


Om föreställningen

Högerpopulistiska partier vinner mark runt om i världen. Nyligen 

 tillträdde i världens femte största land Brasilien en president som hyllar 

den forna militärdiktaturens tortyr och avrättningar av oliktänkande.  

I höstens svenska val fick Sverigedemokraterna över en miljon röster. 

I Donald Trumps USA röstas skärpta migrationslagar igenom med 

grovt rasistisk retorik. Förändringarna sker både hastigt och närmast 

omärkligt, de blir snabbt en del av det normala. Kanske ser vi inte hotet 

komma krypande eftersom det inte ser ut som förr. Dagens extrem

höger kommer inte i uniform och ridstövlar utan är på samma gång 

vardaglig och modern, men precis som förr får den makt via valurnorna, 

genom att mobilisera en stor skara sympatisörer. 

Vårt arbete med Kropp & straff vilar på en större mängd research, där 

vi träffat allt från säkerhetspoliser och militärer till forskare och politiska 

fångar. Vi har grävt ner oss i förhörsmanualer, lagparagrafer och parti

program. Utifrån källmaterialet har vi försökt konstruera en bild av en 

framtid som ligger väldigt nära vår samtid. För att kunna spekulera om 

hur en kommande svensk högerpopulistisk regim skulle se ut måste 

vi gissa, men vi gissar utifrån det som redan finns på bordet i allt från 

procedurer för kriminalvårdens hantering av utvisningar till grundlagens 

sårbarhet för antidemokratiska ingrepp. 



Vi har beskrivit Kropp & straff som ett träningsläger inför en högerpopu

listisk regim. Det är aningen missvisande men sätter ändå fingret på att 

föreställningen både har en pedagogisk nyttoaspekt och kan upplevas 

som delvis krävande såväl mentalt som fysiskt. 

Vi har valt att nästan uteslutande spela för specifikt inbjudna grupper 

under slutna speltillfällen. Grupperna är utvalda utifrån sin verksamhet 

som på ett eller annat sätt skulle kunna bli en måltavla för en fascistiskt 

färgad politik. Tanken är att nå ut med föreställningen till delar av civil

samhället och att med föreställningen möjliggöra en yta för diskussion 

och reaktion. 

Vi ser mötet med de inbjudna grupperna som oerhört värdefullt och 

tänker att ni har minst lika mycket att lära oss som vi er, varje föreställn

ing kommer därför avrundas med en gemensam diskussion om ett fort

satt antirasistiskt och antifascistiskt motstånd. Vår förhoppning är trots 

allt att den framtid vi målar upp är möjlig att undvika.

Till dig som deltagit
Du som just deltagit i Kropp & straff har säkert en del tankar, 

 funderingar och känslor efteråt. Vi har valt att pressa samman  utdragna 

förlopp och skiftande erfarenheter till en kondenserad helhet som 

 förmodligen kan upplevas som både påfrestande och uttömmande.  

Det kan vara svårt att i efterhand komma ihåg allt man varit med om. 

Därför vill vi på de följande sidorna sammanfatta föreställningen så att 

du steg för steg kan se vad det var du och de andra deltagarna gjorde 

tillsammans med oss.

En grundförutsättning för vårt arbete har varit att bygga vårt framtids

scenario på företeelser som i någon mån redan existerar. De samtal, 

texter och erfarenheter vi tagit del av vill vi gärna dela med oss 

av, för vi tror att det skulle vara intressant som ett komplement till 

 föreställningen. Därför har vi försett sammanfattningen med en 

 notapparat där den intresserade kan gå vidare och ta reda på mer.

Kontakta gärna oss för kommentarer, kritik och vidare samtal!





Inledning
Efter fika och välkomnade inleddes föreläsnin

gen med en genomgång av vad vi skulle göra 

under kvällen, och formen för deltagande slogs 

fast, där publiken med sina kroppar är med och 

gör föreställningen.1 Vi etablerade också ett 

stopp ord2 där man kunde avbryta ett moment 

om man inte kunde delta.

