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SAMMANFATTNING 
 
Syftet med denna uppsatts var att ta reda på vilka konflikthanteringsstilar som man 
använder i en politisk grupp samt att se om det finns likheter i konflikthanteringen 
mellan de olika nivåerna i gruppen. De olika nivåerna som undersökts är; 
medlemsnivå där fem aktiva medlemmar ingår, och ledarnivå där fem ledare och två 
före detta ledare ingår.  
 
I empiri delen söks svar till frågeställningarna med hjälp av den teoretiska 
begreppsramen (konflikt, konflikt orsaker och konflikthantering), genom tolv 
halvstrukturerade intervjuer med politiker på olika nivåer. Konflikter uppstår ofta på 
grund av brist på komunikation. Andra orsaker är maktkamp, missförstånd och olika 
förväntningar. Kommunikation och kompromisser är de mest användbara 
konflikthanteringsstillarna samt att söka stöd i stadgarna. Konflikter upplevs inte 
bara negativa, de kan också öka kreativiteten och energin hos de inblandade. Arbetet 
avlutas med en reflektion över åsikter och en diskussion över undersökningen. De 
flesta av intervjupersonerna tyckte att man ska vara rädd om sin grupp och gärna 
komprommissa så lång det går utan att skada gruppen. De flesta av 
intervjupersonerna förväntade sig en aktiv ledare i konflikthanteringen.  
 

Nyckelord: Konflikt, Politisk organisation, Konflikthantering, Ledarskap. 
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ABSTRACT 
 
The main purpose of this study was to study the different approaches adopted for 
cconflict management. Similarities and sidsimilarities among conflict management 
approaches adopted att different levels in an organization were studied. The different 
levels of the study is a membership level where 5 active members consisting of a 
leader level where 5 leaders and two former leaders are included. 
 
This study includes twelve half-structured interviews with politicians representing 
different levels. In the empirical part it has been tried through conceptual framework 
(background, conflict, causes of conflict and conflict management) find answers to 
the research questions. To keep the anonymity the study, no names were given of the 
interviewed person, their party affiliation and the name of the place where the 
interview was taken.  
 
The study report ends with a discussion and conclusions draw from the study. Many 
of the respondents thought that one should care for his group and also compromise 
as far as it can go without harming the group. Most of the people showed preference 
for a leader who is active in managing conflicts in an organisation. 
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1. INLEDNING 
 
Konflikter är inte något i sig negativt, även om de ofta hanteras så att skada uppstår. 
Hanteras de konstruktivt så innebär de en möjlighet till förändring och positiv 
utveckling. Konflikter är helt enkelt nödvändiga. En följd av att vi ser på dem som 
något negativt, obehagligt eller farligt är att vi gärna undviker dem. På så sätt kan de 
växa och det bli svårare att finna goda lösningar där alla parter får sina behov 
tillfredsställanda. Därför är det viktigt att vi lär oss mer ändamålsenliga sätt att 
hantera dem så att vi förebygger onödig upptrappning (Carlsson, 2002). 
 
Denna undersökning handlar om ”Vilka av konflikthanterings stilar det används i en 
politisk grupp samt att se om det finns likheter i konflikthanteringen mellan de olika 
nivåerna alltså i detta fall mellan ledare och andra medlemmar”.  
 
För att kunna förstå konflikthanteringen i politiska organisationer så har jag gjort en 
begrepps ram. Med denna ram ges en förklarande bild av vilka faktorer som har 
behandlats i denna undersökning som handlar om vilka konflikthanterings stilar som 
används i en politisk organisation.  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1: visar begrepps ram för de faktorer som används i undersökningen om 
konflikt hanteringen i politiska organisationer. 
 
Ovanstående begrepps ram används i resultat delen. 
 
I den del som behandlar konfliktdefinition beskrivs hur intervjupersonerna definierar 
konflikten och vad de tycker om konflikten. 
 
I den del som behandlar konfliktorsak beskrivs vanliga orsaker till konflikter enligt 
medlemmar och ledare. 
 
I delen om konflikthanteringsstilar beskrivs ledarens och de andra medlemmarnas 
upplevelser om konflikthanteringen. 
 
Position i gruppen definierar vilken position en intervjuperson har i gruppen, ledare 
eller medlem. Den faktorn behandlas inte i en separat del utan vävs in i de övriga 
delarna ovan. 

Konflikthanterings 
stilar 

Konflikt orsaken  Position i gruppen 

Konflikt definition 
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1.1 Vad är konflikt? 
 
Ordet konflikt kommer från latinets confliktus som betyder tvist, motsättning eller 
sammanstötning. I grupper där det finns kommunikation uppstår det även konflikter. 
Det finns olika sorters konflikter, individuella konflikter t ex samvetsproblem, 
mellanmänskliga konflikter t ex olika värderingar, och organisations konflikter 
(Maltén, 1998). 
  
Stensaasen & Sletta definierar mellanmänskliga konflikter på detta sätt; ”en konflikt 
existerar när två eller flera parter i ett ömsesidigt beroende förhållande uppfattar det 
så att deras handlingar och motiv är oförenliga”. (Stensaasen & Sletta, 1997, s 265). 
    
 Thomas modell betraktar konflikter som komplicerade processer. Konflikt kommer i 
denna betydelse att definieras som en kontinuerlig process där det ingår vissa 
nyckelelement (Kaufmann, Kaufmann, 1988).   
 
Nedan beskrivs konfliktprocessen i fyra stadier eller steg: 
 
1. Erkänd konflikt: om en situation ska betecknas som en konflikt måste både sidor 
vara medvetna om den. Konflikten är vissa gånger bara erkänd av den ena parten 
eftersom en person subjektivt upplever den som en konflikt. Konflikter kan därför 
vara reella, men de kan också ha sin grund i feltolkningar. 
 
2.  Reaktioner: de tankemässiga och känslomässiga reaktionerna på konflikten är 
avgörande för konfliktförloppet. Intensiva känslor som ilska och hämndlystnad 
förstärker konflikten. 
 
3.   Specifika intentioner: med utgångspunkt i tankar och känslor kommer man att 
förbereda olika strategier under konfliktens förlopp. Dessa kan vara av allmän 
karaktär, som att försöka samarbeta, eller vara specifika, som att använda speciella 
förhandlingstekniker. 
 
