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Abstract 
Hylander, Ingrid. (2004). Mass movements, mass actions and social identity. 
(FOG-report no 51). Linköping: Department of behavioural sciences (IBV), 
Linköping university. 

 
 

The primary aim of this review is to explore the concept of identity as it is used 
in texts about mass movements and mass actions. A second aim is to find useful 
conceptualisations for analysing demonstrators’ group affiliation as well as the 
impact of these affiliations on actions when demonstrations turn into violence. 
Two main traditions are presented: (a) The sociological social-psychology 
tradition of identity resting upon symbolic interactionism and (b) the 
psychological social-psychology tradition of social identity mostly referring to 
social cognitive theories. It is argued that the way these two traditions have 
developed and approached each other during the last decade has made it possible 
to integrate them in the same study in order to explain slightly different 
perspectives of group members’ identity formation. 
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Inledning 
Den teoretiska utvecklingen inom socialpsykologin när det gäller 
massrörelser och aktioner som leder till våldsamheter d.v.s. kravaller, 
kan sägas börja med Le Bons (1960/1895) idé om en kollektiv gruppsjäl 
groupmind. Le Bon menade att denna utvecklades som en generell 
övergripande organisationsform i en folkmassa. Idén om en kollektiv 
gruppsjäl har dock kritiserats hårt medan hans övriga teser om att 
individer regredierar och förlorar sin identitet i en folkmassa, har 
vidareutvecklats av psykologer och socialpsykologer som fokuserat på 
den individuella identiteten, t.e.x. Adorno, Ericsson, Allport, Zimbardo 
och Freud. Uppkomsten av och deltagande i sociala rörelser förklarades 
av dessa i termer av t.ex. auktoritär personlighet, alienation, deprivation 
och olösta oidipalkonflikter istället för som legitima engagemang för 
oppositionella intressen. P.g.a. den betoning av individuella motiv och 
brister som blev förhärskande under 1950-1970-talet, stötte den 
individualinriktade tolkningsramen på hård kritik. Det uppstod en 
naturlig motreaktion där psykologiska och socialpsykologiska 
förklaringsgrunder kom i skymundan till förmån för politiska och 
sociologiska teorier som Resource mobilisation theory och political process 
theory (McAdam, 1982). Såväl psykologiska som socialpsykologiska 
teorier kom därigenom att negligeras under en lång period. De politiska 
teorierna utgick från idén om den rationella människan d.v.s. att alla 
människor, givet samma förutsättningar kommer att reagera på ett 
likartat och förnuftigt sätt. 

Till skillnad från tidigare, började man också fr.o.m. 70-talet att 
studera sociala rörelsers positiva innebörder (Stryker, Owens & White, 
2000). En bidragande orsak till detta kan ha varit att många av de 
forskare som tog sig an att studera sociala rörelser vid denna tid själva 
var en del av dessa rörelser. 

När organisatoriska och politiska variabler fokuserades och 
förklaringar på personlighets eller individuell identitetsnivå uteslöts 
medförde detta att många frågor inte kunde belysas. Alla analyser 
utmynnade i förklaringar på kollektiv nivå (Stryker, Owens & White, 
2000). Man kan säga att det togs ett kliv från den personliga 
identitetsnivån till den kollektiva identitetsnivån och därigenom uteslöt 
man förklaringar på interaktionistisk nivå (mellan individer, mellan 
individ och grupp samt mellan små grupper). Frågor som då hamnade i 



 2 

 

skymundan var t.ex. varför vissa individer går med i sociala rörelser 
andra inte och varför vissa individer deltar i våldsamheter andra inte. 

Under senare år har emellertid intresset för socialpsykologiska 
frågeställningar och förklaringsgrunder ökat. Kritik har riktats mot 
uppfattningen om människan som en rationell varelse som beter sig 
likartat i likartade situationer. Stryker, Owens & White (2000) menar att 
det nu finns ett nytt intresse för social psykologi som kommer till uttryck 
bland många forskare (McAdam & Paulsson, 1993; Snow & Oliver, 1995) 
och att det är främst den socialpsykologiska inriktning som fokuserar på 
identitet och självuppfattning som är löftesrik när det gäller att bidra till 
förståelsen av massrörelser och masshändelser. 

Det går i dag att urskilja två huvudriktlinjer inom socialpsykologisk 
forskning när det gäller massrörelser och massaktioner. I bägge dessa 
riktningar har begreppet identitet fått en avgörande betydelse. Dels är 
det är Social identitetsteori som utgår från psykologisk socialpsykologi 
främst gruppsykologi och som fokuserar på händelser i folkmassor 
(Tajfel, 1982; Tajfel & Turner, 1986  Reicher, 1982; 1986  mfl.). Dels är det 
the New Social Movement theorists som beskriver en identitetsteori som 
utgår från en sociologisk socialpsykologisk tradition som fokuserar på 
massrörelser och som bl.a. grundar sig på symbolisk interaktionism. 
(Stryker 2000; Snow, 2000; Klandermans, 2000).  

Även om forskarna är överens om att identitet är ett begrepp av 
central betydelse är man också rörande överens om att det finns en 
utbredd begreppsförvirring, där samma fenomen får olika beteckningar 
och samma beteckning kan innebära olika fenomen. Flera författare 
pekar på den svårighet det innebär att olika förklaringsnivåer används 
utan att detta tydliggörs. Förklaringar fokuserade på identitet har 
framförallt gjorts på kollektiv nivå och relationen mellan kollektiv och 
individuell nivå har därmed negligerats. Den nuvarande trenden inom 
social movement theory (Stryker, 2000) är att försöka hitta vägar att 
beskriva kopplingen mellan personlig identitet och kollektiv identitet för 
att kunna använda begrepp som självuppfattning, självvärdering, 
självuppskattning och självbild. Det råder dock stor förvirring om vilka 
begrepp som ska hänföras till vilken nivå (individuell nivå, social 
kategori, kollektiv nivå eller till samhället i stort) samt om det 
överhuvudtaget är möjligt eller fruktbart att göra en sådan uppdelning 
(Stryker, Owens & White, 2000). 

Inom social identitetsteori är begreppen tydligare definierade. Den 
vidareutveckling som Reicher och hans kolleger (Reicher, 1996; 1997; 
Drury & Reicher, 1999; 2000; Hopkins & Reicher, 1997; Stott & Reicher, 
1998; Stott & Drury, 2000) stått för betonas dock en dynamisk och 
processinriktad innebörd av t.ex. själv-kategorisering och kategorisering 
som står i ganska bjärt kontrast till tidigare kognitiva och statiska 
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beskrivningar, vilket också gör att tidigare definitioner och 
beskrivningar inom social identitetsteori kanske måste ifrågasättas i 
ljuset av dessa nya tolkningar. Reicher och hans kolleger definierar t.ex. 
begreppen kategorisering och självkategorisering i termer av en ständigt 
pågående process påverkad av kontexten. Stryker (2000) kritiserar 
exempelvis den sociala identitetsteorin för att inte göra skillnad mellan 
kategori och grupp. En sådan kritik är rimlig i förhållande till den 
ursprungliga versionen av social identitetsteori och 
självkategoriseringsteori, men har mindre relevans när det gäller 
Reichers användning av begreppen. 