Samhällsförändringen
Därefter läste skådespelarna ett antal mono

loger som skisserade en både långsamt 

smygan de och hastig samhällsförändring. 

Nationalekonomen  talade om en ekonomisk kris 

som kommer leda till att “mängder kommer gå 

från sina hem, banker kommer falla samman 

och storföretag kommer lämna landet”.3 Som 

åtgärd föreslås ett omedelbart asylstopp och 

en aktiv återvandrings politik.4 Den borgerliga 

 politikern pratade om att lyssna på väljarna och 

“lägga örat mot rälsen”,5 det vill säga att anpas

Sammanfattning

1
Formen bygger på vår tidigare 
föreställning Våld & pedagogik 
(2016), som behandlade politiskt 
våld som ett medel att nå progressiv 
förändring. Våld & pedagogik 
spelade också främst för slutna 
grupper på sociala center och 
andra mötesplatser för den utom
parlamentariska vänstern, och utgick 
från dramatikern Bertolt Brechts 
lärostycken, främst Åtgärden (1930), 
som handlar om några kommunis
tiska agitatorer i revolutionens Kina.

2
Användandet av stoppord är något 
vi hämtat från BDSMkulturen, som 
har en lång kunskap av att gestalta 
och återskapa fysiskt och psykiskt 
förtryck under säkra och kontrol
lerade former. Samtal och work
shops med erfarna BDSMutövare 
har varit en del av vår research.

3
“Ekonomer varnar för djup 
kris  har levt på lånad tid”, 
 Arbetsmarknadsnytt 20180927

4
 “Paula Bieler (SD) är tydlig med att 
fokus måste ligga på återvandring. 
De som inte har rätt att vistas i 
Sverige måste utvisas. Men inte 
bara de ska återvända. Vi vet att 
det också finns många som vill 
återvända till det land de kallar 
sitt hemland, säger hon”, Samtiden 
20180215

5
“En övervägande majoritet av 
Moderaternas väljare vill att partiet 
ska samarbeta eller förhandla med 



sa sig till de högerpopulistiska kraven på en ny invandringspolitik. 

För att kunna lagföra, internera och utvisa en större mängd människor 

som sedan tidigare fått permanent uppehållstillstånd beviljat krävs 

förändringar i grundlagen som idag tillerkänner alla som vistas på 

svensk mark mänskliga rättigheter.6 Jurister och experter på  mänskliga 

rättig heter har varnat för hur förhållandevis 

lätt det är att ändra den svenska grund lagen,7 

en tillfällig populistisk majoritet kan göra det 

med två beslut med mellan liggande val. Inom 

loppet av ett och ett halvt år skulle alltså den 

svenska demokratin kunna avskaffas. I länder 

som  Finland och Tyskland är skyddet  mycket 

starkare, grund lagen har klausuler som är 

omöjliga att ändra, i Tyskland är det till och 

med fastslaget att alla tyskar har rätt att göra 

motstånd mot de som försöker ändra grund

lagen i antidemokratisk  riktning. Men i Sverige, 

i den samhällsförändring vi skisserar, tänker 

vi att det skedde lätt och snabbt, plötsligt var 

 återvandringen ett faktum.

Vidare tog publiken del av röster som handläg

garen som legitimerar sitt arbete med att det 

hjälper de som utvisas “bort från bidrags

beroende och arbetslöshet, bort från ghetton 

och klanvälde, bort från kvinnoförtryck och 

Sverigedemokraterna, detsamma 
gäller för Kristdemokraterna. Det 
visar en ny undersökning som No
vus gjort”, SVT Nyheter 20181104

6
Regeringsformen 2 § ”Den offentliga 
makten ska utövas med respekt för 
alla människors lika värde och för 
den enskilda människans frihet och 
värdighet”

7
“Orimligt lätt att rösta bort den 
svenska demokratin”, DN Debatt 
20180324. Artikeln är skriven  
av MRstiftelsen. För att läsa  
mer om deras arbete, se  
https://mrstiftelsen.se/

