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Abstract 
Guvå, Gunilla (2005). Riots and social identity – a research overview. (FOG-Report no 53). 
Linköping: Department of Behavioural Sciences (IBV), Linköping University. 
 

This paper is an overview of psychological theories on riots, from old perspectives to more 
recent ones. The old theories describe and explain riots in terms of a groupmind, that is, a view 
in which the participants loose their identity and become a crowd. Theories that are more recent 
focus on the change of identity instead of deindividuation – from a personal identity to a social 
identity, or from one social identity to another. The social identity adopted is a result of an 
intergroup process in which different groups, for example, the police and demonstrators, 
become each other’s social context. 
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Inledning 
Följande översikt bygger på forskningsartiklar där kravaller studerats och analyserats 
som en kollektiv handling ur ett socialpsykologiskt perspektiv. Själva begreppet 
kravall lär komma från det tyska ordet krawall som betyder tumult, bråk. Dess 
ursprungliga betydelse anses oklar. En vanlig innebörd är oroligheter på gator och 
andra allmänna platser, ofta med sammanstötningar med polis och mindre upplopp 
som följd (Nationalencyklopedin). Vanligtvis avses en spontan aktion, som utan att 
vara planerad, snabbt utvecklas till en kollektiv handling (Reicher, 2001). Fenomenet 
har, under drygt det århundrade det diskuterats, förklarats på olika sätt inom skilda 
discipliner. Att det kom att problematiseras var förutom det teoriska intresset ett 
praktiskt behov av att tackla de spontana protestaktioner,  som genomfördes av 
arbetarklassen vid förra sekelskiftet (Reicher,  2001).  Frågan var bl a om alla deltagare 
skulle betraktas som skyldiga eller bara en kriminell kärna av anstiftare (ringleader) 
som uppviglat de andra. 
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Kravaller som meningslösa massfenomen 
Den psykologiska förklaringsmodell som anses ha haft störst betydelse i utforskandet 
av kravaller är den sk deindividuationsteorin (Kugihara, 2001) som har sina rötter i Le 
Bons teori om groupmind (Reicher, 1996). Enligt den försvinner (drunknar) individen i 
massan och avidentifieras. Därmed går den egna identiteten förlorad och ersätts av ett 
primitivt group mind, som gör att gruppens beteende blir destruktivt, regressivt och 
impulsstyrt.  Individen blir ett offer för gruppens beteende som anses smittsamt och 
därför leder till kollektiva impulshandlingar. Detta kan utnyttjas av ledare i syfte att 
föra ut ett budskap och Le Bon anses ha påverkat såväl Hitler som Mussolini, vilka lär 
ha använt sig av kunskap om massans psykologi i det politiska arbetet.  Enligt Le Bons 
teori blir gruppen något ont – ett synsätt som sannolikt lever kvar i vår tid bland såväl 
pedagoger  i skola som poliser.  Le Bons teorier har utvecklats inom socialpsykologin 
av Festinger, och senare av Zimbardo, som hävdade att deindividuationen orsakades 
av faktorer som exempelvis anonymitet och avsaknad av individuellt ansvarstagande 
(ibid). Med  detta teoretiska perspektiv ses kravaller som ett irrationellt och normlöst 
beteende som lätt uppstår i stora folksamlingar (Stott et al. 2001).  

Till skillnad från deindividuationsteorier finns också teorier som hävdar det 
motsatta nämligen att den personliga identiteten istället för att försvinna tvärtom 
förstärks i en gruppsituation och att man bara blir mer av det man redan är.  Enligt 
Reicher (1996) menar bl a Allport att kollektiva beteenden uppstår när människor som 
liknar varandra i vissa avseenden kommer tillsammans då vissa anti-sociala 
personlighets-egenskaper förstärks. Detta anses bl a kunna förklara varför vissa 
människor och inte andra blir som huliganer i samband med en fotbolls-match (Stott 
et al. 2001).  

Gemensamt för dessa förklaringsmodeller är dock att de bortser från såväl den 
kontext i vilket fenomenet uppstår som dess innehåll.  Alla som deltar faller offer för 
gruppens krafter oavsett vilket budskap det handlar om eller i vilket sammanhang det 
sker. Därmed bortser man helt från att orsaken till att stora grupper av människor 
protesterade i början av sekelskiftet bl a var de stora sociala orättvisor som uppstod 
vid den tiden  i samband med de förändringar som skedde på grund av 
industrialiseringen.   
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Kravaller som socialt meningsfulla fenomen 
Istället för att betrakta kravaller som meningslöst våld, tycks senare studier av denna 
typ av händelser  ha det gemensamt att de utgår från kravaller som socialt 
meningsfulla kollektiva handlingar. Till skillnad från tidigare forskning och dess 
teoribakgrund ingår begrepp som social identitet och social kontext i den teoretiska 
referensramen. I likhet med andra forskare menar exempelvis Venstra och Haslam 
(2000) att en allomfattande förståelse av kollektiva handlingar inte är möjlig utan en 
förståelse av den komplexa sociala kontext inom vilken de äger rum.  Med ett 
socialpsykologiskt perspektiv uppstår kollektiva aktioner när en person beter sig som 
representant för en grupp och hans/hennes handlingar står i samklang med andra 
gruppmedlemmar. För att förstå kollektiva handlingar måste man därför utgå från 
gruppbaserade teorier som använder begreppet social identitet (Tajfel, 1982) istället 
för personlig identitet. Dessa teorier utgår från att individen inte tappar sin identitet i 
en grupp. Istället för att avidentifieras förändras (omdefinieras) individens 
självuppfattning längs ett kontinuum från personlig identitet till en grupprelaterad 
social identitet. Medan den personliga identiteten anses ligga till grund för 
interpersonellt beteende ligger den sociala identiteten till grund för gruppbeteende 
(kollektiva handlingar)  (Turner, 1982). 
 
