomar som var med har idag tagit avstånd från nazismen. En av 
ungdomarna har arbetat antirasistiskt i flera år och åker runt på  
skolor och presenterar den dokumentärfilm som ungdomarna fick 
göra under resan.'''*' Några månader senare gjordes ytterligare en resa 
med ungdomar till koncentrationslägret Sachenhausen. 

Det hade också vuxit fram en fritidsverksamhet i Hyresgästförening
ens regi på Lextorp. Där kunde ungdomarna fika, spela biljard eller 
se på film i en lägenhet i området. Fritidsgårdspersonalen upplevde 
dock en viss utsatthet från de främlingsfientliga ungdomarna, som 
hellre gick till Verner och Hyresgästföreningen där det inte ställdes 
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några krav, än till fritidsgården. Några gånger kände sig personalen 
t.o.m. hotad av ungdomarna med anledning av den hårdare linjen/'*'^ 

Problemet med rasistiskt våld stod ju högt på den politiska dagord
ningen efter sommarens kris och Verner-projektet beviljades under 
hösten 1993 mer pengar för att fortsätta sitt arbete, inte minst för att 
försöka stoppa nyrekrytering av yngre till de båda grupperna. En ny 
uppföljning från 1995 visade att resultatet var blandat. De främlings
fientliga ungdomarna på Lextorp hade visserligen upphört med sina 
främlingsfientliga handlingar och lagt av de mest uppseendeväckande 
yttre attributen för rasism och främlingsfientlighet.'^'" Men de hade 
inte ändrat sina åsikter om invandrare och flyktingar.^'*'' Det höll ock
så på att bildas nya främlingsfientliga gäng i Lextorp bland yngre 
ungdomar. Vad beträffar ungdomsgruppen på Kronogården konsta
terade uppföljningen att den fortfarande hade ett utagerande beteen
de och vad i behov av fortsatt långvarigt stöd.^''' 

Från 1996 ändrade Vernerprojektet inriktning. En av målgrupperna 
var fortfarande främlingsfientliga ungdomar på Lextorp, men i övrigt 
skulle projektet arbeta med tre nya målgrupper; ungdomar med sär
skilda behov dels på en högstadieskola och dels på en gymnasieskola 
samt flickor med särskilda behov. Åtgärderna för de främlingsfientli
ga ungdomarna syftade till att de skulle få »...träna sig i att samarbe
ta och ta hänsyn till varandra samt slussas in i vuxenlivet».'"'^ Projek
tet arbetade med ungdomarna i två grupper; en grupp med social trä
ning genom praktiskt arbete med skrotbilar och en grupp med trä
ning genom fiske, sport och friluftsliv. Den interna utvärderingen 
konstaterade att det hade blivit lugnare på fritidsgården och att 
främlingsfientlighet och våld hade minskat.'^''^ 
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Samanfattningsvis kan man om Vernerprojektet säga att  det startade 
arbetet mot  rasism och främlingsfientlighet relativt tidigt, 1992, men 
kanske inte så tidigt som det borde ha  gjort. På fritidsgårdarna fanns 
som rapporterats stora problem redan 1991.1  början var ambitionen 
att få de båda grupperna att kunna umgås, men stämningen var re
dan alltför infekterad. Två och en halv fritidsledartjänst fanns i pro
jektet under det första året, därefter arbetade en socionom och en fri
tidsledare tillsammans med respektive ungdomsgrupp. Arbetet har 
bedrivits under flera år, med vissa förändringar i inriktningen. Idag 
finns en del av verksamheten kvar i permanent form. 

»Augustiprojektet« 1993 
N ä r  det rasistiska våldet blev föremål för riksmedias uppmärksamhet 
under sommaren 1993 initierades en våg av olika projekt, kampanjer 
och manifestationer mot främlingsfientlighet i Trollhättan.^'*^ I augu
sti tog kommunledningen initiativet till ett projekt som fick namnet 
»Augustiprojektet mot  främlingsfientlighet i T r o l l h ä t t a n P r o j e k t e t  
skulle drivas i KUB-förvaltningens regi och det tillkom uppenbarligen 
som en direkt reaktion på den gångna månadens händelser. I en pro
memoria påpekas vikten av att  upprätta en konkret och genomtänkt 
handlingsplan »[m]ot bakgrund av alla skriverier och den uppmärk
samhet som massmedia har skapat runt de händelser som har inträf
fat  i Trollhättan...«.^'° Det är intressant att notera den explicita hän
visningen till massmedia. Det hade ju funnits en organiserad rasistisk 
aktivitet i Trollhättan sedan ett drygt år tillbaka, men inte förrän 
massmedia började hänga ut kommunen som den svenska rasismens 
huvudstad ansågs upprättandet av en handlingsplan vara påkallat. 

248.  Invandrarföreningarna ordande en manifestation med stor uppslutning och 
deltagande av flera statsråd, en »Vängrupp« bildades till stöd för våldets of
fer, SSU och Svenska Kyrkan samlade in pengar till återuppbyggande av 
moskén m.m. 
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Augustiprojektets insatser skulle både vara av akut och långsiktig na
tur och riktas mot ungdomar med främlingsfientliga attityder, sades 
det. Akuta åtgärder var att skola och fritidsgårdar skulle upprätta 
lokala handlingsplaner och en märkeskampanj (Stoppa rasismen i 
Trollhättan!) skulle genomföras. Långsiktigt skulle man arbeta riktat 
med ungdomar som hade uttalade främlingsfientliga attityder, unge
fär som i Verner-projektet. 

I problemanalysen för projektet framhålls den ökade oron bland 
människor p.g.a. många asylsökande i kommunen, den ekonomiska 
krisen med neddragningar och arbetslöshet, hårt socialt belastade bo
stadsområden, våld och droger samt en »diffus fördomsfullhet« som 
bidragande orsaker till det som hänt.^'^ Målet för Augustiprojektet 
var att genom fritidsgårdar, föreningar, skolor och barnomsorg på
verka såväl vuxnas som barns och ungdomars attityder och »motver
ka grogrunden för rasism«. Särskilt viktigt sades vara att hindra ny
rekryteringen av anhängare till gruppen med rasistiska åsikter. Alla 
resultatenheter informerades om projektet och om vikten av aktivt 
arbete mot problemen på  alla nivåer. Konkreta handlingsplaner be
gärdes in från skolor och fritidsgårdar. Projektledningen gick också 
ut  till kommunens föreningar med information om arbetet och upp
maning till aktivitet mot rasism och främlingsfientlighet. Det sista 
kan tolkas som ytterligare ett led i försöket att »mobilisera de goda 
krafterna «. 

Augustiprojektet innehöll också planer för ett långsiktigt arbete. Det 
skulle bl.a. handla om teaterföreställningar, »Folkfest mot rasism«-
program på skolorna, attitydbearbetning i skolundervisningen, te
madagar på fritidsgårdarna med invandrarföräldrar och överlevande 
från andra världskriget, »internationella« musikarrangemang, en idé
bank för alla som vill arbeta med frågor om främlingsfientlighet och 
rasism, ungdomssatsningar innebärande undervisning till svenska och 
utländska ungdomar om varandras kulturer, möten mellan svenska 
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och utländska ungdomar, gängbearbetning och eventuellt en resa till 
koncentrationsläger. 

Det har  varit svårt att  kartlägga vilka åtgärder som Augustiprojektet 
faktiskt resulterade i, då projektet avslutades efter ett å r  utan att  nå
gon slutdokumentation gjordes. Många av de insatser, långsiktiga 
och mer akuta, som planerades tycks aldrig ha  blivit mer än  halvhjär
tade försök och några tycks aldrig ha lämnat skrivbordsstadiet. 

Lokala handlingsplaner från skolorna och fritidsgårdarna inkom 
dock till KUB-förvaltningen i september, bl.a. från Kronogårdens fri
tidsgård och Pettersbergsskolan (högstadium med upptagningsområ
de bl.a. Kronogården/Lextorp). På Pettersbergsskolan hade ledningen 
anställt elevassistenter med arabisk språk- och kulturkompetens, in
fört  förbud mot  rasistiska symboler, haft  föräldramöten, teaterföre
ställning och filmvisning. Skolan planerade också en studiedag för 
personalen kring invandrare/flyktingproblematik, ändrade arbetsfor
mer och klassammansättningar, samarbete med fritidsgårdarna, spe
cialinsatser i form av en »skoldaghemsgrupp« för elever med särskil
da  behov, kulturvecka samt samarbete med föreningar som arbetar 
mot  rasism. 

Handlingsplanen för Kronogårdens fritidsgård syftade till att mot
verka nyrekryteringen till de grupper som orsakade bråk och pro
blem, och innehöll akuta insatser som förbud av främlingsfientliga 
budskap genom musik, klotter, märken eller slagord, ökade föräldra-
och föreningskontaker och extra personal. På lång sikt skulle man  
arbeta med förebyggande insatser, t.ex. genom Verner. 

Flera tjänstemän på  KUB-förvaltningen menar i efterhand att Augusti
projektet inte var särskilt genomtänkt. Det var initierat uppifrån, som 
en direkt reaktion efter händelserna på sommaren."^" Kommunled
ningen hade stor press på  sig att visa konkret handlingskraft. Det 
mesta arbetet i projektet gick emellertid ut på  att starta diskussioner 
och samarbete mellan olika förvaltningar. 
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Jämfört med Vernerprojektet innehöll Augustiprojektet många kort
siktiga, snart bortglömda insatser. Många jag har pratat med i kom
munen kommer inte ens ihåg att det fanns ett projekt med det nam
net. Till skillnad f rån Vernerprojektet vände sig Augustiprojektet inte 
till någon specifik målgrupp, utan allmänt till ungdomar framförallt i 
skolorna. Det finns som sagt ingen utvärdering av eventuella effekter, 
men det kan noteras att  flera bedömare ansåg att  exempelvis rock
märkeskampanjen snarast åstadkom negativa effekter. Genom att  h a  
på  sig eller inte ha  på  sig ett märke »Stoppa rasismen i Trollhättan« 
ansågs man bland vissa grupper ha  valt sida, med ökad polarisering 
som följd.^" 

Reglerande åtgärder 
Både Augustiprojektet och Vernerprojektet ä r  exempel på  hur  de of
fentliga aktörerna agerar med hjälp av informativa styrmedel. Hu
vudsakligen har styrmedlen i dessa projekt varit av informativ karak
tär,  både som upplysning, utbildning och kurativt arbete. Åtgärderna 
kan till största delen placeras i rutan för interventionistiska åtgärder i 
dynamiska operativa förhållanden, i Bo Rothsteins typologisering av 
dimensioner i offentlig politik.^" Några av åtgärderna har också varit 
av reglerande karaktär, främst i form av förbud mot  rasistiska sym
boler i enskilda skolor. 