8
“Hjälp till flyktingar i närområdet 
ger bäst effekt”, Thord Palmlund, 
tidigare generaldirektör för Statens 
invandrarverk (fd Migrationsverket), 
Svenska Dagbladet, 20170528

9
“Polisen kontrollerar enskildas rätt 
att vistas i Sverige. Det får inte 
ske enbart på grund av utseende, 
språk eller namn utan ska ske i 
samband med t.ex. frihetsberövande, 
brottsutredning, trafikkontroll eller 
ordningsbrott. Polisen har rätt och 
skyldighet att fastställa identitet på 
brottsmisstänkta och då avslöjas 
illegala invandrare. Utan brotts
misstanke får polisen inte kontrol
lera identitet, med vissa undantag, 
såsom att man kan  kontrollera 
bilförares körkortsinnehav”, ur 
beskrivning av Utlänningslagen, 
www.polisen.se

groende islamism”,8 polisen som är tacksam för de nya bestämmelserna 

som kriminaliserat att olovligen uppehålla sig i landet9 och kriminal

vårdaren som på ett ingående sätt skildrar hur utvisningarna går till 

medelst flyg till mottagarländerna.10 

Allt detta föder en motreaktion, en bred koalition från höger till  vänster 

tar till gatorna för att protestera mot den förda politiken. Men en 

mängd människor går också ut för att försvara regeringen som trots 

allt är folkvald, majoriteten av de röstberättigade har med valsedeln 

 legitimerat det som sker. Protesterna urartar snart i våldsamheter, en 

polis skadas allvarligt och flera demonstranter blir skjutna. Nyheten 

sprids över världen; trygga, fina gamla Sverige som faller samman i kaos 

och upplopp över den nya, stränga invandringspolitiken.

Våldsamheterna leder till en skärpning av repressionen och över

vakningen av grupper och individer som motsätter sig de folkvaldas 

arbete. Polisen och säkerhetspolisen börjar titta särskilt på de som på 

olika sätt kan tänkas assistera och hjälpa de som gömmer sig undan att 

bli utvisade.11

Lämna landet
Vid den här punkten ställs även många av de 

som inte blivit tvingade bort inför frågan om 

man kan stanna kvar i landet. Man kanske 

fruktar för sin egen eller närståendes säkerhet, 

man kanske inte ser någon framtid här eller så 

känner man att man rent moraliskt inte kan leva 

10
För information om Kriminalvårdens 
transporttjänst, se bland annat 
radioprogrammet Kalibers reportage 
från oktober 2014 om hur personer 
som ska utvisas tvångsinjiceras med 
lugnande medel inför flygningen.

11
“Jimmie Åkesson vill att det ska 
vara straffbart att gömma pap
perslösa och en plikt att ange den 
som gör det”, Svenska Dagbladet 
20180505



i en stat som agerar som Sverige gör. I föreläsningen pratade vi om 

personer som vi träffat under researchen som redan nu har en uttänkt 

flyktplan, hus eller lägenheter i andra länder att ta sig till i händelse av 

en kraftig gir högerut.12

Därefter följde föreställningens första övning, som vi kallar Packa din 

kappsäck. Ett frågeformulär där man i detalj får tänka igenom praktiska 

val inför en eventuell flykt eller flytt från ett högerpopulistiskt Sverige. 

Efter det kom en ny monolog, om en författare som trots allt valt att 

stanna kvar och verka i det nya systemet. “De som hävdar att kulturen 

är politiskt styrd idag blundar för att den alltid 

varit det i en eller  annan  mening”, försvarar för

fattaren sig med, och vill fortsätta verka som en 

 avvikande röst för att den nya tidens författare 

inte ska vara allenarådande.13

Stanna kvar
Därefter tittade vi i föreläsningen på hur det nya 

samhället skulle te sig materiellt och kulturellt. 