4.   Beteende: intentionerna översätts till beteenden, som kommer att utlösa 
reaktioner hos motparten och processen fortsätter. 
 
Thomas modellens viktigaste bidrag är förståelsen av att organisationskonflikter 
handlar om kontinuerliga processer, där de involverades tankar, perceptioner, 
minnen och känslor är väsentliga ingredienser. Vidare kan konflikter uppstå i många 
olika situationer och ha en rad olika orsaker och konsekvenser.  
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1.2 Konflikter i grupper    
 
Dipboye  (1994) förklarar att konflikter i en grupp är tecken på hur gruppen fungerar 
och hur kommunikationen i gruppen är. Den enskilda människans insats och hur 
samspelet människor emellan fungerar är av betydelse för gruppens prestation. På 
senare år har gruppens betydelse insetts och det har blivit alltmer viktigt att 
individerna fungerar bra tillsammans på en arbetsplats. Det som läggs märke till först 
i en grupp som en enskild kommer till utifrån, är hur kommunikationen fungerar och 
hur människorna växlar mellan samarbete, konkurrens och konflikt. Detta samspel 
kallas för sociala processer. En grupp får så småningom ett mönster som fungerar 
som en ram för sitt agerande, en social struktur. 
 
De tre begreppen konkurrens, konflikter och samarbete är olika men ligger nära 
varandra i det att de kan finnas i alla grupper och organisationer, både de som 
fungerar bra och det som fungerar mindre bra. För att en grupp ska fungera effektivt 
och någorlunda konfliktfritt krävs det att man försöker hindra konkurrensen 
(Dipboye, 1994). 
 
Konflikter ställer speciella krav på personliga egenskaper och social kompetens. De 
inblandade och även medlaren reagerar på olika sätt under konflikten. Stensaasen & 
Sletta (1997) återger de konfliktstrategier; Sköldpaddsstrategin innebär att man 
försöker dra sig undan konfliktfyllda frågor och personer. De tror inte att konflikter 
går att lösa. 
Hajstrategin innebär att man försöker få övertaget över sina motståndare genom 
angrepp och hot. Bara egna intressen räknas. Teddybjörnsstrategin innebär att man 
ett gott förhållande till andra är det viktigaste. Man försöker släta över motsättningar 
för att rädda de sociala relationerna. Rävstrategin innebär att man helst vill 
kompromissa så att alla vinner något. Ugglestrategin innebär att man värdesätter 
både egnas och andras sociala relationer högt. Vill nå fram till en lösning genom 
diskussion. 
 
 
1.3 Orsaker till konflikter 
 
Det finns olika kunskaper och erfarenheter som gör att människor ser olika på 
tillvaron. Därför värderar och tolkar individer omständigheter på olika sätt och har 
olika uppfattningar om hur man ska hantera en situation eller lösa problem. När 
dessa värdesystem och handlingsstrategier motsäger varandra uppstår konflikter 
(Granér, 1994). 
 
Människor har olika behov som inte alltid går att förena. När olika behov ställs mot 
varandra uppstår en konflikt. Exempel på sådana konflikter är de som uppstår vid 
löneförhandlingar, vid fördelning av arbetsuppgifter och även i sociala relationer. Alla 
har olika personligheter som gör att de ser på sig själva, bemöter andra och vill bli 
bemötta på olika sätt. När man inte hittar sätt att vara på mot varandra som stämmer 
överens med våra skilda behov, uppstår konflikter. Alla individer har dessutom 
ömma punkter där de är speciellt känsliga för hur andra beter sig mot dem. Det kan 
gälla att känna sig avvisad, bli kritiserad eller ifrågasatt på ett visst sätt eller att inte 
känna sig tillräckligt uppskattad (Granér, 1994). 
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Om det söks efter orsaker till konflikter måste man se på hela sammanhanget. 
Orsaker kan finnas på både individ-, grupp- och organisationsnivå. Konflikter i 
grupper kan uppstå vid oklara mål, dåligt definierade roller, ouppfyllda 
förväntningar, oklar utövning av auktoritet, personlig irritation och betänklig 
användning av personal, material, pengar eller andra begränsade resurser (Dipboye, 
1994).  
 
Orsaken till konflikter kan även vara sociala dilemman, vilket innebär att en enskild 
person ser till sina egna intressen på ett sätt som blir skada för alla parter i gruppen. 
Andra orsaker kan vara missförstånd, vilket ofta orsakas av bristande 
kommunikation eller fördelningen av belöningar i en organisation.  
 
Enligt jämviktsteorin bör det finnas en överensstämmelse mellan det man uppnår 
och det man presterar eller investerar. Detta kan uppfattas väldigt olika från person 
till person. Konflikter kan även uppstå vid organisations förändringar (Dipboye, 
1994). 
  
Man skyller ofta en konflikt på de inblandades karaktärer. Det kan vara personliga 
orsaker till en konflikt men kombinationen av personligheter i en grupp är viktigare 
än enskilda individers personlighet. Om det finns två dominanta personer i en grupp 
är det lätt att det uppstår en konflikt. 
   
En konflikt kan leva sitt eget liv när den väl har startat. Alla berörda anser att just de 
har rätt och kommer att vinna. I värsta fall blir konflikten mycket större än den var 
från början. En konflikt kan bli självbekräftande om personerna slutar prata med 
varandra och tankarna om den andra parten förstärks (Dipboye, 1994). 
 
Oavsett vilken konflikten är påverkar det hela gruppen och allt hänger ihop. När det 
blir konflikter i en grupp utvecklas ibland olyckliga samspelsmönster. Det kan 
innebära att man fokuserar på en tredje part, en symtom bärare, och det uppstår gräl 
utan att man kommer vidare eller att den ena lockar på uppmärksamhet medan den 
andra drar sig undan. Sammansättningen och samspelet i gruppen, samt i vilken fas 
gruppmedlemmarna befinner sig i har betydelse. Det är viktigt att titta på hur man 
kommunicerar, hur man hanterar konflikter, vilken typ av konflikter det handlar om 
och hur man kan komma överens (Dipboye, 1994).  
 