Syftet med den här litteraturgenomgången över identitetsbegrepp 
som används i samband med masshändelser som kravaller och 
våldsamma manifestationer är att försöka beskriva hur dessa begrepp 
används inom olika traditioner samt att hitta användbara begrepp en 
studie om förändringar av social identitet i samband med politiska 
manifestationer som övergår i våldsamheter. Begrepp som kommer att 
beröras är t.ex. identitet, social identitet, självbild, personlig identitet, 
gruppidentitet, kollektiv identitet samt kulturell identitet. 

Stryker Owens & White, (2000) skiljer på följande nivåer: personlig 
identitet, gruppidentitet, kollektiv identitet och kulturell identitet. Min strävan 
var tidigare att använda dessa nivåer för att sortera olika teorier och 
traditioner, i enlighet med vilken förklaringsnivå som var mest 
framträdande. Det visade sig dock omöjligt p.g.a. att nivåerna gavs så 
olika definitioner. Jag har istället sorterat teorierna utifrån de mer 
individinriktade till de mer kollektivt inriktade och avser att avsluta med 
ett försök att definiera termerna på det sätt som vi kommer att använda 
dem i det fortsatta arbetet. 

Det som är slående när man läser olika författares genomgång av de 
teorier som använts för att förklara massfenomen är att de som skriver 
utifrån en psykologisk socialpsykologi (social identitetsteori, SIT) sätter 
sig själva i motsatsställning till individualistiska teorier medan de som 
kommer från en sociologisk socialpsykologisk tradition (social 
movement theory ) istället profilerar sig i motsats till kollektiva teorier. 
Resultatet av detta är att de två traditionerna kommer mycket nära 
varandra men att man använder olika språkbruk.  

Inom social identitetsteori kritiserar man ett flertal teoretiker för att 
enbart vara individualistiska (Reicher, 2001). Så får Adorno och Blumer 
göra sällskap med Freud och Allport. Även le Bon anklagas främst för att 
vara individualistisk trots att kritiken mot det kollektiva begreppet 
group mind är betydligt mer framträdande än kritiken av individens 
regrediering. Att man vill ta avstånd från främst det individualistiska i 
olika förklaringsmodeller kan nog främst tolkas som en reaktion på det 
allmänna tidsfenomen som gjorde att man på 50-och 60-talet gärna 
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använde rent individuella förklaringar till varför människor deltog i 
massaktiviteter och därmed inte gjorde skillnad på i vilken kontext 
aktionen ägde rum. Vietnamdemonstranter blev exempelvis beskyllda 
för att inte ha löst sin oidipalkonflikt utan att hänsyn togs till det 
politiskt berättigade i att protestera mot en ockupationsmakt. I det 
sammanhanget kom kanske även teorier med potential för att koppla 
individuella faktorer till samhällets strukturer som t.ex. symbolisk 
interaktionism (Blumer, 1954) och Adornos teori om den auktoritära 
personligheten (Adorno, Frenkel-Brunswik, Levinson & Sanford, 1950) 
att användas ur ett rent individualistiskt perspektiv och det är den 
användningen som nu kritiseras.  

De teoretiker som kommer från ett sociologiskt socialpsykologiskt 
håll (t.ex. Stryker Owens & White, 2000; Klandermans & de Weerd, M., 
2000), gör i motsats till ovanstående gemensam sak i att kritisera 
användandet av identitet på en samhällelig och kollektiv nivå, där 
skillnader mellan människors motiv, värderingar och 
handlingsalternativ negligeras. Således innebär detta att social 
movement theorists och teoretiker som utgår från social identitetsteori 
kommer ganska nära varandra i sökandet efter de processer som leder 
till dels människors deltagande i massrörelser dels massrörelsers 
uppkomst och uttryck. Dock fokuserar man på olika fenomen. Medan 
social movement theorists är intresserade av sociala rörelsers uppkomst 
fortlevande och betydelse för dess medlemmar och andra, är teoretiker 
som utgår från social identitetsteori, gruppteoretiker, som är intresserade 
av de processer som äger rum i och mellan stora grupper och har 
fokuserat på våldsamma sammanstötningar. 
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Teorier med individualpsykologisk  
förklaringsgrund 

Freud 
Reicher (1996) menar att Freud var starkt påverkad av Le Bon och även 
hänvisar till honom, p.g.a. hans betoning av det omedvetnas roll. Freud 
utvecklade en teori om masspsykologi som grundar sig på att alla 
individer i en massa är bundna till varandra eftersom de alla har ledaren 
som sitt ego-ideal. Detta förutsätter alltså att massan har en ledare 
(Freud, 1913). 

Allport 
Allport fokuserade på personligheten och ansåg att i en massa 
framträdde specifika personlighetsdrag tydligare än annars. Detta skulle 
också innebära att vissa personlighetstyper i högre utsträckning än andra 
tenderade att delta i gruppaktioner. Trots flertal undersökningar som 
försökt koppla speciella personlighetsdrag till massaktioner har något 
sådant samband inte kunnat påvisas (Reicher, 2001) 

Adorno 
Som en reaktion på de totalitära rörelserna under andra världskriget 
kom Adorno att fokusera på personlighetsdrag för att förklara vad det 
var som gjorde att människor blev nazister och menade att det var 
auktoritära personligheter som karakteriserades av osäkerhet, fördomar 
och dogmatism (Adorno, Frenkel-Brunswik, Levinson & Sanford, 1950). I 
den kritiska skola som Adorno verkade fanns dock många försök att just 
koppla uppkomsten av personlighetsdrag till strukturella 
samhällsfaktorer och således inte enbart fokusera den individuella 
nivån. 