Nedan redovisas ett antal studier där forskare utgått från denna teoretiska referensram i sitt 
utforskande av kravaller som socialpsykologiskt fenomen.  

 

Den sociala identiteten som gräns   

 
Utgångspunkten för en studie av de sk St Paulkravallerna 1980 (Reicher, 1984; 2001) är 
ett antagande som kan sammanfattas med - vem som helst gör vad inte vad som helst 
– inte ens i samband med en masshändelse. Reicher menar att trots att kravaller 
innebär att en massa människor beter sig på samma sätt utan vare sig planering eller 
styrning, så  utgör den sociala sammanhållningen (gemenskapen)  en gräns (ram),  
som bl a kommer att påverka vilka som kommer att delta eller inte delta, samt vilken 
typ av handlingar som blir kollektiva eller inte kollektiva.   

Studien utgår från antagandet att det inflytande som sker i en massa beror på 
social identifikation,  dvs att endast de som har identifierat sig med en för dem 
relevant kategori av människor låter sig påverkas. Ett annat antagande är att endast de 
beteenden som är i överensstämmelse med massans medlemmar sociala identitet är 
tillåtna  och därmed normerande. Detta skulle, enligt Reicher, kunna  förklara varför 
de socialister Le Bon skrev om aldrig skulle ha attackerat exempelvis de fattiga.  

Syftet med studien är att använda data från en masshändelse för att ge stöd åt den 
sociala identitetsmodell som Reicher baserat på Tajfel och Turners teori om social 
identitet (Tajfel & Turner, 1979).  Reicher utgår från att en massa är en form av social 
grupp i den meningen att den består av ett antal individer som ser sig som 
medlemmar av en speciell social kategori, vilken delar en gemensam social identitet 
(självsterotypisering).  
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Den fråga Reicher ställer är om Tajfels sociala identitetsmodell kan kasta ljus över 
de upplopp som sker i samband med att polisen gör ett tillslag vid ett kafé i syfte att 
undersöka förekomsten av illegal utskänkning av alkohol och försäljning av droger. 
Vid detta tillslag blir ett antal skolbarn vittnen till polisens agerande vilket gör att 
nyheten snabbt sprids.  Om vad som sedan händer råder delade meningar.  Det tycks 
dock vara en allmän uppfattning  att polisens ingripande uppfattas som orättmätigt 
och det hela slutar med att polisen blir utsatt för stenkastning. När andra poliser 
kommer till undsättning utvecklas det till ett krig mellan polisen och en folkmassa. 

Studien som utgår från många olika sorters datakällor; rapporter, radio och TV-
program bandades, tidningar, samtal med deltagare, intervjuer etc utmynnar i 
följande slutsatser. 

Kravallerna kännetecknades av ett uniformt beteende inom klara sociala gränser. 
Reicher refererar till tidigare studier av Fogelson (Reicher, 2001) som funnit att 
kravaller inte är urskillningslösa kollektiva beteenden utan tvärtom begränsade 
handlingar som karaktäriseras av återhållsamhet. Detta gäller enligt Reicher även 
denna händelse och han menar att det anmärkningsvärda var att runtomkring det sk 
”slaget vid Bristol” fungerade allt som vanligt.  Samtidigt som polisbilar brändes och 
poliser stenades fortsatte människor som inte deltog att leva som vanligt. Bilar körde 
genom området, folk promenerade hem från sina arbeten eller gick i affärer och 
handlade. Med undantag från fotografer, drabbades civila  endast om de skadades av 
poliser eller hamnade i korselden mellan polisen och folkmassan.   

Vad som anses vara av teoretiskt intresse i denna studie är bl a  varför  vissa 
handlingar snabbt generaliseras och blir normativa och andra inte;  vilken typ av 
enskilda handlingar leder/leder inte till  kollektiva  beteenden; vilka deltar respektive 
låter sig inte dras med i dessa kollektiva handlingar? Vad är det exempelvis som gör 
att det inte sker en påverkan mellan grupperna så att poliser dras med i 
demonstrantgruppen eller tvärtom istället för att  utgöra varandras måltavlor 

