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Abstract 
 
Einarsson, C. (1996). Conflicts between groups. Theories about conflicts between 
groups. (FOG-report no 33). Linköping: Department of behavioural sciences (IBV), 
Linlöping university. 
 
 
The aim of this report is to present and discuss different theories about intergroup 
conflicts. By way of introduction some concepts are discussed and explored; 
intergroup behaviour and relations, interpersonal relations, intergroup relations and 
boundaries. Further, how conflicts between groups arise are explored. Different 
theories trying to explain intergroup conflicts are presented and discussed. 
 
A conclusion in the report is that most of the theories explaining intergroup conflicts 
are based on individual psychology theories. The extent to what these different 
theories can explain intergroup conflicts differs. An extension of group theories ought 
be a better way to explain this area.  
 
 
Key words: Intergroup relation, intergroup conflict. 
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INLEDNING 
 
I vårt samhälle idag upplever vi själva och får det förmedlat till oss via media 
exempel på konflikter mellan grupper. De senaste åren har vi kunnat följa kriget i 
Bosnien, konflikter mellan olika folkgrupper och en växande främlingsfientlighet här 
i Sverige. Ofta känner vi oss förbryllade över hur detta kan ske i vår tid. Vi förstår 
inte varför det börjat och hur det kan fortgå. Konflikter mellan grupper, 
intergruppskonflikter, är inte bara dessa stora omfattande konflikter utan även 
konflikter mellan exempelvis arbetsgrupper, olika intressesammanslutningar och 
gäng.  
 
Vad är intergruppskonflikter och hur kan de förklaras? Denna skrift har till syfte att 
förse läsaren med olika förklaringsmodeller för att själv kunna försöka tolka och 
förstå konflikter mellan grupper som vi dagligen ser exempel på. För att kunna 
förklara intergruppskonflikter är det lämpligt att först klargöra vad begreppet 
intergrupp står för, för att sedan kunna gå vidare och studera intergruppskonflikter.  
 
 
DEFINITION AV CENTRALA BEGREPP 
 
Som individer har vi tillhörighet i många olika grupper (Astrachan &Flynn, 1976). En 
del av dessa grupper är vi tvingade att tillhöra, andra grupper väljer vi själva att gå 
med i och en del grupper väljer vi aktivt bort. Det finns även grupper i vilka vi inte får 
vara med. De multipla grupptillhörigheter en individ har medför åtaganden och 
skyldigheter gentemot de olika grupperna i form av t ex lojalitet. Detta kan medföra 
att individen känner sig förvirrad pga av de multipla grupptillhörigheterna. Lewin 
(1943) menade att grupper som individen tillhör har stor betydelse för och stort 
inflytande på individen. Lewin använde begreppet referensgrupp med vilket han 
avsåg en grupp där medlemmarna delar en känsla av samhörighet och där gruppen är 
viktig för individen. Exempel på referensgrupper kan vara familjen, arbetskamraterna, 
vännerna som man umgås med på fritiden - grupper där individen upplever sin 
identitet och får bekräftelse på sin person. Hur individen upplever eller uppfattar sig 
själv bygger på och har utvecklats genom mänskliga relationer i olika grupper. Lewin 
beskriver i sin fältteori hur individen inom sig har olika inre psykologiska områden 
som relaterar till individens olika referensgrupper. Individen har således olika 
psykologiska fält för olika roller, exempelvis ett familjefält där identitet och 
värderingar skapats av familjerelationerna, ett yrkesfält där en yrkesidentitet 
utvecklats (Granström, 1992).  
 
Två grundläggande perspektiv på grupp kan urskiljas (Stiwne, 1995). Det första 
perspektivet betraktar gruppen som en konkretion, en synlig grupp. Gruppen kan 
avgränsas som en enhet vilken innehåller ett visst antal individer. Den är definierad i 
tid och rum och gruppen kan definieras och beskrivas med strukturbegrepp. 
Exempelvis kan uttalade och klara normer för gruppen finnas liksom skrivna mål eller 
regler som styr gruppen samt roll- eller befattningsbeskrivningar.  
 
Det andra perspektivet ser inte gruppen som en konkret avgränsad företeelse utan 
som en metafor, gruppen är osynlig. Detta kan ses som resultatet av en deduktiv 
process genom vilken gruppen definieras med hjälp av en teori. Gruppen kan ha olika 
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 innebörd för gruppens medlemmar då den ses som metafor. Gruppen är således inte 
en fysiskt konkret avgränsad enhet utan en uppfattning eller föreställning som finns 
inom individen, som man har internaliserat. Detta perspektiv på grupper är det mest 
förekommande inom den psykodynamiska och analytiska teoribildningen 
(Edvardsson Stiwne, 1993). Hur gruppbegreppet definieras får konsekvenser för hur 
intergruppsfenomen betraktas.  
 
 
Intergruppsbeteende, intergruppsrelationer och interpersonella relationer 
 
Det kan således konstateras att begreppet grupp kan förekomma med olika innebörd 
och olika grad av konkretion. Grupper finns, både som realitet och som föreställning, 
och grupper agerar gentemot och interagerar med varandra. Intergruppsbeteende 
(Brown, 1988) är det sätt på vilket medlemmar av en grupp agerar gentemot 
medlemmar av en annan grupp. Med ett metaforiskt gruppbegrepp avses med "agera" 
även de tankemönster och de mentala utbyten som sker mellan medlemmar i olika 
grupper. Agera behöver således inte vara en observerbar handling. Sherif (1966) 
definierar intergruppsbeteende som när individer tillhörande en grupp interagerar, 
individuellt eller kollektivt, med andra grupper eller enskilda medlemmar av dessa 
grupper i termer av deras grupptillhörighet. Det behöver således inte vara så att "hela" 
fysiska grupper interagerar med varandra utan det kan vara representanter från 
grupper som interagerar (Rice, 1984).  
 