1.4 Att hantera konflikter 
 
Stensaasen & Sletta (1997) förklarar att tidigare var man vid konflikter i sociala 
sammanhang intresserad av hur man kunde lösa eller stoppa konflikter, och lade vikt 
vid om lösningen var positiv eller negativ för att det fortsatta samarbetet skulle 
fungera. Numera har man sett att konflikter är oundvikliga vid längre samarbeten i 
grupper och man ställer i stället frågan; ”Hur kan vi utnyttja en konfliktsituation på 
ett ändamålsenligt sätt och styra den så att utfallet blir konstruktivt”? Man säger att 
konflikter är ett naturligt tillstånd och frånvaron av konflikter är istället ett skäl till 
oro.  
 
Enligt Stensaasen & Sletta (1997) konflikter kan vara dolda eller öppna, destruktiva 
eller konstruktiva. En konflikt kan stimulera till kreativitet och nytänkande, till större 
insatser och till en förbättring av sociala relationer i en grupp eller en organisation. 
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Alternativt kan den fördjupa motsättningar, öka spänningen, skapa otillfredsställelse, 
reducera moralen, ta bort kraft och aktivitetslust och minska produktiviteten. 
    
Ledning eller styrning kan vara avgörande för hur en konflikt eller konfliktlösning 
fungerar. Om gruppen löser sina konflikter effektivt och med en minimal förbrukning 
av energi innebär det att de har uppnått en hög utvecklings nivå. Forskning har visat 
att det bland barn och ungdomar ofta förekommer konflikter, och att mer tid används 
till konflikter än till samarbete. Barn förstår tidigt att konflikter kan påverka en 
relation, men det är först i tonåren som de förstår att man vid en konflikt bör hitta en 
lösning som gynnar båda parter (Stensaasen & Sletta, 1997). 
 
Det är varken bra med för mycket eller för lite harmoni i en grupp. En konflikt kan 
öka energin och kreativiteten, men man bör försöka hantera konflikten. Det finns 
olika metoder för att handtera en konflikt. Enligt Dipboye (1994) finns det fyra 
strategier för att hantera en konflikt; 
 
En förändring i  
1. Organisationens struktur eller sammanhang 
2. Uppdraget 
3. Relationerna i gruppen 
4. Individerna i gruppen 
 
Orsakerna till konflikten bestämmer på vilket sätt man ska hantera den, helst inte 
med bara en strategi utan en kombination av flera.    
 
I Stensaasen & Sletta (1997) beskrivs Johnssons tre huvudstrategier för konflikt 
hantering: 
- Vinna/förlora strategin. Den ena vinner den andra förlorar 
- Förlora/förlora strategin. Bägge förlorar något 
- Vinna/vinna strategin. Båda parter accepterar en tillfredsställande lösning.  
 
De ger vidare förslag på hur man kan underlätta en lösning på konflikten: percipiera 
den andres och ditt beteende, sörj för effektiv kommunikation, bygg upp ett tillitsfullt 
klimat och skapa samarbetssituationer. 
 
En annan metod för att hantera en konflikt tas upp av Nemert (1997) i boken ”Öppna 
för samtal”. Det är Islandsmodellen som innebär samtal i fem steg: först tittar man på 
vad problemet är?  Sedan, hur de inblandade känner sig? Därefter vilka olika 
lösningar det finns? När man vet vad problemet är, de inblandades känslor och vilka 
olika lösningar det kan finnas, skall man ställa frågan: vilken lösning är den bästa? 
Och till sist ska man tänka på konsekvenserna, vad händer om jag väljer denna 
lösning? 
 
Att hantera konflikter är viktigt för ledaren som vill uppnå ett mål. Blake & Mouton 
(Dipboye, 1994) särskiljer två dimensioner i sin ”grind” teori(konflikt lösnings stilar); 
intresse för människor och intresse för uppgifter i fem olika typer av konflikt 
hantering. 
Tillbakadragande: är en stil som karaktäriseras av lågt intresse för människor och 
lågt intresse för uppgiften, där individer drar sig undan från situationen både fysiskt 
och psykiskt. 
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Jämna ut: karaktäriseras av högt intresse för människor men lågt intresse för 
uppgiften, där individer försöker minimera skillnader och betona gemensamheter. 
Påtvinga: uppträder när ledare betonar uppgifterna i stället för människorna. 
Ledaren kommer fram till en lösning och tvingar de andra i situationen att acceptera 
denna lösning. 
Kompromiss: Här försöker ledaren balansera intresset för människor och intresset 
för uppgiften utan att lyckas. Ledaren försöker få parterna att dela på skillnaderna 
med att ena parten får ge upp något i gengäld mot ett medgivande från de andra. 
Problem lösning: Här är det högt intresse för både människor och uppgifter. Här 
ledaren och individer kan öppet utbyta information och söka en lösning genom grund 
källorna till konflikten. 
 
Det är viktigt att skilja mellan metoder att lösa en konflikt och metoder att hantera en 
konflikt. En konfliktlösningsstrategi syftar till att motsättningen upphör, men vid en 
konflikthanteringsstrategi begränsar man sig till att hantera konfliktens 
konsekvenser (Granér, 1994). 
 
 
2. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 
     
Konflikter är en del av livet. Hur vi hanterar de konflikter som vi kommer i kontakt 
med påverkar huruvida det vi vill uppnå blir ”bra” eller ”dålig”. Vårt sätt att agera får 
konsekvenser. Det finns olika orsaker till konflikter och olika konflikthanteringsstilar.  
Jag är politiskt engagerad och möter konflikter på olika nivåer. Min tanke är att kan 
man hantera konflikter på ett bra sätt inom gruppen blir man starkare att möta sina 
politiska motståndare. Detta kan jag få nytta av i framtiden. Därför blev syftet med 
undersökningen att ta reda på ”Vilka konflikthanteringsstilar man använder i en 
politisk grupp samt att se om det finns likheter i konflikthanteringen mellan de olika 
nivåerna alltså mellan ledare och andra medlemmar”. Andra frågeställningar är:  
– Hur definieras begreppet konflikt i politiska grupper? Konflikt är ett ord som 

uppfattas och definieras olika. 
– Vilka typer av konflikter upplever man i en politisk grupp? Olika konflikttyper 

kräver olika konflikthanterings stilar. 
– Vilken betydelse har ledaren i konflikthanteringen? Ledning eller styrning kan vara 

avgörande för hur en konflikt eller konfliktlösning fungerar. 
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3. METOD 
 
Utgångspunkten för denna uppsats är att utifrån halvstrukturerade intervjuer hitta 
konflikthanterings stilar i politiska organisationer. 
  