Enligt Reicher förklaras kravaller vanligtvis av en sk agitatorteori och deltagarna 
beskrivs bl a av polisen som en blandning av psykopater och anarkister. Men studien 
av St Paulskravallerna visar att den inte varit planerad utan en  spontan aktion. 
Medlemmarna i massan deltog som sociala aktörer, dvs som medlemmar i en social 
kategori snarare än som privata personer. Detta gjorde att de handlade var och en på 
ett likartat sätt utan ledning mot polisen, vilket enligt Reicher motsäger de teorier som 
framhåller nyckelpersoner som normgivare för andras beteenden. Demonstranterna 
försvarar St Pauls rätt att vara ett eget samhälle och uppfattar polisens aktion som ett 
angrepp mot detta. Jämför detta med demonstranter som uppfattar polisens handling 
som ett angrepp mot rätten att demonstrera, dvs som ett angrepp mot demokratin. 
Deltagarna såg sig själva som  medlemmar i detta samhälle  och  polisen som 
outsiders. Detta, menar Reicher, är att betrakta som en ideologisk skapelse av 
deltagarna. Till skillnad från utomståendes uppfattning av gruppen som aggressiv och 
hotfull beskrevs sammanhållningen inom gruppen av dess medlemmar som varm och 
god.  

Studien ger bilden av kravaller som spontant socialt beteende som karaktäriseras 
av ett uniformt beteende mellan individer inom klara sociala gränser. Till skillnad från 
de klassiska teorierna menar Reicher att man genom att tillämpa en social 
identitetsmodell på massbeteenden kan utveckla en teori  som visar hur en social 
ideologi kan internaliseras som en kognitiv konstruktion – en social identifikation -  
som vägleder kollektivt beteende.  Den slutsats Reicher drar utifrån denna studie är bl 
a att massbeteende inte bara formas av social identitet utan också det motsatta 
nämligen att kollektiva handlingar formar social identitet och sociala ideologier. 
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Reicher menar att inte heller den sociala identitetsmodell som utvecklats av Tajfel och 
Turner kan förklara hur en kollektiv konflikt utvecklas och eskalerar under 
händelsernas gång. För att göra detta möjligt krävs en utvecklad modell,  vilken han 
benämner  The Elaborated Social Identity Model of Crowd Behaviour (ESIM). Enligt denna 
kan kravaller ses som ett intergruppfenomen. Den kontext inom vilken en grupp 
agerar formas genom andra gruppers identitetsbaserade handlingar (Stott, 2001).   

Skapande av nya social identiteter genom kollektiva aktioner  

I en annan studie, George Green crowd event, utgår Drury & Reicher (2000)  från denna 
utvecklade sociala identitetsmodell (ESIM) när de studerar hur  social identitet 
förändras  och radikaliseras som en konsekvens av interaktionen med en annan grupp 
(outgroup). I enlighet med ESIM betraktas masshändelser (kravaller) som 
intergruppfenomen och identiteten inom en grupp anses utvecklas  som en funktion 
av intergruppdynamiken. Social identitet kopplas till sociala handlingar och kontext 
ses som något som delvis skapas av andra grupper, deras föreställningar och  
handlingar. Detta anses särskilt tydligt när det gäller massupplopp. Exempelvis 
kommer polisens uppfattning att massan som helhet är farlig (polisens kontext)  leda 
till beslutet att använda sig av kravallutrustning. Denna mundering utgör den andra 
gruppens materiella verklighet och den kontext utifrån vilken de i sin tur handlar. 
Dessa handlingar kommer sedan i sin tur att utgöra den första gruppens kontext. 
Denna interaktionistiska utvecklingsprocess anses dessutom behöva ses ur ett 
historiskt perspektiv, där tidigare erfarenheter av liknande situationer påverkar 
bedömningen. Vad gäller förhållandet mellan identitet, intention och konsekvens  så 
kommer en grupps intentioner att tolkas av den andre gruppen, vilket gör att den kan 
reagera på ett oväntat sätt, som i  sin tur skapar en ny kontext inom vilken den första 
gruppen agerar. 

Till skillnad från tidigare retrospektiva studier var syftet att fånga processen här 
och nu och av den anledningen använde man sig av deltagande observatörer, vilket 
ansågs vara den enda möjliga metoden i detta sammanhang. Data bearbetades med en 
kvalitativ analys. Studien ingick i ett större projekt som studerade psykologiska 
förändringar bland motståndare mot byggandet av en motorvägsbygge i England, 
norr om London. Den fokuserades på en  protestaktion, där ett par hundra människor 
samlats för att protestera mot fällningen av ett kastanjeträd, som växte på ett 
parkområde där motorvägen skulle dras. Bl a hade man ockuperat en trädkoja. Cirka 
hälften av deltagarna var bosatta i närheten och utgjordes av medelålders och äldre, 
varav hälften kvinnor. En kampanjledare meddelade i en megafon att polisen skulle 
uppmana folk att gå därifrån och att polisen skulle arrestera de som inte gjorde det. 
Deltagarna uppmanades att inte tillgripa våld eller bete sig kränkande mot polisen, 
vilket bifölls av demonstranterna.  

Vad gäller händelseförloppet, drog poliserna iväg de som inte självmant lämnade 
platsen och bildade en kedja runt trädet för att möjliggöra trädfällningen. Vissa av 
demonstranterna tog sig upp på de maskiner som skulle användas för att försöka 
förhindra arbetet och det hela slutade med våldsamma konfrontationer mellan 
demonstrations-deltagare och polis.  

