
Att handleda grupper i konflikt – att grupparbete av Bråkstakarna 
 

 
Vad är en konflikt? 
Enligt Nationalencyklopedin definieras en konflikt som en motsättning, tvist eller strid som 
kräver lösning. En sådan motsättning kan uppstå mellan enskilda personer eller grupper och 
vara av större eller mindre art. Ordet hörs i sammanhang som t ex ”väpnad konflikt” och 
”arbetsplatskonflikt”. 
 
 
Varför uppstår en konflikt?  
Konflikter kan delas in i sakkonflikter och relationskonflikter, baserat på deras orsak. I en 
sakkonflikt är de inblandade införstådda med vad konflikten handlar om. Det kan handla om 
vad som ska göras (task conflict) eller hur det ska göras (process conflict) (Jehn 1997; Jehn 
och Mannix 2001).  Här finns en insikt om att olika personer kan ha olika utgångspunkter och 
mål. Konflikten handlar t ex om olika idéer, ansvars- och resursfördelning eller målsättningen 
för arbetet. Om denna konflikt är på en moderat nivå kan den vara oerhört kreativ och bidra 
till att gruppen presterar bättre.(Jehn och Mannix 2001) En relationskonflikt är en känslostyrd 
konflikt där de inblandade t ex kan vara arga, sårade eller avundsjuka på varandra. Denna typ 
av konflikt kan ibland ha haft sin början i en sakkonflikt som inte har fått en god lösning.  
 
Många av dessa konflikter beror på att man är olika som personer och därmed uppstår 
meningsskiljaktigheter. Eftersom vi utgår från vår egen tankestil kan vi lätt missförstå 
motpartens avsikter. T ex kan en person med extrovert stil uppfattas som ytlig och att hon/han 
kör över andra verbalt (Lycken 2002), men en person med starka fördomar kan marginalisera 
gruppmedlemmar som inte passar in i dennas norm. Det finns olika sätt att kartlägga dessa 
personlighetstyper, bland annat med olika tester. 
 
Meyer-Briggs type indicator (MBTI) är ett av dessa personlighetstester. Det utförs genom att 
individen svarar på ett stort antal frågor och har använts som ett instrument för självkännedom 
och utveckling, men även för grupputveckling där man vill arbeta med att spegla hur 
skillnader mellan olika personligheter kan tas tillvara. Enligt MBTI kan varje personlighet 
beskrivas av att man föredra något av de två alternativen i vart och ett av de fyra olika 
motsatsparen: Extraversion - Introversion, Sinnesförnimmelse - Intuition, Tanke - Känsla, 
samt Bedömande – Varseblivning. Med andra ord kan 16 olika stilar beskrivas. Enligt MBTI 
använder vi oss alla av olika delar av dessa personligheter, men en del av varje motsatspar 
faller oss mer naturligt.  
 
Enligt Will Schutz, en amerikansk psykolog, kan en grupp av människor alltid beskrivas vara 
i någon av tre huvudfaser under sin utveckling mot enighet och effektivitet. Hans teori kallas 
FIRO - Fundamental Interpersonal Relations Orientation.  

Den första fasen, tillhörandefasen, beskriver den omogna gruppens relationer där individernas 
fokus handlar om frågeställningar om att tillhöra eller inte tillhöra en grupp. 
Rollsökningsfasen beskriver gruppens relationer där individernas fokus handlar om 
frågeställningar om vilken position individen har i gruppen. Öppenhetsfasen beskriver den 
mogna gruppen där medlemmarna agerar öppet mot varandra och delger varandra känslor och 
tankar. Först i denna fas har arbetsgruppen full effekt för det arbete den är satt att utföra 
(Schutz 1958).  



 Det är oftast först i den andra fasen, rollsökningsfasen där individerna kämpar om makt eller 
att slippa få makt, som medlemmarna lätt kan hamna i konflikt (Schutz 1958). Detta gäller 
oavsett om det handlar om kollegor på en arbetsplats eller en grupp studenter. I detta 
grupparbete beskriver vi hur en lärare kan handleda studiegrupper som är i konflikt och vi har 
fokuserat närmre på grupper där konflikten har en grund i fördomar och dominansbeteende. 
 