Tajfel (1982) framhåller att grupper kan identifieras såväl externt som internt, dvs att 
gruppmedlemmarna identifierar sig som medlemmar av gruppen (internt) och att 
gruppen definieras som grupp av andra icke till gruppen hörande (externt). För att en 
grupp ska kunna betraktas som grupp i psykologisk mening krävs i vart fall att 
gruppen internt definieras som grupp. Detta menar dock Tajfel inte vara tillräckligt 
för att intergruppsrelationer ska förekomma. För detta krävs även att det är någon 
form av konsensus bland utomstående att gruppen verkligen existerar.  
 
Oavsett om grupper har konkurrerande mål eller mål i samklang med varandra så 
agerar gruppens individer utifrån faktiska eller illusoriska mål eller normer som 
gruppen har (Brown, 1988). Det är emellertid viktigt att poängtera att intergrupps-
beteende inte enbart innebär negativa eller destruktiva "handlingar" utan även kan 
avse positiva och konstruktiva handlingar. Inom detta arbete fokuseras dock särskilt 
på konflikter mellan grupper.  
 
Begreppet intergruppsrelationer ger en något vidare bild av det som sker mellan olika 
grupper än vad begreppet intergruppsbeteende gör. Intergruppsrelation avser inte 
enbart processer som sker mellan grupper utan även vilka konsekvenser detta har för 
de grupper som på ett eller annat sätt interagerar med varandra (Rice, 1984; Taylor & 
Moghaddam, 1987). Inte heller är intergruppsrelationer begränsade till de situationer 
där "hela" grupper möts, utan intergruppsrelationer avser varje aspekt av mänskliga 
interaktioner som inkluderar individer som ser sig själva tillhöra olika grupper. 
Således kan intergruppsrelationer förekomma i situationer där endast två personer 
interagerar med varandra, något som kanske ofta betraktas som interpersonella 
relationer. Detta kan exemplifieras med en man och en kvinna som diskuterar 
jämställdhet. Dessa två personer diskuterar då troligen utifrån perspektiven man och 
kvinna och talar för den grupp de själva tillhör. De agerar således, inte bara utifrån 
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 sig själva, utan även utifrån den grupp de tillhör, dvs i detta fall män och kvinnor. 
De kan således medvetet eller omedvetet agera som "språkrör" eller talesmän för 
grupperspektiv eller gruppintressen.  
 
Det är emellertid inte alltid som en interaktion mellan två individer är ett uttryck för 
intergruppsrelation. Tajfel (1978) ställer upp tre kriterier för att särskilja 
interpersonella relationer från intergruppsrelationer. 
• Närvaro eller frånvaro av minst två klart indentifierbara sociala kategorier, 

exempelvis svensk och invandrare.  
• Hög eller låg överensstämmelse vad gäller beteende eller attityder inom varje 

grupp. Intergruppsbeteende är vanligtvis ett homogent beteende för medlemmarna 
inom gruppen medan interpersonellt beteende visar de mer normala skillnaderna i 
mänskligt beteende. 

• Hög eller låg överensstämmelse i individens beteende gentemot andra 
gruppmedlemmar. Agerar individen på likartat sätt gentemot många individer 
eller skiljer det sig åt hur individen beter sig beroende på vem vederbörande 
interagerar med? 

 
Det avgörande om en relation är att betrakta som en intergrupps- eller en 
interpersonell relation är således huruvida de interagerande parterna agerar utifrån 
individuella karaktäristika eller utifrån de karaktäristiska som utmärker de grupper de 
är medlemmar av. Hur detta avgörs kan dock vara en komplicerad fråga att utröna. 
 
Intergruppsrelationer och gränser 
 
Varje intergruppsrelation bestäms i hög grad av i vilken utsträckning gruppen är 
tvungen att försvara sig mot ovissheten om sina gränsers (oförändrade) läge. Varje 
grupp har en gräns som skiljer gruppen från dess omgivning, ger gruppen en struktur 
samt reglerar gruppens utbyte med dess omgivning (McCollom, 1990; Rice, 1984). 
Genom gränsen tar gruppen in information eller material från sin omgivning som 
gruppen på något sätt bearbetar. Gruppens gräns betraktas om en abstraktion som kan 
avse såväl observerbara markeringar som mer subjektiva uppfattningar om vad som 
skiljer gruppens medlemmar från dem som står utanför gruppen (McCollom, 1990). 
Observerbara markeringar som särskiljer gruppen kan vara fysiska, rumsliga och 
tidsmässiga. Exempelvis kan gruppen ha besittning över ett rum eller en del av ett 
rum vilket kan göra det svårt för icke-medlemmar att passera denna fysiska gräns då 
de inte tillhör gruppen. Gruppens medlemmar kan också använda sig av olika attribut 
för att markera sin tillhörighet i gruppen, exempelvis rakat huvud, vissa typer av 
kläder, symboler. Gruppen kan även vara avgränsad i tid, exempelvis en grupp som 
samlas för att arbeta med en viss fråga till dess frågan är utredd. Subjektiva gränser 
betraktas även som psykologiska gränser, gruppens gemensamma uppfattning om 
vem som tillhör respektive inte tillhör gruppen.  
 
Gruppens relativa fasthet i gränserna varierar kraftigt (McCollom, 1990). En del 
grupper är helt avgränsade och tar inte till sig någon information från sin omgivning. 
De släpper heller inte ut mer information än nödvändigt från gruppen. Dessa grupper 
kan sägas vara gränsrigida. Till dess motsats finns även gränssvaga grupper, som har 
så vaga gränser att gruppen inte kan organisera sig på grund av att det råder oklarheter 
om gruppens struktur och om vilka som är medlemmar i gruppen. Gräns-rigida 
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 respektive gränssvaga kan ses som två ytterligheter mellan vilka grupper kan 
inplaceras.  
 