Trots att det var icke-våld som gällde för demonstrationen fanns skillnader mellan 
hur deltagarna såg på detta.  Deltagarna delade föreställningen att det var deras 
demokratiska rätt att protestera och att polisen var ansvarig för att säkra denna rätt.  
En minoritet såg polisen som statens agenter (förtryckare)  och förväntade sig att de 



 6 

skulle agera som sådana.  Polisen å andra sidan såg som sin uppgift att möjliggöra för 
byggfirman att utföra sitt arbete.  

Studien visade att deltagare tenderade att beskriva enskilda polisers handlingar 
som representativa för polisen som helhet. Även om vissa poliser beskrevs som 
vänliga hade många tappat tilltron till polisen.  Polisen sågs inte längre som neutral 
utan som en politisk agent.  En förändrad syn till samhället hade skett hos många 
deltagare.  Ingen av dem som förväntade sig att polisen skulle använda våld, ansåg 
emellertid att de ändrat uppfattning om sig själv. För de som förväntat sig att polisen 
skulle säkra deras rättigheter, var bilden en annan.  Genom att handla oppositionellt, 
kom de att se på sig själva som oppositionella. Från att vara motståndare till en väg, 
blev man en som var i konflikt med samhället.   

Studien anses ge stöd för Reichers utvecklade sociala identitets-modell då den 
visar att man genom att delta i de kollektiva handlingar, som blir konsekvensen  av en 
konfrontation mellan två grupper  förändrar sin sociala identitet. Genom att bete sig 
likartat skapas en social gemenskap med andra, som leder till en delad social identitet. 
Studien visar också – i likhet med tidigare - att när polisens ingripanden uppfattas 
som icke-berättigade (illegitima) kommer majoriteten av deltagarna att istället för att 
vända sig mot en extrem minoritet ge denna sitt stöd, vilket inte visat sig vara fallet 
när den andra gruppen (the outgroup) inte uppfattas bete sig orättfärdigt. Såväl 
minoritetens inflytande över majoriteten som polariseringen mellan grupperna kan 
enligt Drury och Reicher ses som en konsekvens av intergrupp-processer, som skapar 
intragrupprocesser som sammanfaller (konvergerar) med självkategoriseringsteorin.  

Självkategorisering som en dynamisk process  

I en annan etnografisk studie av Stott & Drury  (2000) -  Trafalgar Square Poll Tax 
demonstration - studeras denna självkategorisering som en dynamisk process, vilken 
förändras  i intergruppsrelationer över tid.  Författarna utgår från ”massan” som ett 
dynamiskt fenomen, där mänsklig aktivitet såväl är en produkt som producent av 
sociala relationer (social identitet).  I enlighet med Reichers elaborerade modell (ESIM) 
-  baserad på Turner och Tajfels självkategoriseringsteori (SCT) - utgår man från att 
medlemmar i en folkmassa agerar i termer av delad social identitet utifrån ett antal 
bedömningar inom en speciell kontext.  När denna kontext förändras sker också en 
förändring av den sociala identitet som definierar vilka människor som gör vad. 

Studien syftar till att utforska kategorisering som en dynamisk process under ett 
händelseförlopp, där fredliga protester utvecklas till våldsamma konfrontationer med 
polisen. I enlighet med själv-kategoriseringsteorin kommer individers 
självkategorisering att förändras såväl till form som innehåll när deras uppfattning  av 
den sociala kontexten förändras.  

Eftersom det enligt författarna  endast är en etnografisk ansats som gör det möjligt 
att studera social kategorisering och identitet som dynamiska intergruppsprocesser,  
valde de att utforska The 1990 Trafalgar Square Poll Tax demonstration som ett autentiskt 
fall genom att en av forskarna deltog i demonstrationerna och närvarade under 
upploppen. Detta gjorde det möjligt att samla in data genom observationer och samtal 
med såväl demonstranter som poliser m fl. Analysen omfattar två delar, där den ena 
utgörs av en  redogörelse för händelserna, som demonstranter, polis och media  delar.  
Den andra delen bearbetas med en temaanalys i syfte att identifiera hur deltagare 
definierade sig själva och sin omvärld vid olika tidpunkter under händelseförloppet. 
Frågorna var bl a vad kollektiv identitet har för innebörd; vilka som räknas in i 
ingruppen respektive utgruppen och vilka aktioner som uppfattas som legitima. 
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I ett appendix kommenterar författarna de data, på vilka analysen baseras dvs 
fältanteckningar, videoinspelningar, intervjuer med demonstranter, enskilt eller i 
grupp, deltagares beskrivningar, häktades beskrivningar. En svaghet anses vara att 
data som rör polisen är mer begränsade. De består av endast tre informanter, varav en 
hade befälet  under demonstrationerna.   För att i viss mån råda bot på detta gjordes 
en särskild studie där kravalltränade poliser kommenterade videoupptagningar  av 
händelserna (se nedan). 