I detta kapital kommer jag att redogöra för försökspersoner, material och procedur.  
 
3.1 Respondenter 
 
Tolv personer har intervjuats från båda könen, olika åldrar och medlemmar med 
olika positioner i partiet.   
 
De tillhör sex olika partier. Det faktum att jag är politiker har gett mig en större 
möjlighet att komma nära andra politiker. Intervjuerna gjordes i en mellanstor 
kommun någonstans i Sverige. Intervjupersonerna valde själv mötesplatsen för 
intervjun. Sex kvinnor och sex män har deltagit i intervjuerna. 
 
Intervjupersonerna har olika åldrar. En av respondenterna är under 20 år gammal, 
två är mellan 21 och 30, två mellan 31 och 40, två mellan 41 och 50 och fem mellan 51 
och 60 år gamla. 
 
Intervjupersoner har olika utbildnings nivåer och jag har frågat efter deras högsta 
utbildning: fyra av dem har gymnasium, en har komvux, två har folkhögskola och fem 
av dem har universitet utbildning  
 
Intervjupersonerna hade olika positioner i sitt parti, fem av dem har en ledarposition 
och fem var andra medlemmar med olika politiska uppdrag. En av dem är före detta 
gruppledare och en före detta ordförande. Båda dessa två personer har fortfarande 
politiska uppdrag. En av de lämnade sin ledare post frivillig pga. av tidsbrist medan 
den andra blev tvungen att lämna sitt ledaruppdrag pga. av konflikt i gruppen. Den 
sista nämnde personen ville inte ha tillbaka uppdraget. Detta är för att inte skada 
gruppen. 
 
3.2 Material  
 
Det har gjorts tolv halvstrukturerade intervjuer. 
För att få en möjlighet att se om intervjufrågorna stämde överens med 
frågeställningarna valde jag att genomföra två provintervjuer. Detta gjordes även för 
att se om intervjupersonerna skulle uppfatta frågorna på rätt sätt. Efter att 
genomförda provintervjuer togs någon fråga bort och några frågor omformulerades 
för att jag skulle få ut det jag ville av intervjun.   
 
 
3.3 Procedur 
 
De personer som skulle intervjuas hade i förväg kontaktas personligen och 
intervjupersonerna valde själv platsen och tiden för intervjun. Tolv halvstrukturerade 
intervjuer gjordes och stödanteckningar fördes under själva intervjutillfällena. Direkt 
efter intervjuerna skrevs en sammanfattning med hjälp av stödanteckningarna. Varje 
intervju varade mellan 50 och 95 minuter. Anledningen till att intervjutiderna var 
olika är att jag har försökt att få en naturlig intervjuordning, där jag har låtit samtalet 
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flyta ganska mycket och inte avbrutit om de har kommit in på stickspår. Den andra är 
att alla intervjupersoner erbjöds frågorna i förväg, vissa tackade ja och andra tackade 
nej, naturligtvis blev intervjutiden kortare för dem som hade förberett frågorna. 
 
Intervjupersonerna har garanterats fullständig anonymitet. Innan själva intervjun 
har jag småpratat med intervjupersonerna en stund för att avdramatisera intervjun. 
Jag har inte använt bandspelare under intervjuerna. Detta är för att svaren skulle bli 
spontana. 
 
 
4. RESULTAT  
 
4.1 Konflikt    
 
Konflikt är ett ord som uppfattas och definieras olika. Intervjupersonerna definierade 
konflikten på olika sätt. En av de intervjuade ledarna definierade konflikt så här 
”Olika skilda åsikter där positionerna blivit låsta och det inte finns någon lösning”.  
Hon betonade att olika skilda åsikter inte är detsamma som konflikt. Konflikten 
uppstår när man inte ser någon lösning. En annan av de intervjuade personerna på 
medlemsnivå definierade konflikten som ”Olika ståndpunkter där ingen vill 
kompromissa.”  
 
De flesta av intervjupersonerna talade om att man i gruppen kan ha olika upplevelser, 
information och erfarenheter av en fråga eller ett ämne som det skall tas ett beslut 
om. Dessa olikheter kan leda till konflikter i gruppen om de efter en diskussion inte 
kan komma överens. Alltså konflikt mellan två parter handlar om att bägge upplever 
att den andra har fel. Ofta påpekades att konflikter kan graderas. Någon skillnad 
mellan medlemmars och ledares sätt att definiera ordet konflikt finns inte. När 
konflikter beskrev av intervjupersonerna användes ofta ord som motsättning, 
oenigheter, makt och att inte vilja kompromissa.  
 
Vid frågan om det kan vara osunt att inte ha konflikt i gruppen svarade sex av tolv 
intervjupersoner att de tycker att det finns stöd för den tanken, om att det är osunt 
att inte ha konflikt. Fyra av dem var ledare, och två av dem var medlemmar.  
De sa t ex:  
”Ja, det kan vara osunt att inte ha en öppen konflikt.  Det kan kanske betyda att 
frågan/konflikten bara inte syns”.  
”Att inte ha konflikt kan betyda att konflikten inte syns och det kan också betyda att 
de problemen som kan lösas inte kommer fram” 
 
Tre av tolv varav en ledare och två medlemmar, tycker att det inte finns stöd för det 
är osunt att inte ha konflikt i gruppen. Det pratades om att det finns sådana 
situationer där folk är så överens att det inte finns några konflikter. En av de 
intervjuade personerna tyckte att ”kommunikation är A och O, och att det syns 
väldigt tydligt om det är raka puckar eller om det går krokigt tillväga”. 
 
Avsaknad av kommunikation vara ett skäl till att det är mycket konflikter, att 
kommunikationen är dålig på alla nivåer.  
De sa t ex: 
”Om kommunikationen är dålig är det ett bevis på att gruppen är outvecklad”.  
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Tre av tolv intervjuade varav en ledar och två på medlemsnivå; tyckte att det både 
finns stöd för tanken att det är osunt att inte ha konflikt, och stöd för ett det inte är 
osunt, alltså båda delarna. Om det visar sig att det i gruppen finns en havererad 
kommunikation, så bör gruppen arbeta med kommunikation i olika sammanhang, 
där man tydliggör hur viktigt det är att kommunicera. 
De sa t ex. 
 