Erikson 
Erikson (1959, 1968) är den teoretiker som främst nämns, när det gäller 
personlig identitet (Adamsson, 1999). Erikson ser identitetsutvecklingen 
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som en syntes av alla de identifieringar med andra, d.v.s. introjektioner 
som ägt rum under barndomen kopplat till hur framtiden förväntas te 
sig. Han betonar att individuell själv-uppfattning innebär en upplevelse 
av likhet och kontinuitet, (Stryker, Owens & White, 2000). Såsom 
identiteten är fixerad efter adolescensen är den överordnad alla tidigare 
individuella identifikationer, vilka förändras för att ingå i en 
helhetsidentitet. Efter adolescensen förändras identiteten genom de 
livskriser som människor går igenom under livet. Den kris som ska lösas 
i adolescensen kan utvecklas till antingen en mogen identitet eller en 
känsla av främlingskap. Med Eriksonska termer har ungdomskravaller 
men även massrörelser där många ungdomar deltagit (t.ex. 
Vietnamdemonstrationerna på 1960-1970-talet) tolkats som tecken på 
ungdomars identitetssökande. Även om Erikson studerat den personliga 
identiteten kopplar han denna i viss del till samhällelig utveckling. 
Erikson balanserar betydelsen av den tidiga utvecklingen mot 
betydelsen av samhälleliga processer. I Eriksons identitetsbegrepp ingår 
alltså såväl individuella som kontextuella komponenter. 

Självpsykologi 
Begreppet själv kan ses antingen som en del av den personliga 
identiteten (Adamsson, 1999) eller som något överordnat, som 
organiserar många olika typer av identiteter (Stern, 1985; Stryker, Owens 
& White, 2000). Märkligt nog förekommer få referenser till just 
självpsykologi när det gäller teorier om individuell eller social identitet 
trots att begrepp som självuppfattning, självbild etc. används. Om man 
utgår från självpsykologi betraktas självet som mer allomfattande och en 
mer grundläggande struktur som i sig kan innehålla eller förhålla sig till 
olika sociala identiteter (Stern, 1985). I känslan av ett själv ingår känslan 
av det begynnande självet, kärnsjälvet, det subjektiva självet, det verbala 
självet och det berättande självet. Alla dessa dimensioner av uppfattning 
om självet uppstår i en ständig interaktion med omgivningen. Självet 
kan ses som en organiserande funktion. Ju mer komplicerad denna 
funktion blir allteftersom individen utvecklas i interaktion med andra ju 
mer komplicerad blir uppfattningen av självet. De första fyra 
dimensionerna av själv kan sägas att i första hand utgöra den personliga 
identiteten, om man utgår från att den personliga identiteten är en och 
densamma för en person. Medan det berättande självet eller det 
narrativa självet också handlar om sociala identiteter, d.v.s. hur man 
kategoriserar sig själv. 
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Deindividuationsteori 
Le Bons tankegångar har vidareutvecklats av bl.a. Festinger med 
kolleger (Festinger, Pepitone & Newcombe, 1952) som benämner det 
fenomen som uppstår när människor förlorar sig i en folkmassa, 
deindividuation. Zimbardo (1969), ansåg att det var främst känslan av 
anonymitet som fick människor att bete sig annorlunda i folkmassor och 
visade i ett antal experiment hur anonymitet påverkade enskilda 
individer till att bete sig på ett sätt de annars inte skulle ha gjort. Teorin 
bygger på tanken att i ostrukturerade och anonyma situationer ger 
människor upp sin egen uppfattning och sitt eget värderande av 
situationen och därmed följer att vanliga kontrollmekanismer inte längre 
upprätthålls och då bryter destruktivt beteende igenom.  Zimbardo 
menar att det är en kombination av anonymitet, gruppstorlek och 
upphetsning som skapar våldsamma beteenden i stora grupper (Forsyth, 
1998). Många forskare (Forsyth, 1998; Reicher, 2001) har kritiserar 
deindividuationsteorin. En person som verkar som han förlorat sin 
personliga identitet kan helt enkelt vara en person som är ytterst känslig 
för rådande gruppnormer. När våldsamheter uppstår i stora grupper är 
det ofta ett intergruppfenomen.  

Andra har senare utvecklat en deindividuationsteori om massrörelser  
(se Abrams & Hogg, 1990) kopplad till privat själv-medvetenhet (self 
aware). Deindividuations-teoretikerna tänker sig att kollektivt beteende 
antingen är okontrollerat eller styrt av kollektiv kontroll som innebär att 
individer påverkas på ett sådant sätt att de tvingas till lydnad 
(compliance). När det gäller kollektiv menar de att privat kontroll 
maximeras vid privat medvetenhet (fokuserad på privata attityder), social 
(kollektiv) kontroll maximeras när individer är socialt medvetna (fokuserar 
på attraktion och önskvärda beteenden) och ingen kontroll utövas när 
medvetenhet saknas. Detta innebär, hävdar Abram & Hogg att dessa 
teorier inte tar med i beräkningen den självreglering som utgörs av social 
identitet. De menar att gruppmedlemmar kan ha en privat medvetenhet 
som fokuserar på en själv-definiering som gruppmedlem. I situationer där 
social identitet är framträdande menar Abrams & Hogg vidare att en 
privat uppmärksamhet på sig själv inte nödvändigt behöver leda till 
individuation och oberoende från gruppen utan denna kan också leda 
till en anpassning till de beteenden som gruppen står för. Abrams & 
Hogg föreslår att man kan kombinera deindividuationsteori med SIT (för 
beskrivning av SIT se s. 10) för att förstå hur kollektivt beteende regleras. 
Deidividuationsteorin kan då användas när den personliga identiteten är 
framträdande eller där det inte finns någon själv-reglering. 
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Social facilitation theory 
Social facilitation theory går ut på att människors beteenden blir mer 
extrema när en publik finns att tillgå (Zajonck, 1965). Teorin har använts 
för att förklara extrema beteenden i stora folkmassor (Reicher, 2001).  

Convergence theories 
Enligt convergence theory samlas människor med liknande behov, 
värderingar eller mål och formar stora grupper (Forsyth, 1998). Det är 
alltså människors likhet i vissa avseenden som förklarar varför massor 
bildas. I gruppen får de sen möjlighet att tillgodose sina gemensamma 
behov eller uttrycka en gemensam protest. Därför vore det naturligt att 
de som har det sämst ställt också lättare går med i en social 
proteströrelse. Men det handlar snarare om relativ deprivation d.v.s. 
människor som har högre förväntningar än vad de kan uppnå som 
organiserar sig i olika protestaktioner (ibid.). Tidigare negativa 
egenskaper som tillskrivits deltagare i massaktioner har inte fått några 
vetenskapliga belägg. Snarare är det positiva egenskaper som gott 
självförtroende och personlig duglighet och effektivitet som är kopplat 
till social aktivism (Snow & Oliver, 1995; Werner, 1978)  

Emergent norm theory 
Idén att en folkmassa alltid är homogen har kritiserats av bl.a. Turner 
och Killian (Turner, 1964; Turner & Killian, 1987). De menar att 
beteenden i stora folkmassor styrs av sociala normer som det tar tid att 
utveckla. Från början finns ingen homogenitet men vissa nyckelpersoner 
kommer att framträda som sedan kommer att betraktas som 
karakteristiska för hela folkmassan. Enligt Reicher (2001) blir detta också 
en individualistisk förklaring där massbeteenden förklaras utifrån några 
individers beteende. 