Demonstrationerna gällde en lokal skatt, som upplevdes som orättfärdig och 
därför skapat ett utbrett missnöje, vilket  lett till en rad protester. Dessa  kulminerade i 
en nationell demonstration den 31 mars 1990.  Demonstrationerna, som omfattade ca 
25 000 deltagare, började fredligt, med undantag av smärre incidenter. Men när 
polisen efter ett tag gör en intervention mot sittande demonstranter, som bemöts med 
motstånd,  sker en förändring. Från att ha skanderat slogans mot skatten, övergick  
demonstranterna till att skända polisen. Polisen svarar med att bilda en kedja, mot 
vilken ett stort antal demonstranter vänder sig  buande och skanderande antipolitiska 
och andra slogans. När ett stort antal poliser springer in i folkmassan bryter ett 
omfattande slagsmål ut. Det hela utvecklas sedan till stridigheter mellan poliser i 
skyddsdräkter och stenkastande demonstranter.    

Författarna menar att det är klarlagt  att den kollektiva konflikt, som inbegrep ett 
stort antal demonstranter, började efter den första polis-interventionen.  Det är också 
klart att den  från början begränsas till attacker mot polisen. Frågor som ställs är varför 
en demonstration som explicit tar avstånd från konflikt och våld utvecklas till allmän 
oreda  och tumult. Vad var det som gjorde att konflikten utvecklades som den gjorde? 
Vad var det som gjorde att polisen blev måltavla för demonstranters fientlighet? Vad 
var det som gjorde att de som hamnade i konflikt med polisen  fick så utbrett stöd 
bland de andra demonstranterna. Enligt författarna skulle Reicher utifrån själv-
kategoriseringsteorin hävda att kollektiva handlingar har sin grund i och stöttas av 
självkategoriseringsprocesser. Frågan är då hur dessa processer utvecklas under 
demonstrationen. Vilka kategorier använder sig deltagarna av för att förstå sig själva 
och de omkring sig och hur förändras dessa  under olika faser av händelseförloppet.  
Analysen  fokuserar på deltagarnas föreställningar under olika faser av 
händelseförloppet.  

1. Demonstranternas perspektiv på sin egen handling under den första fasen av 
demonstrationen, 

 
2. motsvarande från polisens sida, 
 

3. demonstrationsdeltagarnas perspektiv på polisens agerande,  
 

4. demonstrationsdeltagarnas uppfattning av polisens intervention och dess 
legitimitet, 

 
5. demonstrationsdeltagarnas uppfattning av vad som möjliggjorde 

konfliktbeteendet efter polisens intervention.  
Samtliga deltagare uppfattar att demonstrationen  till en början ses som ett medel för 
olika grupper och individer att på ett legitimt sätt uttrycka sin åsikt om en orättvis 
skatt. Några deltagare gjorde en distinktion mellan sig själva och extremister, som de 
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förknippade med våld. Trots detta menade alla som intervjuades att demonstranterna 
till en början var överens om att det var icke-våld som gällde dvs kontexten 
kategoriseras som fredliga protester och som en kollektiv legitim handling mot en icke 
rättmätig skatt.  

Till skillnad från demonstrationsdeltagarna uppfattar polisen smärre 
konfliktfyllda företeelser i kombination med sittdemonstrationer som en fara för den 
allmänna ordningen. Man betonar också rörligheten  (ostadighet, flyktigheten) i 
massan. Sittdemonstrationer utgör en spontan protest och demonstranterna vägrar 
dessutom att flytta på sig. Detta bidrar till att polisen bedömer situationen som inte 
bara konfliktfylld utan också riskfylld och de handlar i syfte att förhindra en 
upptrappning av konflikten (polisens kontext). Genom att polisen behandlar massan 
som en enhet, utan hänsyn till enskilda individer, sker en kategorisering av kontexten 
som farlig och polisen identifierar sig som upprätthållare av allmän ordning, vilket 
legitimerar deras egna handlingar.  

Eftersom deltagarna uppfattar sin egen aktivitet som rättmätig, uppfattar de 
polisens agerande som orättmätig och oförsvarlig . När den andre gruppens  
handlingar uppfattas som icke legitima  omdefinieras identiteten och författarna 
summerar sin analys utifrån själv-kategoriseringsteorin i ett interaktionsmönster, där 
demonstrations-deltagarnas aktivitet utgör grunden för polisens agerande som i sin 
tur ändrar demonstrationsdeltagarnas uppfattning av situationen (demonstranternas 
kontext). ”We can identify a patttern of interaction whereby the action of crowd 
memebers led to identity-based action on the part of the police which in turn led 
directly into a change in the definition of context for crowd participants.”  (ibid, s. 262)   

Genom detta förändras demonstranternas inställning till konflikt, som från att 
vara en icke-berättigad norm blir en rättfärdig handling. Våldet blev därigenom ett 
legitimt medel att förhindra polisens vidare handlingar.    

Slutsatsen blir  att  den enes handlingar utgör den andres kontext som i sin tur 
utgör grunden för den gruppens identitetsbaserade handlingar, vilka i sin tur kommer 
att leda till en förändring av den  första gruppens kontext  etc. Med en förändrad 
kontext sker en förändrad självkategorisering.  