”Konflikter utvecklar gruppen om det ej är för ofta” 
”Osunt att inte ha några konflikter alls, sunt om det inte är för ofta” 
 
En fungerande grupp behöver gruppmedlemmar med olika egenskaper.  Några 
egenskaper som ledarna nämnde: vara ödmjukt, att våga säga sin åsikt, 
självkännedom, att vara bra lyssnare, att kunna ge och ta, ärlighet, heder, mod, 
ansvartagande, samarbetsvilja, att kunna kommunicera, att tänka på andra, 
prestigelöshet, förtroende samt att kunna bekräfta och berömma. Gruppmedlemmen 
ska vara glad, öppen, snabb, ha humor, kunna kommunicera, vara positiv, ta sitt 
ansvar, inte klaga samarbeta istället, tänka på varandra, respektera och inte håna 
varandra. Ledarna ska inte styra istället att de ska leda. 
 
Enligt en ledares mening skall ledaren ha en hög grad av flexibilitet, förmåga att 
känna av och lyssna samt ha en ödmjuk hållning. En kombination av att hålla kvar 
sin individprägel men ändå kunna arbeta i lag, gott självförtroende och en god 
självbild är bra. Att kunna samarbeta, är viktigt. ”Ibland kan jag få för mig att en del 
är duktiga på att samarbeta, men det kan vara en kombination av flera olika 
variabler, det är svårt att säga”; sade en ledare. 
 
Det pratas om goda samarbetsmänniskor som lyfter både gruppen och sig själva. Men 
det tyder även finnas ego människorna som inte kan arbeta i grupp. För att undvika 
ohälsa så måste man sätta ihop grupper utifrån hur personerna är och vilka som 
passar ihop säger en ledare. 
 
De andra gruppmedlemmarna, utöver ledarna, ansåg också att en fungerande grupp 
behöver medlemmar med olika egenskaper. Dessa egenskaper är: att kunna dela med 
sig, att vara villig att lyssna och förstå, att visa respekt, att ta ansvar, kunna 
samarbete, kunna kommunicera och att tänka på andra. En av intervjupersonerna sa 
att ”en stark grupp kräver en stark ledare som vågar och tar ställning och inte 
väljer sida utan är en bra förebild för andra gruppmedlemmar”.  
 
 
4.2 Orsaker till konflikter  
 
Ledarna beskriver orsakerna till konflikter så här: Konflikter uppstår ofta på grund 
av missförstånd, oklara regler, upplevelse av orättvisa, brist på kommunikation, att 
man lämnar sitt jobb till andra, trötthet, stress, att inte bli sedd och lyssnad på, 
bristande självförtroende, maktkamp, favorisering av vissa medlemmar, att 
majoritets vilja inte styr, olika politiska åsikter, två stora och lika makter står mot 
varandra och att det inte finns överkommelse om hur man hanterar menings 
skildaktigheter.  
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Två intervjupersoner som båda är ledare, betonade att de kan urskilja tre huvudspår 
av konflikter; Den individuella nivån, eftersom vi är olika som människor. 
Gruppnivån, eftersom kraven på samarbete ökar.  Sen finns det en organisationsnivå 
på grund av nedskärningar i organisationer som i sig skapar ett tajtare klimat t ex när 
man tappar mandat blir mindre stolar att dela. 
 
De flesta av intervjupersonerna på ledarnivå tyckte att de som är inblandade i en 
konflikt själva kan se vad den beror på, vad som är kärnan i problemet. Det är lätt att 
se om det är ett individproblem där en person är avvikande i sitt sätt att vara i en 
arbetsgrupp. Om det ligger på gruppnivå, alltså om det är sättet att jobba ihop som 
orsakar konflikten, eller om det är på organisationsnivå. 
 
Det kan bli olika reaktioner mellan de inblandade. Vissa vill gärna hantera det på ett 
fint sätt genom att kommunicera och/eller försöka kompromissa. Vissa är inte rakt 
på sak utan använder sig i stället av spekulation, ryktes spridning och skapar falanger 
i partiet. För en del är status eller pengar viktigare än att tänka på gruppen och att 
hantera konflikten på en riktig sätt, och detta leder till skador i organisationen. Vissa 
söker offentligt stöd för sina åsikter och tänker inte konstruktiv, de låter i stället 
destruktiva känslor tar över.  
 
En av ledarna sa att ”om det finns konflikt mellan de ledande personerna och 
konflikten handlar om något populär uppdrag, så ökar plötslig antalet som 
kommer till gruppmötena”. Om konflikten kan hanteras på riktigt och demokratisk 
sätt så gör det att gruppen blir starkare. Men om det blir tvärtom blir gruppen 
svagare. Falanger skapas i partiet och förtroendet mellan medlemmarna sjunker. 
Detta i sin tur gör att medlemsantalet minskar vilket leder till att partiet till slut blir 
mindre. Intervjupersonen föreslår i sådana situationer att det skall tänkas på 
gruppens bästa och partiets linje. Om man inte kan hantera sådana konflikter i sin 
grupp kan de gärna få hjälp av sitt partis högre nivå och helst inte från någon 
utomstående expert. Intervjupersonen tyckte att det som är bäst för gruppen är att 
partiets åsikter måste vara i centrum, och för gruppens bästa kan det övervägas att 
utesluta en eller fler personer från partiet.    
 
Medlemmarna beskiver orsakerna till konflikter så här: Konflikt uppstår ofta på 
grund av att olika uppgifter uppfattas på olika sätt, det dras olika slutsatser om en 
fråga, personkemin spelar stor roll, olika politiska åsikter, maktfördelningen, olika 
sätt att arbeta, olika bakgrund, favorisering och erfarenheter. Det ges olika 
information vid olika tillfällen vilket kan uppfattas som manipulerande, en av 
intervjupersonerna sa: ”när man har mer tid att diskutera frågor uppstår det mer 
konflikter”.  
 