Moscovici 
Moscovici fokuserar enligt Reicher (2001) främst på frågan om 
karismatiska ledare, men använder social identifiering och kollektiva 
representationer som viktiga begrepp i förståelsen av massfenomen. Han 
menar att det existerar kollektiva mytologiska representationer av 
tidigare personer eller allvarliga händelser (krig etc.) som människor 
identifierat sig med (ibid). 
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Le Bon 
Le Bon skrev sitt verk om massornas psykologi utifrån skeenden under 
franska revolutionen (Le Bon, 1895). Han betonade irrationaliteten i 
människors beteende i stora grupper och menade att människor 
regredierar och förlorar sin personliga identitet och uppgår i en 
gemensam ”groupmind” en jagregression som inte är i jagets tjänst. 
Människor förlorar sitt medvetna själv och återgår till något slags 
primitivt omedvetande. Det mest framträdande draget i en massa är den 
smittande effekt som beteenden har. Enligt Le Bons analys är massan 
negativ för individen men kan användas av skickliga ledare i protest mot 
samhället eller till samhällets försvar (Stryker, Owens & White, 2000). Le 
Bon bortser dock helt från kontextens betydelse och ser inget 
meningsfullt i massrörelser inte heller att det finns sociala motiv som 
varierar med olika sociala rörelser. Det som fram för allt fått Le Bons 
teorier att framstå i tveksam dager är den koppling som den har till 
Mussolinis användande av folksamlingar.  

Le Bons bok The Crowd som utgavs 1895 blev enligt Reicher (1996) en 
av världens första bestseller och hans tankar är ännu idag populära och 
utgör ofta grunden för uttalanden från allmänhet eller polis. Det gäller 
även vår studie (Guvå & Hylander, 2002) där polisen säger att vem som 
helst eller nästan vem som helst kan dras med i kravaller.  

Som tidigare nämnts, behandlar Le Bon egentligen såväl personlig 
identitet eller snarare brist på personlig identitet som kollektiv identitet. 
När massan agerar styrs den av ett kollektivt undermedvetet där 
individerna är reducerade till omedvetna varelser men det finns en 
möjlighet till en rationell styrning från de (överlägsna) individer som kan 
bibehålla en individuell medvetenhet.  

Många har kritiserat Le Bons idé att separera ”group mind” från det 
individuella medvetandet. Frågor som inte låter sig besvaras är 
skillnaden mellan olika typer av massor, vem deltar och vem deltar inte 
etc. Framför allt så betraktar han massan som likadan oberoende av sin 
kontext. De konflikter som var upphov till de massdemonstrationer 
under franska revolutionen, som han refererar till, beaktas 
överhuvudtaget inte.  
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Teorier med socialpsykologisk 
förklaringsgrund 

Social identitetsteori och självkategoriseringsteori 
Med social identitet menar Tajfel (1982) individens kunskap om att 
hon/han tillhör en specifik grupp kopplat till en känslomässig värdering 
av att vara gruppmedlem.  

That part of the individual self-concept which derives from his knowledge 
of his membership in a social group together with the value and and 
emotional significance attached to that membership (Tajfel, 1989 s 225).  
 

Social kategorisering utifrån helt ovidkommande faktorer har visat sig 
vara tillräckligt för att differenser mellan grupper och sammanhållning 
inom grupper ska uppstå. I experiment med minimal group paradigm har 
t.ex. skolelever fått uppfattningen att de delats in i olika grupper utifrån 
någon variabel. När de sedan får bedöma t.ex. teckningar kommer de att 
skatta de teckningar högre som har gjorts av elever som de tror hör till 
samma grupp som de själva.  Själv-kategorisering (SCT) är en 
vidareutveckling av denna teori (Tajfel & Turner, 1986) som betecknar 
den process med vilken den sociala identiteten utvecklas. Den förklarar 
den socialkognitiva process som äger rum när en individ placerar sig 
själv i en kategori, d.v.s. bestämmer sig för vem hon/han är lik eller inte 
är lik. Den sociala kontexten ger upphov till en ständig jämförelse 
människor emellan vad gäller attityder, beteenden och känslor. Tajfel 
och Turner menar att det kognitiva systemet försöker att förenkla en 
kaotisk omvärld genom att hitta de kategorier som bäst passar upplevda 
likheter och skillnader. Syftet med kategoriseringen är att uppnå en så 
meningsfull organisering av sociala stimuli som möjligt. För individen 
maximeras skillnader mellan kategorier och likhet inom kategorier. På 
det viset uppstår såväl in-grupps stereotypier som ut-grupps 
stereotypier (Abrams & Hogg, 1990). Gruppmedlemmar förväntas hålla 
med andra gruppmedlemmar och genom själv-kategorisering anta 
existerande normer. Självkategorisering utgör en kreativ och interaktiv 
process och kontrasterar därför mot den uppfattningen att sociala 
kategorier är förutbestämda scheman (Scott & Drury, 2000). När 
kontexten förändras kommer också kategoriseringen av själv och andra 
att förändras. Det är en missuppfattning att tro att SCT är individuellt 
och förutbestämt enligt Scott & Drury. Abrams & Hogg (1990) refererar 
experiment som visar att människor tenderar att ansluta sig till de 
gruppnormer som uttalas av medlemmar som tillhör samma kategori 
som de själva och att detta görs med ”private acceptance”. Det är alltså 
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inte bara ett undfallande beteende eller compliance utan bygger på en 
inre övertygelse. 

Gruppmedlemmar letar efter de stereotypa normer som definierar 
kategorimedlemsskap och anpassar sig efter dessa. Turner (1982) kallar 
detta för Referent Informational Influence (R.I.I.). Turner menar alltså att 
social identifikation är tillräckligt för att en form av själv-
stereotypifiering ska äga rum. 