Kravaller ur ett polisperspektiv 

Även om ovannämnda studie liksom nyare forskning pekar på betydelsen av  
dynamiken mellan olika grupper, så finns det ofta mer data gällande ”massan” än 
exempelvis polisgruppen. Fokus är nästan uteslutande på en part. Stott & Reicher 
(1998) har försökt råda bot på detta genom en studie, där de intervjuat 26 
specialutbildade poliser med erfarenhet av folkmassor i samband med fotbollsmatcher 
och  demonstrationer från tre olika polisstationer i två större städer (23 konstaplar och 
tre befäl, varav 23 män och tre kvinnor) om hur de tänker kring kravaller i allmänhet 
och Poll Tax kravallerna  i synnerhet. Studien är tänkt att utgöra ett komplement till 
Poll Tax Riot-studien, där det uppstod svårigheter att rekrytera poliser som deltagit 
under kravallerna. Syftet var att undersöka de perspektiv, som poliser som varit 
inblandade i kravaller, har i  teori och  praktik och på vilket sätt dessa olika perspektiv 
påverkar varandra och polisens hantering av kravaller. Intervjuer genomfördes såväl i 
grupp (7 grupper om tre), som individuellt (5).  Intervjuerna ägde rum på den egna 
polisstationen. Omfattningen avgjordes av den tid poliserna var villiga att ställa till 
förfogande, ca 45 min/intervju.   

Poliserna informerades om att forskningen gällde människors beteende i samband 
med folksamlingar (crowd behaviour) och att man var intresserad av polisens 
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perspektiv för att balansera andra människors beskrivningar. De tillfrågades först om 
det fanns likheter mellan det sätt på vilket människor betedde sig i olika typer av 
folksamlingar och vilka de var. Efter detta presenterades en videofilm som  bl a visade 
en konflikt som engelska fotbollsfans var inblandade i, i samband med världscupen i 
Italien samt olika sekvenser av Poll Tax demonstrationen,  alltifrån den fredliga 
demonstrationen till de efterföljande kravallerna. Detta sågs som ett sätt att göra 
poliserna mer involverade. Dessa data kompletterades med två polisintervjuer som 
utfördes av en annan forskare vid ett senare tillfälle. Alla intervjuer som spelades in  
transkriberades och analyserades med en kvalitativ ansats i tre steg.  Analysen 
redovisas i två delar, där en del utgörs av polisernas syn på folksamlingar  i 
allmänhet, en annan del  hur de ser på sin hantering i praktiken.  

Vad gäller polisens syn på folksamlingar i allmänhet, visar det sig att poliserna inte 
betraktar folksamlingar som en enda homogen massa.  Istället betonar samtliga att 
folksamlingar är heterogena grupper med olika sorts människor.  Samtidigt fanns en 
samstämmig tendens att reducera denna komplexitet till en enkel dikotomi, där 
folkmassan delas in i en våldsminoritet och en fredlig majoritet.  Minoriteten beskrivs 
inte vara intresserad av det egentliga syftet med demonstrationen utan anses vara ute 
efter att  skapa bråk. Detta oavsett om det gäller en politisk demonstration eller 
fotbollsmatch, med den skillnaden att vid en demonstration ses syftet att bråka som 
politiskt (revolutionärt).  Majoriteten av deltagarna beskrivs vara vanligt folk med 
legitimt syfte att delta.  Enligt författarna återspeglar synen på minoriteten respektive 
majoriteten de två klassiska teorierna, där synen på minoriteten är Allportsk, medan 
synen på majoriteten är le Bonsk.  Minoriteten ses som agitatorer som tar över 
majoriteten (the bad leading the mad). Alla folksamlingar utgör en potentiell fara i o m 
att det sker en homogenisering när människor samlas.  Därmed blir alla människor 
potentiellt farliga när de kommer tillsammans och folksamlingar utgör därför en fara. 
Detta sätt att tänka anses få praktiska konsekvenser när det gäller polisens syn på 
våld. Polisen ser inte sig själv som en bidragande orsak till det våld som utvecklas 
utan förklaringen finns i  massan.  Denna klassiska syn legitimerar dessutom polisens 
repressiva beteende.  Om folksamlingar är potentiellt farliga, så måste de tas i med 
hårdhandskarna och  kontrolleras  genom lag och ordning.  Om några avviker måste 
polisen ingripa omedelbart för att undvika smitta och även om det enbart handlar om 
ett fåtal personer måste polisen ingripa som en enad styrka.  Polisen ser varje 
deltagare som en möjlig extremist och av den anledningen måste alla behandlas lika 
fast och bestämt. Tendensen att vilja behandla deltagare som en enhet stämmer dock 
inte överens med polisens syn på folksamlingar som heterogena, och den andra delen 
av studien handlar därför om polisens arbete i praktiken. 

När det gäller det praktiska polisarbetet behandlas problem som uppstår när det 
gäller insatser vid masshändelser.  Enligt polisen är det omöjligt att urskilja vem/vilka 
som gör vad dvs identifiera förövaren.  Med kravallmundering försvåras detta 
ytterligare  eftersom bilder exempelvis blir otydligare genom visiret.   Ett annat  
problem uppstår när polisen bestämmer sig för att ingripa. Det anses svårt att agera 
mer differentierat samtidigt som mer generella ingripanden försvårar möjligheten att 
behandla enskilda medlemmar mer individuellt, även om man önskar göra det. 
Författarna menar dock att även om detta låter som ett svårt  dilemma för polisen så är 
det mindre problematiskt i praktiken än det verkar i teorin,  då polisen hävdar att 
endast de som vill vara involverade stannar kvar medan andra går därifrån. Med 
detta resonemang legitimerar polisen sina egna  handlingar! 