Kommunens uthyrning av lokaler är ett annat exempel på  reglerande 
styrmedel i den offentliga politiken mot rasism och främlingsfientlig
het. Det är  KUB-förvaltningen som hanterar uthyrningen av kommu
nens lokaler, och man är numera mycket uppmärksam på vilka per
soner som försöker hyra lokaler vid vissa datum, exempelvis den 30 
november. Ett par gånger har det kommit till kommunens kännedom, 
bl.a. efter tips från polisen, att lokaler har hyrts för nazistiska syften. 
En gång hade lokalen hyrts för ett 25-års kalas, där kommunen i för
väg fick reda på  att det skulle vara en nazistfest. Med anledning av 
dessa uppgifter vägrade kommunen att hyra ut lokalen. Kommunen 
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hävdade att  felaktiga uppgifter om användningen hade lämnats. En 
annan gång hyrdes en lokal för ett 50-års kalas. I efterhand kom det 
f ram att  det var nazister som hade haft  fest och spelat vit makt
musik. Kommunen kontaktade polisen, som kunde bekräfta att  de 
personer som formellt hade hyrt lokalen var föräldrar till en av poli
sen känd nazist.^'^ 

Den ansvarige tjänstemannen på  KUB-förvaltningen påpekar hur  svårt 
det är  för kommunen att  kontrollera att lokaler inte hyrs för  nazistis
k a  syften, då  lokalen i allmänhet hyrs under falska premisser. M a n  
kan inte heller neka någon att hyra lokaler med hänvisning till poli
tiska åsikter. Däremot kan kommunen, som i Trollhättan, neka med 
hänvisning till att falska uppgifter om ändamålet lämnats, eller att  
man befarar bråk och skadegörelse i samband med användningen av 
lokalen.^" 

Uthyrning av kommunens lokaler för nazistiska eller rasistiska än
damål har också varit uppe på den politiska dagordningen i Udde
valla kommun. I fullmäktige väcktes 1996 en motion o m  regler för 
uthyrande av lokaler till hyresgäster förknippade med rasistiska eller 
nazistiska organisationer. Frågan bereddes av kommunstyrelsen, som 
inhämtade yttranden f rån fritidsnämnden, skolstyrelsen och tekniska 
nämnden. De kommunala nämnderna höll i princip med motionären 
men konstaterade också att  det skulle strida mot såväl grundlagens 
bestämmelser om mötesfrihet, kommunallagens likställighetsprincip 
som hyreslagen att  neka någon rätten att hyra lokal enbart p.g.a. po
litiska åsikter. Kommunstyrelsen hänvisar också till en promemoria 
f rån Kommunförbundet angående just denna f r å g a . M e n  Kommun
styrelsen konstaterar sedan att kommunen har rätt att  frångå dessa 
principer om en »...uthyrning kan befaras medföra ordningsstör
ningar eller innebär risk för olaglig verksamhet...«.^" Liksom i Troll-
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hättan konstaterar man att fullkomlig säkerhet är svårt att uppnå om 
förhyrningen sker via bulvan. 

En annan typ av reglerande åtgärder är det generella förbud mot ra-
sistiska och nazistiska symboler som förvaltningsledningen i Trollhät
tan tog i december 1995. Beslutet innebar ett förbud mot att bära ra-
sistiska symboler i skolor, på fritidsgårdar och offentliga lokaler i 
kommunen/^" En av rektorerna som deltog i beslutet påpekar i en 
intervju med mig att beslutet måste ses som en del av en helhet i arbe
tet mot rasism i Trollhättan. Beslutet hade föregåtts av flera års dis
kussion kring dessa frågor, och förbudet hade i praktiken redan prak
tiserats på  många skolor och fritidsgårdar.""^' På många skolor och 
fritidsgårdar har det också varit förbjudet att spela vit makt-musik. 

På skolorna arbetar man i övrigt huvudsakligen med olika typer av 
informativa styrmedel. De enskilda skolorna framhåller att problemet 
kontinuerligt tas upp som ett naturligt inslag i undervisningen, t.ex. 
samhällskunskapsundervisningen. Exempel på andra åtgärder var 
1993 att informera elever och föräldrar om vad som hade förevarit 
under sommaren för att dämpa den oro som fanns vi terminsstarten, 
starta stödgrupper för utsatta elever, anmäla allt innehav av vapen 
och all form av våld till polisen och öka personaltätheten i korridorer 
och på skolgården. På Pettersbergsskolan beslutades att visitering av 
elever och skåp fick göras, efter överenskommelse med föräldrar.^ ^ 
Det senare är dock exempel på  en åtgärd av reglerande slag. 

Ekonomiska åtgärder 
Kommunen har också arbetat genom att ge ekonomiskt stöd till före
ningar och organisationer som arbetar mot rasism och främlingsfi
entlighet. Exempel på sådana föreningar och organisationer är  SSU, 
Vängruppen (som bildades av några ungdomar efter misshandeln av 
de somaliska flyktingarna 1993) och IFK Trollhättan. 
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IFK-Trollhättan på  Kronogården erbjöds 1994 medel f rån  kommunen 
och Civildepartementet för  at t  genomföra »Projektet mot främlings-
fientlighet«. Initiativet kom från  KUB-förvaltningen. Föreningens am
bition uppgavs i slutrapporten ha varit att engagera invandrarföräld-
rar  i sin verksamhet, att etablera ett internationellt ungdomsforum, 
samt, slutligen, at t  försöka aktivera så många invandrarungdomar 
som möjligt av dem som enligt polis och fritidsgård befinner sig i 
»riskzonen»/^' 

En uppmärksammad del av projektet var en resa med fem ungdomar 
f rån Lextorp och tre ledare till fotbollsklubben Millwall FC i London, 
där  ett liknande arbete mot rasism och främlingsfientlighet hade be
drivits i flera år.  IFK anordnade också under en tid aktiviteter, t.ex. 
målning eller sömnad, för arbetslösa invandrare på  dagtid i Krono
gården, samt friskvård för vuxna invandrare. Slutligen byggde pro
jektet tilllsammans med Kronogårdsprocessen en street-soccer an
läggning i Kronogården. 

I utvärderingen av projektet konstaterades at t  somliga mål nåtts, 
andra inte. Vad som särskilt betonas är budskapet som arbetet i pro
jektet ansågs ha  sänt ut ,  nämligen att Trollhättans kommun och IFK 
hade varit aktiva i kampen mot  våld och rasism; »...något som ska
par  en goodwilleffekt på  det nationella planet och något som skapar 
en trygghet för  våra k o m m u n i n n e v å n a r e D e t t a  kan  tolkas som 
att  ambitionen i projektet varit mer symboliskt inriktad. Bara genom 
att  ha  startat projektet ansågs kommunen ha  åstadkommit något.  IFK-
projektet ä r  ett av de f å  projekt som också har  arbetat med vuxna, 
och inte bara ungdomar. En tjänsteman på  KUB-förvaltningen menar 
dock att  arbetet med  iFK-projektet inte blev så konkret som man hade 
förväntat sig f rån kommunens sida."^ '̂ 

Jag har  hittills redovisat en uppdelning av de lokala åtgärderna i 
Trollhättan i informativa, reglerande och ekonomiska styrmedel. Jag 
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skulle vilja lägga till ytterligare en typ av styrmedel som kommunen 
kan använda sig av; nämligen organisation. Organisation ligger som 
tidigare nämnts på ett annat plan än de övriga tre styrmedlen. Med 
organisationsstyrning avses styrningen inom en organisation, t.ex. 
kommunen. När  man beslutar att införa rutiner och former för sam
arbete mellan olika förvaltningar kan emellertid motiveringen vara 
att samhällsstyrningen, dvs. styrningen av kommunmedlemmarna, 
ska bli effektivare. 

Organisatoriska styrmedel 
Händelserna 1993 satte fart på arbetet med att förändra Kronogår
den, bostadsområdet med de tyngsta sociala problemen och flest an
tal invandrare i Trollhättan. Arbetet startade redan i mars 1993 och 
fick namnet »Kronogårdsprocessen«. Det skulle handla om ett konti
nuerligt arbete med integration och med att skapa större delaktighet 
och ansvar för de boende. Man hade bl.a. som mål att aktivera de 
befintliga föreningarna i området, och bedriva arbetet i samverkan 
med dessa. Idag finns ca 15 invandrarföreningar, fyra hyresgästför
eningar, idrottsföreningar, handikappföreningar m.fl. samlade i en 
paraplyorganisation kallad »Nya Kronogården zoo6«. Tanken bak
om arbetet var bl.a. att en bättre integration och samarbete mellan 
olika befolkningsgrupper på sikt skulle minska främlingsfientlighet 
och rasistiskt våld. En utvärdering gjord av projektets samordnare låg 
klar 1998, och den var övervägande positiv.^" Den politiska opposi
tionen i Trollhättan menar dock att Kronogårdsprocessen varit felrik-
tad från början. Det har varit fel att koncentrera så stora resurser till 
ett enda område. 

Ett annat led i samma tanke har varit att förändra den politiska 
nämndorganisationen. Erfarenheterna från 1993 visade att det var 
besvärligt att samarbeta över de gamla nämndgränserna. Vård- och 
Omsorgsfrågor behandlades av en nämnd och frågor inom Kul
tur/Utbildning/Barnomsorg i en annan. I många fall gällde det pro-
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blem med samma individer. För at t  underlätta samarbete och förbätt
r a  möjligheterna at t  hantera problemen på  ett tidigt stadium inrätta
des en lokal nämnd med ansvar för  såväl V/O- som  KUB-frågor för  
området kring Kronogården. På så sätt har  man samlat både kultur-, 
fritids-, skol-, barnomsorgs- och sociala frågor under en och samma 
stadsdelsnämnd. Den lokala nämnden finns dock bara i denna stads
del. För övriga stadsdelar fattas beslut i den centrala v/o-nämnden 
respektive den centrala KUB-nämnden.^^^ 

Samarbete mellan olika myndigheter och förvaltningar har  allmänt 
bedömts vara ett viktigt led i arbetet mot rasistiskt våld efter 1993. 
Trollslå (Samordning av Lokala Åtgärder i Trollhättan) kallas ett 
projekt som startades 1995 riktat mot ungdomar i åldrarna 12-16 år .  
På närbyråkratisk nivå arbetar fyra geografiska områdesgrupper med 
samordning mellan främst närpolisen, socialtjänsten och skolan. På 
högre nivå finns även en ledningsgrupp med bl.a. närpolischefen och 
ett antal förvaltningschefer. Grupperna arbetar på olika sätt, en del 
mer konkret, andra mest med informationsutbyte. Ett övergripande 
mål ä r  at t  förebygga ohälsa och främja hälsa, att ringa in »riskgrup
per» (t.ex. drogmissbruk, främlingsfientlighet etc.) och förebygga 
brott .^''  

Det finns också en samverkansgrupp inom Kronogårdsprocessen där  
förvaltningschefer och representanter för  de s.k. mjuka verksamhe
terna i området träffas tillsammans med bostadsbolaget och Nya  
Kronogården, paraplyorganisationen för föreningarna på  området. 
Samverkansgruppen har  utverkat resursförstärkningar bl.a. till fri
tidsgårdarna. 

Sammanfattningsvis har  Trollhättans kommun i arbetet mot främ
lingsfientlighet och rasism använt sig av såväl reglerande som eko
nomiska, informativa och organisatoriska styrmedel. De reglerande 
åtgärderna syftar närmast till att hämma, eller försvåra, nazistisk el-
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ler främlingsfientlig verksamhet. De ekonomiska och informativa 
styrmedlen är av istället av främjande karaktär. Kommunen ger stöd 
och utbildning till olika målgrupper, bl.a. till föreningar eller organi
sationer som förväntas arbeta aktivt och konkret med problemet. 
Den organisatoriska styrningen gäller inte så mycket kommuninne
vånarna som förvaltningen själv. Men syftet med att samordna för
valtningarna och bygga nätverk med organisationer och föreningar är 
naturligtvis att åstadkomma en effektivare samhällsstyrning. Hur  de 
olika samordningsprojekten och samordningsgrupperna fungerar i 
praktiken är en öppen fråga, vilken jag inte har möjlighet att bevara i 
denna studie. 

Den allmänna uppfattningen bland politiker och högre tjänstemän 
var mot slutet av 1995 och början av 1996 att rasismen var så gott 
som försvunnen från Trollhättan. Man ansåg att man hade lagt ner 
ett hårt arbete på  att bekämpa de främlingsfientliga krafterna och at
tityderna, och nått ett gott resultat. Nazistgruppen var inte längre ak
tiv, läget på fritidsgårdarna var bättre och våldet var borta. I det lä
get inkommer till poUsmyndigheten i Norra Älvsborg i juni 1996 en 
ansökan om tillstånd att anordna en marsch till minnet av Rudolf 
Hess. Som arrangör står organisationen »Gula Korset«, en del av den 
militanta naziströrelsen Nationella AUiansen. 

Polisens hantering av nazistdemonstrationen 1996 
Det stod genast klart att det ansökta demonstrationstillståndet 
handlade om något helt annat än de möten som tidigare hållits av ra-
sistiska eller nazistiska organisationer i Trollhättan."^^" De lokala na
zisterna var inte inblandade, utan initiativet kom från Stockholm. 
Man ville uppenbarligen dra fördel av den uppmärksamhet som utan 
tvivel skulle väckas genom att förlägga en demonstration just till 
Trollhättan. Det finns andra exempel på samma strategi; t.ex. i det 
norska samhället Brumunddal 1991 eller i Klippan 1998. Vid de tidi-
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gare manifestationerna i Trollhättan (Sverigedemokraterna och Na
tionella Alliansen) hade mindre motdemonstrationer förekommit, 
men inga direkta ordningsproblem. I samband med den nu aktuella 
nazistdemonstrationen kunde man erfarenhetsvis vänta sig ett stort 
antal motdemonstranter, varav många militanta. 