När grupper eller representanter för grupper interagerar med varandra har gränser  
såväl inom som mellan grupper betydelse för interaktionen (Rice, 1984). Relationer 
eller transaktioner mellan grupper kan inte kontrolleras helt och fullt av hela 
grupperna utan grupperna måste ofta förlita sig på representanter. Vid utbyte eller 
transaktion mellan gruppen och dess omgivning förutsätts att representanten för 
gruppen har behörighet att föra gruppens talan. Varje intergruppsrelation med 
representanter medför ett komplicerat mönster av intergruppsprocesser. Om det finns 
osäkerhet om gränsernas relativa fasthet kommer det att finnas en osäkerhet i 
relationen mellan grupperna. Representanterna för grupperna kan känna sig osäkra på 
sitt mandat och osäkra på huruvida de agerar fullt lojalt mot gruppen eller ej. Varje 
intergrupprelation får även återverkningar i intragruppsrelationerna. Förhållandet 
mellan gruppens medlemmar och kanske framför allt mellan gruppen och 
representanten kommer att påverkas genom intergruppsrelationen. Även relationerna 
mellan grupperna och representanterna kommer att påverkas.  
 
Den enskilde individen tillhör, som nämnts tidigare, många olika grupper. Individen 
har således en uppsättning internaliserade grupper inom sig. Detta medför att 
individen i sig själv har en potential för intergruppskonflikter inom sig. Vederbörande 
känner lojalitet gentemot flera grupper och agerar således utifrån motiv beroende på 
de olika gruppers normer till vilka personen i fråga tillhör. En handling kan 
överensstämma med en grupps normer men vara på kollisionskurs med en annan 
grupps normer.  
 
Rice (1984) menar att alla processer, även individens intrapsykiska processer har de 
karakteristiska drag som återfinns i en intergruppsprocess. Individen åtar sig eller ges 
olika roller i olika grupper och olika sammanhang. Individen har utvecklat sin 
identitet genom interaktion med olika system eller grupper som hon tillhör (jmf 
Lewins begrepp referensgrupp). Individen är inte, enligt detta sätt att se, i sig själv 
något utan individen är skapad av gruppen. Var och en bär allt efter sin förmåga och 
erfarenhet med sig de grupper som vederbörande är eller har varit medlem av. I denna 
bemärkelse är den minsta gruppen den om en person (Stiwne, 1995). Individen bär på 
färdigheter och kunskaper som kan vara behövliga i olika sammanhang. Individen har 
också olika behov, av kanske mer privat och personlig karaktär som även de behöver 
tillfredsställas. Olika roller och uppgifter som individen deltar i efterfrågar olika 
former av skicklighet, erfarenhet, känslor, attityder etc. Detta för med sig att individen 
ofta inte kan få alla behov tillfredsställda i en och samma grupp. Emotioner, 
kunskaper och erfarenheter som inte är relevanta i sammanhanget måste hon 
undertrycka. Individen innehar naturligtvis inte endast en roll eller relaterar till en 
grupp i taget, utan har parallellt många olika roller och uppgifter. Det efterfrågas 
således olika egenskaper hos individen från olika håll samtidigt. Ibland kan dessa 
sammanfalla med varandra men kan också vara mer skilda åt. Detta kan leda till en 
inre intergruppskonflikt hos individen med lojalitet gentemot olika grupper 
vederbörande är medlem av.  
 
Enligt ett systemteoretiskt synsätt (Rice, 1984) ses individen, gruppen, organisationen 
etc som delar av större system där rörelser i ett delsystem påverkar och får 
konsekvenser för andra delsystem. När man då tittar på en till synes enkel 
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 intergruppsrelation mellan två grupper måste man även beakta det komplicerade 
mönster av intergruppsprocesser som förekommer inom den förstnämnda 
intergruppsrelationen. Det förekommer intergruppsprocesser inom individerna som är 
medlemmar av grupperna, mellan grupperna och deras representanter, mellan 
grupperna och den omgivning som innefattar de båda grupperna. 
Intergruppsrelationer är således ett komplext fenomen.  
 
 
HUR KONFLIKTER MELLAN GRUPPER UPPSTÅR 
 
Vanligtvis förknippas intergruppsrelationer med konflikter (Brown, 1988) och dessas 
konsekvenser för de interagerande grupperna. Intergruppsrelationer förekommer dock 
även med positiva förtecken som t ex positiva uppfattningar om varandra, samarbete 
etc. I detta arbete fokuseras dock konflikter mellan grupper 
 
En vanlig orsak till att intergruppskonflikter uppstår är att grupper sinsemellan 
faktiskt har oförenliga mål vilket ofta medför motsättningar mellan grupper (Brown, 
1988). Intergruppsrelationer reflekterar intressen som den ena gruppen har i 
förhållande till den andra gruppen. En annan vanlig orsak till intergruppskonflikter är 
fiktiva motsättningar som bygger på föreställningar hos en grupp om en annan grupp.  
 
Intergruppsrelationer påverkar även relationerna inom den egna gruppen och 
relationen inom gruppen förändras som en reaktion på eller konsekvens av 
intergruppsrelationer. Här kommer olika förklaringar till att konflikter mellan grupper 
uppstår redovisas. Hur förhållanden inom gruppen påverkas av intergruppskonflikter 
återkommer längre fram i arbetet. 
 
 
Realistisk konfliktteori 
 
Realistisk konfliktteori (Taylor & Moghaddam, 1987) fokuserar i huvudsak på hur 
konflikter uppstår, hur de utvecklas och löses. Fokus ligger inom denna teoribildning 
på grupper med lika mycket makt. Denna teori grundar sig på tre antaganden om 
mänskligt beteende. För det första antas människor vara själviska och vilja maximera 
sina egna vinster. För det andra antas konflikter vara en konsekvens av att grupper har 
faktiska oförenliga intressen. För det tredje antas det att dynamik inom grupperna är 
orsakade av de oförenliga intressen som grupper har.  
 