Fördomar kan beskrivas som en negativ attityd mot personer och företeelser, där denna attityd 
bygger på förutfattade meningar och generaliseringar. Det kan handla om sådant som man 
tycker bryter mot de egna uppsatta ”normerna” – något som man uppfattar som avvikande 
eller annorlunda utifrån ens egna perspektiv och sociala sammanhang. Samtidigt är det just 
dessa ”normbrott” som belyser normativiteten och ger ökad kunskap och förståelse 
(Carstensen 2008).  
 
En konflikt kan även uppkomma av att någon eller några i gruppen hänger sig åt ett dominant 
beteende som kan ge sig uttryck i olika former av härskartekniker identifierade av professor 
Berit Ås (se  KILDEN). Dessa tekniker beskrivs som osynliggörande, förlöjligande, 
undanhållande av information, dubbelbestraffning, påförande av skuld och skam, 
objektifiering av kroppar och våld eller hot om våld. 
 
 
Konfliktens uttryck i en grupp 
Tydligast i rollsökningsfasen, som den beskrivs i FIRO, är kampen om att få eller slippa få 
makt. Gruppen är i en otrygg fas, medlemmarna vågar inte lita på varandra och känner stress. 
Gruppmedlemmarna kan falla in i ”skitsnack”, inte prata med den det berör utan istället om, 
glädjas åt andras misstag för att stärka den egna positionen eller ge hård/aggressiv feedback. 
Om gruppen lyckas med beslut blir det ofta majoritetsbeslut istället för att försöka nå 
konsensus. Ibland letar gruppen efter syndabockar inom eller utanför gruppen vilket gör att de 
plötsligt känner en samhörighet, men problemen finns ändå kvar. Ju fler gånger personerna i 
gruppen har tagit sig igenom rollsökningsfasen till nästa steg, som är öppenhetsfasen, desto 
lättare och snabbare går det att komma igenom denna emellanåt turbulenta period.  
 
Cartney och Rouse (2006) skriver att samarbete mellan studenter under studietiden i 
idealfallet innefattar kreativa åsiktsskillnader och entusiasm om det gemensamma målet, men 
många känner också blockeringar av olika slag. Studievägledare får t ex höra att en del 
studenter känner att de ”inte passar in”, ”inte är motiverade eller inte kan bidra till gruppen”, 
att de ”själva gör allt jobb”, eller att ” andra tar över och har så mycket åsikter om hur det ska 
göras”. 
 
Olika personer och grupper föredrar olika sätt att agera ut sina konflikter. Vissa personer, ofta 
med starkt engagemang i sina mål eller ideal, föredrar en direkt och öppen konflikt med 
känsloladdade explosioner (heta konflikter). Personer som föredrar att agera ut genom kalla 
konflikter har en till det yttre en behärskad strategi med indirekt och förtäckt metod med mål 
att blockera motparten och man tror inte längre på ideal även om man kan ha uppnåelsemål 
och man gömmer sig gärna bakom regler och procedurer (Glasl 2002).  
 
Hur mycket konflikten påverkar gruppens arbete beror på hur starka känslorna är kring 
konflikten, om det uppfattas som att den går att lösa, hur viktig en fråga upplevs och om 
konflikten anses godtagbar utifrån gruppens normer (Jehn K 1997). 
 
 



Några sätt att hantera/handleda vid problem med fördomar och dominant beteende  
En grupp kan ses som ett dynamiskt system där beteenden påverkas av gruppens 
sammansättning och dess individer med sina tidigare upplevelser och sociala erfarenheter och 
sammanhang. Som handledare är det viktigt att ha en förståelse kring vad som händer i 
rollsökningsfasen och att vara uppmärksam på vad som händer i grupperna.  
 
Vid uppstarten kan handledarens roll vara att informera grupperna om FIRO och de verktyg 
som de kan använda sig av i gruppbyggnadsprocessen (Gibbs 1995) och diskutera kring 
jämlikhet, fördomar och härskartekniker, för att sedan vara uppmärksam på vad som händer i 
grupperna. Om grupperna arbetar på bestämda platser kan man gå runt bland och observera 
dem. Gör de inte det är ett alternativ att boka in träffar med grupperna där du sitter som 
observatör under ett eller flera av deras möten. Ju fler möten du kan vara med på desto mer 
hinner du observera men tidsbrist sätter ofta en gräns för detta(Gibbs 1995). Kanske ska du 
dela in grupperna själv? Om du har möjlighet att låta studenterna genomgå ett test som 
exempelvis Meyer-Briggs, kan du försöka optimera gruppsammansättningarna genom att 
kombinera olika personlighetstyper. 
 