Den mediala uppmärksamheten var enorm. Till en början gällde den 
själva tillståndsgivningen. Polisen kritiserades i insändare och debat
tartiklar och uppmanades att inte ge tillstånd till demonstrationen, 
inte minst från kommunledningens håll. Polisledningen svarade ge
nom tf. polismästare Johnny Calvin: 

»Polisens uppgift är  att se till att demonstrationer genomförs på ett 
tryggt och säkert sätt. Det tänker vi självfallet göra även i detta fall. 
Vi har två huvudmålsättningar. Den ena är att på plats övervaka att 
demonstrationen inte stör annan verksamhet, till exempel trafiken 
/.../ Den andra är att ingripa mot eventuella brott. 

Bedömningen var att grundlagens bestämmelser om demonstrations
frihet vägde sä starkt att det inte var möjligt för polisen att neka till
stånd. Polisen kunde inte sätta sig över grundlagens bestämmelser. 
Man hänvisade till prejudikat från liknande fall, vilka innebar att 
hänvisning till de ordningsproblem som kunde befaras inte utgjorde 
giltigt skäl att avslå ansökan. Det fanns t.ex. ett liknande fall i Stock
holm, där en ansökan om demonstrationstillstånd hade återkallats av 
polisen p.g.a. befarade ordningsproblem, men där regeringen efter 
överklagande biföll ansökan. Regeringen hänvisade den gången till 
det mycket starka intresset i ett demokratiskt samhälle av att upp
rätthålla de grundläggande mötes- och demonstrationsfriheterna. I 
Trollhättan beslöt man sig därför att bevilja tillstånd, men ställa in 
själva marschen som skulle gå genom staden med hänvisning till ord
ningsproblem. Istället skulle nazisterna få demonstrera på torget 
framför järnvägsstationen. 

X 7 1 .  Debattartikel i Trollhättans Tidning 9 6 0 7 Z 7 .  Se även polismyndigheten i 
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När  dagen för demonstrationen närmade sig hade polisen uppgift om 
att ett mycket stort antal militanta motdemonstranter var att vänta 
till Trollhättan, och man beslöt att kalla in förstärkningar i form av 
piket-styrkor från Stockholm, Göteborg och Malmö. Under demon
strationen tjänstgjorde sammanlagt 400 poliser, som skyddade ca 
Z50 nazister mot ungefär lika många militanta motdemonstranter. 
Centrala delar av staden samt moskén specialbevakades. I sin utvär
dering konstaterar polismyndigheten att demonstrationen aktualise
rat  frågan vilka möjligheter en polismyndighet har att avslå en dylik 
ansökan. Enligt gällande praxis och ett antal uttalanden av JO i frå
gan och närliggande frågor framgår att utrymmet är synnerligen be
gränsat. I dagsläget torde det egentligen bara vara skälet att motverka 
en epidemi som kan vara hållbart. /.../ En ändring i riktning mot stör
re möjlighet att vägra tillstånd måste ses som mycket positiv. Med 
den samlade erfarenhet som idag finns inom svensk polis av denna 
typ av demonstrationer finns förmodligen ett mycket starkt stöd för 
en sådan ändring.^^^ 
En intressant iakttagelse var att de lokala nazisterna inte syntes till 
före demonstrationen. Det ska jämföras med den hotbild som fanns 
1993, när den främlingsfientliga aktiviteten var fullt synlig och öppen 
i form av grupper som marscherade på stan och markerade nazistiska 
åsikter genom gester, rop och enhetlig klädsel. Inte heller under själva 
demonstrationsdagen upptäcktes några lokala aktivister, vilket enligt 
polisens tolkning inte var ägnat att förvåna. »Det hade varit dumt av 
dem att delta eftersom vi känner våra pappenheimare här i stan«, sa 
en kriminalinspektör vid den lokala polismyndigheten.^^' 

Enligt polismyndighetens utvärdering av polisinsatsen under demon
strationen var möjligheterna att ingripa mot nazisternas olagliga 
handlingar i form av hets mot folkgrupp obefintliga i den situation 
som rådde. Det fanns stor risk att läget allvarligt skulle förvärras om 
polisen började ingripa.̂ ^"* Följden blev att man koncentrerade sig på 
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att  avvärja hotet från motdemonstanterna, som bl.a. ägnade sig åt  
stenkastning. Polisen beslagtog också ett flertal hemmagjorda bom
ber. 

I den efterföljande rättegången dömdes ett antal motdemonstranter 
samt sju nazister från Karlskronatrakten vid Trollhättans tingsrätt. 
Nazisterna hade identifierats genom polisens videoinspelning av de
monstrationen. De hade stått tillsammans i enhetlig uniformsliknande 
klädsel med nazistiska märken på en lastbrygga vid demonstrations
platsen framför ett par hundra sympatisörer. En av dem hade hållit 
ett kort  anförande och samma person anförde även upprepade »Sieg 
Heil«-rop och s.k. romerska hälsningar. Tingsrätten menade att  detta 
sammantaget var att  betrakta som förmedlande av ett budskap i la
gens mening, och att  detta budskap förde tanken till nazistisk ideolo
gi och utgjorde »hets mot folkgrupp«. Den stora spridning budskapet 
fick genom den stora åhörarmassan och den mycket omfattande 
massmediala bevakningen av demonstrationen gjorde att  tingsrätten 
bedömde gärningen som allvarlig. Det rasistiska motivet ansågs utgö
ra  en försvårande omständighet.^^' 

Polismyndighetens i Norra  Älvsborg beslut att ge demonstationen 
tillstånd JO-anmäldes av flera personer, men JO beslutade i samtliga 
fall att  lägga ner utredningen, bl.a. med hänvisning till regeringens 
behandling av liknande fall i Stockholm. JO gav sålunda polismyn
digheten rätt i behandlingen av tillståndsfrågan. 

Under 1997 ändrade emellertid den lokala polismyndigheten i Norra  
Älvsborg sin policy beträffande demonstrationstillstånd och medde
lade att  tillstånd i fortsättningen inte skulle medges för demonstratio
ner av den aktuella typen. Regelsystemet är fortfarande detsamma, 
men man menade nu  att  samhällsopinionen hade svängt. Det var inte 
längre acceptabelt att demokratin kunde få kosta hur mycket som 
helst. Framför allt hänvisade polisledningen till svårigheterna att upp
rätthålla ordningen och att garantera säkerheten, där erfarenheterna 
från 1996 gör att man idag skulle säga nej till en liknande demonstra



tion. Men fortfarande anser man sig inte kunna lägga hinder i vägen 
på politiska grunder, utan endast med anledning av ordnings bekym-

Därmed lämnar jag den offentliga politiken i Trollhättans kommun. I 
resterande avsnitt ska jag beskriva och analysera den offentliga poli
tiken mot rasistiskt och främlingsfientligt våld i Uddevalla och Vä
nersborg. 

5 .2  Uddevalla 
Problemet med rasistiskt eller främlingsfientligt våld kan sägas ha 
kommit upp på den politiska dagordningen i Uddevalla först hösten 
1995. Tidningarna rapporterade då om våldsamma sammandrabb
ningar under natten till den 7 oktober mellan nazister och invandra
re. Ett tjugotal skinheads sades ha skrikit rasistiska och nazistiska 
slagord, krossat skyltfönster och bilar samt misshandlat flera invand
rare med träpåkar och järnrör. Det var emellertid rykten som bara 
några dagar senare visade sig vara betydligt överdrivna. Enligt den 
lokala polisen hade skadegörelsen inte varit värre än en vanlig fre
dagskväll, och inte en enda anmälning med anledning av bråket hade 
lämnats in till polisen (se kapitel tre). Händelsen ledde ändå till kraf
tiga reaktioner i kommunen. 

Politikerna 
Tre dagar efter bråket sammankallade ett av kommunalråden till 
allmänt möte i Folkets Hus. Den politiska oppositionen hade redan 
uttalat sig i lokaltidningen och krävt mobilisering och en konkret 
handlingsplan mot rasism.'̂ '̂̂  Vid det här laget hade polisen emellertid 
utrett händelseförloppet och hävdade tillsammans med kommunens 
fältassistenter att bråket hade haft betydligt mindre omfattning än 
vad som angivits i media. Kommunalråd, närpolischef och social
nämndens ordförande uttalade sig på mötet och menade att ung
domssituationen i Uddevalla ändå inte var särskilt allvarlig, men att 
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man ändå borde agera för att de problem som trots allt fanns inte 
skulle bli värre. Föräldrar som nattvandrar på stan gav dock en an
nan bild av den allmänna ungdomssituationen, och pekade på stora 
problem med fylleri bland yngre tonåringar/^^ Till mötet i Folkets 
Hus kom ca 150 personer och enligt uppgifter i tidningarna antogs 
på mötet ett uttalande mot rasism. Det bildades också en kommunal 
referensgrupp mot våld och rasism.^^' 

Vad som hände med denna referensgrupp har jag inte lyckats utröna. 
Däremot har kommunen under flera år arbetat med allmänt vålds
förebyggande insatser. Möjligen har arbetet mot rasistiskt och främ-
lingsfientligt våld inlemmats där. 

Till lokaltidningen uppgav kommunalrådet att politikerna hade känt 
till att det fanns en grupp organiserade rasister i kommunen. Motive
ringen till varför politikerna inte hade agerat tidigare var enligt 
kommunalrådet att man inte kunnat ta nazisterna »på bar gär
n i n g » . S å v i t t  jag har kunnat se var beredskapen mot händelser av 
detta slag ganska låg i Uddevalla. I samband med de våldsamma 
händelserna i Trollhättan 1993 fanns i tidningarna uppgifter om att 
VAM skulle ha  spridit sig till Trollhättan från Uddevalla.''^' Jag har 
försökt få  fram fler uppgifter om denna grupp, men den lokala poli
sen uppger sig inte ha känt till någon sådan grupp. En förklaring kan 
vara att gruppen inte begick några brott, åtminstone inte i Uddevalla. 
En annan förklaring kan vara att individerna i gruppen visserligen 
begick brott, men att det handlade om mer allmän kriminalitet och 
inte om rasistiskt motiverade brott. Det kan tyckas märkligt då  VAM 
var en öppet militant rörelse i början av 1990-talet. Det fanns också 
en centralt belägen flyktingförläggning i Uddevalla stad, vilken emel
lertid inte utsattes för några attentat. Till det kan läggas en främlings
fientlig stämning som hade sitt upphov i rykten om snatteri bland en 
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viss flyktinggrupp, rykten som också bekräftades av polisen. Ändå 
var det under nittiotalet förhållandevis lugnt i Uddevalla. 

Det finns dock en del uppgifter om rasistiskt våld och trakasserier 
mot  invandrare och politiker som hade uttalat sig mot rasism i pres
sen. Med anledning av detta ställdes 1992 en interpellation till kom
munstyrelsen. Det var en fullmäktigeledamot från Vänsterpartiet som 
ville veta vad kommunen planerade för åtgärder mot  rasistiskt våld. 
Som svar på  interpellationen föreslog kommunstyrelsens ordförande 
att  fullmäktige skulle ta  ett uttalande mot  rasistiska våldshandlingar, 
vilket också skedde.^*^ Några övriga åtgärder tycks inte h a  vidtagits. 