Genom att arbeta tillsammans mot ett gemensamt mål utvecklar grupper en 
upplevelse av grupptillhörighet och gruppidentitet. Konflikter mellan grupper uppstår 
när grupper har oförenliga mål och när de konkurrerar om knappa resurser. Dessa 
resurser kan vara konkreta, av mer materiell art, eller av mer abstrakt karaktär som t 
ex status eller makt (Taylor & Moghaddam, 1987; van Knippenberg & Ellemers, 
1993). Att gruppernas mål inte är förenliga med varandra medför att grupperna finner 
det försvarbart att bete sig fientligt gentemot fiendegruppen. Detta utgör själva kärnan 
i den realistiska konfliktteorin. 
 
Den forskare inom socialpsykologin som är mest känd och förknippad med denna 
teori är Muzafer Sherif (Brown, 1988; Taylor & Moghaddam, 1987). Teorin baseras i 
stort på de tre fältexperiment med pojkar på sommarläger som Sherif genomförde 
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 mellan åren 1949 och 1953. Experimenten var upplagda på så sätt att de skulle 
påvisa vilka systematiska förändringar som sker i beteendet som ett resultat av 
förändrade intergruppsrelationer. Dessa läger såg till det yttre ut som vilka 
sommarläger som helst för pojkar. Vad som emellertid skilde dessa sommarläger från 
andra läger var att de som arbetade på lägret var forskare som arbetade tillsammans 
med Sherif. Pojkarna, som inte var medvetna om att detta sommarläger skilde sig åt 
från andra sommarläger, var noggrant utvalda. De var alla vita medelklassbarn, cirka 
tolv år gamla, psykologiskt stabila samt kom från stabila hem. Dessutom valdes 
pojkarna ut på ett sådant sätt så att de inte kände varandra när de kom till lägret. 
Syftet med fältexperimenten var att studera intergruppsrelationer under fyra olika 
skeenden. Det som studerades var spontana kamratval, gruppbildning, 
intergruppskonflikter samt reducering av intergruppskonflikter/samarbete.  
 
Genom denna studie påvisade Sherif (Taylor & Moghaddam, 1987) att samhörigheten 
inom grupperna var större än den mellan grupperna. Pojkarna hade inledningsvis fått 
välja vilka pojkar de tyckte bäst om och som de trivdes bäst tillsammans med. 
Därefter skedde en uppdelning av pojkarna i grupper. Gruppindelningen gjordes på så 
sätt att de pojkar som valt varandra som "bästa kompisar" blev åtskilda och ingick i 
olika grupper. Pojkarna fick alltså inte vara tillsammans med de som de tyckte bäst 
om som de valde som "bästa kompisar" och de fortsatte heller inte att umgås med 
dessa i någon större utsträckning. Pojkarna interagerade och genomförde uppgifter i 
det närmaste enbart med medlemmar av den grupp de själva tillhörde. Sherif drog 
slutsatsen att kamratskap förändras från att vara en interpersonell attraktion till att 
vara bestämt av sammanhållning och lojalitet med gruppen. Denna förändring såg 
Sherif som ett resultat av att gruppen formas och vad gruppen har för funktion. Vidare 
konstaterade Sherif att när grupper formas sker en rollfördelning och en hierarkisk 
struktur i gruppen uppstår. Gruppen skapar sig en identitet och en kultur inom 
gruppen växer fram.  
 
Sherif påvisade att när gruppen upplever andra grupper som hot eller  upplever att 
andra grupper värderar den egna gruppen på ett negativt sätt ökar solidariteten inom 
den egna gruppen. Det uppstår en tendens till att överskatta den egna gruppen och 
dess medlemmar samtidigt som andra grupper och deras medlemmar nedvärderas. 
Attityden gentemot andra grupper blir mer negativ samtidigt som attityden gentemot 
den egna gruppen och dess medlemmar blir mer positiv. Ett ofta återkommande 
mönster var att grupperna ständigt efterfrågade rättvisa. De upplevde att den egna 
gruppen betedde sig på ett bra och rättvist sätt medan andra grupper ansågs fuska eller 
spela ett ojust spel. När de på något sätt angrep andra grupper såg de det som en 
handling i vilken de andra "fick skylla sig själva". Vidare uppfattade pojkarna oftast 
händelser på ett sådant sätt att det gynnade den egna gruppen. Det beteende som 
pojkarna uppvisade vid Sherifs studier kan ses som tecken på att groupthink (Janis, 
1982) förekom. Vid groupthink överskattar gruppen sin egen styrka och moral. Det 
finns en föreställning i gruppen om att gruppen är osårbar. Gruppen uppvisar en stark 
och självklar tilltro till den egna moralen som medför att medlemmarna inte behöver 
ta ansvar för konsekvenserna av sina egna beslut.  
 
Sherif hade även för avsikt att minska konflikterna mellan grupperna. Ett sätt att 
genomföra detta var att skapa överordnade mål för grupperna vilka de inte kunde 
uppnå på egen hand utan var tvungna att samarbeta med andra grupper för att lösa. 
Detta visade sig vara ett sätt med gott resultat när det gäller att minska 
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 intergruppskonflikter. När pojkarna fått arbeta med överordnade och gemensamma 
mål under en tid ledde detta till mer harmoniska relationer mellan grupperna.  
 