Den slutsats författarna drar är att polisens perspektiv på folkmassor visar sig 
vara mer komplex och mer nyanserad än vad som förväntades. Det intressanta är 
dock inte bara vad de tycker utan även att deras perspektiv kan beskrivas som en 
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kollektiv formulering gällande  den allmänna ordningspolisen. Det är likadant när det 
gäller den praktiska möjligheten att behandla människor olika. Utifrån såväl teori som 
i praktiken utgår man från att folkmassor måste behandlas med försiktighet och som 
en helhet. Även om inte alla folksamlingar urartar, finns risken att de gör det, om inte 
polisen är med och styr. Enligt författarna skapar polisens perspektiv en ny realitet 
och eftersom polisen (till skillnad från andra med liknande uppfattningar) har makt 
att handla utifrån sitt perspektiv blir resultatet ofta en självuppfyllande profetia. 

Författarna menar att det återstår mycket när det gäller utforskandet av polisens 
perspektiv på masshändelser. Bl a krävs ett bredare urval av såväl informanter som 
händelser samt data från poliser som varit direkt inblandade i dylika upplopp. Idealet 
vore poliser som intervjuades under händelsernas gång istället för efteråt.  Slutligen 
borde polisperspektivet integreras med deltagarnas i syfte att utforska den dynamiska 
interaktionen  mellan de två grupperna. Trots detta menar författarna att denna studie 
är en bra början som ger stöd för en dynamisk intergruppmodell och den analys som 
gjordes av upptrappningen av våldet i samband med Poll tax demonstrationerna 
(Stott & Drury, 2000).  

Resultaten, menar de, får praktiska konsekvenser för bl a polisutbildning och 
frågor om taktik. Exempelvis borde föreställningar om massan som en helhet 
ifrågasättas. Huvudfrågan anses vara hur man kan hindra de som agerar icke-legitimt 
utan att komma i konflikt med eller förhindra andra att agera legitimt. Författarna 
pekar på vikten av taktik men påpekar även betydelsen av polisens klädsel.  De menar 
att kravallmundering försvårar möjligheten att urskilja individer. Man efterlyser även 
behovet av en sk kontextualiserad psykologi - förmåga att se sig själv som en del av 
processen och reflektera över det samt över vilka handlingar som är legitima och inte  
legitima.  Att tro att alla folksamlingar är våldsamma bidrar mer till att skapa våld än 
att förklara det (ibid). 

Social kontext som ett intergruppfenomen   

Den sociala kontexten som ett intergruppfenomen och dess betydelse för utvecklande 
av social identitet och kollektivt beteende har utforskats i annan studie med en 
etnografisk ansats av Stott, Hutchison och Drury (2001). Även de menar att 
massbeteenden som dynamiska intergruppfenomen inte låter sig studeras som 
laboratorieexperiment utan kräver andra metoder. Utifrån en fältstudie i samband 
med 1998 års Fotbolls VM i Frankrike gör de en analys baserad på den elaborerade 
sociala identitetsmodellen (ESIM). Studien  fokuserar på betydelsen av hur 
intergruppkontexten inte bara kan svara för förekomst av våld utan även för frånvaro 
av våld. I denna studie görs en jämförelse mellan engelska supportergrupper, som 
uppträder som huliganer till skillnad från skotska fans. I enlighet med ESIM utgår 
författarna från att fotbollskravaller inte uppstår som ett intragruppfenomen  utan bör 
ses som ett intergruppfenomen mellan supportergrupper och polis, exempelvis 
engelska fans mot italiensk polis under Världscupen i Italien 1990.  När polisen 
behandlar alla fans som om de vore potentiella huliganer och  tolkar alla slags 
kollektiva beteenden som ”farliga” upplevde många att de nekades vad de uppfattade 
som sin legitima rätt att exempelvis uppträda högröstat, bullrigt och uppsluppet.  
Motståndet mot polisen kan då ses som ett försvar (självförsvar) för rätten att i samlad 
skara uppträda karnevalsaktigt snarare än som ett beteende utifrån en våldskultur 
(conflictual norms).  Med den elaborerade identitetsmodellen anser författarna att de 
inte bara kan förklara varför vanligtvis fredliga fans blir våldsamma genom att de 
behandlas som om de vore huliganer av polisen. De menar också att man kan förklara 
frånvaron av dessa kollektiva beteenden som ett intergruppfenomen. 
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Till skillnad från den engelska supportergruppen, som definierade den sociala 
kontexten som fientlig (bl a baserad på tidigare erfarenheter)  beskrev de skotska 
supportrarna såväl den egna som andra grupper som vänligt sinnade. De 
kontrasterade sig dessutom mot engelsmännen genom att ta avstånd från dessa 
”huliganer” och göra dem till en out-grupp, som bara var ute efter att bråka. 