Genom att jämföra med länder som Ungern,14 

Polen15 och Danmark16 som i varierande grad 

omstöpt sin kultur och mediepolitik enligt 

mall från högerradikaler spekulerade vi i vilka 

 områden som skulle påverkas i Sverige. 

Vi konstaterade att kulturen är väldigt lätt att 

stöpa om i ny form eller för den delen strypa 

12
För ett annat exempel på detta, 
se Jonas Gardells debattinlägg i 
Expressen 20180903, “För första 
gången för Mark [Levengood] och 
jag diskussionen och inte helt utan 
allvar, och vi är inte heller ensamma 
om att göra det. Judiska vänner gör 
det, ickevita, andra homos … när 
är det vi packar våra väskor? När är 
det vi för ut våra tillgångar? När är 
vårt Sverige inte längre vårt?”

13
För några exempel på författare 
som redan nu kan sägas ha anam
mat en högerpopulistisk agenda, se 
bland annat Allt kommer nog att 
bli bra, Heberlein, Ann, 2018, eller 
Budbärarinnan, Janouch, Katerina.

14
För en bra genomlysning av 
 utvecklingen i Ungern, se 
 Tystnadens triumf: en bild av det 
nya Ungern av Byström, Gabriel, 
2014

15
“Polens kulturarbetare tar strid 
när yttrandefriheten inskränks”, 
Kulturnytt 20160113

16
“400 får gå från Danmarks Radio”, 
Journalisten 20180918

helt,17 eftersom  mycket av den professionella kulturen är beroende av 

ekonomiskt stöd för att gå runt. Genom att sluta ge bidrag kan man 

enkelt sätta stopp för det man ser som misshaglig “vänsterliberal” verk

samhet. Fria scener som Inkonst där vi spelar Kropp & straff skulle inte 

kunna verka utan få stänga och stå tomma, och många frigrupper inom 

teatern skulle få lägga ner sin verksamhet. Vissa filmer skulle inte få 

produktionsstöd och bokutgivningen kan styras genom vilka böcker som 

får kulturstöd. Genom att dra in tidskriftsstödet och se över presstödet 

kan man styra mediernas riktning, och en översyn av hela stipendie

systemet för  författare, dramatiker, konstnärer och andra skulle slå hårt 

mot en  ekonomiskt redan utsatt yrkeskår.

Vi tror att även andra delar av de så kallade hegemoniproducerande 

 skikten i samhället skulle påverkas, exempelvis universitet och hög

skolor. Högerpopulismen är av tradition fientligt inställd till feminism, 

kvinnoforskning och genusteori och skulle förmodligen agera gentemot 

de olika institutioner som finns runt om i Sverige genom minskade eller 

slopade forskningsanslag.18 Även andra forskningsområden hade  kunnat 

tänkas drabbas, som klimat och miljöområdet, där har bland annat 

Trumpregeringen i USA gått hårt fram.19

Alla dessa förändringar i de materiella, ekonom

iska förutsättningarna skulle leda till att röster vi 

är vana att höra i offentligheten skulle tyna bort 

och försvinna för att ersättas av nya budskap. 

Närmast omärkligt skulle nya normer för vad 

som är accepterat att tycka och säga etableras. 

17
“MUF vill lägga 0 skattekronor på 
kultur”, SVT Nyheter 20181126

18
“SD: Politiker måste ställa hårdare 
krav på forskning”, SVT Nyheter 
20180901

19
“Klimatforskare från USA kan få 
jobb i Sverige”, Svenska Dagbladet  
20180522



Dessa nya normer skulle i sin tur möjliggöra att nya grupper och nya 

handlingar inte bara skulle ses som tvivelaktiga, exempelvis att gömma 

och bistå flyktingar, utan även att dessa skulle kunna brottsklassas utan 

att särskilt många höjde på ögonbrynen.