Hogg & Turner (i Abrams & Hogg, 1990) visar på kontextens 
betydelse för polarisering av attityder inom grupper. T.ex. kommer en 
grupp konservativa i ett högerparti som brukar rösta till höger om 
mittlinjen att förskjuta sitt röstande närmare mittlinjen om det uppstår 
en ultrakonservativ grupp. Detta görs eftersom man vill undvika att bli 
kategoriserad som tillhörande de ultrakonservativa. Om 
jämförelseobjekten förändras kommer värderingen av samma objekt att 
skifta. Abrams och Hogg menar att gruppmedlemmars antagande av 
normer snarare ska betraktas som internalisering av gruppnormer 
genom egen kategorisering och social identifiering än som grupptryck 
vilket leder till lydnad eller anledning att instämma (reason to agree) 

Social identitetsteori gör liten skillnad mellan privata och offentliga 
uttalanden när det gäller påverkan. Abrams & Hogg menar att om det 
var stor skillnad skulle man aldrig kunna lita på människors uttalanden. 
De presenterar ett alternativt synsätt. Offentliga uttalanden är något mer 
och något annat än själv presentation. Syftet med ett offentligt uttalande 
är att informera andra, i syfte att påverka dessa (”referent informational 
influence”) på ett sådant sätt att en gruppnorm bildas eller upprätthålls. 
Offentliga uttalanden och gruppbeteenden handlar om att skapa 
förutsättningar för gemensamma kategoriseringar. Skolelever med stark 
ingruppsfavorisering kommer att förstärka denna när de får uttala sig 
om sin egen och andras skolor, om de tror att andra kommer att få reda 
på vad de har tyckt, medan de som är osäkra kommer att bli ännu 
osäkrare i jämförelse med om de får uttala sig anonymt (Abrams, 1984 
citerad i Abrams & Hogg, 1990). 

Enligt Turner (1987, i Stryker et al., 2000) är social identitet en persons 
syn på sig själv som medlem av en social kategori. En kollektiv identitet å 
andra sidan är de delade uppfattningar om medlemskap, gränser etc. 
som upprätthålls av en rörelses medlemmar (ibid) Taylor (1989) 
definierar kollektiv identitet som den gemensamma definition av en 
grupp som kommer ur gemensamma intressen, erfarenheter och 
solidaritet, som inbegriper en vikänsla som upprätthålls genom rörelsens 
gemensamma aktiviteter. 

Social identitetsteori applicerad på masshändelser betyder alltså att 
massan ses som en social grupp i den mening att det är ett antal 
individer som ser sig själva som en gemensam kategori d.v.s. antar en 
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gemensam social identitet (Reicher, 2001). Reicher använder emellertid 
ömsom social identitet och ömsom kollektiv identitet.  

Den forskning som har utförts rörande SIT och SCT har i stor 
utsträckning begränsats till experimentell laboratorieforskning. Scott & 
Drury (2000) påvisar begränsningarna i att utföra experiment när det 
gäller social identitet och understryker betydelsen av andra 
forskningsmetoder som etnografi och deltagande observationer. De visar 
emellertid att SCT kan användas som ett användbart analysinstrument 
vid autentiska masshändelser.  

Elaborerad social identitetsmodell 
Reicher (2001) använder SIT och SCT för att förklara social 
identitetsförändring i samband med våldsamma massaktioner. Han 
anser att tre kriterier måste var uppfyllda för att en social 
identitetsförändring ska äga rum (a) att gruppmedlemmar ser varandra 
ansikte mot ansikte, (b) situationen är ny eller motsägelsefull och (c) det 
finns ingen möjlighet att nå gruppkonsensus. Reicher och hans kolleger 
har utvidgat den sociala identietsteorin (Elaborated Social Identity 
Model, ESIM ) för att förklara social identitetsförändring i samband med 
händelser i stora folkgrupper. Reicher (1996) menar att individer inte 
förlorar sin identitet eller förlorar kontroll över sitt beteende i en 
folkmassa men att de växlar över och agerar utifrån en social identitet. 
Reicher menar vidare att kravaller inte uppstår på grund av att en 
folkmassa har en sådan inriktning utan kravaller uppstår på grund av 
konflikter mellan grupper. Följande händelseutveckling har 
dokumenterats vid ett flertal studier. En folkmassa som från början utgör 
en heterogen skara upplevs av polisen som ett hot och kommer därefter 
av polisen att behandlas som en hotfull homogen grupp, vilket i sin tur 
får folkmassan att agera som en gemensam grupp och därigenom ändras 
människors sociala identitet.  

Reicher med kolleger menar att den sociala identitetsteorin varit 
betydelsefull för utvecklingen av en psykologisk teori för massbeteende 
men att den inte kan förklara hur kravaller uppstår. Det kan däremot 
den elaborerade sociala identitetsmodellen om massbeteenden (Drury & 
Reicher 2000; Stott & Drury 2000; Stott & Reicher 1998). Masshändelser 
ses som intergruppsfenomen. Identitetsprocesser ses som dynamiska 
mellangruppsinteraktioner. När en grupp förändrar sin identitet 
förändras också kontexten för den andra gruppen. Exempelvis när 
engelska fotbollsfans beter sig på ett sätt som de själva finner helt 
legitimt, men som av den italienska polisen uppfattas som störande 
kommer de att bemötas på ett hårdhäntare sätt än de förväntar sig.  
Fotbollsfansen upplever då polisen som fientligt inställd och reagerar 
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därefter. När polisen ingriper kommer fansen att uppleva detta som 
orättfärdigt, göra motstånd eller t.o.m. attackera polisen i upplevt 
självförsvar varefter polisen kommer att se hela gruppen som potentiellt 
farlig och göra än fler ingripanden. Reicher (1997) föreslår att tre 
områden kräver särskild uppmärksamhet när det gäller social 
identitetsteori och dess applicering på massbeteende. 

Social identitet ska inte betraktas som en uppsättning egenskaper 
utan som en process, en position bland en uppsättning sociala relationer. 
Drury & Reicher (2000) visar att demonstranter som deltagit i en 
demonstration som gått över i våldsamheter, beskriver en 
förändringsprocess från deltagare som utövar sina medborgerliga 
rättigheter till deltagare som gör aktivt motstånd mot polisen. 

Kontexten ses inte som något yttre opåverkbart utan kontexten 
utgörs till en del eller helt av andra gruppers ageranden. Kategorisering 
och kontext är inte olika fenomen utan en gemensam process. I Drury & 
Reicher’s studie om demonstranter som protesterande mot ett vägbygge 
(ibid.) blir demonstrantgruppens gemensamma öde d.v.s. att bli 
hårdhänt hanterade av polisen, ett resultat av att poliserna ser hela 
gruppen som oansvarig och behandlar dem därefter. 

Relationen mellan identitet, intention och konsekvens måste utredas. 
Det sägs inte mycket om detta inom social identitets teori och det 
förefaller som om det vore en direkt koppling mellan dessa tre 
företeelser. En grupps intentioner kan emellertid mycket väl av en 
utomstående grupp tolkas på ett helt annat sätt, än vad den förste 
gruppen avsett. Den utomstående gruppen kommer utifrån sin tolkning 
att agera och därmed förändra den kontext som den första gruppen 
interagerar i. I väg studien (ibid.) blir det ett brott mellan intention och 
konsekvens. Demonstranter tänkte som goda medborgare utföra sina 
rättigheter på ett ansvarsfullt sätt. Det sätt som polisen uppfattade och 
konstruerade deras närvaro medförde att de befann sig i en social 
position som de inte hade räknat med och som medförde att de hamnade 
i en konfrontation med polisen.  