Enligt författarna skapade den skotska gruppen en icke fientlig intergruppkontext 
istället för en fientlig  vilket gav dem möjlighet att uppträda bullrigt (stökigt) utan att 
bemötas som huliganer och en fara för den allmänna ordningen. Därmed menar Stott 
et al.  att studien visar att såväl närvaron som frånvaron av kollektiva konflikter kan 
förstås utifrån intergruppsrelationer, som utgör grundvalen för massans sociala 
kontext , dvs den engelska supportergruppens uppfattning att andra förväntar sig att 
den blir våldsam och konfrontativ, den skotska gruppens uppfattning att andra ser 
dem som bullriga men icke-konfrontativa.  
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Sammanfattning och diskussion 
Sammanfattningsvis tycks tidigare forskning om kravaller  som masshändelser ha 
utgått från teorier, om antingen avidentifiering  (massan tar över) som förklaring till 
massbeteende eller individrelaterade faktorer (man blir mer av det man redan är). I 
praktiken har en kombination av dessa teorier kommit att tillämpas för att förklara 
masshändelser – ett fåtal leder massan.   Fokus har varit på den grupp/de individer 
som ansetts ha agerat kollektivt dvs demonstranterna eller  huliganerna. Nyare teorier 
har dock alltmer  påpekat betydelsen av kollektiva handlingar som 
intergruppsfenomen, där även polisen anses utgöra en grupp eller massa som agerar 
kollektivt men utifrån andra sociala normer och en annan social identitet än den 
grupp deras handlingar är riktade mot. Begreppet social identitet, självkategorisering  
och social kontext betraktas därmed som  ett vi-dom fenomen, där vi-gruppen blir den 
kategori av människor som man ser sig som medlem av och den andre gruppen (dom) 
en annan kategori som man inte vill tillhöra utan tvärtom ar avstånd från. Social 
identitet ses utifrån detta perspektiv som ett inomgruppsfenomen som förutsätter en 
mellangruppsrelation utifrån vilken denna sociala kategorisering kan komma till 
stånd.   

Dessa nya teorier har sedan i sin tur utvecklats till att bli alltmer dynamiska och 
av processkaraktär. Intragrupps- och intergruppsfenomen ses som växelverkande 
processer, där respektive grupps bild av den andre gruppen utgör den sociala kontext 
utifrån vilken en  kategorisering av sig själv och andra görs.  Enligt Reicher (2001) 
utgör olika grupper varandras sociala kontext. Den andre (dom) utgör en social 
omvärld som betraktas med tilltro eller misstro. Dessa bilder och hotbilder bygger på 
såväl ett här och nu perspektiv som tidigare händelser. 

Avslutningsvis kan konstateras att tidigare teorier, som utgår från massbeteenden 
som kollektiva handlingar orsakade av den avidentifiering och därmed 
anonymisering som sker när människor agerar som en grupp har ersatts av andra 
förklaringsmodeller. Dessa teorier skiljer sig från deindividuationsteorin genom att bl 
a se kollektivt beteende som en socialt medveten och kognitivt reglerad process och 
inte som en omedveten oreglerad process.  Beteendet i en grupp förklaras som ett 
normativt beteende, där det sker en anpassning till gruppens normer. Teorin baseras 
på självkategoriseringsteorin som utgår från antagandet att personlig identitet och 
social identitet existerar som två från varandra skilda självbegrepp. I vissa situationer 
som exempelvis gruppsammanhang och intergruppsituationer, kommer 
självuppfattningen primärt att baseras på grupptillhörighet. I en gruppsituation 
skiftar  individens fungerande från att vara dominerad av en personlig identitet till 
social identitet.   Ohämmat beteende i folkmassor baseras på gällande gruppnormer 
och inte på minskad rädsla för sanktioner som deindividuationsteorin antar. Under 
förutsättning att individen identifierar sig med gruppen kommer dess normer att 
påverka individens beteende.  Enligt dessa nyare teorier tappar inte individen sin 
egen identitet utan istället sker en förändring av den egna identiteten från en sk 
personlig identitet  till en ny social identitet.  Utifrån denna sociala identitet handlar 
man som en i ett kollektiv utifrån föreställningar om delad social identitet med 
gemensamma sociala normer.  Detta ger upphov till ett likartat beteende mellan de 
individer som ser sig själv som tillhörig en särskild kategori eller grupp av människor.  
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Utifrån detta synsätt skulle man kunna tänka sig att det också utvecklas en annan 
typ av ansvarstagande som inkluderar ansvaret för gruppen, dess normer och ideologi 
samt uppgift. Genom det kollektiva handlandet skulle denna sociala identitet som 
exempelvis djurrättsaktivist eller unna förstärkas. Detta i sin tur skulle kunna 
innebära att man blir beredd att göra mer eller handla annorlunda som en i ett 
kollektiv än som enskild individ. Delat ansvar skulle då innebära ett ökat individuellt 
ansvarstagande – en för alla – alla för en  - istället för ett minskat.  

Frågan är om denna sociala identitetsteori stämmer bättre överens med rådande 
individsyn – där människan antas vara en aktiv och självständigt tänkande varelse 
som inte faller offer för andras åsikter, dvs den människa som bl a skolan har till 
uppgift att fostra i syfte att motverka antidemokratiska massrörelser som nazismen 
under andra världskriget.  Kanske kunde tidigare teorier förklara den tidens 
masshändelser medan det behövs andra teorier som sociala identitetsteorier för att 
förklara dagens massrörelser.   
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