Repression
Därefter gjorde vi en övning parvis, som gick ut på att den ena 

 personen ska berätta för den andra om en resa man gjort nyligen. Men 

i  berättelsen har man bytt ut vilket land man var i. Den andra personen 

fick i uppgift att ställa frågor om resan för att försöka ta reda på vad det 

är som är konstigt med berättelsen, vad det är som inte stämmer.

Efter en stund bröt vi övningen, och berättade om upplägget. Övningen 

har vi hämtat från en svensk säkerhetsfirma,20 vars utbildningar vi tagit 

del av. Säkerhetsfirman utbildar bland annat journalister och hjälpar

betare som kommer vara verksamma i exempelvis diktaturer där man 

inte vet vem man kan lita på. Ett till synes oskyldigt samtal med taxi

chauffören som kör en från flygplatsen eller  personalen på hotellet där 

man bor kan visa sig rapporteras vidare till  landets säker hetstjänst, som 

är skickliga på att lägga pussel med brottstycken av information. Resan 

i övningen blir till en symbol för information man vill hemlighålla, till ex

empel namnen på de dissidenter man ska intervjua som journalist. Öv

ningen handlar alltså om den svåra konsten att ljuga och hålla samman 

en historia när en detalj är utbytt. En av personerna från säkerhets firman 

vi pratade med beskrev en berättelse som en väv, där det är svårare och 

svårare att hålla samman väven när en tråd är utbytt.

Personerna som driver säkerhetsfirman är före detta anställda vid 

Säkerhets polisen och den militära underrättelsetjänsten. En av dem 

uttryckte själv oro för vad som skulle hända i ett framtida samhälle där 

högerpopulister satt vid kontrollbordet och hade makt över hens forna 

arbetsplats, med dess vida befogenheter och kunskaper. Säkerhets

polisen lyder direkt under landets justitieminister, och en högerpopu

listisk justitieminister skulle kunna se till så att Säpo fokuserade annor

lunda än idag. Det så kallade Författnings skyddet21 inom Säpo arbetar 

mot grupper och individer inom landets gränser som på olika sätt kan 

utgöra hot mot de demokratiska institutionerna i samhället, främst då så 

kallade våldsbejakande extremister av tre kategorier; nazister,  islamister 

och vänsterautonoma. I ett annat samhälle kan man tänka sig att fokus 

skiftar och beskrivningen av vilka grupper som räknas som “ extrema” 

breddas, exempelvis så att det gäller hela den utom parlamentariska 

vänstern, även de som inte ägnar sig åt våldsamma metoder, eller 

 grupper och nätverk som på olika sätt bistår flyktingar.

Vår hypotes är att även andra delar av polismakten skulle intressera 

sig för och jobba mot dessa nya grupper av “extremister”. Under vårt 

arbete har vi tittat på hur polisen idag arbetar med gängkriminella. Det 

intressanta med det arbetet är att man inte enbart syftar till att lagföra 

de gängkriminella för de brott de begår, som narkotikalangning, vapen

innehav, skjutningar et cetera, utan att det 

minst lika mycket handlar om attitydpåverkan 

och en strävan efter att förändra gruppernas 

och individernas beteende för att få dem att 

sluta med sin verksamhet.22  

20
https://metisservices.se/

21
https://www.sakerhetspolisen.se/
forfattningsskydd.html/

22
“Gängkriminalitet: Göteborg redovisar 
30 lyckade avhopp”, Göteborgs-Posten 
20180319



Arbetssätten ser lite annorlunda ut i olika städer, men generellt  handlar 

det om en kombination av repression och motivation, att man både 

gör det så jobbigt som möjligt att vara gängkriminell men hela tiden 

 erbjuder en väg ut ur livsstilen. 

Vi pratade sedan om den särskilda satsning man har i Malmö under 

året, kallad Sluta skjut.23 Modellen är hämtat från USA där den använts 

framgångsrikt i flera större städer där man fått ner de våldsamma upp

görelserna mellan kriminella. Modellen kan liknas vid de interventioner 

som används mot missbrukare, där man samlar representanter från 

samhället, som polis och socialtjänst men även familjemedlemmar, 

arbet skamrater och så vidare för att konfrontera de gängkriminella och få 

dem att inse vilken fara de svävar i och vilken fara de utsätter andra för. 