Året därpå kom problemet med rasistiskt våld upp på fullmäktiges 
dagordning igen. Med anledning av att media hade rapporterat att  
elever i Trollhättan fått  byta skola p.g.a. de inte ville gå i samma 
skola som invandrare ställdes en interpellation till skolstyrelsens ord
förande. Frågan gällde huruvida detta också skulle kunna ske i Udde
valla, samt med vilka medel skolorna i Uddevalla arbetade för att  in
formera o m  och motverka rasism. Skolstyrelsen begärde då  in rap
porter från de enskilda skolorna i kommunen. De visade att arbetet 
mot  rasism i huvudsak bestod av diskussioner i den ordinarie under
visningen, teaterföreställningar, temadagar och besök av överlevande 
f rån koncentrationslägren."^^' 

Skolan 
Under 1994 och början av 1995 fanns det problem med en grupp ele
ver på  en av kommunens högstadieskolor. Det handlade o m  en grupp 
svartklädda nazister, ungefär 5-6 i kärnan och ett tjugotal i svansen. 
Dessa elever var enligt rektorn klart invandrarfientliga, och de delade 
ut flygblad och spred VAM-klistermärken.^^'' Däremot märkte skolled
ningen inget motvåld eller något särskilt invandrargäng. Skolan hade 
efter vad rektorn uppger aldrig tidigare haft  liknade problem, trots 
att  det har funnits många invandrarelever. Detta var en ny situation. 
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och det fanns knappast någon beredskap för att hantera problemet. 
Skolledningen misstänkte att den nazistiska gruppen på skolan hade 
kontakter med äldre personer, som bl.a. kunde förse dem med mate-
r ia l /^ '  

En åtgärd av informativt slag var att ta kontakt med Emerich Roth, 
en överlevande från förintelsen. Han höll ett program för eleverna, 
som enligt rektorn blev bra. Han  hade också separata samtal med na
zisterna, både de i kärnan och svansen. Som ett resultat bildade en 
del elever på skolan en motrörelse till VAM, som kallades SVAM 
(Stoppa Våldet Agera Medmänskligt). Som ett svar på  oroligheterna 
hösten 1995 fattade skolledningen senare ett beslut om att förbjuda 
nazistsymboler.^*^ Sedan de nazistiska eleverna slutat högstadiet upp
hörde problemen med främlingsfientlighet, uppger rektorn.^'^ 

Fritidsgården 
På den av kommunens fritidsgårdar där bråk mellan invandrarung
domar och svenska ungdomar hade förekommit varnade personalen 
för överdrivna och förenklade hotbilder. Det fanns på fritidsgården 
en gruppering som på olika sätt gav uttryck för främlingsfientliga 
åsikter och markerade åsikterna med nazistiska symboler. Fritidsgår
dens föreståndare menade ändå att de flesta av dessa ungdomar inte 
var nazister. Det vara bara ett litet fåtal som stod för sina åsikter, res
ten var att betrakta som en »svans«. En fritidsledare påpekade för 
tidningen att ungdomarna i »motgänget«, som innehöll både infödda 
svenskar och invandrare, också markerade sin tillhörighet med olika 
symboler; PLO-märken, chilenska flaggor o.dyl.^** Föreståndaren an
såg att det på båda sidor handlade om ungdomar som förlorat både 
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framtidstro och tillit till samhället. Arbetslöshet, avsaknad av vuxen
liv och vuxenvärderingar och avsaknad av föräldraengagemang var 
några faktorer som påverkade.^^' 

Den aktuella fritidsgården är belägen i stadsdelen Dalaberg, som än
da sedan den byggdes haft karaktär av »socialt belastat» område. En 
stor del av stadens invandrar- och flyktingbefolkning är också kon
centrerad till Dalaberg. I en intervju med mig uppger föreståndaren 
för fritidsgården att det handlade om ett femtontal ungdomar som 
runt 1995 besökte gården och hade öppet rasistiska åsikter. De var 
uniformt klädda och ofta berusade. De flesta besökare är annars in
vandrarungdomar, och bland dessa fanns en liknande sammanhall-
ning som bland rasisterna. De samlades kring sin musikstil och det 
förekom visst omvänt rasistiskt klotter. Det fanns mycket vapen 
bland ungdomarna i båda gängen: knivar, knogjärn och basebollträn. 

Nazisterna var en tämligen löst sammanhållen grupp, och det fanns 
också ett par tjejer med. De hade ibland med sig nazistiska tidningar, 
och det förekom flygbladsutdelning på området. Fritidsgården ansåg 
inte att det var möjligt att förbjuda nazistiska symboler på något 
formellt sätt, p.g.a. svårigheter med gränsdragningar. Däremot tillät 
man inte gruppen att spela nazistisk musik inne på gården."^'" 

Polisen 
På Dalaberg har det funnits en närpolisstation sedan länge. Närpoli
sen uppger att det under lång tid har funnits motsättningar mellan 
svenska hyresgäster och hyresgäster med utländsk bakgrund på vissa 
delar av området. Det har handlat om mindre konflikter och en tid 
anställde bostadsbolaget en invandrare för att informera om regler 
och sedvanor samt medla i konflikter mellan hyresgästerna.'''' Polisen 
pekar också på problem med invandrarbarn i låg- och mellanstadie
ålder som är ute ensamma sent på kvällen och begår brott. På fritids-
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gården råder ett »tufft klimat«, särskilt bland de ungdomar som vis
tas på  torget utanför. 

Vissa av de nazister som 1995 brukade besöka fritidsgården bodde 
på Dalaberg, men många kom från andra stadsdelar. Många av dem 
gick på  högstadiet, men bråken drog också till sig en del äldre ung
domar med nazistiska sympatier. En av dem hade egen lägenhet på  
Dalaberg, och dit kom enligt polisen de andra. Några i gänget var 
ganska svaga, medan andra var starka ledartyper. För många var det 
svårt att bryta med gänget.''^' 

För polisen i Uddevalla blev bråket i oktober 1995 ett slags väckar
klocka, och ytterligare två fall av polisanmäld misshandel gjorde att 
man beslutade sig för att göra något innan problemen blev värre. Det 
pågick redan ett projekt i socialförvaltningens regi där man arbetade 
förebyggande och behandlande med »ungdomar i riskzon«, kallat 
Folkraceprojektet. Det var ett samarbetsprojekt mellan bl.a. polisen 
och socialförvaltningen i kommunen. Det fanns alltså ett slags orga
nisatorisk beredskap för att hantera problemet. Flera av de som var 
inblandade i bråket fanns redan i det projektet, som hade startat un
der våren 1995.^''' 

Men nu  ansåg polisen att det behövdes särskilda insatser för ungdo
marna med främlingsfientliga åsikter och för deras motparter i in-
vandrargänget. På initiativ från polisen startades i oktober 1995 ett 
ungdomsprojekt kallat Chess. I projektet ingick även företrädare för 
fältenheten, socialdistriktet samt företrädare för ett par ideella före
ningar. Det var personer som samarbetat vid tidigare åtgärder mot 
ungdomsproblem. I projektrapporten framhålls att projektet kom 
igång tidigt. Det var viktigt att reaktionen på det som hänt skulle 
komma snabbt."^'' 
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Målet med projektet var att förhindra bråk mellan de båda grupper
na fram till skolstarten 1996. Åtta pojkar från varje gäng tillfrågas 
om de vill delta i projektet. Man ville ha lika många från varje gäng. 
De som valdes ut  betraktades av polis och socialtjänst som de ledan
de i respektive gäng. Arbetet skedde dels i form av gemensamma ak
tiviteter, som go-cart, och genom en serie samtal i blandade, mindre 
grupper. Målet var att sammanföra ungdomarna och få dem att lära 
känna varandra, och därmed tolerera varandra bättre. Projektet ord
nade också en s.k. äventyrsresa, dels som belöning för att ungdomar
na deltagit i projektet, dels som samarbetsövning. Slutligen ordnades 
sommarjobb åt ungdomarna genom projektets försorg. Man  befarade 
att oroligheterna skulle öka igen när skolan slutade, och bedömde att 
en meningsfull sysselsättning för ungdomarna skulle minska den ris
ken. Sommarjobben var utformade så att ungdomarna skulle arbeta 
två och två, med en från varje gäng." '̂̂  
Polis och socialtjänst gjorde en positiv bedömning av Chess-
projektets resultat. Flera av de som ingick i projektet förbättrade sig. 
Några har dock fortsatt a t t  vara nazister.'''^ Under själva projekttiden 
höll sig ungdomarna visserligen lugna i Uddevalla, men fyra av 
skinnskallarna i projektet var däremot inblandade i våld i Vänersborg 
under pågående projekt. En av dem blev allvarligt knivskuren under 
våren 1996 (se kapitel tre) av en invandrarungdom, och de andra tre 
gjorde sig strax efter tillsammans med en skinnskalle från Vänersborg 
skyldiga till rånöverfall och misshandel av en medelålders man som 
irriterat sig på deras utseende. I projektrapporten talas det om att 
ungdomarna uppgivit att de »vill hävda sig« inför andra skinheads 
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när de kommer till Trollhättan eller Vänersborg, men att samma 
händelser inte skulle ha inträffat hemma i Uddevalla/'^ 

I Chessprojektet genomfördes arbetet med att minska våld och rasism 
i blandade grupper, och det föll enligt projektledningen väl ut. Bara 
under en go-cart aktivitet alldeles i början av projektet blev det bråk 
mellan gängen. Innan projektet startade var medlemmarna i de båda 
gängen rädda för att gå ensamma p.g.a. överfallsrisk från det andra 
gänget. Efter projekttiden var det enligt rapporten inte längre så. 
Man  kan fråga varför man i Uddevalla lyckades föra samman ung
domsgängen och få dem att tolerera varandra medan man i Verner
projektet i Trollhättan inte lyckades med det. I Verner försökte man 
först arbeta genom att sammanföra de antagonistiska ungdomsgäng
en på Kronogården och Lextorp i gemensamma aktiviteter som fot
boll och liknande. När  dessa försök inte slog väl ut  övergick man 
istället till att arbeta med varje grupp för sig. Motsättningarna hade 
gått för långt, stämningen var alltför infekterad. Möjligen kan fram
gången med Chessprojektet förklaras med att insatserna kom tidigare 
än i Trollhättan. Vernerprojektet startades först ett år  efter att oro
ligheterna hade börjat. Det finns naturligtvis en rad andra skillnader 
som också kan tänkas ha bidragit, som t.ex. samarbetsklimatet mel
lan de olika inblandade förvaltningarna, eller social bakgrund och 
annan kriminalitet i gängen. 

En annan skillnad kan ha att göra med befintligheten av en nazistisk 
organisation på orten. Det finns visserligen uppgifter om en VAM-
grupp i Uddevalla runt 1992, men den har dock inte uppmärksam
mats av polisen på orten.^^' Den nazistiska gruppen tycks ha upp
märksammats av de lokala myndigheterna först 1995. Å andra sidan 
var det förmodligen inte särskilt många fler i Trollhättan som kan 
betecknas som tillhörande den »inre kärnan« i VAM. Det rörde sig 
enligt olika myndighetspersoner om ett tiotal aktivister. En kartlägg
ning som polisen i Uddevalla gjorde 1995 visar ungefär samma antal. 

2.98. »Inga fler rasistbråk i Uddevalla. Rapport från ett lyckat samarbetsprojekt 
mellan skola, socialförvaltning och polis«. 

299. Intervju med tjänsteman i polisens ungdomsgrupp 970520. 



Sådana kartläggningar är naturligtvis svåra att göra, och blir beroen
de av en rad tolkningar t.ex. om vad som ska definieras som »inre 
kärna«. 

Likheterna mellan Uddevalla och Trollhättan är att delar av det rasis-
tiska våldet går tillbaka till bråk mellan ungdomsgäng i ett bostads
område, eller mellan två bostadsområden. I Vänersborg har konflik
terna mellan ungdomsgängen mestadels ägt rum i centrum. Som Tore 
Björgo påpekar är det rimligt att tro att konflikten mellan dessa i 
allmänhet ganska unga killar i grunden är territoriell, snarare än ra-
sistisk. I de här ungdomsgängen frodas dock en skinheadskultur och 
yttre tecken på  rasism och främlingsfientlighet, och det finns ofta en 
äldre ledare med mer ideologiskt förankrade åsikter i gänget. Så tycks 
det ha varit både i Trollhättan och i Uddevalla. Det är dock oerhört 
svårt att säga något om de inre förhållandena i dessa gäng utan att 
göra en mer sociologisk eller socialantropologisk studie av medlem
marna, vilket jag inte har gjort. Att bemärka är emellertid Björgos 
erfarenhet att medlemmar i gänget eller gänget som helhet tenderar 
att utveckla mer högerextremistisk profil ju längre de är verksamma. 
Ungdomar som från början tillhör svansen tenderar att bli mer poli
tiskt influerade ju längre tid de befinner sig i kretsen av gänget. 
Gänget som helhet kan också förändra karaktär. 