 
Fördomar som ett uttryck för intergruppskonflikter 
 
Fördomar eller förutfattade meningar är vanliga både som uppkomst till och sätt på 
vilka intergruppskonflikter tar sig uttryck (Brown, 1988). Fördomar är uttryck för 
negativa attityder till eller diskriminering av individer tillhörande en grupp. Exempel 
som är ofta förekommande är rasism och könsdiskriminering. Det finns olika 
förklaringar till varför fördomar finns om andra människor eller grupper av 
människor. Brown framför olika idéer som försöker förklara hur fördomar gentemot 
andra individer eller grupper av individer uppkommer.  
 
 
Individualistisk ansats 
 
Inom den individualistiska ansatsen antas att vissa personlighetstyper utvecklar vissa 
fördomar. Orsaken till att fördomar utvecklas ligger således hos individen och inte i 
den grupp individen tillhör eller i det samhälle vederbörande lever i. De kanske 
främsta företrädarna för denna syn var Adorno och hans kolleger (Adorno, Frenkel-
Brunswick, Levinson, & Sanford, 1950). Deras utgångspunkt var att de åsikter eller 
attityder en person uppvisar är ett uttryck för ett djupgående mönster i vederbörandes 
personlighet. Denna forskargrupp arbetade utifrån ett freudianskt perspektiv. Ett 
grundantagande var att individen inom sig har vissa grundläggande behov som måste 
tillfredsställas. För social anpassning måste dock dessa behov till viss del tyglas. En 
väl balanserad uppfostran innehåller såväl tillåtelse för barnet att uttrycka sina behov 
samt i viss utsträckning påbud att tygla dem. Vid för stark återhållsamhet för att 
uttrycka behov, främst gentemot föräldrarna, måste barnet finna andra kanaler för att 
tillfredsställa behoven. Istället för att visa aggression mot föräldrarna finner barnet 
andra måltavlor för den aggression och frustation de bär inom sig. En lämplig 
måltavla kan då vara den som är svagare eller underlägsen individen själv. Den 
auktoritära personligheten har svårt att visa sina åsikter eller känslor för 
auktoritetspersoner och riktar istället  hat och missnöje mot andra som är svagare.  
 
En annan förespråkare för det individualistiska synsättet är Rokeach (1948; 1960). 
Rokeach menade att fördomar var en konsekvens av alltför förenklade eller rigida sätt 
att tänka. Vidare anses etniska fördomar, religiösa fördomar samt fördomar mot 
folkslag ha mycket litet att göra med vilka grupper de tillhör. Istället anses dessa 
fördomar vara orsakade av uppfattningen att andra personer har övertygelsemönster 
som inte är överensstämmande med de egna.  
 
Kritik som riktats mot denna förklaringsansats har bl a varit att man koncentrerat 
förklaringar till individvariabler och sett fenomenet ur ett kontextlöst sammanhang. 
Man har således negligerat situationella och sociokulturella faktorer som annars 
brukar betraktas som mycket starka faktorer i dessa sammanhang. Inte heller kan 
denna ansats förklara den samstämmighet som finns inom olika grupper vad gäller 
uppfattningar om andra grupper. Intergruppskonflikter betraktas ur detta perspektiv 
snarare som interpersonella konflikter. Pettigrew (1958) menar att det är de rådande 
normerna i det samhälle individen lever i som är den främsta orsaken till varför och 
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 vilka fördomar som den enskilde utvecklar. Det är således enligt Pettigrew främst 
sociokulturella faktorer som bestämmer fördomar snarare än individuella 
karakteristika. Även Minard (1952) drog utifrån sin forskning slutsatsen att det främst 
ärsituationella faktorer som påverkar förekomst av fördomar.  
 
 
Frustrations-aggressions teorin 
 
En annan ansats för att förklara fördomar är frustrations-aggressionsteorin (Dollard, 
Doob, Miller, Mowrer, & Sears, 1939). Enligt denna teori anses frustration vara en 
förutsättning för aggression samt att frustration alltid leder till någon form av 
aggression. Frustration uppkommer vid exempelvis målkonflikter. Denna frustration 
bygger upp en psykisk energi inom individerna. Frustrationen leder sedan till 
aggressivitet vilken kan kanaliseras på olika sätt då den inte kan riktas direkt mot 
källan vilken anses vara orsaken till frustationen. Energin kan kanaliseras genom att 
utöva fysiska aktiviteter. Ett annat sätt att kanalisera aggression är att rikta den mot en 
annan måltavla än den källa som var upphov till att frustrationen ursprungligen 
uppstod. Orsaken till att aggressionen riktas mot annan källa än upphovskällan är 
antingen hämningar mot att rikta aggressionen mot denna källa som då ofta uppfattas 
vara en auktoritet eller att ursprungskällan inte är tydlig och närvarande. Måltavlan 
för aggressiviteten blir då istället någon eller något som finns nära till hands eller 
någon som upplevs som svagare.  
 
Dollard et al antog att fördomar ofta uppkommer ur sociala och ekonomiska 
omständigheter. Under ansträngda sociala eller ekonomiska förhållanden upplever 
individen frustration vilket tar sig uttryck i ökade fördomar som ofta fokuseras på 
andra etniska grupper eller andra nationer. Detta kan förklara varför Hitler lyckades 
skapa en omfattande kollektiv åsikt om vissa grupper i samhället.  
 
Horowitz (1973) pekar även på att konflikter mellan grupper kan tyckas vara resultat 
av kanaliserad aggression från aggressionskällan till en annan måltavla, men valet av 
grupp mot vilken aggressionen visas kan ha historiska och kulturella förklaringar. Det 
är således inte en tillfällighet att aggressionen riktas mot en viss grupp. Konflikter 
mellan judar och araber kan ses som ett exempel på detta. 
 
