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Vilka är aktörerna?

En händelse eller serie av händelser förutsätter deltagande av minst en aktör 
och i de aktuella exemplen på social oro kan följande aktörer anses ha spelat 
en central roll:

• Individer

Det är individer som begår våldshandlingar och organiseringsgraden
skiljer sig åt mellan olika händelser. Underrättelser om forum i sociala 
medier där det uppmanades och samordnades aktioner förekom redan 
tidigt under de sociala oroligheterna men har inte varit möjligt att veri-
fiera. Den stora massan av de som deltagit i upploppen är väldigt unga 
personer som rört sig i sitt eget bostadsområde och eventuellt intillig-
gande bostadsområden. De individer som begett sig till andra områden 
än sitt egna har i stort utgjorts av individer som redan är kända för po-
lisen.

• Polisen

Polisen är att anse som en central aktör i händelser med social 
oroskaraktär. Hur polisen agerar operativt i insatser mot den sociala 
oron har stor inverkan på händelseutvecklingen. Även hur polisen 
kommunicerar sitt agerande i media påverkar, inte minst i de fall 
våldsverkare känner sig vilseledda av rapporteringen kring polisens
agerande.

• Medborgarorganisationer/ideella intresseorganisationer

Under dagarna innan oroligheterna bröt ut fanns exempel på medbor-
garorganisationer som Megafonen som manade till demonstration mot 
en upplevd polisbrutalitet. Under första dygnen av social oro tog Me-
gafonen inte aktivt avstånd från handlingarna och viss underrättelsein-
formation att individer från Megafonen deltagit och uppmanat andra att 
delta i oroligheterna finns. Det förekommer också underrättelseinform-
ation om att olika grupperingar med liknande agendor kan kopplas 
samman genom gemensamma ledande individer.

• Media

Hur media rapporterar kring sociala oroligheter kan ha effekt på hur 
händelser utvecklar sig och kan också inverka på spridningsrisken.
Media har haft en hög ambition rörande realtidsrapportering och åt-
minstone initialt använt sig av dramatiska bilder med exempelvis brin-
nande bilar samt ett dramatiskt ordval. Rapporteringen i traditionella, 
väletablerade media skiftade fokus något under senare delen av veckan
till den breddning av situationen som uppstod. Ett nytt fokus blev 
främlingsfientliga aktörers agerande. 