Intervjupersonerna på medlemsnivå reagerar på olika sätt vid en konflikt. Frågan om 
hur de reagerar själva ställdes. Dessa besvarade frågan på följande sätt: En drar sig 
tillbaka och blir tyst, en annan går till ledaren och ber om hjälp, en tredje går till 
angrep, en fjärde försöker prata och lösa problemet. Om det inte går att lösa 
problemet blandar man in någon annan t ex gruppledaren eller en som tycks vara 
duktig på att hantera konflikter. En person berättade att det var bättre att försöka bli 
förebild och visa hur man gör istället för att klaga på att andra inget gör eller att de 
gör något dåligt. Intervjupersonerna förklarade också att vissa försvarar sig själva 
genom att inte tala klart, sprider rykten och avvisar den andra parten eller blir sur. 
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Vissa försöker hitta information som mot partnern saknar, och med hjälp av den och 
övertygande argumentation bevisa att de har rätt. 
 
En av intervjupersonerna sa: ”Vid en konflikt kan reaktionen variera över hela 
spektrat från glädje till depression. Det finns till och med exempel på folk som slutar 
när de får reda på att hanteringen av en konflikt kommer att gå dem emot och 
innebära att det inte blir som de vill. Det är ofta några som tydligare vill ha igenom 
sin vilja än andra. Generellt är man väldigt dålig på att jobba med konflikter, det är 
obehagligt och man främjar sig. Att lära sig att hantera konflikter tror jag är en 
begåvning som måste lyftas fram inför framtidens grupp”. 
 
 
4.3 Konflikt hantering 
 
De intervjuade har ingen riktig standardmall för konflikthantering. 
 
De flesta av ledarna påpekade samtalens stora betydelse i konflikthantering genom 
samtal både enskilt och i grupp tillsammans med de inblandade. Man måste också 
veta när tiden är inne för att ta tag i situationen. De talade om konfliktorsakens 
betydelse. Om orsaken till konflikt är på grupp- och organisationsnivå så nämndes 
ofta stadgarna och partiets linje som verktyg. Stadgarnas användning som 
konflikthanterings verktyg får sällan kritik. En av ledarna berättade att om konflikten 
är på individuell nivå vill hon gärna vänta tills de som har konflikt ska komma fram 
av sig själv. Om de inte kommer självmant så är det mycket viktig att komma vid rätt 
tid och när den rätta tiden är inne känner man själv. Man ska inte pressa fram 
någonting. Man kan ibland fungera som rådgivare ibland som medlare. Innan man 
gör detta är det viktigt att skaffa rätt och tillräcklig information om vad konflikten 
handlar om och om de inblandade.  
 
En av ledarna som intervjuades brukar diskutera konflikten med dem som hon tycker 
är duktiga på konflikthantering innan hon börjar ge råd eller medla. Sak konflikter 
bör hanteras i gruppen och belysas med vad partiet tycker. Den centrala 
frågeställningen ska vara ”varför har vi gruppen”. Privata konflikter hanteras gärna 
bara med de inblandade. Att prata med de inblandade hjälper ledaren att förstå vad 
de inblandade upplever och man kan se om det finns missförstånd.  
 
Två av ledarna påpekade att man helst inte ska blanda in individuella konflikter med 
gruppens konflikt. Medan de andra poängterade den ständiga konflikten mellan 
privatlivet och grupplivet, var är fokus, i grupplivet eller privatlivet? Det blir ett 
jätteproblem för ledaren, om fokus på konflikten ligger på privatlivet så blir det ändå 
ett problem för ledaren eftersom man inte fungerar i gruppen om man har det jobbigt 
hemma. Men samtidigt säger en ledare: ”Man fostrar i gruppen inte uppfostrar.” 
 
De flesta ledare påpekade att när man väl har kommit på de bakomliggande 
orsakerna så blir jobbet tydlig och lätt. Två av ledarna påpekade humor som ett 
användbart konflikthanteringsverktyg. En av ledarna jobbar gärna i skogen medan 
han tänker och bearbetar konflikter. En annan ledarna tränar och en tredje sover på 
saken, innan de bestämmer sig för vad de ska göra. 
 
Kompromissa är ett ord som ofta förekom under intervjuerna. Fyra av ledarna 
pratade om att de flesta av de aktiva medlemmarna arbetar ideellt och det gör att 
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man inte kan kräva mycket och inte kan tvinga dem. Partier är rädda för att förlora 
aktiva medlemmar, vilket de flesta partierna har ont om.  En av ledarna berättade att 
man ska vara rädd om sina medlemmar och försöka kompromissa så ofta det går. En 
annan ledare påpekade att man inte ska tillåta falanger i gruppen utan satsa på hela 
gruppen för en stark och hållbar grupp. Ofta kom det fram att man ska hålla ihop 
gruppen och att gruppen ska vara central inte individerna. Om det inte går att 
hantera en konflikt utan att skada gruppen ska man vara beredd att offra en eller 
flera medlemmar för gruppens bästa. 
 
En av ledarna berättade att den som arbetar med människor eller en grupp måste ha 
empatisk förmåga och anpassa sig till de skrivna reglerna från ledningen samtidigt 
som de ska ta hänsyn till enskilda medlemmar.     
 
En av ledarna beskrev att för det mesta hanterar man en konflikt i gruppen utan att 
man kopplar in någon expert. Denne tror också att det är viktigt att konstatera att allt 
inte går att lösa och att allt inte heller behöver lösas.  Det kan till och med vara så 
med vissa konflikter att det är bra om de bara får blomma ut. Men om det är en 
konflikt som ligger som ett hinder eller sordin på stämningen så måste man ta tag i 
den.  
 
En av ledarnas recept för konflikthantering i gruppen var att öka 
kommunikationsförmåga, öka rättvisan i relationer, öka självkänslan och reducera 
irrationella tankar. 
  
En annan ledare tyckte att om man har stagnerat i utvecklingen, och man går till 
jobbet med ryggmärgen då är det sunt om någon fäller ut ett ankare och säger ”nej, 
nu djävlar”. En konflikt som hanteras på rätt sätt frigör både tanke och energi, och 
man kan hitta nya grejer hos sig själv som man inte visste fanns. Detta kan leda till att 
folk byter uppdrag eller söker mer kunskap, det finns något sunt i det.  
 