Det rasistiska våldet har haft mindre spektakulär omfattning och ka
raktär i Uddevalla jämfört med exempelvis Trollhättan. Som framgår 
av kapitel tre har det dock inträffat ett par våldsbrott med tydliga ra
sistiska inslag även i Uddevalla. Polisen uppger att man efter Chess-
projektets avslutning hade trott att man hade problemet under kon
troll, men att gruppen med nazistiska sympatier har vuxit under det 
senaste året. Delvis menar man att detta beror på att det flyttat per
soner till Uddevalla som har dessa åsikter. Det är i flera fall individer 
som varit omhändertagna på den ungdomsvårdsskola som finns i 
kommunen. Polisen känner också till att det finns kontakter mellan 
de nazister som idag är runt 20 år och de personer som hyste nazis
tiska åsikter och var aktiva under tidigt 90-tal.'°° Möjligen är det des-
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sa personer som var aktiva i VAM och Kreativistens Kyrka, men jag 
har inte kunnat få  f ram vidare uppgifter om det. 

Under de senaste åren har det i Uddevalla varit minst två fall av rasis-
tiskt våld, samt åtminstone tre fall där nazister blivit dömda för hets 
mot folkgrupp. Särskilt vid det senaste fallet av hets mot folkgrupp 
under hösten 1998 kan man märka att polisen tar  allvarligt på an
mälningar o m  hets mot  folkgrupp. Vid detta tillfälle spelades hög na
zistisk musik i en lägenhet på  ett bostadsområde i Uddevalla. N ä r  
polisen kom skruvades musiken ner. Polisen beslöt sig då  för att  hålla 
lägenheten under uppsikt utan att själva synas, och när musiken sät
tes på  en halvtimma senare och en VAM-fana hängdes upp i ett fönster 
ingrep polisen och anhöll tre personer för hets mot folkgrupp. San
nolikt har polisens benägenhet att ingripa vid sådana tillfällen ökat 
under de senaste åren, då rättspraxis har sänkt toleransen för vad 
som skall tolkas som hets mot  folkgrupp. 

Lokaluthyrning och föreningsbidrag 
Jag har  tidigare redovisat kommunens policy när det gäller att hyra 
u t  kommunala lokaler till möten med nazistiska eller rasistiska inslag 
(se avsnittet om lokaluthyrning i Trollhättan). Kommunen kom efter 
beredning av ärendet f ram till att det var lagstridigt att  införa ett ge
nerellt förbud personer eller grupper med viss politisk åskådning att  
hyra lokal. Däremot framhöll fullmäktige i beslutet att  det fanns 
möjlighet att  i vissa fall tillämpa administrativa restriktioner, t.ex. 
o m  uthyrning kunde befaras medföra ordningsstörningar eller risk 
för olaglig verksamhet.'"' 

Uddevalla kommun har också använt sig av främjande, ekonomiska 
styrmedel för att motverka rasism och främlingsfientligt våld. Bl.a. 
har fritidsnämnden fattat beslut om generella regler för att erhålla 
kommunala föreningsbidrag, som innebär att föreningarna måste 
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uppvisa ett aktivt arbete mot rasism och främlingsfientlighet för att 
kunna komma ifråga för kommunala bidrag.'"^ 

Därmed övergår jag till det sista avsnittet i denna redovisning av of
fentlig politik mot rasistiskt och främlingsfientligt våld, som behand
lar Vänersborgs kommun. 

5 . 3  Vänersborg 
Liksom i Uddevalla och Trollhättan tycks problemet med rasistiskt 
våld i Vänersborg till viss del hänga samman med konflikter mellan 
olika ungdomsgäng. Runt 1995 fanns det enligt VänersborgspoHsens 
uppfattning tre klart urskiljbara ungdomsgäng som provocerade och 
bråkade med varandra. På ena sidan stod ett gäng som bestod av ett 
tjugotal ungdomar med nazistiska sympatier. På den andra sidan stod 
dels ett gäng som bestod av ett trettiotal ungdomar tillhörande ve-
ganrörelsen, en rörelse som präglas av en vänsterideologi med kopp
lingar till bl.a. djurrättsaktivism, antiporr-aktivism och anarkism. 
Slutligen fanns det ett gäng som bestod av ungdomar från Eritrea, en 
stor flyktinggrupp i kommunen. Det rörde sig om ett trettiotal ung
domar med stark sammanhållning inom gänget.'"' 

Som jag tidigare redogjort för har det i Vänersborg förekommit 
oprovocerat våld mot invandrare och flyktingar, men också våld mot 
skinheads. De offentliga aktörer som jag har talat med är överens om 
att en viss del av våldet mot invandrare och flyktingar i Vänersborg 
har varit rasistiskt motiverat. Enligt chefen för invandrarsektionen på 
socialförvaltningen fanns det inget våld mot flyktingar i Vänersborg 
förrän 1992, när kommunen tog emot ett antal föräldralösa ungdo
mar från Somalia. I lokaltidningen rapporterades om flera fall av 
oprovocerad misshandel av invandrare och flyktingar under 1992 
och 1993. Det skulle enligt tidningen vara raggargång som låg bakom 
det rasistiska våldet. 
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Vänersborg är en förhållandevis liten kommun med ca 21 000 invå
nare i centralorten och 37 000 i hela kommunen. Redan i slutet av 
åttiotalet började kommunen ta emot flyktingar från Somalia och 
Eritrea, och den allmänna uppfattningen var att dessa flyktingar in
tegrerades på ett bra sätt. Det hade alltså funnits invandrare med 
markant annorlunda utseende redan flera år innan problemen med 
rasistiskt våld började. En förklaring till det rasistiska våldet 1992 
och 1993 kan enligt chefen för invandrarsektionen vara att de föräld
ralösa ungdomar som kom till kommunen 1992 rörde sig mer ute på  
stan, och sent på kvällarna. De syntes på ett helt annat sätt än vad de 
tidigare flyktingarna hade gjort. 

Som en reaktion på det inträffade tar kommunfullmäktige i Väners
borg ett uttalande mot främlingsfientlighet. Flyktingsmottagningen 
hade också möte med polisen för att diskutera problemet.'"'* Konkret 
arbetade flyktingmottagningen med ett utbildningsmaterial som 
skulle ut  till skolorna.'"' Flyktingmottagningen tog också initiativet 
till en opinionsbildande kampanj i lokaltidningen där mer eller mind
re kända vänersborgare som politiker, företagare och artister ställde 
sig bakom ett uttalande mot främlingsfientlighet och för ett mångkul
turellt samhället. 

I början av nittotalet öppnade Invandrarverket en flyktingförläggning 
i Vänersborg. Förläggningen placerades på Poppelvägen, ett bostads
område med många tomma lägenheter. Lägenheterna ägdes av det 
kommunala bostadsbolaget och flyktingarna kom från det forna Ju
goslavien. Det var trångbott, det var mycket ungdomar, det var en 
annan umgängeskultur och det blev störningar mellan flyktingarna 
och de svenskar som bodde på området.'"^ Problemen fanns redan 
1993 men accelererade 1994. Då öppnade det kommunala bostads
bolaget en fritidsgård, Sirius, under sommarmånaderna, för att mins
ka motsättningar mellan olika ungdomsgäng på området: svenskar, 
ertireaner och jugoslaver. Med fritidsgården ville bostadsbolaget »lät-
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ta på  trycket« och »bygga broar« mellan ungdomsgängen. Det fanns 
inte någon tradition av kommunalt förebyggande ungdomsverksam
het genom fritidsgårdar i Vänersborg, egentligen fanns bara en tidiga
re fritidsgård, belägen på en skola i centrala staden. Flera av de aktö
rer som jag har talat med påpekar att kommunen har ett mycket om
fattande och aktivt föreningsliv, och att olika föreningar har bedrivit 
den ungdomsverksamhet som har funnits.'"'^ 

När  fritidsgården stängde till hösten började ungdomarna träffas i 
centrum. Det kom ungdomar från andra kommuner och skinheads 
började synas på stan. Det gick rykten och det var ofta bråk. Under 
senhösten 1994 utsattes politikerna för påtryckningar bl.a. från Hy
resgästföreningen om att öppna fritidsgården Sirius igen. Sommaren 
1995 öppnades den igen, denna gång finansierad av Hyresgästföre
ningen, Vänersborgs bostäder och kommunen. Efter fyra månader var 
projektet emellertid slut, och verksamheten lades ner igen. Personalen 
på fritidsgården bedömde att den hade fungerat bra. Det hade varit 
en del småbråk, men de hade man kunnat lösa utan att blanda in po
lisen. De grupper som projektet hade arbetat med höll ihop ganska 
bra på  stan.'°* 

Närpolisen i Vänersborg säger sig ha uppmärksammat bråken mellan 
de olika ungdomsgrupperna först under sommaren 1995, en grupp 
skinheads hade trängt in en konsertlokal efter en hard core-spelning 
och misshandlat ett par personer. I samband med den utredningen 
uppfattade polisen att problemet var så allvarligt att någon form av 
åtgärd vid sidan om de vanliga rutinerna var nödvändig. Närpolisen 
tog kontakt med ungdomar ur skinheadsgänget, eritreangänget och 
vegangänget och samlade ihop dem på polishuset för samtal. Först 
träffade polisen varje grupp för sig, därefter försökte man sammanfö
ra grupperna. Budskapet från polisen var att de borde sluta bråka in
nan det hände något allvarligt. Under en kort period hölls flera såda-
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na möten. Enligt polisen gick det ganska bra att sammanföra de olika 
ungdomsgängen. Bara en gång hade mötet »urartat«. 

Polisen tyckte sig efter detta ha lyckats avstyra mer bråk. Det blev 
lugnt ett tag, men i efterhand var det tydligt att konflikten tog ny fart 
under hösten 1995. Försöket att föra samman de olika gänget och 
»tala dem tillrätta» kan närmast betecknas som ett informativt styr
medel. Det fanns inget tvång att delta. Polisen försöker enligt egen 
uppgift också »synas« bland ungdomarna ute på stan, för att på så 
sätt uppnå en dämpande effekt. Polisen försöker också styra ungdo
marna genom att prioritera utredningar av brott i samband med ung
domsbråk, så att ungdomarna inte känner att de kan komma undan. 
Det handlar enligt polisen om att sätta gränser. Polisen menar att det 
handlar om ungdomsbråk, och inte om några politiska motsättningar 
eller egentlig nazism. 

Lokaltidningen hade under hösten 1995 en reportageserie med rubri
ken »Nazismen i Vänersborg«. Under en kort period publicerade tid
ningen en tiotal artiklar som dels handlade om nazistisk verksamhet i 
kommunen förr och idag, och dels om den lokala offentliga politiken 
mot nazisterna. I den första artikeln fick fyra personer som uppgavs 
vara i tjugoårsåldern berätta om sig själva och sin ideologi och verk
samhet i Vänersborg. De kallade sig »Vänersborgs skinheads« men 
hade enligt egen uppgift inga formella kopplingar till någon nazistisk 
eller högerextremistisk organisation. Till bilden av en maskerad per
son med en nazistisk tidning i ena handen och den andra utsträckt i 
s.k. Hitlerhälsning fanns rubriken »ser jag en neger och tillfället är  
rätt, så smäller det«.'°^ Serien fortsatte med artiklar bl.a. om nazis
men i Vänersborg på trettiotalet, och om skolans, polisens och politi
kernas uppfattningar om vad som borde göras. 

Motsättningarna kulminerade i mars 1996, då en skinnskalle från 
Uddevalla blev allvarligt knivskuren på stan i Vänersborg. Skinn
skallarna hade haft fest hemma hos någon i Vänersborg och gav sig 
ut på kvällen. På stan stötte de ihop med några personer ve-



gan/eritreangänget och det blev bråk. Senare på kvällen sökte de se
nare upp två skinheads som hade kommit ifrån resten av gänget och 
misshandlade dem. 