Därefter följde en dialog där skådespelarna plockade ut en i publiken 

som fick vara en “extremist” som utsätts för en intervention i att “sluta 

var extrem”. Resten av publiken representerar familj, kollegor och andra 

som samlats för att försöka förmå personen att lämna sin extrema 

 livsstil som går tvärs emot de demokratiskt fattade besluten i landet.

Därefter pratade vi om polisens användande av så kallade tillfälliga ar

rester. Tillfälliga arrester tas i bruk när  stora ordningsstörningar befaras 

där de normala arrestplatserna inte kommer räcka till. Exempel på när 

sådana används kan vara vid stora fotbolls

matcher med tillresta utländska huliganer, men 

även vid politiska demonstrationer, som vid 

Nordiska Motståndsrörelsens marsch under 

23
https://malmo.se/Kommunpolitik/
Saarbetarvimed…/ 
TrygghetsfragoriMalmo/ 
Sarskildautmaningar/ 
Skjutningarna.html

Bokmässan i Göteborg 2017,24 eller under EUtoppmötet i samma stad 

2001.25

Efter det samlades vi runt en modell av ett svartmålat rum med  burar 

i. Vi studerade modellen som föreställde  rummet vi befann oss i. Vi 

återknöt till exemplet till hur Inkonst skulle stå tomt i händelse av en 

kraftig omsvängning av kulturpolitiken, och att det i händelse av stora 

politiska oroligheter och/eller många som ska utvisas ur landet skulle 

vara brist på arrestplatser. 

För att undersöka hur en bur i en sådan tillfällig arrest skulle se ut, 

kännas och upplevas byggde vi därefter gemensamt upp en sådan. När 

buren var färdigställd förevisade skådespelarna 

ett gripande av en av personerna i publiken. 

Personen förseddes med huva26 och fördes till 

ett förhörsrum, där ett förhör ägde rum.

Förhörsledaren arbetar utifrån de idéer och 

regleringar som styr hur svenska poliser sköter 

förhör idag.27 Förhörsledaren arbetade med 

metoder som öppna frågor, aktivt lyssnande, 

känslomässig spegling, känslomässiga krokar 

och kontrollerad utportionering av graverande 

utredningsinformation. Den förhörde fick öva 

sig på att inte nappa på de känslomässiga 

 metoderna utan betrakta förhörsledaren som en 

yrkesperson. Den förhörde fick också träna sig 

24
“Polisen fruktar kravaller  garage 
byggs om till arrest”, Svenska 
 Dagbladet 20170923

25
SOU 2002:122, s. 374

26
Användandet av huva vid gripande 
sker då och då i bland annat USA 
när man bryter upp politiska 
manifestationer, se bland annat 
gripandena vid demonstrationen 
mot amerikanska migrationsverket 
i Portland i oktober 2017, “Police put 
hoods, earmuffs on protesters de
tained outside Portland ICE facility”, 
Seattle Times 20171012.

27
Kronkvist, Ola, Polisförhör: Metod-
erna, forskningen och lagen, 2016. 
För en annan ingång, se Gustafsson, 
Johan, Förhöret, 1995, skriven av en 
av utbildarna på den militära Tolk
skolan. Ett tredje exempel är den 
tidigare hemligstämplade CIAman
ualen KUBARK, https://en.wikipedia.
org/wiki/U.S._Army_and_CIA_ 
interrogation_manuals/



på att upprepa frasen “ingen kommentar” och att begära en advokat. 