Kritik av SIT och SCT 
 Snow & Oliver (1995) framhåller att rörelser vanligtvis endast rekryterar 
en mycket liten del av dem som delar en gemensam ideologi. Om Tajfel’s 
och Turner’s teorier SIT och SCT skulle gälla skulle detta innebära att 
individer från samma strukturella nisch skulle tendera att välja att gå 
med i samma rörelse. Hur kan man då förklara att vissa personer 
ansluter sig till en rörelse medan andra inte gör det samt att vissa 
stannar kvar medan andra slutar. I vårt material (Guvå & Hylander, 
2002) har vi funnit stora skillnader mellan olika typer av 
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demonstrantgruppers agerande och huruvida de har förändrat sin 
sociala identiet som inte enbart kan förklaras utifrån ESIM. 

Samvarians mellan intragrupp och intergrupp 
bedömningar 
Decham & Devos (1998) menar att många studier under de senaste 10 
åren har visat att människor ser sin egen grupp som mer mångsidig än 
utgruppen. Det betyder att den tes som Tajfel och Turner har att 
gruppmedlemmar tenderar att förstärka skillnader mellan ingrupp och 
utgrupp medan de förminskar skillnader inom den egna gruppen, håller 
inte alltid. Detta har lett till ett nytt perspektiv på sambandet mellan 
intergrupp och ingrupp. Istället för att betrakta ingrupps- och 
intergruppsskillnader som två motsatta extremer antas att under vissa 
förhållanden kommer en starkare identifiering med gruppen också att 
innebära att den individuella differentieringen mellan gruppmedlemmar 
blir extra viktig. Decham & Devos (1998) visar i ett antal studier att både 
ingrupps favorisering och differentiering mellan ingrupp och utgrupp 
ökar samtidigt som egen favorisering och differentiering mellan 
medlemmar av den egna gruppen ökar. I en studie använde sig 
forskarna av “minimal group paradigm”.  I en flickskola delades 88 
elever in i en försöksgrupp och en kontrollgrupp. Försöksgruppen fick 
uttala sin preferens för två konstnärer och blev därefter indelade i två 
grupper samt informerade om att indelningen berodde på deras val av 
konstnär.   I själva verket var indelningen slumpmässig. Därefter fick 
samtliga flickor göra bedömningar av varandras teckningar. 
Teckningarna var märkta så att flickorna visste om de tillhörde deras 
grupp eller den andra gruppen. Kontrollgruppen bedömde också 
teckningar men utan gruppindelning.  Det visade sig att försöksgruppen 
differentierade både mellan grupperna och mellan medlemmarna av 
ingruppen. D.v.s. de favoriserade teckningarna i den egna gruppen 
framför teckningar i den andra gruppen, men de favoriserade också sina 
egna teckningar i förhållande till andra i ingruppen i högre utsträckning 
än vad flickorna i kontrollgruppen gjorde. Det verkar alltså som att det 
är en generell faktor som har att göra med konkurrens som påverkar 
resultatet. Forskarna har också visat att det motsatta förhållandet gäller. 
D.v.s. när man ökar skillnaden mellan individer i en grupp så ökar också 
skillnaderna mellan grupperna. Deras slutsats är att social identitet och 
personlig identitet inte ska ses som motsatser som är negativt relaterade 
till varandra utan att det finns en variation som är beroende av 
kontexten (ibid.). 

Även Zavallonis forskning, (1973, 1983 citerad i  Serino, 1998)visar att 
(a) negativa stereotypier om den egna gruppen hos ingruppen är möjliga 
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samt att (b) en stark identifiering med en grupp inte utesluter 
differentiering mellan själv och andra inom den egna gruppen. Det 
föreligger  således inte alltid en relation mellan inomgruppslikhet och 
mellangruppsolikhet. 

Drigotas, Insko & Schopler (1998) har ifrågasatt SIT och menar att 
teorin inte är fel men den är ofullständig. I ett antal försök där elever fått 
en större variation av möjligheter när det gäller att dela ut poäng till sig 
själv och andra visar det sig att det vanligaste inte är att öka skillnaden 
mellan grupperna utan att maximera poäng för båda grupper men där 
den egna gruppen ändå favoriseras. Man väljer alltså hellre detta 
alternativ framför att maximera den egna vinsten eller att maximera 
skillnaden. Forskarna drar slutsatsen att det alltså inte räcker med att 
göra en kategorisering för att åstadkomma konkurrens mellan grupper. 

The discontinuity effect (Drigotas, Insko & Schopler, 1998) rör det 
faktum att gruppinteraktioner tenderar att bli mer konkurrensinriktade 
än individuella interaktioner. Forskarna menar att huruvida konkurrens 
uppstår är nära förbundet med de förväntningar som finns om vad som 
är ett adekvat beteende. Således får den information som ges vid olika 
typer av försök en avgörande betydelse för om konkurrens kommer att 
dominera eller inte. I försök med prisoners dilemma har forskare visat att 
grupper beter sig konkurrensinriktat medan individer samarbetar i 
högre utsträckning. Om däremot individer tidigare varit i en 
konkurrenssituation spiller detta över till efterföljande försök. Då 
kommer en ren kategorisering att medföra konkurrens eftersom 
personerna tror att det är så de förväntas bete sig. Däremot tycks det som 
om såväl grupper som individer i allmänhet beter sig mer 
konkurrensinriktat och mer fientligt gentemot andra grupper än 
gentemot andra individer.  

Doise (1998) refererar till Ravaud et al. (1986) som studerade 
skolklasser där elever med fysiska handikapp var integrerade. Eleverna 
fick beskriva eleverna i sin egen klass, såväl de med handikapp som de 
utan handikapp, men också elever med handikapp och elever utan 
handikapp i allmänhet. Det visade sig att det var skillnader i de generella 
beskrivningarna av elever med och utan handikapp men inte i de 
individuella beskrivningarna. D.v.s. barnen kategoriserar inte och gör 
inte stereotypier utifrån dessa kategorier när det gäller individer i den 
egna klassen. Samma resultat kom Doise & Lorenzi-Cioldi (Doise, 1998) 
fram till när det studerade Schweiziska infödda ungdomar och 
invandrarungdomar. De gav helt olika bilder av invandrare och av 
Schweizare när de fick ge generella beskrivningar men gav likartade 
beskrivningar när de fick beskriva sina kamrater. Det här betyder att 
stereotypier lever sitt eget liv som “nödvändiga” beskrivningar av en 
grupp men inte nödvändigtvis något som man tillskriver varje medlem 
av gruppen.  
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En annan forskare (ibid.) studerade Schweiziska invandrarbarn och 
Schweiziska ungdomar. Såväl de invandrade som de infödda 
ungdomarna gav helt olika bilder av Schweizare i allmänhet och 
invandrare i allmänhet men när de beskrev sig själva och sina vänner så 
gav de mycket likartade beskrivningar. Det betyder att såväl 
kategorisering av den egna gruppen som andra grupper kan vara 
stereotypa utan att kända individer beskrivs i stereotypa termer. 