I lokaltidningen beskrevs händelsen som: »Våldsamt rasbråk. Skinn
skallar misshandlades av u n g d o m s g ä n g . L ö p s e d e l n  informerade 
om »Rasbråk i Vänersborg. Skinnskallar misshandlades vid våldsamt 
upplopp». Dagen efter var nyheten på första sidan igen: »Vänersborg 
i chock. Stor oro efter helgens v å l d s a m h e t e r . I  artikeln uttalar sig 
polisintendenten om karaktären på bråken: det hade inget med poli
tik att göra, utan handlade om »på ren svenska: jävelungar«.'" Det 
fanns redan rykten om att skinnskallarna tänkte ge igen. Polisen me
nade att det rörde sig om en isolerad händelse, men betonade samti
digt att de inte tänkte »lägga fingrarna emellan« om något mer skulle 
inträffa. 

Jag menar att man kan se händelserna under våren 1996 som kulmen 
på en utveckling som pågått i Vänersborg under åtminstone ett års 
tid. Lokaltidningens bild av problemet är intressant. Tidningen defi
nierade problemet som ett problem med en organiserad nazistisk rö
relse med militanta aktivister i Vänersborg. De nazister som fram
trädde i artikeln var vuxna och ideologiskt skolade. Artikelserien 
väckte uppmärksamhet, och på skolorna lovade man att »ta i med 
hårdhandskarna«. Ändå uppgav sig ingen skolledning i kommunen 
ha problem på just sin skola. ' ' '  Det handlar också om vilken effekt 
massmedias sätt att skildra en företeelse kan ha på de berörda grup
perna. Det är inte orimligt att tänka sig att de som kallade sig nazis
ter i kommunen blev smickrade över den uppmärksamhet de fick ge
nom artiklarna. De kan också ha känt ett tryck att leva upp till sitt 
rykte på stan. I tidningen framträdde de aldrig med ansikte, men sta
den är ganska liten och nazistgruppen var välkänd på stan. Inte minst 
var de ju lätta att identifiera på grund av sitt speciella och provoce-
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rande utseende. Genom att de skildrades i så starka ordalag i lokal
tidningen väcktes upprörda känslor hos de vuxna, men också hos 
ungdomar som brukade samlas i centrum på kvällar och helger. Na
zisterna blev i sin tur tvungna att upprätthålla sin identitet i det kli
mat som rådde. 

Efter sommaren 1995 minskade våldet mellan de olika ungdoms
gängen en tid, för att under hösten, efter stängningen av Sirius, ta  fart 
igen. Politikerna hade i praktiken redan beslutat att öppna fritidsgår
den igen, när motsättningarna och våldet åter blev akut i mars året 
efter. Lokaltidningen går omedelbart ut med en entydig tolkning av 
det som hänt. Händelsen när en invandrar kille i 17-årsåldern jagade 
och sedan knivskar en skinnskalle i samma ålder, och en svensk kille i 
14-årsåldern jagade och misshandlade en annan skinnskalle med ett 
järnrör beskrivs med termen »rasbråk«. Man beskriver också händel
sen som ett »våldsamt upplopp». 

Det är starka ord, som ger associationer bl.a. till kravallerna i Los 
Angeles för ett par år sedan. Tidningen förmedlar en mycket allvarlig 
problembild, inte minst mot bakgrund av den tidigare refererade ar
tikelserien. Det finns en organiserad nazistisk rörelse i kommunen, 
och dess aktivister har drabbat samman med ungdomsgäng, det har 
varit våldsamt upplopp på stan under natten, och det har slutat med 
allvarlig misshandel av två skinnskallar. Fortfarande fokuseras pro
blemet i huvudsak på skinnskallarna. Om gärningsmännen och deras 
bakgrund i olika ungdomsgäng skrivs mycket lite. Invandrargänget 
och vegangänget skildras inte i samma hotfulla termer som skinn
skallegänget. Möjligen beror det på att veganernas motiv uppfattas 
som mer legitima än  skinnskallarnas. Det är inte moraliskt förkastligt 
att vilja skydda djur från att bli dödade eller invandrare från att bli 
attackerade av rasister. Veganerna anses ofta också mer skötsamma 
än skinnskallarna. De är t.ex. sällan inblandade i annan brottslighet 
än den som sker vid ideologiskt motiverade attacker mot köttindustri 
eller rasistdemonstrationer.'''* 



Tidningen är också oerhört försiktig med att skriva något negativt 
om gänget med invandrarungdomar. Det vore förenklat att beskriva 
invandrargängets beteende enbart som reaktioner mot rasisterna ute 
på stan. En sådan motreaktion kan vara en del av förklaringen till 
invandrargängets våld, men knappast hela. Det handlar också om 
bristande föräldraauktoritet hos den aktuella invandrargruppen, nå
got som kommunen uppmärksammade och försökte avhjälpa genom 
ett behandlingsprojekt i socialtjänstens regi. Detta projekt. Plattfor
men, anges av flera aktörer ha varit mycket framgångsrikt för att 
minska problemen med de eritreanska ungdomarna. Föräldrarna ha
de tappat sin naturliga auktoritet över barnen när de kom som flyk
tingar till Sverige, och när barnen blev tonåringar började problemen 
märkas utåt; först i bostadsområdet och senare, när fritidsgården inte 
längre fanns som ett ställe att samlas på, i centrum. Likaväl som man 
kan se invandrargängets sammanhållning och våld mot skinnskalle
gänget som ett slags »försvar«, kan man se skinnskallegängets fram
växt och våld på motsvarande sätt. 

Kunde det offentliga samhället på något sätt ha  förhindrat utveck
lingen och våldet? Det fanns naturligtvis personer som menade att 
kommunen hade bäddat för denna situation genom att förneka beho
vet av förebyggande verksamhet för ungdomar. Det har av tradition 
inte funnits några fritidsgårdar i kommunens regi. Istället har man 
hänvisat till ett starkt föreningsliv, och låtit t.ex. idrottsföreningarna 
ta hand om ungdomarna. Det projekt som det kommunala bostads
bolaget och hyresgästföreningen hade drivit under två somrar ute på 
ett bostadsområde ansågs emellertid haft god effekt, åtminstone vad 
gäller invandrargänget. Problemet var att väldigt få svenska ungdo
mar hade varit besökare på gården. De som tillhörde skinnskalle- och 
vegangängen hade aldrig haft fritidsgården som en samlingsplats. Det 
påpekades också i diskussionen om att öppna gården på nytt, som en 
åtgärd mot problemen."' Sirius skulle inte ha någon direkt effekt på  
skinnskallarnas beteende, menade en tjänsteman från socialförvalt
ningen. Knappast på vegangänget heller, kan tilläggas, fast inte heller 



här nämns problem med vegangänget på samma sätt som problem 
med skinnskallegänget. Också en politiker uttalade sig och menade 
att det skulle vara för enkelt att t ro att problemen skulle lösa sig om 
bara fritidsgården fick pengar igen. Många av ungdomarna som 
ställde till problem hade blivit för gamla för fritidsgård och frågan 
var vad som kunde och borde göras för dem.> Den här aktören mena
de att problemen måste lösas genom långsiktigt arbete, och nämner 
de s.k. goodwill-ambassadörer som kommunen har utsett för att ar
beta mot rasism och främlingsfientlighet. 

Kommunen har såvitt jag kunnat se egentligen aldrig haft  något 
grepp om skinnskallegänget och vegangänget, annat än som individu
ella ärenden i socialtjänsten. Det har inte funnits något naturligt fo
rum för att arbeta med dessa ungdomar. Det kan jämföras med förut
sättningarna i Trollhättans kommun, där invandrargänget och skinn
skallegänget var samlade till varsin fritidsgård. Där fanns också en 
redan fungerande områdesgrupp med representanter från de olika 
kommunala förvaltningarna i det aktuella området: bl.a. skolkura
torn, fritidsgårdsföreståndarna och socialtjänstemännen. Det var för
hållandevis lätt för dessa aktörer att identifiera problemet och de in
divider som var ledande i respektive gäng, och initiera strategier för 
att  lösa problemen. I Vänersborg har ungdomsgängen mest hållit till i 
centrum, där de har betraktats som ett problem för polisen, snarare 
än för någon kommunal förvaltning. 

Dagen efter misshandeln hade lokaltidningen en artikel där en av de 
ansvariga politikerna uttalade sig, nämligen ordföranden i kultur-
och fritidsutskottet. De ansvariga politikerna och tjänstemännen hade 
varit medvetna om hotbilden länge, man hade vetat om »den tickan
de bomben«. Anledningen till att det förebyggande ungdomsarbetet 
inte hade funnits i den utsträckning som kunde varit önskvärd hette 
pengar. Varken nämnden för kultur och fritid, utbildningsnämnden 
eller socialnämnden hade ansett sig kunna skjuta till medel ur sin 
budget för förebyggande arbete. Samma dag var redan tidigare ut
sedd för ett möte mellan de olika kommunala förvaltningarna, bo
stadsbolaget och hyresgästföreningen för att hitta en lösning så att 
Sirius skulle kunna öppna igen. Mötet var alltså inte föranlett av den 



aktuella misshandeln, utan bestämt sedan tidigare.''^ Vid mötet be
slutades att Sirius skulle öppnas igen, och drivas som ett projekt i tre 
år. Målsättningen var att projektet skulle bidra till att bryta ner grän
ser mellan olika ungdomsgrupper. 

Helgen efter knivmisshandeln hade polisen högsta beredskap. Man  sa 
sig ha  diskuterat problemet med hämndaktioner på högsta lednings
nivå inom länspolisen. Några nya möte med gängen hos polisen var 
däremot inte aktuella, därför att läget bedömdes vara alltför infekte
rat. Enligt närpolischefen var skinnskallarna missnöjda med kommu
nens beslut att öppna Sirius igen. De menade att kommunen på  detta 
sätt tog parti för eritreanerna. 

Efter händelsen i mars 1996 genomfördes också en offentlig manifes
tation och ett fackeltåg mot våldet i Vänersborg. 



6 .  Analys och sammanfattning a v  resultat 
Huvudsyftet med föreliggande studie har varit att öka kunskapen om 
hur problem med rasistiskt eller främlingsfientligt våld hanteras av de 
offentliga aktörerna på lokal nivå. På uppdrag av Brottsförebyggande 
rådet har jag studerat tre västsvenska kommuner; Trollhättan, Udde
valla och Vänersborg, där det funnits problem både med rasistiskt 
eller främlingsfientligt våld och högerextremistisk aktivitet under 
1990-talet. 

O m  problemen i Trestadskommunerna varit större än i de flesta and
ra kommuner kan jag inte uttala mig om, eftersom jag inte haft några 
jämförande data. Men däremot kan jag konstatera att det både i 
Trollhättan, Uddevalla och Vänersborg har förekommit våldsamma 
angrepp mot flyktingar och invandrare. I en del fall har angreppen 
kommit utan föregående provokation och varit mer eller mindre 
överlagda. I andra fall har det rört sig om ömsesidiga konflikter mel
lan antagonistiska ungdomsgäng. Huruvida det i dessa fall funnits 
rasistiska eller främlingsfientliga motiv är en fråga där tolkningarna 
går isär, vilket jag strax ska återkomma till. 

Eftersom det rör sig en tre enskilda fallstudier kommer jag inte att 
kunna dra några »säkra« slutsatser om den lokala offentliga politiken 
mot rasistiskt och främlingsfientligt våld. Slutsatserna bygger på 
tolkningar av det material jag har haft tillgång till, och jag kommer 
att använda mig av termer som »tenderar«, »så vitt jag kunnat se« 
och liknande, för att markera att jag inte ser studiens resultat som en 
gång för alla fastslagna sanningar om sakernas förhållande. 

I detta avslutande kapitel ska jag sammanfatta och diskutera svaren 
på de frågeställningar som jag formulerade i kapitel fyra. Hur  har 
olika aktörer inom kommunen och den lokala polisen hanterat pro
blem med rasistiskt och främlingsfientligt våld? Den första frågan 
gäller beredskapen inför problemet. Hur  har man sett på olika hän
delser och förhållanden i området? Hur  har man tolkat eventuella 
hotbilder? Vad kan förklara skillnader i sådana tolkningar? Har  det 
funnits någon organisatorisk beredskap för att hantera problemet? 