När förhöret var över fördes samtliga i  publiken in i buren. Innan de 

gick in fick de lämna ifrån sig sina skor. I buren skedde sedan ett antal 

 moment som på olika sätt syftade till att skapa en gemensam erfaren

het av att sitta fången.28 Man fick öva sig på att kommunicera mellan 

varandra, kroppslig placering i rummet, väntan och ovisshet, kommu

nikation med vakten, sätt att störa vakternas arbete och gemensamma 

aktiviteter för att få tiden att gå, hålla modet uppe och skapa samman

hållning.29

Efter detta inleddes ett nytt moment som syftade till att förebereda sig 

på att vara försvarslös och utsatt för våld i okontrollerade situationer. 

Under förarbetet med föreställningen har bland 

annat jurister påpekat för oss att det är en myt 

att polis, häktespersonal et cetera håller sig till 

reglementet, att det snarare är regel än undan

tag att bryta mot lagen. Vi pratade också om 

tortyr, hur tortyr visat sig vara ineffektivt för att 

få fram korrekt underrättelseinformation,30 men 

hur det  däremot fungerar väl för att bryta ner en 

politisk rörelse.31

Vi berättade om våra erfarenheter från Försvars

maktens Överlevnadsskola32 och de utbildnin

gar som där iscensätts för att kunna överleva 

en potentiellt livsfarlig situation, till exempel 

28
Dessa moment bygger bland annat 
på samtal med politiska aktivister 
som befunnit sig i liknande situ
ationer och deras berättelser om 
individuella och gemensamma strat
egier för att hantera fångenskap. 

29
För några litterära historiska 
exempel på aktiviteter under 
fångenskap, se bland annat Koestler, 
Arthur, Natt klockan tolv på dagen, 
1940, och Langhoff, Wolfgang, 
Soldaterna på heden: 13 månader i 
koncentrations läger, 1977.

30
Gardell, Mattias, Tortyrens 
återkomst, 2008

31
Westin, Charles, Tortyr och existens, 
1989

32
https://www.forsvarsmakten.se/sv/
organisation/livregementets 
husarerk3/forsvarsmaktens 
overlevnadsskola/

ett gisslantagande. Utbildningen där handlar mycket om att “vaccinera 

mot stress” för att man ska kunna agera så rationellt som möjligt under 

extrema förhållanden. Under olika moment bygger man upp stress och 

använder stress som pedagogisk metod för att lära  deltagarna att “lyda, 

men lyda lagom”, att släppa fysisk och psykisk  kontroll, att mänskliggöra 

sig själv och bygga relationer med sina  tillfångatagare. Detta gör att 

man blir svårare att skada eller döda för dem vars våld man är i.

Efter detta fördes publiken ut ur buren och förseddes med huvor. Sedan 

fick de öva sig på att skapa kontakt och gemenskap genom att göra ljud 

och hitta fysisk närhet. För att motverka känslor av panik och ångest 

lärdes metoderna titta i fyrkant och fyrtaktsandning ut.

Sedan flyttades publiken runt i rummet, fortfarande försedda med 

huvor. Slutligen sattes alla ner på stolar. Där vidtog ett antal avslutande, 

korta monologer; arrestvakten som inte följer reglerna,33 nätaktivisten 

som går ut på gatorna,34 medlemmen i medborgargardet,35 polisen som 

ser mellan fingrarna,36 fascisten37 och den högerpopulistiska politikern 

som känner sig trött och utarbetad och inser att 

“allt, precis allt har ett slut”.

Därmed var föreställningen över och ett 

avslutande samtal öppnades upp. Syftet med 

samtalen är att ta del av den inbjudna gruppens 

erfarenheter, kunskaper och tankar kring vad 

som kan komma att ske och hur vi på bästa sätt 

undviker att det händer.

33
“Här blir mannen slagen av personal 
i arresten”, SVT Nyheter, 2018
0302

34
“Trollen går ut i solen”, Arena 3/15

35
https://research.nu/soldiers 
ofodinskanenittiotalets 
aterkomst/

36
“GW: En majoritet av polisen röstar  
på SD”, Omni, 20170217

37
“Nyrekrytering bakom rekordmånga 
nazistiska aktiviteter”, Expo  
20180425
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