Berkowitz (1962) och Bandura (1973) menar att all aggression inte behöver föregås 
av frustration likaväl som frustration inte nödvändigtvis behöver leda till aggression. 
Detta medförde en omformulering av frustrations-aggressionsteorin av Berkowitz. 
Sociala faktorer som tidigare har förknippats med aggression kan senare vara den 
utlösande faktorn för aggression. Valet av syndabock faller då vanligen på en grupp 
som förknippas med konflikt. Vidare kritiserade Berkowitz Dollard et al's definition 
av frustration för att vara alltför behavioristisk då de definierade frustration i 
objektiva, observerbara termer. 
 
Kritik som Brown (1988) framför mot frustrations-aggressions teorin är att den är 
fokuserad på enskilda individers aggression och frustration och därmed inte är direkt 
applicerbar på kollektiva processer i grupper.  
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 Relativ deprivationsteori 
 
Det centrala i relativ deprivationsteori, vilken är en utveckling av Berkowitzs 
omformulerade frustrations-aggressionsteori, är att människor blir missnöjda och 
upproriska när de uppfattar en skillnad mellan vad de faktiskt har och vad de upplever 
att de borde ha (Gurr, 1970). Det är denna skillnad som orsakar kollektiv 
aggressivitet. Ju större skillnaden är desto större är risken att kollektivt missnöje 
uppstår. Gurr lägger stor vikt vid att det är upplevelsen av skillnader, inte objektiva 
skillnader, som är främsta källan till att missnöje uppstår. Fokus i Gurrs teori ligger på 
den individuella upplevelsen av att vara förfördelad. En utvidgning av den relativa 
deprivationsteorin gjordes av Runciman (1966) som menar att i kollektiva handlingar 
är den mest betydelsefulla faktorn att gruppen känner sig förfördelad. Ett stöd för 
detta kan vara att nästan alla aktioner där förfördelade agerar för att få en bättre 
ställning genomförs kollektivt och inte individuellt. Exempel på detta kan vara 
demonstrationer, namninsamlingar och uppvaktningar. 
 
 
Social kategorisering och social identifikation 
 
Teorier som betonar själva grupptillhörigheten som den främsta källan till fördomar 
mot andra grupper rör social kategorisering och social identifikation (Brown, 1988). 
Social kategorisering ser till hur människor mentalt ordnar sin sociala omgivning. Hur 
vi klassificerar andra människor, varför vi gör det och vad detta har för betydelse för 
vilken uppfattning och vilka attityder vi skapar om dessa människor eller grupper av 
människor har, enligt detta synsätt, stor betydelse för intergruppsrelationer. Att 
kategorisera människor i vår omgivning hjälper oss att göra omvärlden mer förståelig 
och överblickbar för oss, men det hjälper oss även att definiera vilka vi själva är och 
var vi kommer in i det samhälleliga systemet. Genom att tillhöra en viss grupp skapas 
en social identitet. Vi tillskriver andra människor tillhöra vissa grupper och därmed ha 
de attribut som vi förknippar med dessa grupper såväl som vi definierar oss själva till 
att tillhöra vissa grupper. 
 
Tajfel, Flament, Billig & Bundy (1971) påvisade att genom att vi kategoriserar 
omgivningen och oss själva utvecklas en idealisering av den egna gruppen vilket 
också kan medföra diskriminering av andra grupper. Social kategorisering kan hos 
individer generera speciella förväntningar med avseende på karaktäristika hos olika 
grupper. Detta fenomen kallas för stereotypisering (Brown, 1988) och innebär att alla 
i en viss kategori tillskrivs vissa egenskaper som kan vara såväl negativa, positiva 
som mer neutrala. Således betraktas dessa kategorier inom sig vara homogena. 
Stephan (1977) påvisade att stereotypisering av andra grupper även kan medföra en 
ökad upplevd homogenitet inom den egna gruppen. En kritisk punkt för huruvida och 
i vilken utsträckning den egna eller andra grupper upplevs som homogena är i vilken 
ställning gruppen befinner sig i, minoritetsställning eller majoritetsställning (Brown, 
1988). Inom grupper i minoritetsställning upplevs en större homogenitet inom den 
egna gruppen och en heterogenitet inom majoritetsruppen. Personer tillhörande 
majoritetsgrupper betraktar dock i större utsträckning individer tillhörande andra 
grupper som mer homogena.  
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 PROCESSER INOM OCH MELLAN GRUPPER I SAMBAND MED 
INTERGRUPPSKONFLIKTER 
 
Intergruppskonflikter medför konsekvenser såväl mellan som inom grupper. Det 
uppkommer processer såväl under pågående konflikt som efter avslutad konflikt 
(Schein, 1988). Nedan kommer dessa konsekvenser att redovisas. 
 
Inom varje grupp sker följande under pågående intergruppskonflikt: 
• Sammanhållningen inom gruppen stärks. Medlemmarna kommer varandra 

närmare och gamla interna skillnader begravs. 
• Gruppen blir mer uppgiftsorienterad än tidigare.  
• Ledarskapet i gruppen förändras från mer demokratiskt till mer autokratiskt. 

Gruppen blir mer tolerant mot autokratiskt ledarskap vilket innebär att de i högre 
utsträckningtolererar ett enväldigt ledarskapet som utövas av ledaren.  

• Struktur och organisation i gruppen ökar. 
• Gruppen kräver lojalitet och konformitet av sina deltagare för att utåt kunna 

framstå som en enad front. 
 
Under pågående intergruppskonflikt sker följande mellan grupperna: 
• Grupperna ser varandra som fiender. 
• Grupperna ser det goda och positiva hos sig själva medan de ser det onda och 

negativa hos den andra gruppen. De förnekar sina egna negativa sidor såväl som 
den andra gruppens positiva sidor.  

• Fientligheten mot den andra gruppen ökar. Kommunikation och interaktion med 
den andra gruppen minskar. Detta gör det enklare att behålla den negativa 
stereotypa bild grupperna har av varandra och därmed svårare att förändra de 
felaktiga uppfattningar som grupperna har om varandra. 