Samverkan mellan olika offentliga aktörer? Planer eller särskilda ru
tiner? Den andra frågeställningen gäller agerandet. När  kommer pro
blemet med rasistiskt och främlingsfientligt våld upp på den politiska 
dagordningen? Vad händer då? Vilken typ av styrmedel använder sig 
olika aktörer av? Kan man säga någonting om effekterna av den lo
kala offentliga politiken? 

Hotbild 
Inledningsvis kan jag konstatera att  den mentala beredskapen har  va
rierat mellan olika bedömare. I Trollhättans fall fanns det vad jag 
kan se en hög beredskap hos den lokala polisen, men framförallt hos 
den lokala SÄPO-avdelningen runt  199Z. M a n  kände till att  det fanns 
en grupp med aktiva nazistiska sympatier i kommunen, med kopp
lingar bl.a. till Uddevalla. Att beredskapen var hög hänger sannolikt 
samman med att  SÄPO p å  riksnivå hade börjat kartlägga brott med 
rasistiska eller främlingsfientliga inslag, bl.a. med anledning av det 
förhållandevis stora antalet attacker mot  lokala flyktingförläggning
ar. Genom att  beredskapen var hög, och den öppna polisverksamhe
ten informerades om nazistgruppens aktiviteter, kunde insatser göras 
för att  hindra en del brott. Bl.a. bevakades moskén under våren 
1993, efter uppgifter om ett planerat attentat. 

Vad jag kan bedöma har den lokala poHsen i de tre undersökta 
kommunerna varit medvetna om en del problem med rasistiskt eller 
främlingsfientligt våld på  orten också innan händelser som blivit mer 
allmänt uppmärksammade. I huvudsak har man emellertid inte sett 
sig föranledd att vidta några åtgärder mot problemet, vid sidan av 
ordinarie ingripande- och utredningsrutiner. Efter mer uppmärksam
made händelser har poHsen skärpt sina insatser genom att  prioritera 
utredningarna i fråga o m  brott med förmodade inslag av rasism och 
främlingsfientlighet. 

I den kommunala organisationen har det funnits en viss beredskap att 
hantera problem med rasistiskt och främlingsfientligt våld på  den 
fältoperativa nivån. Åtminstone i Trollhättan uppfattades problemet 
som allvarligt av personal på  fritidsgårdar och av fältassistenterna. 
Mitt intryck är att problemet inte uppfattades som lika allvarligt av 



skolan. Att man först uppmärksammar problemet på fritidsgården är 
kanske inte ägnat att förvåna. I Trollhättan var de främlingsfientligt 
inställda ungdomarna regelbundna besökare på en av kommunens 
fritidsgårdar. På en annan fritidsgård fanns det stora problem med 
»omvänd rasism® och våld. I Uddevalla samlades både invandrar
ungdomar och främlingsfientliga ungdomar på samma fritidsgård. 
Både i Uddevalla och Trollhättan uppmärksammades konflikterna 
mellan invandrargäng och skinnskallegäng också av kommunens fäl
tassistenter. Fritidsförvaltningen och socialförvaltningen var båda 
medvetna om ett allvarligt problem med gängbildning och konflikter 
mellan ungdomsgäng, både i Trollhättan och i Uddevalla. 

Samverkan 
Det förekom också en del samverkan mellan dessa båda förvaltning
ar, särskilt genom Vernerprojektet i Trollhättan. I Uddevalla fanns 
samarbetet istället mellan närpolisen och socialförvaltningen i det ak
tuella bostadsområdet. Fritidsförvaltningen var inte involverad i 
Chessprojektet för att minska gängkonflikterna med rasistiska inslag 
i Uddevalla. Ändå var både invandrarungdomarna och skinnskalle
ungdomarna besökare på fritidsgården. Kontakterna och samarbetet i 
Uddevalla har enligt de inblandade aktörerna hela tiden byggt på per
sonliga kontakter och informella lösningar. Det har funnits ett infor
mellt nätverk mellan en grupp personer inom kommunen och polisen 
som kommit i kontakt med varandra genom arbete med ungdomar. I 
det informella nätverket finns även fritidsgårdspersonalen med. Där
emot tycks skolan inte vara med. Initiativet och arbetet i Chesspro
jektet kom ur det informella nätverket, vilket förklarar de kanaler för 
information och samverkan som huvudsakligen existerade i Udde
valla. Vad gäller Vernerprojektet i Trollhättan är det mitt intryck att 
samverkansformerna inte alls i samma grad byggde på informella 
nätverk och personliga kontakter som i Uddevalla. Det fanns dock 
även i Trollhättan informella nätverk mellan olika offentliga aktörer 
också i de aktuella bostadsområdena, bl.a. en områdesgrupp som ti
digt uppmärksammade problemet. 



Vad det gäller samverkan mellan olika förvaltningar och mellan 
tjänstemän och politiker har man i Trollhättans kommun aktivt för
sökt förbättra informationsutbytet under senare år. Man har institu
tionaliserat samverkansformerna på alla nivåer, och polis, socialsek
reterare, fritidspersonal och en del andra offentliga tjänstemän träffas 
i gemensamma områdesgrupper. Hur dessa områdesgrupper fungerar 
i praktiken har jag inte haft möjlighet att studera. Politiskt har man 
samlat alla de frågor som rör barn och ungdomar i en enda politisk 
nämnd som hanterar dessa frågor i det geografiska område där det 
varit funnits allvarliga sociala problem. I övriga delar av kommunen 
arbetar man med skilda politiska nämnder. 

I Vänersborg har situationen i mångt och mycket skilt sig från grann
kommunerna. Fritidsgårdsverksamheten är inte alls lika utbyggd som 
i Uddevalla och Trollhättan, inte heller fältassistentverksamheten. 
Den aktör som främst kommit i kontakt med ungdomsproblemet är 
förmodligen närpohsen. I närpolisen uppmärksammades gängbild
ningar och konflikter mellan olika ungdomsgäng när de började bli 
mer uttalade på stan. Det finns en del informella kontakter mellan 
närpolisen och den fritidsgård som tidvis har bedrivit verksamhet på 
ett av bostadsområdena i Vänersborg, men inga institutionaliserade 
samverkansformer. 

Vad jag kan se är det främst invandrar- och flyktingenheten inom so
cialförvaltningen i Vänersborg som har uppmärksammat och agerat 
mot problemet med rasistiskt och främlingsfientligt våld. Men social
förvaltningen har inte haft några insatser direkt riktade mot de ung
domar som uppvisar rasistiska eller främlingsfientliga tendenser, utan 
istället mot en grupp invandrarungdomar som ansetts vara i riskzon. 
Socialförvaltningen har också bedrivit projekt för ungdomar som 
allmänt ansetts vara i riskzon, där främlingsfientliga ungdomar möj-
hgen kan ha fångats upp. Men ingen kommunal förvaltning har haft 
några direkta insatser mot rasistiskt och främlingsfientligt våld. 

Eventuellt kan det bero på att varken kommunen eller polisen har 
tolkat problemet som ett uttryck för rasistiska eller främlingsfientliga 
tendenser i kommunen. De flesta aktörer har efter vad jag kan utröna 



velat se problemet som ett allmänt problem med ungdomskonflikter, 
och i flera fall har aktörerna explicit uttalat att rasism och främlings
fientlighet inte ligger till grund för de konflikter som förekommit 
mellan de olika ungdomsgängen i kommunen. Detta gäller för övrigt 
en stor del av den mentala beredskapen även i Trollhättan och Udde
valla. 

I Vänersborg kan man kanske säga att problemet hela tiden har be
funnit sig i den första fasen av Wittes modell över ett problems väg 
upp på den politiska dagordningen. Det har förekommit några fall av 
rent rasistiska alternativt främlingsfientliga attacker mot invandrare. 
I samband med att de har inträffat har delar av den kommunala för
valtningen reagerat och försökt genomföra ett åtgärdsprogram. Det 
har i huvudsak handlat om informativa styrmedel som framtagande 
av informationsmaterial till skolundervisningen och olika typer av 
manifestationer, där politikerna också har deltagit. Men på en över
gripande nivå kan man knappast säga att kommunen har vidtagit 
några egentliga åtgärder mot problemet. Det beror förmodligen på 
att man inte har ansett att problemet är tillräckligt allvarligt för att 
det ska finnas behov av ett offentligt åtgärdsprogram. Man har sett 
det som har inträffat som isolerade händelser, beklagansvärda men 
utan anledning till större insatser. 

Allmänt kan sägas att en viktig del av den lokala offentliga hante
ringen av rasistiskt och främlingsfientligt våld har handlat om sam
verkan, främst mellan olika förvaltningar på närbyråkratisk nivå. Så
dan samverkan tycks ofta bygga på informella och personliga kon
takter mellan olika närbyråkrater i ett visst geografiskt område, och 
den består ibland av allmänt informationsutbyte och ibland av ge
mensamma projekt. I en del fall är samverkansformerna mer institu
tionaliserade. Samverkan mellan de offentliga aktörerna kan till en 
viss del handla om att aktörerna har en organisatorisk eller institu
tionell beredskap för att hantera eventuella problem. Men i många 
fall kan man se samverkan som en form av agerande för att lösa pro
blemet, dvs. när samverkan initieras som en reaktion på ett akut pro
blem. Slutligen kan man också se samverkan som en form av bear



betningsfasen i krishanteringsprocessen. I detta fall är det organisa
tionens lärande som leder till samverkan, eller utökad samverkan. 

Vad som är anmärkningsvärt ifråga om de tre kommuner jag studerat 
är att samverkan uteslutande äger rum inom de geografiska gränser
na för respektive kommun. Såvitt jag kan se finns det inget samver
kan mellan politiker eller mellan olika förvaltningar på mellankom
munal nivå i Trestadsområdet. Det finns en tendens hos politiker och 
tjänstemän att hantera problemet med rasistiskt och främlingsfientligt 
våld väldigt lokalt. Man se vad som händer just nu och just här. Vad 
som händer i närliggande kommuner eller i andra bostadsområden i 
den egna kommunen anses i stort sett sakna relevans. På det övergri
pande planet finns också en tendens att se problemet i form av isole
rade händelser över tid. Det som hände för två år sedan har inget att 
göra med det som händer nu. Ändå finns det uppenbara kopplingar; 
både mellan olika händelser i samma kommun och mellan problemet 
i de andra kommunerna. Framförallt finns det eller har det funnits 
personhga kontakter mellan individer eller grupper av individer med 
rasistiska åsikter i de tre undersökta kommunerna, och ytterligare 
andra kommuner. En kraftfull politik mot rasistiskt och främlingsfi
entligt våld borde rimligtvis organiseras för att ta sådana kopplingar i 
beaktande. 

få väg mot den formella politiska dagordningen 
Därmed kommer vi in på frågan om hur man i de olika kommunerna 
har agerat när en företeelse väl har blivit definierad som utgörande 
ett problem. För det första kan vi konstatera att det faktum att ett 
problem anses existera inte självklart betyder att man anser det nöd
vändigt eller önskvärt med ett offentligt åtgärdsprogram. Problemet 
kan kanske bara lösas till ett mycket högt pris, och det priset kan 
eventuellt anses vara alltför högt. I det läget väljer de offentliga aktö
rerna kanske att inte göra något åt problemet, symboliska åtgärder 
undantagna. Det kan också vara så att de offentliga aktörerna visser
ligen betraktar det rasistiska eller främlingsfientliga våldet som ett 
problem, men inte ett problem för samhället. 



Rob Witte menar att detta kan tolkas som den första fasen i proble
mets väg in på den formella politiska dagordningen. Wittes poäng är 
ju att synen på problemet avgör vilka mått och steg som vidtas, eller 
inte vidtas, för att lösa det. Anser man att det inte handlar om rasism 
eller främlingsfientlighet, utan om »jävelungar«; eller anser att det är 
fråga om isolerade fall, kommer man att välja en annan strategi än 
om man anser att det finns rasistiska motiv och att enskilda händelser 
ingår i ett större mönster av rasistiskt och främlingsfientligt våld. 