New social movement och identitetsteori 
För the new social movement (NSM) är identitet centralt, men man vill 
använda begreppet på ett något annorlunda sätt än som det kommit att 
användas inom socialvetenskaperna under de senaste decennierna. 
Stryker (2000) menar att begreppet identitet sällan definieras trots att det 
används omfattande inom socialvetenskaperna och att det många gånger 
sätts likhetstecken mellan kultur och identitet eller identitet och etnicitet. 
På det viset finns ingen möjlighet att använda begreppet identitet för att 
förklara skillnader mellan människor och mellan människors 
interaktioner. För att kunna förstå sociala rörelser är identitetsteori en 
viktig länk, menar Stryker p.g.a. att den pekar på skillnader mellan 
människor, grundar dessa skillnader på sociala strukturer ”location” och 
sociala interaktioner. Det finns dock ett antal svårigheter när det gäller 
definitioner och användande av identitetsbegreppet genom att: 
1.  Många sätter likhetstecken mellan grupp och kategori 
2.  Kulturella, kategoriska och kollektiva begrepp som fungerar när 

hela rörelser analyseras räcker inte för att analysera variation 
mellan medlemmar. 

3.  Det sker en sammansmältning av begrepp som kollektiv identitet 
och individuell identitet. 

4.  Grundantagandet att individuell och kollektiv identitet är 
förstärkande. 

5.  Analyser av rörelser görs utifrån antagandet att det bara finns en 
möjlig identitet inom en rörelse. 

6.  Antagande att engagemang (comitment) föregår identitets 
”salience” d.v.s. den identitet som ligger högst i hierarkin. 

Identitetsteori är en teori om roll-relaterade val utifrån en strukturell 
symbolisk interaktionism. Många författare som nämner symbolisk 
interaktionism och den betydelsen den har haft i massrörelsernas 
psykologi och sociologi har räknat in den till förklaringsgrunder på 
individuell nivå (Reicher, 2001). Blumers modell för att förklara rörelser 
grundade på ”Collective behavior” bygger på att dessa rörelser uppstår 
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som försök att hantera social disorganisation och därigenom också 
personlig disorganisation (Blumer, 1946). Med en något annorlunda 
tolkning av symbolisk interaktionism borde den istället ingå som en 
självklar och användbar teori på gruppnivå. Traditionell SI enligt Blumer 
(1969) ser samhället som enbart en återspegling av interaktioner mellan 
människor. Stryker (2000) utgår från den symboliska interaktionismen 
men utvidgar den i förhållande till Blumer, genom att lägga till ett 
strukturellt perspektiv. Det betyder att han erkänner att det i samhället 
finns strukturer som kan motstå förändringar och att allt inte kan 
reduceras till interaktion mellan individer. På det viset kommer Strykers 
identitesteori att handla om processer som är kopplade till grupper och 
gruppinteraktioner (Stryker, 2000). Owens and White (2000) menar att i 
den symboliska interaktionismen är identitet en internaliserad 
uppsättning av innebörder i anslutning till en spelad roll i ett nätverk av 
sociala relationer. Själv begreppet innebär en organisering av de olika 
identiteter som en person har. Varje människa har en uppsättning av 
olika identiteter som är hierarkiskt organiserade. I identitetsteorin menas 
med identitet ett kognitivt schema vars innebörd är förväntningar av 
beteenden som återspeglar den roll som identiteten bygger på. Teorins 
basala antaganden är att engagemang (commitment) påverkar identitets 
framträdande (salience) som påverkar val av roll. Med identity salience 
menas vilken identitet som är överst i hierarkin av identiteter i en viss 
situation och som därför kommer att vara den som ligger närmast till 
hands. Människan har många olika möjliga identiteter som har 
utvecklats genom olika roll relationer. Identiteterna kan sedan framträda 
oberoende av den relation där de har utvecklats. Om t.ex. en 
universitetslärare har identiteten, som anknyter till lärarrollen, som sin 
mest framträdande identitet, kommer han kanske också enligt Stryker att 
föreläsa för sina barn. Identiteter är själv-uppfattningar som är knutna 
till roller och alltså till positioner i sociala relationer. Engagemanget 
beror dels av hur ofta en viss rollrelation äger rum dels det 
känslomässiga djupet i rollrelationen. 