• Om grupperna tvingas att interagera med varandra tenderar de att enbart ta till sig 
det som gynnar den egna ståndpunkten och det som bekräftar eller förstärker de 
fördomar som de har om den andra gruppen. 

 
Bion (Granström, 1986) ger också en beskrivning av vad som sker inom och mellan 
grupper i samband med konflikter, konflikter som kan vara realitet eller fiktiva. 
Gruppens medlemmar delar den gemensamma uppfattningen att det finns en fiende 
som de måste försvara sig mot. Detta sker emellertid inte på ett medvetet plan utan är 
omedvetet och irrationellt i den meningen att detta tillstånd hindrar gruppen från att 
utföra den egentliga uppgiften på ett adekvat sätt. Det tillstånd då gruppen beter sig 
som om det fanns en fiende som de måste försvara sig mot kallar Bion för 
kampgrupp. Kampgruppstillståndet kännetecknas av att gruppen visar aggression och 
fientlighet. Gruppen förväntar sig att ledaren ska identifiera fienden och leda kampen 
för att avlägsna densamma. Inom gruppen råder en anda av laglöshet. Paranoida 
fantasier och myter är vanligt förekommande i kampgruppen. Gruppen undviker att 
analysera verkligheten då detta skulle kunna få som konsekvens att gruppen upptäcker 
att någon reell fiende inte existerar eller att den verkliga fienden befinner sig närmare 
gruppen än den föreställda. Att gruppen övergår från att befinna sig på ett sofistikerat 
och arbetsinriktat plan och istället agerar på ett irrationellt plan kan förklaras med att 
gruppen upplever hot och osäkerhet. Att förflytta sig ifrån ett arbetande rationellt 
tillstånd till ett irrationellt tillstånd kan fungera som en kollektiv försvarsmekanism 
för gruppen. 
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 Det som sker inom och mellan grupperna kan även beskrivas med hjälp av Janis 
begrepp groupthink (Janis, 1982). Detta fenomen karaktäriseras av att gruppen har en 
hög sammanhållning och överskattar sin egen styrka och moral. Vidare har gruppen 
en illusion om att vara osårbar. Gränserna kring gruppen är starka och det är inte 
ovanligt att gruppen utser någon eller några som "vaktar" gruppen för att hålla borta 
för gruppen otillåtna tankar och influenser från gruppen. Gruppen bildar även en 
stereotyp bild av andra grupper och då framförallt i förhållande till dessa gruppers 
ledare.  
 
Det är inte ovanligt att grupper utvecklar sin identitet genom att jämföra sig med och 
särskilja sig ifrån andra grupper (Gemmill, 1986). En grupp kan, medvetet eller 
omedvetet skapa eller fokusera på en fiendegrupp för att undvika att konfronteras med 
sina interna spänningar och problem. Från ett psykodynamiskt perspektiv kan detta 
förklaras med att gruppen omedvetet delar upp egenskaper som positiva och negativa. 
De negativa egenskaperna som kan vara tunga att bära befriar sig gruppen ifrån på så 
sätt att de projicerar dessa negativa egenskaper på andra grupper medan de själva 
"behåller" och tillskriver sig de positiva egenskaperna. Fiendegruppen tjänstgör 
således som syndabock som får bära de tunga bördorna åt gruppen. Genom 
förnekande, splitting och projektioner tillåter sig gruppen att distansera sig själv från 
att ta personligt ansvar för att öppet bearbeta eller ta itu med de skrämmande tankar 
och känslor som egentligen finns inom gruppen. Detta fenomen kallar Gemmill 
(1986) för group shadow.  
 
Ur konflikter mellan grupper går vanligen en "vinnare" och en "förlorare" (Schein, 
1988). I de respektive grupperna kan man urskilja vissa effekter av konflikten 
beroende på om gruppen definierar sig som vinnare eller förlorare.  
 
I vinnargruppen kan urskiljas att: 
• Samhörigheten inom gruppen stärks och blir mer uttalad.  
• Spänningen inom gruppen minskar och gruppen tappar "the fighting spirit". 
• Energin riktas snarare mot att upprätthålla samhörigheten i gruppen och att 

tillgodose medlemmarnas behov än att fokusera på den uppgift som gruppen har. 
• Genom att vinna bekräftar gruppen sin egen förträfflighet och de andras 

oförmåga. Detta för dock snarare med sig en stagnation än en omprövning av de 
åsikter och uppfattningar gruppen redan har av sig själv och den andra gruppen.  

 
I förlorargruppen kan urskiljas att: 
• Gruppen har svårt att acceptera att de är förlorare. I de fall gruppen accepterar sig 

själva som förlorare tenderar de till att lägga skulden eller orsaken till förlusten 
utanför den egna gruppen. Om gruppen inte finner en syndabock utanför gruppen 
kan letandet efter denna istället börja ske inom gruppen.  

• Spänningen i gruppen finns kvar och man är redo att arbeta hårdare. Fokus blir 
således mer på uppgiften än på relationerna eller behoven hos medlemmarna i 
gruppen.  

• Gruppen är motiverad att kämpa hårdare. Man är beredd att ompröva sina 
stereotypa uppfattningar om såväl den egna gruppen som motståndargruppen då 
dessa ej bekräftades i konflikten.  

 
Den vanligaste utgången i en intergruppskonflikt är emellertid att båda grupperna 
definierar sig som vinnare. Det finns oftast ett starkt motstånd till att definiera sig som 
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 förlorare. Detta medför således att de ovan beskrivna karaktäristika vad gäller 
vinnargruppen ofta återstår att finna i samtliga grupper som varit inblandade i 
konflikten. En konsekvens av detta blir således att den stereotypa uppfattningen av 
såväl den egna som den andra gruppen förstärks och spänningen mellan grupperna 
stärks ytterligare.  
 