Som handledare är det värdefullt att också ha en insikt om att de värderingar var och en av 
gruppmedlemmarna har med sig inklusive fördomar är starkt påverkade av uppväxtmiljö och 
socialt sammanhang och därför inte lätt att påverka men gruppen och du som handledare kan 
påverka beteenden. Att bli medveten om fördomar, härskartekniker och dominant beteende 
samt aktivt uppmärksamma dessa kan neutralisera deras effekter. Synliggörande av beteenden 
och källor till konflikter är en viktig del av lösningen av dessa; t ex är nedsättande skämt, 
kommentarer och skvaller inte acceptabelt. Om något sådant händer bör du därför synliggöra 
beteenden som kan vara del i källor till motsättningar inom gruppen på ett medmänskligt sätt, 
och om det behövs hjälpa till vid medling eller bistå på annat sätt för att underlätta att parterna 
kan komma till samförstånd genom andra strategier.  
 
 
Glasl har beskrivit hur man kan komma fram till en lösning på både kalla och heta konflikter 
För lösning av heta konflikter menar Glasl att man först måste bromsa ner händelseförloppet, 
genom att t ex begränsa till vissa sakfrågor och lägga in betänketider i processen så att alla får 
tid att reflektera. Det är även bra att komma överens om spelregler för kommunikationen t ex 
genom ”jag-budskap” och begränsning av talartid. Förutsatt att konflikten inte har gått för 
långt kan en het konflikt sedan övergå till diskussion om framtida mål och visioner. I motsats 
till heta konflikter behövs i kalla konflikter mera omsorg och försiktighet eftersom parterna 
ofta har tappat tron till möjligheten att hitta lösningar på dessa. Initialt behövs därför enskilda 
samtal som kan hjälpa till egen reflektion om konflikten och dess följdverkningar, samt 
reflektion kring det egna ansvaret och möjligheter för att vända den oönskade utvecklingen. 
Först när parterna kan komma fram till en annan inställning till konflikten är det möjligt att 
börja arbeta för den gemensamma framtiden (Glasl 2002). 
 
Om konflikten har en negativ inverkan på en individs välmående, en arbetsplats, en 
studentgrupp eller familjedynamiken och det är svårt att lösa kan en medlare behövas i 
processen. Några viktiga förutsättningar för att lösa konflikten oavsett vilken metod man 
väljer är en vilja att hitta en lösning, samt att parterna lyssnar och försöker förstå varandras 
åsikter och behov (Jordan 2002).  
 
Medling är en särskild metod för att lösa eller hantera konflikter. Den bygger på att en tredje 
opartisk person bistår konfliktparterna att kommunicera om konflikten på ett konstruktivt sätt. 



I jämförelse med rättsliga processer och avtalsreglerade förhandlingar har medling fördelen 
att behandla känslor och andra subjektiva komponenter som viktiga variabler för 
konflikthanteringen. Grunden för att medling ska fungera i konfliktlösning är att parterna 
faktiskt vill lösa problemet. Tanken är att de inblandade parterna har bättre förutsättningar att 
fatta bra beslut om sina angelägenheter än en utomstående och att man är mer benägen att 
efterleva överenskommelser om man själv har varit ansvarig för processen och resultatet. 
Medlaren vet i allmänhet inte så mycket om de speciella omständigheterna kring konflikten 
och ska inte avkunna avgörande om vad som är rätt eller fel, utan endast skapa goda 
förutsättningar för konstruktiv kommunikation mellan parterna så att dessa kan hitta fram till 
en lösning som passar dem bäst, t ex underlätta processen i problemlösningsfasen genom att 
dela upp konflikten i mindre, konkreta och mer lätthanterliga delproblem. Medling är ett 
tillfälle för gruppen att lära mer om konstruktiv problemlösning, som kan leda till smidigare 
lösningar på problem i framtiden (Jordan 2002). 
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