Det har varit svårt för mig att bedöma i vilken av Wittes faser pro
blemet har befunnit sig vid olika tidpunkter. Möjligen beror det på 
att Wittes modell inte passar för att analysera samhällets reaktioner 
på den nivå som jag använder det på. Själv använder han modellen 
för att analysera de offentliga reaktionerna på nationell nivå, och 
dessutom över en betydligt längre tid än jag gör. Därmed kan han 
urskilja perioder där problemet kan sägas ha befunnit sig i den ena 
eller den andra fasen. De tiotal år som jag har koncentrerat min stu
die på räcker inte för att urskilja sådana perioder. 

Vad jag kan se är att problemet för olika aktörer kan befinna sig i 
olika faser, vid olika tidpunkter. När moskén nyss hade brunnit ner i 
Trollhättan tydde de första reaktionerna från politikerna i kommun
ledningen på att de betraktade problemet som hemmahörande i fas 
ett. De ville först tolka mordbranden som en isolerad händelse utan 
anknytning till tidigare brott med rasistiska inslag. Men när motiven 
blev uppenbara rörde sig problemet uppåt, på väg mot den formella 
politiska dagordningen. Politikerna tillsatte ett slags utredning; en 
grupp för framtagande av handlingsplan mot rasistiskt våld. Man 
startade också ett särskilt projekt mot främlingsfientlighet. För en tid 
tycks problemet faktiskt ha befunnit sig på den formella politiska 
dagordningen, dvs. i en prioriterad situation. Men ganska snart tona
des problemet ner igen, och försvann från den formella politiska dag
ordningen. Likadant var det i Uddevalla efter den massmediala upp
ståndelsen kring vad som senare visade sig ha blivit en höna av en 
fjäder. Problemet hamnade sedan i fas två, där det offentliga samhäl
let betraktar det rasistiska våldet som ett socialt eller samhälleligt 
problem, men skjuter ansvaret för att lösa problemet ifrån sig. Man 



anser att ansvaret främst vilar på andra delar av samhället, t.ex. på 
ideella föreningar och organisationer. Till dessa kan de offentliga ak
törerna dock välja att ge stöd. 

När kommer problemet med rasistiskt och främlingsfientligt våld upp 
på den prioriterade politiska dagordningen? Det beror förstås på vad 
som ska menas med begreppet prioriterad politisk dagordning. Efter
som Wittes analys inte ligger på samma nivå som min kan jag inte 
använda mig av hans definition rakt av. Allmänt kan man säga att 
problemet kommer på den prioriterade politiska dagordningen när 
det inträffar något spektakulärt, som drar till sig massmedias intresse. 
När reportrarna trängs och kommunen riskerar negativ publicitet 
måste både kommunledning och polisledning på ett eller annat sätt 
agera. Ju mer uppmärksamhet, desto svårare torde det vara att förbli 
passiv. 

Detta behöver inte betyda att det finns några objektiva behov av att 
sätta in åtgärder, bara att det vore förödande för den politiska legiti
miteten att låta bli. I de tre undersökta kommunerna har man på 
kommunledningsnivå reagerat genom att genomföra någon typ av 
offentlig manifestation - stormöte, fackeltåg, bilda referensgrupp, 
bjuda in statsråd eller liknande. Syftet är att bilda opinion och upp
rätthålla den politiska legitimiteten. I vissa fall har man också tagit 
initiativ till något projekt riktat mot en mer eller mindre definierad 
målgrupp: främlingsfientliga ungdomar, rasister eller invandrare. 

Men det vore för enkelt att säga att problemet med rasistiskt och 
främlingsfientligt våld bara kommer på den politiska dagordningen 
efter spektakulära eller extraordinära händelser och massmedial 
uppmärksamhet. I Trollhättans fall utverkades pengar till Verner
projektet redan ett år innan problemet blev den riktigt heta potatisen. 
Det rasistiska eller främlingsfientliga våldet blev därmed föremål för 
mer eller mindre prioriterade offentliga insatser, trots att det utåt sett 
var förhållandevis tyst från poHtiskt ledningshåll. Även i Uddevalla 
och Vänersborg har mycket av arbetet mot rasistiskt och främlingsfi
entligt våld förts på den fältoperativa nivån i polis- och kommunor
ganisation, medan tjänstemän och politiker högre upp i organisatio



nen, och längre bort från den konkreta verksamheten, har förhåUit 
sig tämhgen passiva. 

Mångfald av åtgärder 
Mitt generella intryck är att kommunerna har haft en mångfald av 
åtgärder för att hantera problemen med rasistiskt och främlingsfient-
ligt våld, både hämmande och främjande, både reglerande, informa
tiva, ekonomiska och organisatoriska. Man har vid olika tidpunkter 
givit ekonomiska bidrag till olika typer av ideella föreningar och or
ganisationer som aktivt velat arbeta mot rasism och främlingsfient
lighet. Vid vissa tidpunkter har denna form av insats varit domine
rande; oftast i samband med en lugnare period efter extraordinära 
händelser. De organisatoriska styrmedlen i form av samverkan mel
lan olika offentliga aktörer har jag redan berört. 

En stor del av arbetet handlar om informativa styrmedel: informa
tionsmaterial till alla kommunmedlemmar, temadagar i skolan, lång
siktigt arbete i den ordinarie undervisningen och kurativt arbete i vis
sa målgrupper. Det har handlat om att »mobilisera de goda krafter
na», om att väcka motkrafter på olika håll i det lokala samhället. 
»Mobilisering av goda krafter« har ofta varit en strategi för politi
kerna i kommunledningen. De flesta av dessa informativa styrmedel 
har emellertid bara använts under en akutfas i krishanteringsproces
sen. Insatserna har ofta formen av tillfälliga projekt, utanför den or
dinarie kommunala eller polisiära verksamheten, även om en del 
projekt har tenderat att bli långvariga. 

De offentliga aktörerna har också använt sig av reglerande styrmedel, 
som att förbjuda rasistiska symboler t.ex. i skolorna och införa regler 
och vaksamhet som försvårar nazistisk och rasistisk verksamhet ifrå
ga om t.ex. lokaluthyrning. De reglerande styrmedlen har en tvingan
de karaktär. Tyvärr har jag inte haft möjlighet att i detalj undersöka 
hur implementeringen av de reglerande besluten har fungerat. Som 
alltid när det gäller närbyråkratisk verksamhet finns det ett stort mått 
av handlingsfrihet och tolkningsfrihet för den fältoperative tjänste
mannen. Det kan mycket väl ha funnits olika policy i olika fältopera



tiva verksamheter i samma fråga, t.ex. vilka symboler som ska för
anleda reglerande åtgärder. 

Slutsatser 
Det är viktigt att upprätthålla en beredskap mot rasistiskt och främ-
lingsfientligt våld, eftersom en tids lugn inte nödvändigtvis betyder 
att problemen är bemästrade. Jämfört med tidigare år tycks det rasis-
tiska och främlingsfientliga våldet i Trollhättan ha minskat. Dock 
finns det, som vi sett i kapitel tre fortfarande en aktiv nazistgrupp i 
kommunen, och därjämte en framgångsrik lokalavdelning av Sveri
gedemokraterna. Hur kan det då komma sig att våld mot t.ex. in
vandrare och flyktingar är mindre synbart idag? 

Det faktum att våldet avtar kan naturligtvis bero på att de offentliga 
insatserna har varit framgångsrika. Det är emellertid svårt att veta 
vilken effekt olika typer av offentliga åtgärder har på problemet. Som 
Bo Rothstein påpekat är offentliga åtgärdsprogram i dynamiska för
hållanden särskilt besvärliga att genomföra. Inte minst gäller detta 
om åtgärderna är av interventionistisk karaktär, dvs. om de syftar till 
att ändra målgruppens beteende eller åsikter på djupet. En stor del av 
kommunernas och den lokala pohsmyndighetens politik mot rasis
tiskt våld handlar just om sådana interventionistiska åtgärder. Svå
righeten ligger i att veta vad som faktiskt fungerar, och när. Vad som 
fungerar i en situation vid en viss tidpunkt kanske inte gör det i en 
annan situation vid en annan tidpunkt. I Uddevalla gick det ganska 
bra att sammanföra två antagonistiska ungdomsgäng i gemensamma 
aktiviteter, i Trollhättan gick det inte alls. De operativa förhållandena 
är inte statiska, utan förändras hela tiden. Därför är det svårt att 
isolera de faktorer som påverkar utfallet av den offentliga politiken. 

Det kan också finnas andra, och kanske viktigare förklaringar till 
varför det rasistiskt och främlingsfientliga våldet har avtagit. Ar
betslösheten har minskat (vilket i och för sig kan ses som ett resultat 
av en viss offentlig politik). Skinheadskuhuren tycks ha ersatts av 
andra ungdomskulturer. De rasideologiska organisationerna har bytt 
taktik, och uppmanar inte längre sina sympatisörer till gatuvåld. De 
ledande aktivisterna kan ha försvunnit från orten, etc. Man måste 



också ta hänsyn till inflytandet från främlingsfientliga politiska parti
er, motkulturer och gängbildningar samt medias sätt att skildra olika 
företeelser. Var den största förklaringskraften ligger kan jag inte av
göra på grundval av de tre fallstudier som jag har gjort här. En alter
nativ tolkning är att det rasistiska och främlingsfientliga våldet inte 
alls har avtagit. Den tidsperiod som jag har undersökt är egentligen 
alldeles för kort för att kunna dra några säkra slutsatser om en even
tuell minskning. Vad vi ser är kanske bara en tillfällig nedgång i ett 
mönster som vi ännu inte ser klart. 
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B 3 4 1 / 9 8 .  

Karlskrona Tingsrätt dom nr  B 7 9 / 9 8 .  

Intervjuer 

Trollhättans kommun 

Tjänsteman vid Vård/Omsorgsförvaltningen 9 8 0 4 2 0 .  

Tjänsteman vid Vård/Omsorgsförvaltningen 9 8 0 4 2 9 .  



Tjänsteman vid Kultur/Utbildning/Barnomsorgsförvaltningen 
980504. 
Kommunalråd 980525. 
Tjänsteman vid Vård/Omsorgsförvaltningen 980610. 
Föreståndare Kronogårdens fritidsgård 980616. 
Skolkurator 980616. 
Tjänsteman vid Kultur/Utbildning/Barnomsorgsförvaltningen 
980901. 
Kommundirektör (f.d.) 980902. 
Tjänsteman vid Kultur/Utbildning/Barnomsorgsförvaltningen 
980902. 
Föreståndare Lexingtons fritidsgård 980903. 
Rektor Polhemsskolan 980902. 
Fältassistenter 980930. 
Tjänsteman vid Kultur/Utbildning/Barnomsorgsförvaltningen 
981003. 
Rektor Nils Ericssongymnasiet 981030. 
Kommunalråd (f.d.) 981030. 
Rektor Pettersbergsskolan (f.d.) 981120. 

Polismyndigheten i Norra Älvsborg (fr.o.m. 1998 Polismyndigheten i 
Västra Götalands län) 

Tjänsteman på ledningsnivå 970611. 
Tjänsteman på ledningsnivå 980818 (telefonintervju). 

Närpolis 981014. 

Säkerhetspolisens avdelning i Trollhättan 

Tjänsteman på ledningsnivå 989818. 



Uddevalla kommun 

Fritidsledare Skogslyckans fritidsgård 981008. 

Föreståndare Dalabergs fritidsgård 9810Z7. 

Rektor Ramnerödskolan 981124. 

Fältassistenter 981003. 

Socialsekreterare 981124. 

Kommunalråd 970912 (telefonintervju). 

Tjänsteman på skolkontoret (telefonintervju) 981123. 

Polisen i Uddevalla 

Tjänsteman, polisens ungdomsgrupp 970520. 

Närpolis 981016. 

Vänersborgs kommun 

Tjänsteman fritidskontoret 970903. 

Föreståndaren Sirius fritidsgård 981928. 

Kommunstyrelsens 2:e vice ordf. 981126. 

Tjänsteman socialförvaltningen 980903. 

Tjänsteman socialförvaltningen 981126. 

Polisen i Vänersborg 

Närpolis 981023. 
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