 
SAMMANFATTNING OCH DISKUSSION 
 
Intergruppsrelationer är mycket vanligt förekommande och förekommer i olika 
skepnader och i olika sammanhang. Utifrån detta arbete kan man utläsa att nästan alla 
relationer har intergruppkaraktäristiska drag. Utifrån Rice (1984) och Lewin (1943) är 
individen egentligen inte i sig själv något, utan skapad av de grupper som individen 
tillhör. Det som kan betraktas som genuint hos individen är istället den kombination 
av olika grupptillhörigheter vederbörande har och hur detta påverkar och formar 
beteende, åsikter etc. Individens multipla grupptillhörighet kan medföra att hon själv 
inom sig känner konflikter då olika grupper har olika mål, normer och värderingar. 
 
På en arbetsplats är det vanligt att de anställda ingår i olika grupper; exempelvis 
arbetslag med blandade befattningar, grupper där personer med samma typ av 
befattning träffas och arbetar tillsammans ibland, chefer med lojalitet både mot 
företagsledning och de grupper vilka de är chefer för. Detta kan medföra 
intressemotsättningar för individen och vid exempelvis beslutsfattande är risken stor 
att vederbörande kommer att få kritik från den ena eller andra gruppen. Kritiken 
kommer troligen också att riktas mot den enskilda personen, inte mot den grupp vars 
talan vederbörande för. Representantskapet kommer ifrågasättas och detta kan få 
återverkningar på förtroendet för representaten och relationen mellan gruppen och 
representanten. Vidare kommer även relationen mellan olika grupper att påverkas då 
beslutsfattandet gynnar en grupp samtidigt som det missgynnar en annan.  
 
Det finns olika förklaringsmodeller till varför konflikter mellan grupper uppstår och i 
detta arbete finns några av dessa redovisade. Sammanfattningsvis kan sägas att de 
flesta av dessa teoretiska modeller främst antar ett individperspektiv, dvs att orsaken 
till konflikter finns hos individen. Dessa teoribildningar - realistisk konfliktteori, 
individualistisk ansats samt frustrations-aggressionsteorin - växte fram mellan slutet 
av 1930-talet och början 1950-talet. Det var under denna tidsperiod som intresset för 
grupper började uppstå och kunskapen om grupper och grupprocesser var ännu 
ganska begränsade. Det föll sig således naturligt att utifrån den redan existerande 
kunskapen på det individualpsykologiska området försöka förklara gruppfenomen 
utifrån dessa. Den expansion som sedan kom inom gruppsykologin fick en slagsida 
mot laboratorieforskning och försummade teori- och metodutvecklingen inom 
området (Granström, 1992). Dessa individualpsykologiska förklaringsmodeller till 
gruppfenomen, menar jag, ska inte förkastas helt och hållet. Den modell som enligt 
min uppfattning brister mest i sina förklaringar av gruppfenomen är den 
individualistiska ansatsen som uttryckligen tar avstånd från att situationella och 
kulturella faktorer. Denna ansats kan därför inte förklara varför kollektiva fördomar 
mot vissa grupper uppstår, endast att vissa personlighetstyper utvecklar vissa 
fördomar. Det som detta perspektiv förklarar är egentligen mer korrekt att betrakta 
som interpersonella konflikter då det är bundet till personlighetstyp och fördomar.  
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 Något högre förklaringsvärde till intergruppskonflikter har då frustrations-
aggressionsteorin. En likhet mellan den individualistiska ansatsen och frustrations-
aggressionsteorin är att båda dessa lyfter fram att den person eller grupp som utsätts 
för diskriminering och negativa handlingar från en annan grupp inte nödvändigtvis 
behöver vara källan till den andra gruppens missnöje. De får istället så som måltavlor 
på vilka missnöje och frustrationer projiceras. Denna ansats har också utvecklats 
under 1960- och 1970-talen. Den senare utvecklingen av ansatsen betonar betydelsen 
av historiska och kulturella faktorer i förklaringen till varför vissa grupper utsätts för 
projektioner. En brist som dock kvarstår är att frustrationen och aggressionen är 
fokuserad till individers aggression och frustration, inte hur detta uppkommer 
kollektivt i grupper.  
 
Den teoribildning som uttryckligen tar utgångspunkt i och betonar själva 
grupptillhörigheten är social kategorisering och social identifikation. Genom denna 
kategorisering ordnar vi vår tillvaro på så sätt att vi själva definierar och identifierar 
oss själva tillhöra vissa grupper samtidigt som vi från den egna gruppen definierar 
bort andra vilka vi genom kategorisering definierar som medlemmar av andra 
grupper. Denna ansats kan också sägas betona att vi som individer egentligen är delar 
och bärare av grupper genom vilka vår sociala identitet formas.  
 
Sammanfattningsvis kan konstateras att individualpsykologiska teorier inte är 
tillräckliga för att förklara intergruppskonflikter. Detta område torde bättre kunna 
förklaras med mer grupporienterade teorier. Det finns idag inte någon gruppteori som 
enhetligt förklarar konflikter mellan grupper. För att bättre kunna förklara och förstå 
dessa kollektiva processer behövs en utveckling av gruppteorier i vilka man använder 
sig av begrepp som kollektiv projektion och kollektiv introjektion. Projektionen eller 
introjektionen sker inte individuellt utan det sker i gruppen. Grupprocesser innebär 
just att det är kollektiva processer som sker i gruppen. För att dessa kollektiva 
processer ska komma till stånd krävs att medlemmarna i gruppen av sig själva och av 
andra identifierar sig som en grupp. En utveckling av Bions och Janis gruppteorier 
synes vara en framkomlig väg för att öka förståelsen för intergruppskonflikter. Båda 
dessa ansatser betonar att de processer som sker i gruppen är kollektiva och ska också 
så förklaras.  
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