Fyra medlemmar som intervjuades säger att ledarna har ett förtroende, de bör 
använda detta förtroende när de hanterar konflikter. Här spelar ledaren en stor roll 
för att initiera och ta tag i konflikter. ”Ett bra ledarskap stämmer i bäcken tidigt, i 
den mening att det inte blir konflikter, åtminstone inte fel konflikter”, sade en 
medlem. De flesta medlemmarna tyckte att ledarna skall driva ett samtal angående 
konflikten, visa den rätta vägen, inte favorisera någon. Istället för att bete sig som 
chef och peka med hela handen, ska ledaren vara just en ledare och jobba 
tillsammans och försöka vara nära medlemmarna. Man ska dela på jobbet menar en 
medlem som intervjuats, man ska inte bara försöka göra den lätta och roliga delen av 
arbetet utan man ska istället dela på både låt stå roliga och den svåra tråkiga delen av 
arbetet i gruppen. En av intervjupersonerna tyckte att man ska hantera politiska 
konflikter i gruppen genom gruppdiskussion. Ledaren ska inte ha någon special roll 
”kollektiv och demokratisk hantering är viktig” sa hon. En annan intervjuperson 
föreslog att man kunde hantera konflikter genom att hitta ny information. De 
konfliktinblandade kan då kanske komma överens genom att hitta nya vägar med 
hjälp av ny information som inte kommit fram tidigare. Man ska se till att ha 
tillräcklig tid för diskussion för en bra hantering. En del behöver prata om konflikten, 
en del behöver stor tillgång till information innan hanteringen. En annan medlem sa 
att ”när jag tror jag kan komma till nytta blandar jag mig i, annars föredrar jag att 
vara tyst”. 
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En av medlemmarna sa att man ska påverka gruppens ledare om man vill hantera 
konflikten på bästa sätt, och säga till ledaren att han ska prata med de inblandade och 
bevisa att det inte finns anledning att bråka. Det är ledarens ansvar att hjälpa de som 
är inblandade i en konflikt. Om en ledare inte kan hantera konflikter borde 
medlemmarna varna ledaren eller be om ledarens avgång.    
 
Enligt samtliga intervjupersonerna kan man lära sig bemöta konflikter. Vid gäller 
denna fråga så kunde jag inte se någon särskild skillnad mellan de två nivåerna. De 
flesta pratade om att lära sig bemöta konflikter på individ- och organisationsnivå. På 
individnivå handlar det om att ju mer man vet om sig själv, ju självsäkrare man är 
och mer självkännedom man har, desto bättre blir man rustad att möta och hantera 
omvärlden och därmed också konflikter. Är man i avsaknad av självkännedom, och 
inte har ordentlig pejl på de egna värderingarna är det svårt i dag. Det kom fram olika 
förslag på hur man kan lära sig bemöta konflikter. Ett av förslagen är att satsa på 
någon form av utbildning i självkännedoms. Det borde gå att bygga in i någon av det i 
olika grundutbildningar som finns för politiskt aktiva. En annan väg att lära sig 
bemöta konflikter är att observera hur andra gör och försöka lära sig från det. 
 
En av ledarna sa att man kan föreslå att man någon gång sitter ner och får feedback 
från varandra och frågar ”vad tycker du om mig och mitt sätt att jobba”. Detta för att 
bygga upp en självkännedom så att man blir mer psykiskt robust inför framtiden i att 
hantera konflikter och inser att det inte är farligt att vara tydlig och rak. Det är inte 
heller farligt med konflikter rent generellt, alltså att ha konflikter är inte något farligt. 
Men det är svårsålt, folk tycker att det är obehagligt när man är rakt på sak. 
 
En intervjuperson på medlemsnivå berättade att den som borde vara mest 
intresserad av att ta tag i sin självbild är man personen själv, både för sig själv och 
också för sin grupp. Det är man själv som är huvudpersonen, men man kan ha en 
tillåtande organisation som stödjer själva tanken och säger att den är bra. 
 
Eftersom organisationer har stadgar och oskrivna regler, som de flesta följer 
automatisk när de blir medlem av en organisation, så är det mycket lättare att bemöta 
konflikter där än på individnivå, berättade en av ledarna. Det innebär att när 
individerna lär sig bemöta konflikter på individnivå blir det också mycket enklare att 
bemöta dem på organisationsnivå. De flesta har inte någon speciell strategi om hur 
man bemöter konflikter, men flesta tyckte att det borde utvecklas en sådan. 
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5. DISKUSSION 
   
Syftet med undersökningen att ta reda på ”Vilka konflikthanteringsstilar som man 
använder i en politisk grupp samt att se om det finns likheter i konflikthanteringen 
mellan de olika nivåerna alltså mellan ledare och andra medlemmar”.  
 
Enligt undersökningen finns det mer likheter än olikheter mellan de två nivåerna 
som undersökts, när det gäller konflikthantering. Många av resultaten är överlag 
samstämmiga med teorier som har använts vid inledningen.   
  
Likheter: genom mina intervjuer kom det fram att orsaker till konflikter finns på tre 
nivåer; individ-, grupp- och organisationsnivå, vilket även Dipboye (1994) 
konstaterar. Det kan på individ nivå bero på att människor är olika som personer och 
detta kan relateras till Granér (1994), som även han menar, att konflikter beror på att 
människor har olika personligheter och behov.  
 
De flesta konflikthanteringsstilar som kom fram i intervjuerna överensstämde väl 
med Blake & Moutons (Dipboye, 1994) grind teori, för att lösa konflikter. På 
medlemsnivå anses det att genom kommunikation kan man ta reda på vad konflikten 
grundar sig på. Även på ledarnivå anser man att kommunikation är A och O för 
konflikthantering. Komprommissa är ett ord som ofta kom upp under intervjuerna, 
men man kan bara kompromissa så länge det inte skadar gruppen. 
 
Enligt de flesta intervjupersonerna är konflikter inte bara negativa, de kan också öka 
kreativiteten och energin hos de inblandade. Detta kan kopplas till Dipboye (1994) 
och Stensaasen & Sletta (1997), som också anser att konflikter kan stimulera till 
nytänkande och förbättring av sociala relationer. Det är en feltolkning när man tror 
att konflikter alltid behöver vara något negativt. 
 