Många undersökningar av sociala rörelser har begränsats till att 
undersöka medlemmarna, inte de personer som rekryteras. Det visar sig 
att vänner och familj spelar stor roll när det gäller vem som rekryteras 
till en rörelse. Det finns en stor variation i hur mycket medlemmar 
deltar. Identitetsteori kan förklara sådana skillnader genom att 
medlemmar inte förväntas anta en gemensam identitet. Stryker kritiserar 
social identitetsteori p.g.a. att den inte skiljer mellan grupp och kategori, 
men menar att det kanske inte är nödvändigt att skilja mellan individer i 
en kategori när det handlar om konflikt mellan grupper/kategorier. I 
identitetsteori är identiteten grundad på grupper inte kategorier. 
Kategori är en grupp som delar ett antal karakteristika (katoliker, lärare 
etc.), medan en grupp är en funktionell enhet bestående av 
interagerande personer som vanligtvis uppehåller olika och 
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komplimentära roller (team, gäng etc.). Stryker menar att sådana 
identiteter som är baserade på grupprelationer oftast är mer önskvärda 
och centrala än identiteter som inte är det. Människor lever i grupper 
inte i kategorier vilket ger grupper mycket mer inflytande över 
människor än vad kategorier gör. Alltså kommer grupprelaterade 
identiteter att få större betydelse för beteenden än kategorirelaterade. 
Dock är distinktionen mellan grupp och kategori inte absolut, t.ex. 
utgörs de flesta grupper av medlemmar som har någon form av 
karakteristika gemensamt. De flesta rörelser innehåller många olika 
grupper som mellan sig utvecklar rivalitet (olika läkarteam, 
mtorcyckelgäng etc.). Engagemang i grupper utgår från relationer till 
andra medlemmar i gruppen. Stryker refererar Kornhauser (1962) som 
ställde frågan varför vissa ledare av politiska rörelser i USA vars uppgift 
var att störta det amerikanska styret fortsatte trots att det inte fanns 
någon som helst möjlighet att detta skulle lyckas. Kornhauser menade att 
anledningen var att gruppen bestod av nära vänner familj etc. 
Beskrivningen påminner om beskrivningen av sekter där information 
utifrån inte når ledaren. Stryker drar den slutsatsen att alla engagemang 
i grupper tar tid och energi. Om engagemang för rörelsen i form av 
rollrelationer överlappar med andra rollrelationer som vänner och familj 
ökar engagemanget för rörelsen. Om dessa inte överlappar beror 
engagemanget på om individen har starkt engagemang i andra nätverk 
som familj och vänner så att dessa konkurrerar ut engagemanget i 
rörelsen. Engagemang är ett dynamiskt fenomen som ändras beroende 
av olika former av yttre händelser, flyttning, barnafödsel etc. Om en 
persons nätverk utanför rörelsen delar de normer och värderingar som 
rörelsen har blir engagemanget starkare. Detta ses historiskt i olika delar 
av världen där etniska konflikter hålls vid liv generation efter 
generation. Genom att använda identitetsteori i massrörelser menar 
Stryker att man kan förstå varför individer beter sig olika  
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Slutsatser 
Genom att kombinera identitetsteori med social identitetsteori tror jag att 
det går att få svar på fler frågor i vår fortsatta undersökning om 
demonstranters sociala identitet och förändring av social identitet. t.ex. 
varför individer från olika ursprungsgrupper beter sig olika trots att de 
utsätts för samma bemötande av polisen. Ett antagande är att de tillhör 
olika grupper med olika normer som de har med sig. I konfrontation 
med polis uppstår hos en del demonstranter en (ny) social identitet 
medan andra behåller sin eller ersätter en gruppidentitet med en ny 
social identitet. Detta kan förklaras med hur framträdande den 
identiteten är som de kommer med. Tillhör en demonstrant en politisk 
rörelse som har mycket uttalad icke-vålds profil och demonstranten har 
ett stort engagemang i den politiska rörelsen är identiteten som 
polismotståndare och rollen som stenkastare inte särkilt framträdande. 
Detta innebär inte att den personen inte kan ändra sin sociala identitet 
men det krävs förmodligen mycket mer av kaotiserande, provocerande 
och stereotypt kategoriserande för att detta ska ske. En demonstrant som 
däremot tillhör en ganska lös rörelse med oklar inställning till 
polismotstånd kan istället ha en identitet som polismotståndare och 
presumtiv stenkastare som en ”salient identity”. Det betyder att det 
krävs ganska lite kaos, stereotypt kategoriserande och provocerande från 
polisens sida för att han ska se sig som en i en grupp som gör våldsamt 
motstånd mot polisen och därmed kastar sten. 

Det är fram för allt två frågeställningar som närmare behöver 
utredas: 

Vilken betydelse har tidigare grupptillhörigheter för utvecklandet av 
kollektiv identitet/ny social identitet? 

Den här frågan rör kopplingen personlig identitet – gruppidentitet-
kollektiv identitet. Vilken betydelse har grupptillhörighet (t.ex. politisk 
gruppering) och typ av grupp (modern/postmodern organisation) för 
hur identifikationen med gruppen demonstranter ter sig? En hypotes är 
att om en individ i sin uppfattning av självet har en stark social identitet 
knuten till en viss grupp med uttalat icke-vålds normer kommer man i 
en attack mellan polis och demonstranter inte att överge sin grupp 
identitet för en ny social identitet. Ett exempel är den unge pojke som 
intervjuad angående stenkastning säger:  
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I det ögonblicket, när polisen stormade mot folkmassan förstod jag 
stenkastarna. Jag hade stor lust att ta upp en sten och kasta. Intervjuaren: 
Varför gjorde du inte det? “NEJ, MAN GÖR INTE SÅ!”  

Denne pojke hade en stark förankring i en välstrukturerad organisation 
med regler för hur man beter sig i en demonstration. Medan de som 
deltar i lösa nätverk inte har denna gruppidentitet och därför lättare kan 
anta en (ny) social identitet i samband med konfrontationer. 

Det finns en diskussion om spännvidden mellan hur stark den 
individuella identiteten är och hur stark den sociala identiteten är. Enligt 
vissa teoretiker innebär det att personer med en själv uppfattning som är 
fokuserad på det privata i lägre utsträckning kommer att överta en 
gruppidentitet (Carver & Scheier, 1981, Prentice-Dunn & Rogers, 1982). 
Medan andra menar att individer som är mer fokuserade än andra på 
private self-attention också är mer stolta över gruppen.  

Vad är gruppstereotypier och hur styrande är dessa för beteendet? 
Skiljer sig grupp presentationer från individuella representationer? Och 
vilka är det som är mest styrande? Polisen gör ofta stereotypa 
gruppresentationer, men är det dessa som sedan blir styrande för 
beteendet eller är det de inre representationerna som styr eller en ny 
social identitet som skapas i stunden? 

För att kunna fortsätta att studera förändringar i social identitet krävs 
en strukturering av identitetsbegreppet. Nedan stående förslag är ett 
försök att beskriva identitetsuttryck på olika förklaringsnivåer. Utifrån 
denna uppdelning ställs frågor till varje nivå, vilka kommer att ligga till 
grund för de fortsatta intervjuerna. 

Personlig Identitet  

• Vem är jag? 
• Vem tror jag att andra tycker att jag är?  
• Vad anser jag om vad andra tycker om mig? 
• Vem tycker andra att jag är? 

Social Identitet 

• Vilken grupp/kategori tillhör jag? 
• Vilken grupp/ kategori tror jag att andra tycker att jag tillhör?  
• Vad tycker jag om vad andra tycker om min grupptillhörighet? 
• Vilka grupper/kategorier tycker andra att jag tillhör? 
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Kollektiv Identitet 

• Vad karakteriserar denna grupp? Gemensamma värderingar, 
normer känslor. Vi-känsla. 

• Vad anser gruppen om vad andra tycker att gruppen är? 
• Vad anser andra om gruppen 

Kulturell Identitet  

• Vad karakteriserar denna kategori? 
• Vilka kategoriska uttalanden görs från denna kategori om andras 

syn på kategorin? 
• Hur ser andra på kategorin? 
 

Till den kulturella identiteten kanske också ska tillföras det som ovan 
skrivits under social identitet när det gäller kategori och inte grupp. 

Genom att strukturera identitetsbegeppet samt kombinera 
identitetsteori och den elaborerade sociala identitetsteorin (ESIM), kan vi 
ta hänsyn till det politiska engagemanget hos demonstranterna och det 
meningsskapande som detta medför. ESIM ser händelsen här och nu och 
tar hänsyn till kontext i form av gruppernas handlande gentemot 
varandra. Med identietsteorin kan vi också ta hänsyn till den 
grupptilhörighet eller brist på grupptilhörighet som demonstranterna 
har när de kommer till demonstrationen. 
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