Enligt Ledarna uppstår konflikter bland medlemmar på grund av oklara regler, 
missförstånd och upplevelse av orättvisa. Detta kom även fram på medlemsnivån; 
”om man missförstår uppgiften, om man får olika order för samma jobb från olika 
ledande personer”. Detta kan kopplas samman med Dipboyes (1994), om att 
konflikter i grupper kan uppstå vid oklara mål, oklar utövning av auktoritet och vid 
missförstånd. Enligt medlemmar på både nivåerna så skall stadgarna användas som 
verktyg vid konflikthantering. 
   
En av medlemmarna ansåg att man kan hantera konflikter som pågår under möten, 
genom ta fram fika, vilket kan relateras till Stensaasen & Slettas (1997) 
teddybjörnsstrategi, där ett gott förhållande är viktigt, så därför försöker man att 
släta över motsättningar, och ugglestrategin d v s att prata om problemet. 
 
Skillnaderna mellan nivåerna är t.ex. att ledarna vill vänta till den rätta tidpunkten 
istället för att blanda sig i konflikten på en gång. Medan medlemmarna förväntar sig 
att ledarna skall ta en större roll i att lösa konflikten. På medlemsnivå förekom också 
sköldpaddsstrategin, man drar sig undan konflikten. 
 
Sammanfattningsvis kan vi se att brist på kommunikation leder till konflikter. Det 
kom fram både på medlems och på ledarnivån.  Detta kan relateras till Dipboye 
(1994), som också anser att bristande kommunikation kan vara en orsak till att 
konflikter uppstår. Kommunikationen ses också som en viktig del av 
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konflikthanteringen på båda nivåerna. Medlemmarna anser att man ska prata om 
problemet, vilket också ledarna tycker.  
 
En annan sak som vi kan se på båda nivåerna är att ödmjukhet är en bra egenskap för 
positiva relationer i en grupp.  
 
Denna undersökning visar att i politiska organisationer är man rädd om sin grupp 
och gärna komprommissar i konflikter så lång det går utan att skada gruppen. De 
flesta av intervjupersonerna förväntade sig en aktiv ledare i konflikthanteringen. 
Stadgarna är ett ofta använt verktyg vid konflikter. Kommunikation är ett nyckel ord 
för en fungerande organisation. 
 
5.1 Metod diskussion  
 
Att göra mätningarna med hjälp av intervjuer är relevant då man söker 
respondenternas upplevelse. Halvstrukturerade intervjuer är den mest lämpliga 
metoden för att intervju personer som har olika egenskaper (t ex position i gruppen) 
ibland behövs det olika frågor för att nå till riktiga svar. När intervjupersoner svarar 
på liknande frågor gör det att materialen blir jämförbar (Meriam, 1988). 
 
Ibland möttes jag av att intervjupersonen inte ville kännas vid eller lämna ut att de 
hade konflikter i sin grupp. Det kom jag förbi genom att ställa frågorna indirekt. T ex. 
vilka konflikter tror du är vanliga inom en politisk grupp, och hur skulle du hantera 
dem.  
 
Reliabilitet är ofta ett problem i beteendevetenskap p.g.a. att mänskligt beteende 
aldrig är oföränderligt. Eftersom det inte finns något sätt att kontrollera effekten av 
de oberoende variablerna (konflikt orsaken och positionen i gruppen) på den 
beroende variabeln (konflikthanteringsstil) på ett objektivt sätt, kan detta leda till 
felaktigheter i mätningar (som grundar sig på försökspersonens åsikt och forskarens 
tolkning av det mottagna svaret) (Miles and Huberman, 1994). 
 
Den stora reliabilitetsproblematiken i intervjuundersökningen är att en information 
som har subjektiv prägel både från den intervjuade personens svar och från den som 
intervjuar och tolkar svaren. För att minska subjektiviteten har ett protokoll 
förberetts för undersökningen. Där finns detaljer om mål, undersöknings svårigheter, 
föreställda strukturer och möjliga tillvägagångssätt för att samla uppgifter. Detta har 
hjälpt mig i förväntan på flera olika problem som sannolikt skulle kunna uppstå. 
Frågeformuläret har dessutom formulerats på ett sådant sätt (flertal frågor för att 
verifiera svaren på mer än ett sätt) så att oklarheter i svaren blir eliminerade. Detta 
tror jag har tagit bort felaktigheter i tvetydiga svar. 
 
Eftersom det mänskliga beteendet är så komplext och eftersom många kända och 
okända faktorer influerar risken för personlig tolkning så har jag vidtagit 
nedanstående försiktighets åtgärder.  
 
Den interna validiteten kan säkras om man tillämpar några av dessa strategier 
(Meriam, 1988) 
  
Att be försökspersonerna att kontrollera uppgifterna i utkastet. 
Att observera och iaktta kontinuerligt.  
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Att använda försökspersoner med olika bakgrund och att använda ett flertal olika 
källor för inhämtade av uppgifter. 
 
 
 
5.2 Fortsatt forskning  
 
Undersökningen som gjordes på grund av denna uppsats handlar om att ta reda på 
”Vilka konflikthanteringsstilar man använder i en politisk grupp samt att se om det 
finns likheter i konflikthanteringen mellan de olika nivåerna alltså mellan ledare och 
andra medlemmar”. Vidare kan man undersöka om det finns skillnader mellan kön, 
ålder, etnicitet, mellan olika partier på organisationsnivå. Hur man kan förbättra 
konflikthantering i gruppen är också en intressant fråga som borde undersökas 
vidare. 
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Bilaga  

1. Intervjufrågorna som användes vid de halvstrukturerade intervjuerna  

1 Bakgrund frågorna; ålder kön, utbildning, position i gruppen  

2 Hur definierar du begreppet konflikt? 

3 Varför uppstår konflikter i gruppen? När, hur  

4 Vilka typ av konflikter upplever man i en politisk grupp?  

5 Vad gör du när det uppstår konflikter? 

6 Hur kan man lösa olika typer av konflikter på bästa sätt? 

7 Hur kan man lära sig att bemöta konflikter? 

8 Finns det några speciella personliga egenskaper som skulle kunna vara bra för att 

arbeta i grupp? 

9 Kan man säga att det är osunt när det inte finns konflikter i en arbetsgrupp? 

10 Vilken betydelse har ledaren/gruppordföranden i konflikthantering? 

11 Tror du att de som är inblandade i en konflikt kan se vad det beror på? 

12 Vilka olika reaktioner kan de inblandade personerna ha? 

    

 


